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Przed mo wa

Jak słusz nie za uwa żył Pier re Ha dot „teo rie fi lo zo ficz ne są po to,
aby słu żyć fi lo zo ficz ne mu ży ciu” (Fi lo zo fia ja ko ćwi cze nie du cho we,
tłum. P. Do mań ski, War sza wa 2003, s. 292), czy li ży ciu co dzien ne -
mu, po nie waż jest ono ze spo łem de cy zji po znaw czych mo ral nych
oraz dzia łań twór czych, któ re za pa da ją w śro do wi sku osób. 

W spo sób zro zu mia ły teo rie fi lo zo ficz ne de ter mi nu ją teo rie wy -
cho wa nia i jej prak ty kę. W an tycz nej fi lo zo fii do strze ga no ów zwią -
zek, wią żąc ze so bą te dwie płasz czy zny, zda niem sta ro żyt nych – nie -
ro ze rwal ne (in ten cją Re dak cji „Ze szy tów Na uko wych – Se ria Pe da -
go gicz na” jest uwy raź nie nie wy cho wa nia wła śnie na tych dwóch
płasz czy znach, któ re za gu bi ła no wo żyt na i współ cze sna fi lo zo fia).

Współ cze sna pe da go gi ka za sad ni czo od ci na ją ca się od fi lo zo -
fii, wią żąc się z psy cho lo gią i so cjo lo gią, za po mi na, że i te na uki są
ta kże „uwi kła ne” w swo je za ło że nia on to lo gicz ne, an tro po lo gicz -
ne, epi ste mo lo gicz ne i mo ral no -ak sjo lo gicz ne (eto lo gicz ne), któ re
są kon se kwen cją za war tej w nich wi zji rze czy wi sto ści, czło wie ka
i je go po stę po wa nia. Za tem pe da go gi ka za ta cza jąc ten krąg, wra ca
to te go, co od rzu ca, a co w punk cie wyj ścia wy zna cza jej twier dze -
nia teo re tycz ne i prak tycz ne kie run ki dzia ła nia. Nie tyl ko w dzie -
jach wy cho wa nia ale i w obec nie pro mo wa nym post mo der ni zmie,
do któ re go tak czę sto się ga ją teo re ty cy wy cho wa nia, za war ta jest
pew na „wi zja” czło wie ka i je go dzia ła nia (oczy wi ście wpi sa -
na w de kon struk cję kon cep cję rze czy wi sto ści). Stąd wy da je się
– co nie jest żad nym no vum – że wy cho wa nia nie mo żna ode rwać
od fi lo zo fii. Ta kie pró by wy ko rzy stu je ide olo gia, któ ra „za go spo -
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da ro wu je” miej sce fi lo zo fii, po nie waż tam, gdzie „nie ma ro zu mu,
tam bu dzą się upio ry”.

Z te go miej sca pra gnę po dzię ko wać Au to rom, któ rzy przed sta -
wi li swo je roz pra wy w ni niej szym „Ze szy cie Na uko wym SWPR”.
Otwie ra ją go roz wa ża nia Chri sto pha Wul fa, któ ry oma wia współ -
cze sne pa ra dyg ma ty, wy zna cza ją ce re la cje po mię dzy an tro po lo gią
a pe da go gi ką. Je go zda niem pe da go gi ka an tro po lo gicz na jest na -
uką in ter dy scy pli nar ną, któ rej nie mo że od se pa ro wać się od swo -
ich fi lo zo ficz nych i kul tu ro wych pod staw. Na stęp nie ar ty kuł Na ta -
lii Lo sie wej po dej mu je istot ną kwe stię roz wo ju za wo do we go i sa -
mo re ali za cji u na uczy cie li aka de mic kich i stu den tów. Mam na dzie -
ję, że te gło sy przed sta wi cie li za gra nicz nych ośrod ków na uko wych
(z Ber li na i Do niec ka) przy czy nią się do nada nia te mu pe rio dy ko -
wi szer sze go wy mia ru niż tyl ko kra jo wy. Z ko lei z pol skie go śro do -
wi ska za bra ła głos Bar ba ra Kie reś, któ ra kry tycz nie opra co wa ła
pro ble ma ty kę od mian per so na li zmu, po rząd ku jąc je go fi lo zo ficz -
ne „szko ły” oraz za ry so wu jąc wy ni ka ją ce z te go kon se kwen cje dla
in te gral ne go wy cho wa nia. Pro ble ma ty ka szko ły i edu ka cji oraz
wy cho wa nia są też bli skie Ja ku bo wi Wój ci ko wi i Mar ko wi Stan -
kie wi czo wi. J. Wój cik w tek ście pt. Szko ła miej scem wy cho wa nia
i kształ ce nia nie tyl ko dia gno zu je współ cze sne wy zwa nia, któ re sto -
ją przed szko łą, ale przede wszyst kim pre zen tu je kon cep cje szko ły
ja ko wspól no ty oso bo wej ukon sty tu owa nej przez oso by, któ re re -
ali zu ją pro ces edu ka cji i wy cho wa nia oraz go wspie ra ją. Jest to
cen ny głos, któ ry w ob li czu co raz częst szych uwag o kry zy sie
współ cze snej szko ły i szkol nic twa w ogó le, sta no wi ak tu al ną ini cja -
ty wę. Z ko lei M. Stan kie wicz pi sze na te mat ko lo nial nej edu ka cji
w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki. Ten tekst z za kre su hi sto rii wy -
cho wa nia oma wia ją cy trud no ści ra so we i kul tu ro we tam tej szej
edu ka cji jest bar dzo bo ga to udo ku men to wa ny źró dło wą li te ra tu rą
an glo ję zycz ną. Na stęp nie Ste fan Sza ry w swo im ar ty ku le Pa ide ia
ja ko are te, czy are te ja ko pa ide ia? ana li zu je za war te w twór czo ści
Win cen te go van Go gha grec kie wąt ki are to lo gicz ne. Wy ka zu je
na ich ak tu al ność we współ cze snej ar te te ra pii. Mi chał Zem brzu ski
zaś, w ar ty ku le pt. Za gad nie nie uspraw nie nia zmy słów we wnętrz -

10 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 3/2011
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nych – wy cho wa nie czy tech ni ka? po dej mu je pro ble ma ty kę epi ste -
mo lo gicz ną wy ka zu jąc jej zwią zek z kształ ce niem pa mię ci, wy -
obraź ni i wła dzy kon kret nej oce ny. Na uwa gę za słu gu je pod ję ta
przez nie go pro ble ma ty ka mne mo tech ni ki, któ ra ma swo je za sto -
so wa nie w pro ce sie na ucza nia. Dział roz pra wy za my ka tekst J.
Wój ci ka na te mat ace dii ja ko pro ble mu pe da go gicz ne go. Do tych -
czas pro ble ma ty ka ace dii by ła sze ro ko oma wia na w teo lo gii, psy -
cho lo gii oraz te ra pii. Au tor wy ka zu je, iż jest to do nio sły i ak tu al ny
pro blem wy cho waw czy, któ ry sta no wi istot ne wy zwa nie dla współ -
cze snej szko ły. W ten spo sób ni niej szy tekst sta no wi do po wie dze -
nie do pierw sze go tek stu za mie szo ne go przez te go Au to ra. Po nad -
to w Ze szy cie zo sta ły za miesz czo ne re cen zje prac z za kre su wy cho -
wa nia lub fi lo zo fii wy cho wa nia oraz spra woz da nie z IV Mię dzy na -
ro do wej Kon fe ren cji Pe da go gi ki Fi lo zo ficz nej. No wo ścią w sto -
sun ku do pierw sze go pe da go gicz ne go Ze szy tu Na uko we go są Va -
ria, gdzie Czy tel nik znaj dzie krót kie tłu ma cze nia tek stów kla sycz -
nych (Izy dor z Se wil li, To masz z Akwi nu). Ich pu bli ka cja ma
na ce lu się gnię cie „do źró deł” oraz przy po mnie nie cen nych ujęć,
któ re są wciąż ak tu al ne, a któ re od po wia da ją na py ta nie: jak wy -
cho wać czło wie ka? W ko lej nych nu me rach pe rio dy ku bę dą pre -
zen to wa ne in ne krót kie tłu ma cze nia, któ re sta no wią „pe reł ki” kla -
sycz nej pa idei. 

Od da ję w rę ce Czy tel ni ków nu mer po dwój ny (2 i 3) „Ze szy -
tów Na uko wych Szko ły Wy ższej Przy mie rza Ro dzin w War sza wie
– Se ria Pe da go gicz na”, za pra sza jąc do twór czej po le mi ki i dys ku -
sji na te mat wy cho wa nia i je go fi lo zo ficz nych za ło żeń, ta kże na ła -
mach ko lej nych nu me rów te go pe rio dy ku.

Za Epi kle tem chcia ło by się po wie dzieć: „czczy jest wy wód fi lo -
zo fa, je śli się nie przy czy nia do ule cze nia cho ro by du szy” (Dia try by,
War sza wa 1961, tłum. L. Jo achi mo wicz, III, 21, 4-6). Mam na dzie -
ję, że za war te w Ze szy tach pro po zy cje i ro zu mie nia ta kie nie są.

28 stycz nia 2011

Re dak tor na czel ny
Mi ko łaj Kra sno dęb ski

11Przedmowa
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* Prof. dr hab., filozof i teoretyk wychowania. Pracownik naukowy
Interdyscyplinarnego Centrum Antropologii Historycznej przy Wolnym Uniwersytecie
Berlińskim (Freie Universität Berlin). Autor wielu rozpraw poświęconych
antropologicznym podstawom wychowania, pedagogice ogólnej i porównawczej.
Opublikował m. in.: Einfühung in die Antropologie der Erziehung, Weinheim-Basel
2001; Vom Menschen. Handbuch historische Anthropologie, Weinheim-Basel 1997; Die
Kultur der Feundschaft. Praxen und Semantiken in anthropologich-pädagogischer
Perspektive (współautorzy: M. S. Baader, J. Bilstein), Weinheim-Basel 2008;
Anthropologie – Geschichte, Kultur, Philosophie, Köln 2009. Publikacje tego Autora
zostały przetłumaczone między innymi na: angielski, francuski, rumuński, chiński,
arabski, turecki i japoński. 
http://www.fu-berlin.de/antewi
e-mail: christoph.wulf@fu-berlin.de  

ROZ PRA WY

Chri stoph Wulf*) 

Wpro wa dze nie do hi sto rycz no -pe da go gicz nej 
an tro po lo gii

Abs trakt 

Ni niej szy tekst sta no wi roz dział pra cy pod re dak cją Ch. Wul fa
pt. Einführung in die päda go gi sche An th ro po lo gie za ty tu ło wa ny:
Zur Ein le itung: Grundzüge einer hi sto rich -päda gi gi schen An th ro po -
lo gie (Belz Ver lag, We in he im -Ba sel 1994, s. 7-21). 

Ty tuł ar ty ku łu po cho dzi od tłu ma cza.
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Sło wa klu czo we

An tro po lo gia, pe da go gi ka an tro po lo gicz na, pe da go gi ka hi sto -
rycz na.

*      *      *

Pe da go gicz na an tro po lo gia jest cen tral ną dzie dzi ną wie dzy pe -
da go gicz nej, któ ra wy zna czo na jest przez plu ra lizm i ró żno rod -
ność (Di ver sität). Bez mo de lu, teo rii, pa ra dyg ma tu teo ria wy cho -
wa nia [nie] mo że ko rzy stać ze wszyst kich wy ma gań, któ re są ko -
niecz ne do sfor mu ło wa nia na uki o wy cho wa niu. Wie dza o wy cho -
wa niu nie jest ogra ni czo na do wy ni ków po zna nia na uko we go
[w zna cze niu po zy ty wi stycz nym]1. Obej mu je ona wie le dzie dzin
wie dzy. Na le żą do niej: fi lo zo ficz ne, na uko we, es te tycz ne, prak -
tycz ne sym bo le i zna ki sys te mo we, któ re są ze so bą po wią za ne we
wza jem nych sto sun kach. Szan są tej wie dzy są [wła śnie] sto sun ki
i funk cje, struk tu ry i wa żne te ma ty2. Po dob na za le żność do ty czy
też wie dzy an tro po lo gicz nej, w któ rej rów nież nie ma [po zy ty wi -
stycz nej] sys te ma ty ki, któ ra ze zwa la nam mó wić o an tro po lo gii [ja -
ko o na uce w sen sie ści słym]. Do te go wie dza an tro po lo gicz na jest
nad zwy czaj wie lo ra ka i he te ro ge nicz na.

Za tem ni niej szy tek st3 mo że być wpro wa dze niem do pe da go -
gicz nej an tro po lo gii je dy nie ja ko „przy czy nek” do pe da go gicz nej
an tro po lo gii, względ nie do pew ne go an tro po lo gicz ne go oglą du
na uko we go w pe da go gi ce. Na pew nych przy kła dach chce my
przed sta wić, ja kie re la cje zbli ża ją na uki an tro po lo gicz ne z wie dzą
pe da go gicz ną. Nie da lej jak w pe da go gi ce an tro po lo gicz nej 60-
tych i 70-tych lat mo żna po wie dzieć o hu ma ni stycz nej wie dzy
o czło wie ku4. Obec nie po ja wia ją się oce ny te go ro dza ju prze glą -

1) Nawiasy kwadratowe pochodzą od tłumacza. W tłumaczeniu pozostawiono
wyróżnienia w postaci kursywy zgodnie z tekstem oryginalnym.

2) J. Oelkers, H. E. Tenorth, Pädagogisches Wissen, „Zeitschrift für Pädagogik“ 27.
Beiheft. Weinheim/Basel 1991.

3) Autor odnosi się do całej pracy zbiorowej pisząc: tom.
4) M. Foucault, Archäologie des Wissen, Frankfurt am Mein 1973; tenże, Die Ordnung

der Dinge, Frankfurt am Mein 1974.
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dów na uko wych. Jed nak ich uni wer sal ne przed za ło że nia [na uko -
we] nie opie ra ją się na hi sto rycz nych, et no lo gicz nych i kon struk ty -
wi stycz nych per spek ty wach. 

Zo sta ła do kład nie prze pro wa dza na an tro po lo gicz na kry ty ka
(An th ro po lo gie kri tik): an tro po lo gia mo że być sen sow nie upra wia -
na tyl ko ja ko hi sto rycz na an tro po lo gia5. Po win na być da lej od kry -
wa na od po wied nia pe da go gi ka an tro po lo gicz na tyl ko ja ko hi sto -
rycz no -pe da go gicz na an tro po lo gia. Wie dza pe da go gicz no -an tro -
po lo gicz na ma po dwój ną hi sto rycz ną spe cy fi kę (Hi sto ri zität).
Z jed nej stro ny opra co wu je te ma ty ze spe cy ficz ną zręcz no ścią,
z dru giej ba da i od kry wa an tro po lo gicz ne pro ble my, ich spe cy ficz -
ne, hi sto rycz nie uwa run ko wa ne kon se kwen cje. Przez tą po dwój ną
hi sto rycz ność an tro po lo gicz ne wy po wie dzi są re la tyw ne. Po rów -
nu je się wol ne spoj rze nie na zmien ne pe da go gicz no -an tro po lo -
gicz ne oko licz no ści. An tro po lo gia ja ko za mknię ty nor ma tyw ny
sys tem na uko wy nie da je nic wię cej. Dla pe da go gicz nej an tro po lo -
gii wa żne jest, że jej wie dza jest czę ścią edu ka cji ogól nej (Al l ge me -
inen Erzie hung swis sen schaft), ale też w ogó le wie dzy pe da go gicz -
nej. Nie tyl ko w teo rii wy cho wa nia, lecz rów nież w prak ty ce pe da -
go gicz nej wie dza an tro po lo gicz na od kry wa od daw na wa żną ro lę.
Tak jak ka żdy na uko wiec, tak ka żdy wy cho waw ca ma wie dzę an -
tro po lo gicz ną, bez któ rej nie mo że on na uko wo pra co wać, al bo
bez któ rej nie mo że prak tycz nie dzia łać. W obu przy pad kach dzia -
ła się czę sto w opar ciu o wie dzę an tro po lo gicz ną, któ rą jest im pli -
ci te. Ja ko im pli ci te, wie dza an tro po lo gicz na win na być grun tow nie
zre flek to wa na i zmie nio na. Z te go po wo du istot na dla edu ka cji
i dla pro fe sjo nal ne go wy cho waw cy jest świa do mość, że za ło że nia
an tro po lo gicz ne w je go pra cy pro wa dzą do suk ce su. 

*      *      *

5) Historische Anthropologie, red. G. Gebauer [i inni], Reinbeck 1989.
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6) E. König, H. Ransenthaler, Diskussion Pädagogische Anthropologie, München 1980.
7) Ch. Wulf, Historische Anthropologie und Erziehungswissenschaft, w: Pädagogische

Konzeptionen, red. J. Petersen, G. B. Reinert, Donauwörth 1992, s. 80-91.
8) A. Flitner, Wege zur pädagogischen Anthropologie, Heidelberg 1963; H. Roth,

Pädagogische Anthropologie, t. 1-2, Hannover 1966/1971.
9) J. Derbolav, Systematische Perspektiven der Pädagogik, Heidelberg 1971; W. Loch,

Die anthropologische Dimension der Pädagogik, Essen 1963; tenże, Die Struktur der
Begegnung im Horizont der Erziehung, w: Begegnung. Ein antropologisch-
pädagogisches Grundereignis, red. B. Gerner, Darmstadt 1965, s. 295-405.

10) O. F. Bollnow, Die anthropologische Betrachtungsweise in der Pädagogik, Essen 1965;
tenże, Anthropologische Pädagogik, Stuttgart 1983.

11) D. Kamper, Anthropologie, pädagogische, w: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft,
red. D. Lenzen, t. 1, Stuttgart 1983, s. 311-316.
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Na pod sta wie do tych cza so wych [ba dań nad] pe da go gicz ną an -
tro po lo gią uzy ska no kil ka prób jej sys te ma ty za cji. E. König i H.
Ran sen tha le r6 zi den ty fi ko wa li trzy uję cia: pe da go gicz nej an tro po lo -
gii ja ko wie dzy zin te gro wa nej (In te gra tion swis sen schaft); pe da go -
gicz nej an tro po lo gii ja ko dzie dzi ny pe da go gicz nych po jęć pod sta -
wo wych oraz pe da go gicz ną an tro po lo gię i ety kę. Ch. Wul f7 roz ró -
żnia rów nież trzy po zy cje: pe da go gicz ną an tro po lo gię ja ko wie dzę
zin te gro wa ną8, pe da go gicz ną an tro po lo gię ja ko teo rię in dy wi du ali -
za cji (The orie der In di vi du alis sie run g9) i pe da go gicz ną an tro po lo gię
ja ko re flek sję fi lo zo ficz ną 10. D. Kam pe r11 do pre cy zo wu je da lej i wy -
ró żnia pięć ujęć: wie dzę zin te gro wa ną, fi lo zo ficz no -an tro po lo gicz -
ną, fe no me no lo gicz ną, dia lek tycz no -re flek syj ną i dia lo gicz ną. 

[Wie dza] in te gral na, względ nie za ło że nia wie dzy in te gral nej są
ana li zo wa ne z punk tu wie dze nia wy ni ków po szcze gól nych na uko -
wych dys cy plin do świad cza nych ja ko „po dat ność na coś” („Bild -
sem ke it”) i „prze zna cze nie” („Be stim mung”). Od po wia da ją one,
jak od po wied nie im wy ni ki na uk hu ma ni stycz nych (Hu man wis -
sen scha ften), wpły wa jąc na edu ka cję i po śred ni czą w py ta niach
edu ka cyj nych. Do tych czas wy ka zu je się in te gral ność in nych dys cy -
plin, wów czas gdy we wnętrz ne pro ble my pe da go gi ki czę sto nie są
roz wią za ne; bo ina czej by ły by one opra co wa ne ja ko pe da go gicz ny
układ ró żnych pro ble mów (Pro blem kon stel la tio nen), na stęp nie
bę dą po ru szo ne in ne na uki hu ma ni stycz ne po cho dzą ce z dal szych
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12) H. Roth, Pädagogische Anthropologie, Hannover 1966; wyd. 2, tamże 1971.
13) A. Flitner, Wege zur pädagogischen Anthropologie, dz. cyt. 
14) M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bern 1962 [polskie wydanie:

Stanowisko człowieka w kosmosie, w: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy,
tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1987, s. 43-149.]

15) H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Menschen. Einleitung in der
philosophische Anthropologie, Berlin-New York 1975; tenże, Gesammelte Schriften,
t. 8, Frankfurt am Mein 1983.

16) A. Gehlen, Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesbaden 1986. 
17) H. Döpp-Vorwald, Erziehungswissenschaft und Philosophie der Erziehung, Berlin

1941.
18) O. F. Bollnow, dz. cyt.
19) W. Loch, dz. cyt.
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per spek tyw. Oba za da nia znaj du ją się w pra cach H. Ro tha 12,
w któ rych po ru sza się re zul tat edu ka cyj ne go prze twa rza nia (die
erzie hung swis sen scha ftli che Ve rar be itung) i edu ka cyj ne go do świad -
cze nia w ró żnych na ukach hu ma ni stycz nych oraz na ucza nia, któ re
jest za gad nie niem cen tral nym je go pra cy an tro po lo gicz nej. Nie -
znacz nie in ne aspek ty [ba daw cze] dla „pod sta wo we go” al bo „in -
te gral ne go” roz wo ju po szu ku je A. Flit ne r13, któ re pod su mo wu ją
wy ni ki ró żnych na uk i któ re dla edu ka cji po win ny być owoc ne. 

Za ło że nia fi lo zo ficz no -an tro po lo gicz ne z po wro tem pro wa dzą
do an tro po lo gii fi lo zo ficz nej, nad któ rą pra co wa li: M. Sche le r14, H.
Ples sne r15, A. Geh le n16. W tej tra dy cji, do któ rej przy na le ży edu ka -
cja H. Döpp -Vor wal da 17, O. F. Bol l no wa 18 i czę ścio wo W. Lo cha 19,
dą ży się do od po wie dzi na py ta nie, co in dy wi du al ny fe no men wy -
cho wa nia (Erzie hung sphäno me ne) ujaw nia z wie dzy o czło wie ku
i ja ki mu si przed sta wiać sto su nek do osią gnięć wy cho waw czych.
Ba da na bę dzie for mu ją ca lu dzi moc dzia łań wy cho waw czych.
Do te ma tu na le żeć bę dą: czło wiek ja ko pod da ny pro ce so wi wy -
cho wa nia – mo dal ność po ten cjal no ści (Möda lität des Po ten tiel len),
czło wiek ja ko wy cho waw ca – mo dal ność ak tu al no ści (Möda lität
des Ak tu el len) i czło wiek ja ko już wy cho wa ny – mo dal ność spraw -
no ści (Möda lität des Ha bi tu el len). Ce lem te go sta no wi ska jest ro -
zu mie nie lu dzi ja ko „otwar tych”, czy li po trze bu ją cych wy kształ ce -
nia i do nie go zdol nych ja ko „ho mo edu can dus” i „ho mo edu ca bi -
lis” i usta le nie an tro po lo gicz nych mo żli wo ści i gra nic wy kształ ce -
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20) M. J. Langevald, Studien zur Anthropologie des Kindes, Tübingen 1968.
21) W. Klafki, Dialogik und Dialektik in der Erziehung, „Zeitschrift für Pädagogik“, t. 10/

1964, s. 513-537.

nia i wy cho wa nia. An tro po lo gicz ne po dej ście po win no zo stać roz -
wi nię te (O. F. Bol l now), z je go po mo cą na le ży opra co wać po szcze -
gól ne na uki (Ein zel wis sen), któ rą są ko rzyst ne dla pe da go gi ki.
W an tro po lo gii fi lo zo ficz nej po win no roz wi jać się py ta nia i do wo -
dze nia, któ re roz wi ja ją edu ka cję. Ba da nia po win ny zo stać tak uję -
te, by uchwy cić w ja kim stop niu czło wiek zo stał „pro duk tyw nym
sta no wi skiem” („pro duk ti ve Stel le”) wy twa rza nia kul tu ry. Za ra zem
po wi nien ta kże zo stać zi den ty fi ko wa ny w ro zu mie niu pro duk tu
kul tu ry, któ rym jest czło wiek. Na stęp nie po wi nien do pro wa dzić
do pe da go gicz nie istot nej oce ny an tro po lo gicz nych in ter pre ta cji
po szcze gól nych zja wisk ta kich jak: stres, czas, prze strzeń i in ne.
Wresz cie wy ni ki po szcze gól nych na uk po win ny roz wi jać się
pod [wpły wem] py tań kry tycz nej an tro po lo gii i być zwią za ne
z nad rzęd nym glo bal nym ro zu mie niem czło wie ka.

Za ło że nia fe no me no lo gicz ne wpły wa ją rów nież na fi lo zo ficz no -
-an tro po lo gicz ne wnio ski. One ba da ją „oczy wi stość” („Selb -
stverständlich ke iten”) pe da go gi ki do pod da nia się re wi zji. Punk -
tem wyj ścia tej re wi zji jest uczest nic two ba da cza w ba da nej sy tu -
acji; je go za da nie po le ga na „tłu ma cze niu” wy ni ków in nych na uk
w kon tek ście dzia łań (Han dlung szu sam men hang) pe da go gów.
Na przy kład J. M. Lan ge veld wi dzi wy cho wa nie czło wie ka
w [aspek cie] ró żnych kla sy fi ka cji (Be stim mun gen) ta kich jak:
„dziec ko”, „mło dzież”, „do ro sły”, jed nak wy ró żnie nia te zo sta ną
tak jak ka te go ria „peł no let nio ści” i „nie peł no let no ści”, któ re zda -
niem M. J. Lan ge val da 20 w an tro po lo gii dziec ka od gry wa ją wa żną,
ahi sto rycz ną (unhi sto risch) ro lę.

Za ło że nia dia lek tycz no -re flek syj ne wy kształ ce nia ro zu mie się ja -
ko pe wien pro ces sa mo re ali za cji (Selb stver wir kliung) jed nost ki 21.
W tym pro ce sie kształ ce nia wy cho waw ca jest dia lek tycz nie za an -
ga żo wa ny. Bez od nie sie nia do tych, któ rych się wy cho wu je kształ -
ce nie nie jest mo żli we. Tyl ko z po mo cą teo re tycz nej prze ni kli wo -
ści (Durch drin gung) zwią za nej z ro zum ną kry ty ką, ta kie uję te wy -
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22) H. Rombach, Philosophischer Ansatz zum Erziehungsgeschehen, w: Die Frage nach
dem Menschen. Festschrift für Max Müller zum 60. Geburtstag, red. Ders,
Freiburg/München 1966, s. 261-283; K. Schaller, Anthropologische Perspektiven der
Pädagogik, „Pädagogische Rundschau” 18/1964, s. 365-375.  

23) Subsum, -fui, -esse – być pod czymś, tkwić w czymś, być ukrytym (przyp. tłum.).
24) H. Zdarzil, Pädagogische Anthropologie, Heidelberg 1972.
25) B. Gerner, Einführung in der Pädagogische Anthropologie, Darmstadt 1974.
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cho wa nie jest mo żli we. Dla wy cho wu ją cych nie jest on sa mym
obiek tem wy cho waw cze go do cho dze nia i edu ka cyj ne go ba da nia;
jest on pod mio tem (Su biekt), któ ry w re flek sji nad sa mym so bą
(Selb stverhältnis) wspól nie z wy cho waw cą od kry wa dia lek tycz ne
za le żno ści [pa nu ją ce] w świe cie. Ta po zy cja po le ga na tym, że wy -
cho wu je się po przez da ją cą się zo biek ty wi zo wać roz mo wę (ob jek -
ti vier ba ren Ge spräch) z tym ko go się wy cho wu je i ze świa tem.

Dia lo gicz ne za ło że nia w swo im punk cie wyj ścia pod da ją kry ty -
ce za ło że nia dia lo gicz no -re flek syj ne. Bę dą one pod da ne kry ty ce,
po nie waż struk tu ry dia lo gicz nej, ta kże dia lek tycz nej nie mo żna
do koń ca prze ana li zo wać. Prze ciw nie dia lo gicz ne pryn cy pia
uprzed mio to wie nia (Ob jek ti vie rung), któ re opie ra ją się na prze wi -
dy wal no ści (Vo raus sag ber ke it) i abs trak cyj no ści. [Kry ty ka ta] od -
no si się ta kże do nie do stęp no ści dru giej stro ny, dru gie go roz mów -
cy, prze ciw ni ka (Nich tverfügber ke it des Be genübers)22.

Ten szkic ró żnych za ło żeń pe da go gicz nej an tro po lo gii ma tu taj
za za da nie wska zać na na uko we tło, któ re go do ty czyć bę dzie na sze
Wpro wa dze nie do pe da go gicz nej an tro po lo gii. Po nad to wy bra -
na sys te ma ty za cja [za ło żeń pe da go gicz nych] jest dość dys ku syj na.
Ta kże po wy ższe uję cia mo gą być pod da ne kry ty ce wy ra ża ją cej się
w tym, że wy ró żnio ne pięć sta no wisk mo że zo stać zre du ko wa ne
do dwóch lub trzech. Mo żli we, że mo żna ogra ni czyć się do aspek -
tu wie dzy zin te gro wa nej (in te gra tion wis sen scha ftli chen) w fi lo zo -
ficz no -an tro po lo gicz nym uję ciach, któ re tkwią (sub su mie re n23)
w za ło że niach fe no me no lo gicz nych, dia lek tycz no -re flek syj nych
i dia lo gicz nych. Ci, któ rzy bli żej zaj mu ją się pe da go gicz ną an tro -
po lo gią lat 60-tych i 70-tych, bę dą od wo ły wać się do mię dzy in ny -
mi do opra co wań H. Zda rzi la24, B. Ger ne ra25 i do prac zbio ro -
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wych D. Hölter shin ke na26, E. Königa i H. Ram sen tha le ra27. Now -
szych uzna nych opra co wań z tej dzie dzi ny wciąż bra ku je. 

*      *      *

Obec ny prze gląd ba dań z lat 50-tych, 60-tych i 70-tych, w któ -
rych od kry to pe da go gicz ną an tro po lo gię ja ko wła ści wą dzie dzi nę
ogól nej edu ka cji (Al l ge me in Erzie hung swis sen schaft), ja wi się ja ko
„kom pi la cja” po wy żej za ry so wa nych wa żnych py tań i wie dzy na -
uko wej oraz ja ko sta ry du cho wy i na uko wy pro ces roz wo ju [ba -
dań]. Po pierw sze po wi nien zo stać pod nie sio ny kry tycz ny sprze -
ciw prze ciw ko tym ba da niom, przy czym mu si my za zna czyć szcze -
gól nie istot ne ich za gad nie nia ba daw cze i prze słan ki: 

– Pe da go gicz na an tro po lo gia ma hi sto rycz ne i spo łecz ne wa -
run ki, jej struk tu ra nie jest wła ści wie zre flek to wa na; ma ona [swój]
kon tekst mię dzy jej roz wi nię ty mi pod sta wa mi po ję cio wy mi
(Grund be grif fen) i ich zna cze niem wy zna cza ją cym spo łecz ny roz -
wój, któ ry nie jest wy star cza ją co za na li zo wa ny. Sto su je się to do ta -
kich za gad nień jak: „otwar tość”, „po dat ność” i „prze zna cze nie”. 

– Pe da go gicz na an tro po lo gia jest rze czy wi ście pod wpły wem
na uko wo -hu ma ni stycz nej (ge iste swis sen scha ftli chen) pe da go gi ki
i hi sto rycz no ści jej wnio sków; jed na kże pod kre śla się, że nie de cy -
du ją one do kład nie w sen sie po dwój nej hi sto rycz no ści. Po nad to
ro zu mie się przez nią ogól ną du cho wą hi sto rię i hi sto rię idei, mniej
jed nak hi sto rię spo łecz ną oraz hi sto rię men tal no ści. 

– W pe da go gicz nej an tro po lo gii prze wa żał po gląd, że mo żna
by wy pro wa dzić dla edu ka cji z na uk hu ma ni stycz nych roz wi nię tą
wie dzę an tro po lo gicz ną i skon stru ować z niej ca ło ścio wą [teo rię]
od po wia da ją cą wy cho wa niu i kształ ce niu. Po za tym po win no się
dzia łać [zgod nie] z re gu łą in ter dy scy pli nar ne go upra wia nia wie -
dzy. W du żej mie rze nie wy ja śnio ne zo sta ją przy tym po przed nie

20 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 1/2009

27) Diskussion Pädagogische Anthropologie, red. E. König, H. Ramsenthaler, München
1980.
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gra ni ce pe da go gicz nej an tro po lo gii wy zna cza ją ce py ta nia: co ozna -
cza in te gra cja py tań pe da go gicz nych w dys cy pli nar nie roz wi nię tej
wie dzy? Czy mo żna w ogó le jesz cze [mó wić] o ca ło kształ cie wie -
dzy an tro po lo gicz nej, względ nie [dokąd] zmierzają ludzie?

– Roz sze rze nia pe da go gicz nej an tro po lo gii, któ re świad czą o tym,
że czło wiek, względ nie dziec ko lub wy cho wu ją cy, nie bę dzie i nie mo -
że być po zba wia ny te go, co jest za sad ni cze. Ta kie po wszech ne rosz -
cze nia wy ma ga ją hi sto rycz nej, et no lo gicz nej i epi ste mo lo gicz nej re la -
ty wi za cji; w prze ciw nym ra zie po ja wia ją się one ja ko nie do przy ję cia
fik cja i fan ta zja, któ ra [cha rak te ry zu ją się] rosz cze niem si ły i wła dzy.

– Prze ciw ko jej orien ta cji na „ca łe go” czło wie ka i ta kie po wią -
za nie wa run ko wo ści i cią gło ści (Kon tin gen zen und Kon ti nu itäten)
ma ją zna cze nie ró żni ce pe da go gicz nej an tro po lo gii, któ re ni sko
oce nia ją nie cią głość i mno gość. Ona idąc za jed ną z nich, wy da je
świa dec two o isto cie czło wie ka al bo o je go do świad czal no -na uko -
wym po zna niu, że mo żna roz po znać czło wie ka po przez sy tu ację
wy cho waw czą i edu ka cyj ną. Kon sty tu tyw ny cha rak ter jej przed sta -
wień i wa run ków był przy tym pra wie re flek to wa ny.

– Kry ty ka an tro po lo gicz na w po przed niej pe da go gicz nej an -
tro po lo gii by ła pra wie nie prze pro wa dzo na. Prze ciw nie wi dzą ją
przed sta wi cie le an tro po lo gii w ra mach od nie sie nia do qu asi uni -
wer sal nej wa żno ści; dla te go re flek sja o gra ni cach pe da go gicz no -
-an tro po lo gicz nej wie dzy jest uję ta za krót ko. Był to bar dziej przy -
pa dek, że jesz cze [w tej dzie dzi nie na uko wej] nie miał miej sca na -
uko wo -teo re tycz ny i epi ste mo lo gicz ny kon flikt (Au se inan der set -
zun gen) ta ki jak w la tach 70-tych, 80-tych i 90-tych spór [po mię -
dzy] po zy ty wi zmem, her me neu ty ką, teo rię sys te mo wą (Sys tem the -
orie-), struk tu ra li zmem i post mo der ni zmem, z ich wpły wem na re -
la ty wi za cję wie dzy. 

– Pe da go gicz ną an tro po lo gię ro zu mie się ra czej ja ko po zy tyw -
ną an tro po lo gię, któ ra chce re pre zen to wać punkt od nie sie nia dla
wy cho wa nia i kształ to wa nia. Póź niej po wsta ła kry ty ka an tro po lo -
gicz na, któ ra wy pra co wa ła po gląd o nie mo żli wo ści po zy tyw nej an -
tro po lo gii, gło szą ca owoc ność ne ga tyw nej i de kon struk tyw nej pe -
da go gicz nej an tro po lo gii 28.

21Christoph Wulf Wprowadzenie do historyczno-pedagogicznej antropologii
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28) U. Sonnemann, Negative Anthropologie, Hamburg 1969; A. Kamper, Geschichte und
menschliche Natur. Die Tragweite gegenwärtiger Anthropologiekritik, München 1972.

29) Das problem der Pädagogischen Anthropologie im deutschsprachchigen Raum, red. D.
Höltershinken,  Darmstadt 1976.
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– Pe da go gicz na an tro po lo gia po zo sta je zo rien to wa na fi lo zo ficz -
nie i szcze gól nie na uko wo; ona [nie] wy łą cza ani li te ra tu ry, et no lo -
gii i es te tycz nych form na uko wych. Mi mo ró żno rod nych bra nych
pod uwa gę dys cy plin po zo sta je roz wi nię tą for mą wie dzy re la tyw nie
ho mo ge nią. Jej ho mo gen ność (Ho mo ge nität) i ni ska ró żni ca w tym
kon tek ście sta je się jej wy zwa niem, któ re mo że do pro wa dzić
do ogól ne go świa dec twa o czło wie ku, o dziec ku i o wy cho wa niu.
Od te go cza su w na ukach hu ma ni stycz nych ma miej sce pro ces roz -
wią zy wa nia po zor nie bez piecz nych ram od nie sie nia [ich ba dań
nad czło wie kiem, któ rych] nie wy two rzy ła jesz cze obec na he te ro -
gen ność form na uko wych (He te ro ge nität der Wis sens for men).

Mi mo te go sprze ci wu pe da go gicz na an tro po lo gia lat 50-
tych, 60-tych i 70-tych ma swo je za słu gi, [któ re wy ra ża ją się w tym,
że] jest otwar ta na an tro po lo gicz ne py ta nia, szcze gól nie ho ry zont
po znaw czy w edu ka cji. Był on obec ny już u H. Nohl i W. Flit ner,
któ rzy in te re so wa li się an tro po lo gicz ny mi zagadnieniami 29.
Oprócz te go roz wi nę ła ona w edu ka cji no we za in te re so wa nia wie -
dzą z [za kre su] an tro po lo gicz nych na uk przy rod ni czych. Pod czas
gdy w la tach 70-tych by ła ten den cja do kry ty ki edu ka cji, nie do ce -
nia no gra ni cy wy cho wa nia i kształ ce nia na ko rzyść ich mo żli wo ści;
już w la tach 60-tych i 70-tych pe da go gicz na an tro po lo gia na le ga ła
by uwzględ nić gra ni ce wy cho wa nia i kształ ce nia i [w ten spo sób]
wpły nę ła na na pię cie mię dzy opty mi zmem a uto pią tych lat.

*      *      *

Kie dy dzi siaj oma wia ne jest wzno wie nie an tro po lo gicz ne go po -
dej ścia w edu ka cji dzie je się to na pod sta wie ni niej szych spo łecz nych
i hi sto rycz no -na uko wych wa run ków. W wie lu na ukach hu ma ni -
stycz nych do mi no wa ły istot ne an tro po lo gicz ne te ma ty
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30) J. F. Lyotard, Das Postmoderne Wissen, Bremen 1982. 
31) W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne, Weinheim 1987.
32) K. Wünsche, Die Endlichkeit der pädagogischen Bewegung, w: Die sterbende Zeit.

Zwanzig Diagnosen, red. v. D. Kamper i Ch. Wünsche, Darmstadt-Neuwied 1989, 
s. 100-114.
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i zagadnienia. Opierają się one na epi ste mo lo gicz nej kon cep cji na -
uki, któ ra utra ci ła swo je bez piecz ne ra my od nie sie nia. Od na uko -
wo -teo re tycz ne go „any thing go es” (Fey ra bend), któ re pro gra mo wo
sy gna li zo wa ło ko niec ab so lut nej wa żno ści rosz cze nia (Gel tung san -
spruchs) pew nych na uko wych pa ra dyg ma tów, od koń ca „wiel kiej hi -
sto rii”30, w któ rej był okre ślo ny kie ru nek spo łecz ne go i in dy wi du al -
ne go roz wo ju, do za kwe stio no wa nia „ra dy kal ne go plu ra li zmu”
zmie nia się ta kże epi ste mo lo gia edu ka cji. Roz wój ten wy ra ża się
w go to wo ści do zmia ny ter mi nu „wie dza pe da go gicz na” i w za sad -
ni czym za pro po no wa niu in nych rów no rzęd nych „form wie dzy”.

Po nie waż an tro po lo gicz na wie dza da ła pod sta wę dla wie lo ra -
kiej re la ty wi za cji i nie mo gła za pro po no wać bez piecz nych ram od -
nie sie nia, [dla te go] nor ma tyw na an tro po lo gia nie jest już mo żli wa.
Stąd wy su wa ne przez na uki an tro po lo gicz ne in ne for my wie dzy
pe da go gicz nej nie ma ją już za sad ni czo więk sze go ani mniej sze go
zna cze nia. Do ty czy to szcze gól nie przej ścia (Übergänge) po mię dzy
wie dzą pe da go gicz no -an tro po lo gicz ną a in ny mi for ma mi edu ka cji,
któ rych wie dzy jest zmien na 32. [Ma ta miej sce wów czas] kie dy an -
tro po lo gicz na wie dza nie jest po łą czo na z okre ślo ny mi te ma ta mi
i stąd nie jest za war to ścio wo za koń czo na i jed no znacz nie usta lo na.
An tro po lo gicz ne po dej ście ge ne ru je ra czej no we edu ka cyj ne py ta -
nia, te ma ty i sto sun ki na uko we (Wis sen szu sam menhänge). Ja ko że
czas za mknię te go an tro po lo gicz ne go sys te mu i je go ho li stycz ne in -
ter pre ta cje (gan zhe itli cher Deu tun gen) są prze szło ścią, dziś mo żli -
we jest tyl ko wy twa rza nie wie lu an tro po lo gicz nych na uk. Dla edu -
ka cji wy ni ka ją z te go na stę pu ją ce kon se kwen cje:

1. Pe da go gicz na an tro po lo gia bę dzie hi sto rycz no -pe da go gicz ną
an tro po lo gią, któ ra bie rze pod uwa gę po dwój ną hi sto rycz -
ność te ma tów al bo przed mio tów ba dań. Hi sto rycz no -pe da -
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33) D. Meadows [i inni], Wachstum bis zur Katastrophe? Stuttgart 1974; J. Rifkin, Genesis
Zwei. Biotechnik – Schöpfung nach Maß, Reinbek 1986; U. Beck, Risikogesellschaft.
Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main 1986. 

go gicz na an tro po lo gia pró bu je ra czej sko re lo wać ze so bą hi -
sto rycz ność jej per spek tyw, me tod i hi sto rycz ność jej przed -
mio tów. Jej ce lem nie jest ba da nie czło wie ka lub dziec ka ja -
ko ga tun ku, ale ba da nie prze ja wów (Er sche inungs-) czło wie -
czeń stwa i wra żeń (Aus druc kwe isen) o okre ślo nych hi sto -
rycz no -spo łecz nych wa run kach. Z tej per spek ty wy ba daw -
czej wy ka zu je się kon se kwen cje re zy gna cji z ogól ne go ob ra -
zu czło wie ka. Hi sto rycz no -pe da go gicz na an tro po lo gia jest
po nad to ogra ni czo na przez okre ślo ne kul tu ro we ra my po -
szcze gól nej epo ki. We wła ści wej jej hi sto rycz no ści mo że re -
flek to wać za rów no eu ro cen tryzm na uk hu ma ni stycz nych
(Eu ro zen tri smus der Hu man wis sen scha ften), jak rów nież po -
zo sta wić po za so bą an ty kwa rycz ne za pa try wa nia na hi sto rię,
co sta wia ja ko otwar ty pro blem współ cze sno ści – za le ty
przy szło ści.

2. Za da nia pe da go gicz nej an tro po lo gii po le ga ją na tym, że pe -
da go gicz na wszech moc my śli i nie od po wied nie pro po zy cje
(Al l macht - und Unzulänglich ke its - Vor stel lun gen) po cią ga ją
[za so bą] kry ty kę, któ ra kon cen tru je się na na pię ciu mię dzy
do sko na ło ścią i na tym, co nie ma mo żli wo ści po pra wy
(Unver bes ser lich ke it), i co usta la mo żli wo ści i gra ni ce wy -
cho wa nia i kształ ce nia. Wska zu je to na nad mier ne przy wią -
zy wa nie wa gi na „wy ko ny wal no ści” czło wie ka i wgląd w gra -
ni ce je go bio lo gicz nych, so cjal nych i kul tu ro wych pro duk -
tyw no ści. W ostat nich la tach są to te ma ty [któ re] zo sta ły
wzmoc nio ne w świa do mo ści ta kie jak: „gra ni ce wzro stu”,
„in ży nie ria ge ne tycz na”, „gru py ry zy ka”33. Po mi mo hu ma ni -
za cji świa ta wy da je się, że po więk szy ło się nie bez pie czeń -
stwo je go znisz cze nia.

ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-201124
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3. Pe da go gicz na an tro po lo gia mu si za wie rać kry ty kę an tro po -
lo gii, jej sa mo zro zu mie nia (Selb stverständis), któ re wy raź -
nie okre śla mo żli wo ści i gra ni ce an tro po lo gii. Tak opra co -
wa na kry ty ka an tro po lo gii, na przy kład w któ rej czło wie ka -
-zwie rzę -po rów nia nie (Mensch -Tier -Ver gle ich) wy ra ża się
w tym uprosz cze niu, któ re jest zwią za ne z nie od po wied nio -
ścią wspól nych wy ró żnień na tu ry i kul tu ry oraz z nie bez -
pie czeń stwem obiek tyw nej re duk cji czło wie ka. Kry ty ka an -
tro po lo gia ba da cen tral ne za da nia, mo de le i me to dy pe da -
go gicz nej an tro po lo gii i py ta o epi ste mo lo gicz ne za ło że nia
pe da go gicz no -an tro po lo gicz nej wie dzy. 

4. Pe da go gicz na an tro po lo gia po słu gu je się ob ser wa cją, me to dą
i ewen tu al nie po now nym osza co wa niem, ta kim jak wy twa rza -
nie do dat ko wych wnio sków na uko wych (Wis sens bestände)
i w ich ra mach do ko nu je de kon struk cji cen tral nych pe da go -
gicz nych wnio sków do ty czą cych pe da go gicz nej per spek ty wy
[ba da ne go] te ma tu. Na przy kład mo że to pro wa dzić do de -
kon struk cji: „ne ga tyw ne go wy cho wa nia” J. J. Ro us se au, „wy -
cho wa nia ele men tar ne go” J. H. Pe sta loz zie go al bo „kształ ce -
nia ogól ne go” W. von Hum bold ta. Ta kie me to dy da ją przed -
sta wić się ja ko no we an tro po lo gicz ne i epi ste mo lo gicz ne za -
gad nie nia i per spek ty wy cen tral nych po jęć (Be grif fe) pe da go -
gi ki, i pro wa dzą do no wych, nie zna nych wcze śniej in ter pre ta -
cji. W tym pro ce sie mo żna wspól ne hi sto rycz ne re la cje (hi sto -
ri sche Zu sam menhänge) roz pa try wać w no wym świe tle, i opra -
co wać na ich pod sta wie no we uję cia, zde kon stru ować no we
punk ty od nie sie nia dla pe da go gicz ne go my śle nia i dzia ła nia.

5. Pe da go gicz na an tro po lo gia kon cen tru je się na re flek sji mo -
żli wo ści i gra nic swo jej wie dzy. Ba da ona za nik uni wer sal -
nych ram od nie sie nia dla ludz kie go sa mo zro zu mie nia (Selb -
stverständnis) i dla wy ni ka ją cych z te go trud no ści dla wy -
cho wa nia. Pe da go gicz na an tro po lo gia uza le żnia za le żność
swo ich wy ni ków od jej wa run ków; jest ona re flek syj na. 

6. Pe da go gicz no -an tro po lo gicz na wie dza kon sty tu uje się w ró -
żnych, cał kiem sprzecz nych dys kur sach. Przez „dys kurs”
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ro zu mie się tu taj trwa łe (kon si sten te) for my my śle nia i mó -
wie nia, któ re [po sia da ją] wspól ne pe da go gicz ne re la cje (Zu -
sam menhänge) i któ re po zo sta ją wpi sa ne w spe cy ficz ny spo -
sób [pe da go gicz ne go] wnio sko wa nia (Er se he inung). Dys -
kurs wno si do kon struk cji pe da go gicz nych: po strze ga nia,
sy tu acje, struk tu ry i po ję cia. W dys kur sie wy ra ża ją się:
struk tu ry wła dzy spo łecz nej, eko no mia i in sty tu cje pe da go -
gicz ne go dzia ła nia. We wnątrz pe da go gicz nej wie dzy ar ty ku -
łu je się dys kurs dla pe da go gicz ne go my śle nia i dzia ła nia
zna czą cych za gad nień, per spek tyw i po zna nia.

7. Pe da go gicz na an tro po lo gia wpro wa dza plu ra lizm. W ten
spo sób uni ka ona po chop ne go for mu ło wa nia swo jej wie dzy
i mo że ona otwo rzyć się na nie -iden tycz ność (Nicht -Iden ti -
sche). W tym, od ró żnia ją cym się od ar bi tral no ści kla row ne -
go plu ra li zmu, wy da je się za sad ni cza otwar tość dla in ter dy -
scy pli nar nej, względ nie trans dy scy pli nar nej pra cy, któ rej cel
nie jest re du ko wal ność, lecz wzrost zło żo no ści wie dzy an tro -
po lo gicz nej. Hi sto rycz no -pe da go gicz na wie dza kon sty tu uje
się ze spe cy ficz nych ję zy ko wo -kul tu ro wych wa run ków (Be -
din gun gen), ale ta kże two rzy się z wa żnych po wsta ją cych
mię dzy na ro do wych kon tek stów. 

8. Po nie waż dziś wie le po śred ni czy w sys te mach kształ ce nia,
wie dza nie speł nia wię cej w nich praw nych ocze ki wań,
[stąd] sta wia się py ta nia o spo łecz ne, in sty tu cjo nal ne, na -
uko we i prak tycz ne zna cze nie wie dzy pe da go gicz nej.
W tym za kre sie pe da go gicz na wie dza przy czy nia się do wy -
da nia (He rvor brin gung) i kształ to wa nia roz wi ja ją cej się ge -
ne ra cji, jest ona po wią za na z nie ro ze rwal ny mi py ta nia mi
ludz kie go sa mo roz u mie nia, któ re od no si się do współ za le -
żno ści te go, co do sko na łe i nie mo żli we do po pra wy. W kon -
tek ście wie dzy pe da go gicz nej za zna cza się tą współ za le -
żność [ja ko] cen trum an tro po lo gicz nej wie dzy i ba dań na -
uko wych. 

9. W dzie dzi nie hi sto rycz no -pe da go gicz nej an tro po lo gii ist -
nie ją gra ni ce mię dzy ró żny mi for ma mi wie dzy i w ten spo -
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sób two rzy się no we for my wie dzy i kształ ce nia. [Wy ró żnia
się] kształ ce nie es te tycz ne i in ter kul tu ro we o sze ro kim zna -
cze niu. Pierw sze wią że się z roz wo jem no wych me diów
i wy ni ka ją cych z nich per spek tyw; na stęp nie od no si się
do po li tycz ne go roz wo ju w Eu ro pie i wy ni ka ją cych z te go
[kon se kwen cji] dla kształ ce nia, wy cho wa nia, na ucza nia
i skut ków do świad cze nia [te go fak tu]. 

10. Pe da go gicz na an tro po lo gia jest kon struk tyw ną an tro po lo -
gią, to zna czy nie gło si ona, że „isto ta” czło wie ka w an tro -
po lo gicz nych ba da niach i re flek sjach po win na zo stać
uchwy co na. Na to miast stoi ona na sta no wi sku, że jej ro zu -
mie nie czło wie ka za le ży od od po wied nich za ło żeń, jest hi -
sto rycz nie uwa run ko wa na i ro zu mie się je ja ko kon struk cję.
W tym za kre sie nor ma tyw no -de duk cyj ny sys tem pe da go -
gicz no -an tro po lo gicz ny re wi du je two rze nie wie dzy (Wis -
sen spro duk tion), co po zwa la by do pusz czo no do roz wo ju
kon struk tyw no -re flek syj ną hi sto rycz no -pe da go gicz ną an -
tro po lo gię. 

*      *      *

W dal szej ko lej no ści po win ny na przy kład zo stać pod ję te wy -
bra ne dla pe da go gicz nej wie dzy istot ne te ma ty, któ re by ły by po -
moc na dla skon stru owa nia an tro po lo gicz ne go po dej ścia do hi sto -
rycz no -pe da go gicz nej wie dzy. Mi mo od mien nych te ma tów i in dy -
wi du al nych spo so bów dzie li się po dej ście au to rów na te mat hi sto -
rycz ne go i kon struk tyw ne go cha rak te ru pe da go gicz no -an tro po lo -
gicz nej wie dzy. Przy kła do we opra co wa ne te ma ty [nie są] sys te ma -
tycz ne, lecz są omó wio ne w pew nym kon tek ście. An tro po lo gicz ne
po dej ście pro wa dzi do zwięk sze nia zło żo no ści pe da go gicz nych
zja wisk, za gad nień i ko re la cji po mię dzy ni mi. Roz wi ja ona per -
spek ty wy za sad ni czej nie po zna wal no ści czło wie ka (Unergründbar -
ke it des Men schen) i po dej mu je ją [w aspek cie] kon sty tu cji hi sto -
rycz no -pe da go gicz nej wie dzy. 

27Christoph Wulf Wprowadzenie do historyczno-pedagogicznej antropologii
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Na stęp nie bę dzie wy ja śnio ne pe da go gicz no -an tro po lo gicz ne
zna cze nie mi me si s34. Omó wio na bę dzie ko niecz ność za awan so wa -
ne go zro zu mie nia za gad nie nia. Mi me sis od czy tu je się nie tyl ko
ogra ni cza jąc [ją] do dzie dzi ny es te ty ki; ona ma wszech stron ną an -
tro po lo gicz ną i dla te go ta kże pe da go gicz ną isto tę. Zna cze nie mi -
me sis wy czer pu je się nie tyl ko w za gad nie niu na śla dow nic twa (Na -
chah mung); ra czej do ty ka ona po jęć ta kich jak: „po do bień stwo”,
„wy ra ża nie”, „re pre zen ta cja”. Mi me tycz ne dzia ła nie al bo po stę -
po wa nie wią że się też z „opi sem”, „upodob nie niem się”
(Sichähnlich ma chen) i „przed -imi ta cją”. Mi me sis ce chu je pe wien
roz wój na ze wnątrz, po most do świa ta i do te go, co in ne. Ona za -
wie ra pew ną cie le sno -zmy sło wą stro nę i pro wa dzi do otwar to ści
na in ne sym bo licz ne świa ty. W wie ku dzie cię cym i mło dzie żo wym
wpro wa dza ona to, co [jest] szcze gól nie wa żne, na przy kład usys -
te ma ty zu je przy swa ja nie so bie świa ta (We lta ne ignung) dziec ka i je -
go psy cho ge ne zy. Dla te go wy ka zu je się wie le no wych per spek tyw
w pro ce sie wy cho wa nia i so cja li za cji.

Da lej po dej mu je się pro ble ma ty kę za le żno ści pi sma i pod mio tu -
35 ja ko te ma tu pe da go gi ki an tro po lo gicz nej. Z na by ciem pi sma
dzie ci uczest ni czą po przez nie w cy wi li za cyj no -hi sto rycz nym mo -
żli wo ści no wych form prze ka zy wa nia wie dzy, któ re cha rak te ry zu -
ją się wi zu ali za cją i zdy stan so wa niem. Przy po mo cy pi sma po wstał
no wy po rzą dek mo wy, my śle nia i wy ra ża nia się – w ogó le w wie dza
i wspól no ta (So zietät). Na by cie pi sma umo żli wia pod mio to wi, że
uczest ni czy on w zmie nia ją cej i ma te ria li zu ją cej się kul tu ro wej pa -
mię ci. Pi smo zo sta ło in ter fa ce, to zna czy ob sza rem pro jek cji dla
zna cze nia ze wnętrz ne go. No wo żyt na pe da go gi ka ba zu je na po -
wszech nym uży ciu w ży ciu pi sma, któ re by ło in stan cją po mię dzy
oso bi stą a czy jąś per cep cją świa ta. Wi zu al na umie jęt ność po słu gi -
wa nia się pi smem do pro wa dzi ła do zja wi ska sys te mu pi sa nia po -

34) Zob. Ch. Wulf, Mimesis in der Erziehung, w: Einführung in die pädagogische
Anthropologie, dz. cyt., s. 22-44. 

35) Zob. S. Sting, Schrift und Subjekt, w: Einführung in die pädagogische Anthropologie,
dz. cyt., s. 45-69.
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za umie jęt no ścią wy po wia da nia się. Pi smo zo sta ło pro ce du rą, me -
to dą wi zu al ne go ozna cza nia, użyt ko wa nia se kwen cji i do świad cza -
nia. Ono by ło dla kon sty tu cji pod mio tu cen tral ną sa mo tech ni ką
(Selb st tech nik). 

Z kom pu te ry za cją co dzien nych dzia łań idzie zmia na an tro po -
lo gicz ne go zna cze nia pi sma i ob ra zu. Ta ki mi me tycz ny pro ces spo -
ru ze świa tem pod le ga ją ra dy kal nej zmia nie. Ja ko „sym bo licz -
na ma szy na” kom pu ter uwal nia zna ki; ja ko „nie ma te rial na ma szy -
na” wy twa rza on no we for my for ma li za cji. Z roz wo jem od fo to gra -
fii do elek tro nicz ne go ob ra zu (ima gi na tion) po wsta ją no we me dia,
któ re spraw dza się [pod ką tem] kry tycz no -kul tu ro we go ro zu mie -
nia tech ni ki w pe da go gi ce. Ob raz i pi smo po zo sta ją ro zu mia ne ja -
ko tech nicz ne me dium kon tek sto we go ję zy ka. In te gra cja ob ra zów
w kom pu te rze do cho dzi do fil mu, któ ry da je mo żli wość prze wi dy -
wa nia, wi zu ali za cji no wej ja ko ści ży cia. Pro wa dzi to do sprze ci wu
tech nicz nych ob ra zów prze ciw ko abs trak cyj nie wy two rzo nym ob -
ra zom; ob raz ja ko po zba wio ny sta nu prze ciw ne go roz wią zu je pod -
miot. [Za cho dzi to] na sku tek zmie nia ją cych się form ra cjo na li za -
cji (Ra tio na lität). Ję zyk ist nie je w iko nicz nych zna kach (iko nach
kom pu te ro wych). Gra ni ca mię dzy tech ni ką, sym bo lem i ob ra zem
za cie ra się. Ma szy na sta je się po je dyn czym me dium do kon te sto -
wa nia ję zy ka. Roz sze rze nie no wych wi zu ali za cji me diów pro wa dzi
do no wej for my uni wer sa li za cji i na ucza nia. Nie da się dziś prze wi -
dzieć zna cze nia dla wy cho wa nia i ludz kiej na uki „post sym bo licz -
nych form ko mu ni ko wa nia” i „in te rak tyw nej rze czy wi sto ści wir tu -
al nej” (Cy ber spa ce)36.

W ob li czu te go roz wo ju po wsta je przy sto so wal ność (In kom -
men su ra bi lität) na ucza nia i wy kształ ce nia 37. Pe da go gicz na an tro -
po lo gia nie ba da wię cej na tu ry czło wie ka, lecz [kon cen tru je się]
na pra cy nad ludz kim sa mo ukon sty tu ło wa niem się (Selbst kon sti tu -
tion), któ re jest po moc ne w trak cie two rze nia spraw dzo nej na uki

36) Zob. M. A. Berr, Anthropologie der medialen Technologie, w: Einführung in die
pädagogische Anthropologie, dz. cyt., s. 70-97.  

37) Zob. B. Dieckmann, Erfahrung und Lernen, w: Einführung in die pädagogische
Anthropologie, dz. cyt., s. 98-113.
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[na te mat] ludz kie go ży cia. Za pro jek to wa ny bę dzie czło wiek
w mo du sie mo żli wo ści. Powszechna prze gra na na [płasz czyź nie]
te go, co em pi rycz ne i bez po śred nie sta wia pe da go gi kę przed za da -
niem, do świad cze niem, któ re unie mo żli wia ro zu mie nie prak ty ki
ży cio wej i zwrot w sty lu ży cia. Na uka za miast ge ne ro wać i zwięk -
szać swo ją ma sę pro kre acyj ną, ukie run ko wa na jest więc bar dziej
na przy szłość niż na prze szło ści. Nie okre ślo ność czło wie ka, nie -
mo żli wość ab so lut ne go sa mo po twier dze nia pro wa dzi do do świad -
czeń, przy któ rych otwar tość jest wio dą cą ce chą. Istot na jest wy -
uczo na wy trzy ma ło ści i za mien no ści (Ko nver ti bi lität). Ce lem jest
roz wój umie jęt no ści gro ma dze nia do świad czeń (Er fah rungsfähig -
ke iten), to zna czy na uka ucze nia się (Ler nen ler nens) ja ko usta lo ny
ele ment sa mo dziel ne go dzia ła nia i wła sna ini cja ty wa zo rien to wa -
na na sa mo wy cho wa nie.

W tym pro ce sie mi me tycz ne dzia ła nie i za cho wa nie, sa mo te ma -
ty za cja i wy cho wa nie przez pi smo, zmien ne funk cje ję zy ka, ob ra zu
i wy obra ża nia (Ima gi na tion) gra ją in ną de cy du ją cą ro lę niż ze -
wnętrz ny, ob cy ogół (In be griff). Eg zy sten cjal na ich po krew ność jest
dla ukształ to wa nia czło wie ka (He rvor brin gung des Men schen), je go
kon sty tu tyw ne go upodmio to wie nia. Za nim czło wiek sam mo że się
okre ślić, jest on okre ślo ny przez in nych. Od J. J. Ro us se au spoj rze -
nie na ne ga tyw ne wy cho wa nie okre śla ją dziec ko w in nym spoj rze -
niu. Ja ko za da nie pe da go gi ki przed sta wia się unie wa żnie nie jej od -
mien no ści do -sa mo -by cia in ne go. O ile pro ces sa mo okre śle nia
(Selb stau sle gung) czło wie ka po wią za ny jest z tym, co jest nor ma -
tyw ne, o ty le pro wa dzi do iden ty fi ka cji in ne go [czło wie ka] ja ko
em pi rycz ne go przed mio tu; do otrzy ma nia jest pod miot – sto sun ki
mię dzy wy cho waw cą i dziec kiem. Za ło że nie przy tym „na uko wej
nie wie dzy” (M. Sche ler) w ob co wa niu z in ny mi, py ta nie o wąt pli -
wo ści (Fragwürdig ke it) czło wie ka, bio rą pod uwa gę je go de cen tra -
li za cję (Dez en trie rung), któ ra od by wa się poprzez mi me sis, pi smo
i ję zyk. Bez śla dów in ne go nie jest mo żli wy ob raz sa me go sie bie
(Selb st bild). Śla dy od no szą się przez jej nie do stęp ność i przy sto so -
wal ność przy mo żli wo ści he te ro no micz ne go do świad cze nia 38.
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38) Zob. M. Wim mer, Die Fra ge des An de ren, w: Einführung in die päda go gi sche An th ro -
po lo gie, dz. cyt., s. 114-140.

39) Zob. J. Zir fas, Glück als Re la is von Ethik und An th ro po lo gie, w: Einführung in die
päda go gi sche An th ro po lo gie, dz. cyt., s. 141-165.

Sta le pod no si się py ta nie o in ne go w kon tek ście ety ki, an tro po -
lo gii i szczę ścia 39. Nie mo że zo stać od kry ta ety ka pe da go gicz na.
Mo żli we są wy łącz nie ana lo gicz ne pró by przed sta wie nia na przy -
kład smut ku, ży cze nia i cza su, któ re mo gą zo stać przed sta wio ne
we wspól nym my śle niu pe da go gicz nej an tro po lo gii i ety ki w jej
uję ciu szczę ścia. Pierw szym przy kła dem bę dzie mo żli wość uni ka -
nia smut ku i prze dys ku to wa nia szan sy ety ki współ czu cia. Obok
roz wa ża się kwe stię mo żli wych od nie sień po mię dzy tym, co czło -
wiek chce (Wol len) a tym co po wi nien (Sol len). We dług Z. Freu da
uję te zo sta ły po zy tyw ne war to ści (We rur te ile) czło wie ka pro wa -
dzą ce do je go pra gnie nia szczę ścia. W tym uję ciu ma miej sce re la -
ty wi za cja kan tow skie go im pe ra ty wu, w któ rym nie ist nie je żad -
na prze strzeń dla kon tekstu za le żności mię dzy in dy wi du al nym
szczę ściem a in dy wi du al nym pra gnie niem. Ety ka po ja wia się tu ja -
ko te ra peu tycz na pró ba, któ ra szczególnie u mo żli wia in dy wi du ali -
za cję so cjal ne go współ ży cia. Ani sta no wi sko I. Kan ta ani Z. Freu -
da nie pro wa dzą do te go, że po je dyn cza de cy zja uza sad nia i prze -
zwy cię ża sy tu ację „bra ku uza sad nie nia za sad no ści” (begründung -
slo sen Begründbar ke it) mo ral no ści. Wy cho waw ca jest za wsze od -
po wie dzial ny za wychowanie dziec ka oraz za dziec ko; eg zy stu je
w an tro po lo gicz nym bra ku rów no wa gi sił (Macht gefälle), któ ra
mo że być ogra ni czo na tyl ko przez re flek syj ność. Re flek syj ność an -
tro po lo gicz na kształ tu je w ten spo sób pod sta wo we struk tu ry dla
sto sun ków mię dzy wy cho wa niem, ety ką i szczę ściem. 

Tłu ma cze nie Mi ko łaj Kra sno dęb ski
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Re dak cja Ze szy tów Na uko wych SWPR – Se ria Pe da go gicz na
skła da po dzię ko wa nie Pa nu Pro fe so ro wi Krzysz to fo wi Wul fo wi

za mo żli wość pu bli ka cji tłu ma cze nia je go tek stu 
na ła mach pe rio dy ku.
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Abs trakt

Po trze ba sa mo re ali za cji jest jed ną z fun da men tal nych po trzeb
czło wie ka. Wy da je się, że we współ cze snej pe da go gi ce za gad nie -
nie sa mo re ali za cji pe da go ga i stu den ta nie jest wy star cza ją co opra -
co wa ne. Ce lem ni niej sze go tek stu jest prze ana li zo wa nie ist nie ją -
cych trud no ści w sa mo re ali za cji pe da go ga; wy ka za nie czyn ni ków,
któ re sty mu lu ją tę sa mo re ali za cję w pro fe sjo nal nym dzia ła niu oraz
wy zna cza ją prze słan ki dla pro ce su sa mo re ali za cji stu den ta w pro -
ce sie kształ ce nia i wy cho wa nia.

Sło wa klu czo we

Sa mo re ali za cja, twór czość, na uczy ciel aka de mic ki, stu dent

*      *      *

Потребность в самореализации является одной из

фундаментальных потребностей человека. Тем не менее, в

педагогической науке проблема самореализации личности

является недостаточно разработанной. В основном, в

педагогике понятие «самореализация личности» используется

только на уровне констатации факта, как что-то очевидное, не

требующее специального анализа. И хотя никто не отрицает

*) Prof. dr. hab.; Uniwersytet Państwowy w Doniecku na Ukrainie; e-mail:
natalie.loseva@gmail.com

Na ta lia Lo se wa*

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 35



36 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

важность потребности в самореализации, исследований,

посвящённых разным аспектам проблемы самореализации

педагога и студента в педагогическом процессе немного. 

Цель статьи – проанализировать существующие трудности

в самореализации педагога, предложить пути их преодоления

и указать условия, которые стимулируют самореализацию

педагога в профессиональной деятельности и

самореализацию студента в процессе обучения.

Украинские и русские ученые рассматривают

самореализацию человека как процесс его творческой

активности в значимых сферах жизнедеятельности.

Творчество понимается как сущностный процесс становления

«человеческого в человеке» . Творчество рассматривается как

«раскрытие бесконечного, полет в бесконечность» и самым

тесным образом связывается с самореализацией – не

«создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего

человеческого существа..., обращенность к преображению

мира» . Творчество – высшая форма активности человека,

создающая новые материальные и духовные ценности,

расширяющая и преобразующая среду его обитания.

Побудительной силой любого творчества является человек как

носитель творческого мышления, как творческая личность,

извлекающая новое из глубин сознания и бессознательного в

точке их пересечения с действительностью .

Деятельность всегда осуществляется личностью и то, что

человек делает с любовью, он постоянно совершенствует,

реализуя все новые творческие замыслы, рожденные в

процессе этой работы. В результате новый продукт его

деятельности значительно превышает первоначальный

замысел. В этом случае можно говорить о том, что имело

1) М. К. Мамардашвили, Необходимость себя. Лекции. Статьи.

Философские заметки, Москва 1996.

2) Н .А. Бердяев, Смысл  творчества, Москва, 1994, c. 197. 

3) Человек. Философско-энциклопедический словарь, Москва 2000, c. 371.
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место развитие деятельности по инициативе самой личности,

что, по мнению многих ученых, и есть творчество. Творческое

развитие деятельности, совершаемое по своей воле,

свободному выбору – есть проявление подлинной

самореализации человека в деятельности .

Сегодня способность к самореализации рассматривается

как ключевая характеристика личности студента-выпускника

высшего учебного заведения. Поэтому главной задачей

преподавателя становится проектирование и реализация

модели своей самореализации в профессиональной

деятельности и самореализации студента в процессе

обучения.

Подчеркнем, что именно преподаватель оказывает сильное

воздействие на процессы самоидентификации, самопознания

студента, становление отношений с окружающими,

формирование самооценки, выработку жизненных смыслов и

планов, т.е. на все важнейшие процессы жизнедеятельности,

которые определяют его дальнейшую профессиональную

судьбу. Поэтому педагог должен быть образцом

профессионального поведения в деятельности, личностью

самореализовавшейся и не останавливающейся в своем

развитии. У преподавателя должно быть сформированно

ценностное отношение не только к педагогической работе, но

и к инновационной деятельности, к творчеству, саморазвитию

и самореализации. 

Преподаватель – это посредник, который обеспечивает

встречу студента с его потенциальными возможностями, он

есть представителем того мира, куда студенту еще предстоит

войти, и студент – будущий специалист – обязан видеть не

только традиции, но и инновации в деятельности педагога .

Инновационная деятельность у любого человека, в том

числе и у педагога, начинается с чувства

4) Tam, c. 273.
5) И. Фрумин, Учитель как взрослый, „Народное образование“ №4/ 1997, 

c. 88.
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неудовлетворенности, когда потребность преподавателя в

успешном решении педагогических задач наталкивается на

какие-то барьеры, внешние и внутренние. Это могут быть

низкие результаты обучения студентов по предмету,

несоответствие программы учебного курса или его

методического обеспечения новым требованиям времени и т.д. 

Ученые выделяют такие психологические барьеры, которые

мешают творчеству: 1) склонность к конформизму,

выражающаяся в доминирующем над творчеством

стремлении быть похожим на других людей, не отличаться от

них в своих суждениях и поступках; 2) боязнь показаться

«белой вороной», выглядеть смешным и глупым в своих

суждениях; 3) неуверенность в себе, низкая самооценка,

боязнь открыто высказать свои идеи; 4) ригидность мышления,

проявляющаяся в неумении переключаться на новые виды и

формы творческой деятельности .

Чтобы проблемное сознание мотивировало инновационную

активность, необходимо, чтобы неудовлетворенность,

возникающая под влиянием барьеров, трансформировалась в

неудовлетворенность способами своей деятельности, то есть,

чтобы внешний барьер превратился во внутренний. В связи с

этим возникает сложная задача: переключить энергию

абстрактного недовольства педагогов на свою собственную

деятельность, повысить уровень самокритичности, ощутить

необходимость инноваций и творчества в педагогическом

процессе.

Для этого педагогу необходимо решать две задачи, и они

должны решаться одновременно. Во-первых, это

формирование смысловой установки на творчество. Во-

вторых, это выращивание потребности риска, психологической

установки на надситуативную активность, не боязни выхода за

очерченный предел, способности и потребности занять

6) В. А. Сластенин, Л. С. Подымова, Педагогика: инновационная

деятельность,  Москва 1997, 169.

7) А. А. Леонтьев, Научите человека фантазии „Вопросы психологии“ 

№5/1998, c. 84. 
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собственную позицию и принять собственное решение

независимо от условий и ограничений . 

В нашем анализе взаимосвязи творчества с процессом

самореализации, полезно рассмотреть влияние творческой

среды (Э. П. Торренс: творческая личность – творческий

процесс – творческая среда – творческий (продукт).

Действительно, как указывалось ранее, на пути к творчеству

имеются психологические барьеры и сможет ли преподаватель

преодолеть их, во многом зависит от среды, в которой

осуществляется творческая деятельность.

По нашему мнению, среда благоприятна для творческой

деятельности в том случае, если отвечает требованиям

диалогичности и направленна на поддержку творческого

развития каждого человека. Взаимодействие субъектов

должно носить совместнно-деятельностный характер. Среда

должна предоставлять каждому субъекту необходимое

пространство для принятия творческих решений, свободы

выбора содержания и способов творческой

жизнедеятельности.

Педагогическая среда всегда является более или менее

благоприятной для творческой деятельности. Но самый

лучший вариант – среда, стимулирующая творческую

деятельность индивида. Ведь педагог осуществляет

образовательный процесс не в одиночку, а совместно с

другими педагогами. Все они – члены педагогического

коллектива. Так же как каждый человек может быть субъектом

своего развития, коллектив может быть субъектом

поддержания своей дееспособности, развития, творчества.

Для обеспечения эффективного решения педагогических

задач в системе высшего образования необходимо участие

всего педагогического коллектива преподавателей в

постановке целей развития, творческом поиске и реализации

8) E .P. Torrance, Guiding  creative  talent – Englewood  cliffs, Prentice-Hall 1964;

E. P., Torrance, Scientific  views  of  creativity  and  factors  affecting its  growth

“Daedalus: Creativity  and  Learning” 1965, c. 663-679.
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путей их достижения. Необходимо формирование ценностного

отношения к развитию коллективного творчества в

профессионально-педагогическом сообществе. 

Мы считаем, что фундаментальными принципами создания

такой среды являются: 1) вера в изначальную, конструктивную

и творческую мудрость педагога; 2) актуализация личностного

потенциала человека в процессах межличностного общения; 3)

понимание трех основных условий конструктивного

межличностного общения, стимулирующих личностное

развитие: «безоценочное принятие», «эмпатия»,

«конгруэнтность».

Отметим, что для этого руководству учебного заведения

необходимо проводить целенаправленную работу по созданию

такой среды, например, проблемной творческой группы

преподавателей. Такая группа создается организатором (эту

роль может выполнить руководитель учебного заведения,

педагог-новатор или психолог) и каждым из ее участников шаг

за шагом. В процессе работы предполагается: 1) более тесное

знакомство участников группы; 2) первые попытки

самораскрытия (необходимо помнить о личном сопротивлении

этому); 3) выражение негативных переживаний, связанных с

учебным процессом; 4) выражение любых переживаний,

возникающих «здесь и теперь»; 5) самопринятие; 6)

коллективное обсуждение возможностей решения проблем. В

итоге участниками группы приобретается новый

коммуникативный опыт и осваивается опыт конструктивно-

творческих межличностных отношений и переживаний.

Заметим, что такой опыт способствует реальной гуманизации

внутренней психологической структуры педагога,

гармонизации отношений между его личностью и сущностью. 

Подчеркнем также, что творческая среда является хрупкой

и неустойчивой, поэтому нередко распадаются различные

творческие коллективы, так успешно начинавшие свою

деятельность. Чтобы сохранить творческую среду, каждый ее

субъект, будь то лидер или участник, не должен использовать

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 40



Natalia Losewa Творческая самореализация... 41

творческую активность других в целях собственной

самореализации, а наоборот может и должен поддерживать

самореализацию других, тем самым расширяя возможности

своей творческой самореализации.

Нами, в рамках исследования вопросов, связанных с

самореализацией преподавателя высшего учебного

заведения, проводились семинары личностного и

профессионального роста педагогов. Сделаны такие выводы:

для воспитания человека творческого и стремящегося к

самореализации от образовательного учреждения требуется

реализация креативно-стереотипной и логико-эмоциональной

составляющих.

Первый постулат о креативно-стереотипной составляющей

предполагает развитие культуры рефлексии преподавателя:

культуры, связанной с самопроцессами (лингвистически

фиксируемыми приставкой "само": самопознание,

самоактуализация, саморазвитие и др.). А это возможно только

в случае, если "обучающий" становится "обучающимся", если

эти процессы взаимосвязаны, если стимул к постижению

смысла «жизнь в профессии» становится одним из ведущих

стимулов "движения" в жизни. Вторым постулатом о логико-

эмоциональной составляющей является формирование

достаточно разнообразного тезауруса знаний, реализуемых на

таких семинарах. При этом отметим, что в психологии

мышления доказанно: объем знания не отражает творческий

потенциал личности. Недостаточный массив знаний, так же как

и слишком большой объем слабо структурированных знаний,

будет блокировать механизмы творчества. Суть явления

заключается в том, что недостаточный массив знаний не

создает необходимый ресурс для решения творческих задач, а

избыток – настраивает на использование уже известных

способов решения и повышает уровень критичности, что также

может помешать поиску самостоятельных методов разрешения

творческих ситуаций. Развитие творческих способностей

oбусловленно характером, способом получения знания и
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оперирование им. Формально запомненное, оно остается

чуждым, "не присвоенным" знанием и, в этом случае, не

является инструментальным средством для творчества. Если

же знание было получено самостоятельно, субъективно

"открыто", эмоционально пережито, тогда оно становится

компонентом творческого потенциала.

Построенная нами  модель самореализации преподавателя

содержит информационно-гносеологическую, аксио-

логическую и деятельностную плоскости, а сама модель

представлена наглядно в виде цилиндра с поршнем

(деятельностная плоскость размещается ниже или выше в

зависимости от уровня самореализации педагога на данном

этапе его развития). В основе модели синергетический,

гуманистический и личностно-деятельностный подходы.

Главной целью модели является актуализация стремления

преподавателя к самореализации в педагогической

деятельности и в центре внимания не столько приобретение

новых профессиональных знаний и способов деятельности,

норм и ценностей, сколько раскрытие собственных сил и

потенциала. И также предоставление возможностей раскрытия

собственных сил и потенциала своим студентам в процессе их

обучения.

Подчеркнем, что проблема творчества, развития

творческого потенциала личности студента, формирования его

установки на самореализацию является сложной и

многоаспектной. Для ее решения привлекаются идеи и методы

самых разных наук: философии, психологии, кибернетики,

теории систем, педагогики и др. Мы считаем, что

методологическими ориентирами при создании

образовательных технологий инициирующих творчество

студентов и стремление к самореализации в учебном

процессе могут быть такие:

- поощрение студентов к самостоятельному

целеполаганию: выбору целей, задач, средств их решения,

(причем, касающегося не только учебной деятельности, но и

стратегических целей всей жизни);

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 42



Natalia Losewa Творческая самореализация... 43

- инициирование интуитивных механизмов мышления. В

педагогической практике часты ситуации неопределенности,

когда учащиеся должны высказать догадку или

предположение. Проверка интуитивных решений логикой

необходима, но это уже следующий этап решения;

- воспитание у студентов уверенности в своих силах, как

важного качества личности, лежащего в основе

самостоятельного, активного поведения. Неуверенность в себе

обрекает на пассивность. В педагогической психологии

доказано, что переоценка учащимся своих сил менее опасна,

чем недооценка, за исключением тех случаев, когда

наблюдается патологически завышенная самооценка;

- положительный эмоциональный фон в процессе

обучения. Отрицательные эмоции являются мощным

блокирующим фактором для творчества;

- развитие воображения (нельзя подавлять склонность к

фантазированию, даже если оно граничит с абсурдом с

позиции ортодоксальной рациональности);

- формирование у студентов чувствительности к

противоречиям, умения обнаруживать и сознательно

формулировать их. При этом противоречие не должно

отождествляться с ошибкой, которую надо просто исправить.

Основная роль противоречий в мыслительной деятельности

состоит в их способности служить источником новых вопросов

и гипотез;

- более частое использование в обучении задач

открытого типа, тренировка в продуцировании возможных

решений (гипотез) существенно повышает показатели

беглости, гибкости и оригинальности мышления;

- применение проблемных методов обучения, которые

стимулируют установку на самостоятельное или с помощью

преподавателя открытие нового знания, усиливает веру

студента в свою способность к этому открытию;

- совместная с преподавателем исследовательская,

творческая деятельность. Она возможна лишь в ситуации,

когда решается задача, определенного ответа на которую не
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знает ни студент, ни преподаватель. В этом случае задача

превращается из учебной в реальную научную или творческую

проблему, что обогащает и усиливает мотивацию,

побуждающую творческую деятельность. Речь идет о переводе

педагогического взаимодействия «преподаватель – студент»

из плоскости социально-ролевых взаимоотношений в

плоскость межличностного взаимодействия, построении всего

педагогического процесса в режиме творчества; об акценте

основных целей обучения не столько на формировании

знаний, умений и навыков, сколько на воспитании личности как

носителе этих знаний, умений и навыков.

Выводы. Творческий характер самореализации субъектов

педагогического процесса обеспечивается следующими

условиями:

- самореализацию осуществляет творческая личность,

обладающая творческим мышлением и направленностью на

инновации; 

- в структуре такой личности присутствуют

мотивационный, рефлексивный и поведенческий компоненты,

наполненные соответствующими характеристиками и

качественными показателями и обеспечивающие ее

творческую активность; 

- процесс самореализации разворачивается со

свойственной творческому процессу нелинейностью,

неоднозначностью. Но при этом самореализация не носит

стихийного характера, не отдана на откуп обстоятельствам, а

осознается и решается человеком как личностная проблема и

задача. В процессе обучения в высшем учебном заведении эту

проблему обязан инициировать преподаватель, его же

самореализация служит для студентов доказательством того,

что эта проблема разрешима;

- процесс самореализации происходит в творческой

среде, где каждый поддерживает самореализацию других, тем

самым расширяя границы своих возможностей. В процессе

творческой деятельности вырабатывается осознание себя как

активного преобразователя, строителя мира вокруг себя,

44 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 44



реализующего в процессе этого строительства свою личность,

иными словами, как субъекта самореализации;

- необходима система подготовки преподавателей нового

типа и кропотливая работа по созданию условий для

самореализации преподавателя в профессиональной

деятельности. Это очень важно. Ведь от того, какими видят

студенты своих преподавателей, зависит, что они будут думать

о педагогической деятельности. 

Педагоги – первые люди, которых студенты видят "в

работе". Поэтому преподаватели не должны прятаться на

своей профессиональной кухне, а должны демонстрировать ее

студентам. Рядом с образовательным пространством, где

взаимодействуют напрямую студенты и преподаватели,

должно размещаться пространство собственной работы и

профессионального роста педагогов. Таким образом,

современная высшая школа нуждается в педагогах,

размышляющих над собственным трудом, совершенствующих

его и делающих это занятие в свою очередь важнейшим

фактором образования своих студентов. При этом,

самореализация преподавателя в педагогической

деятельности позволяет представить ее не только как

служение студенту или внешним требованиям, но и как

полноценную жизненную реализацию, свободно действующего

и успешно развивающегося человека.
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Twór cza sa mo re ali za cja pod mio tu 
pro ce su pe da go gicz ne go

Stresz cze nie

Twór czość jest ro zu mia na ja ko pro ces kształ to wa nia „czło wie -
ka ja ko czło wie ka”. Roz pa tru ję ją ja ko pro ces otwar to ści na nie -
skoń czo ność, ja ko „dro gą do nie skoń czo no ści”. Twór czość wy ra -
ża się w sa mo re ali za cji nie ja ko two rze nie pro duk tu kul tu ro we go,
lecz ja ko oso bi sty roz wój, nie po kój twór czy, któ ry kieł ku jąc w ar -
ty ście od no si go do ogól no ludz kich po trzeb, pro ble mów i skut ku -
je chę cią zmia ny za sta ne go świa ta na lep szy. Jest to wy ższa for ma
ak tyw no ści czło wie ka, któ ra wy twa rza no we ma te rial no -du cho we
dzie ła po sze rza ją ce i prze obra ża ją ce ob raz świa ta. Skłon ność do
sa mo re ali za cji jest roz pa try wa na ja ko głów na ce cha oso bo wo ści
ab sol wen ta uni wer sy te tu. Dla te go głów nym za da niem na uczy cie li
aka de mic kich jest pro jek to wa nie i re ali za cja mo de li sa mo re ali za cji,
któ re obej mu ją bar dzo sze ro ko, za rów no ich sa mych, jak i stu den -
tów. Mo del ten na po zio mie na ucza nia pro fe so ra obej mu je pro fe -
sjo na li za cję je go pra cy na uko wo -dy dak tycz nej, zaś na płasz czyź nie
stu den ta – je go edu ka cję i w kon se kwen cji przy szłą pra cę za wo do -
wą. Trze ba za uwa żyć, że wy kła dow cy w za sad ni czy spo sób wpły -
wa ją na po sta wy stu den tów, ich obec ną i przy szłą oso bo wą i za wo -
do wą sa mo re ali za cję oraz ich sa mo iden ty fi ka cję, sa mo po zna nie,
sto su nek do ota cza ją cej rze czy wi sto ści, sa mo oce nę, wy bo ry i de cy -
zje pla nów ży cio wych, czy li od dzia łu ją na ich ży cie. Stąd nie bez
zna cze nia dla stu den ta i je go de cy zje jest oso bi sty przy kład i oso ba
pro fe so ra -pe da go ga. Mu si on być wzo rem dla stu den ta w dzia ła -
niach po znaw czych i mo ral nych. Nie mo że on za trzy mać się
w swo im roz wo ju oso bi stym i za wo do wym. Na uczy ciel wpro wa -
dza stu den ta w istot ne dla je go ży cia tre ści, któ re w przy szło ści
mo gą je zde ter mi no wać. 
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W ni niej szym tek ście ana li zu je się prze szko dy, któ re unie mo -
żli wia ją sa mo roz wój, a na stęp nie po zdia gno zo wa niu pro ble mu,
wska zu je się na psy cho lo gicz ne me to dy roz wo ju sa mo re ali za cji
na uczy cie li i stu den tów. Wśród naj wa żniej szych prze szkód wy -
mie nia się kon for mizm, lęk „przed wyj ściem przed sze reg”, nie -
wia rę w sie bie zwią za ną z ni ską sa mo oce ną oraz brak re flek sji
w my śle niu. Mo de le roz wo ju sa mo re ali za cji za kła da ją nie tyl ko
per ma nent ne pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych (na uko wych
i dy dak tycz nych) na uczy cie li, ale i rów nież za kła da ją aspekt wy -
cho waw czy, wy ra ża ją cy się w oso bi stym „spo tka niu” na uczy cie la
ja ko mi strza z je go uczniem. Ta re la cja jest oczy wi ście dwu stron -
na, po nie waż za rów no na uczy ciel, jak i stu dent po szu ku ją „te go,
co nie zna ne” wspól nie roz wi ja jąc się. Pod kre śla się za tem aspekt
twór cze go my śle nia i otwar tość na to, co no we, re flek syj ność
nad ży ciem. Dla te go twór czość nie jest pro ce sem li nio wym, ale
we wnętrz nie zró żni co wa nym, bar dzo bo ga tym i wie lo płasz czy -
zno wym, rów nież na płasz czyź nie spo łecz nej i mię dzy oso bo wej.
Sa mo re ali za cja wy kła dow cy w je go pra cy pe da go gicz nej po zwa la
przed sta wić ją nie tyl ko ja ko słu żbę stu den tom lub in sty tu cji, lecz
ja ko peł no war to ścio wą ży cio wą re ali za cję wła sne go dzia ła nia i ja -
ko suk ces w roz wo ju oso bi stym i za wo do wym. Od te go za le ży też
suk ces ab sol wen ta wy ższej uczel ni.

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 48



Bar ba ra Kie reś*

Pro blem per so na li zmu a pe da go gi ka

1. Per so na lizm czy per so na li zmy? 2. Spór o per so na lizm – aspekt hi sto -
rycz ny. 3. Kon tekst fi lo zo ficz ny spo ru o per so na lizm. 4. Per so na lizm tra -
dy cji re ali zmu ja ko fun da ment dla „pe da go giae pe ren nis”. 5. Pe da go gi -
ka per so na li stycz na – za rys w opar ciu o teo rię oso by M. A. Krąp ca. 6.
Za koń cze nie.

Abs trakt

W ar ty ku le oma wia się ró żne uję cia per so na li zmu, po cząw szy
od per so na li zmów po stu lo wa nych (hu ma ni zmów) do per so na li -
zmów osa dzo nych w me ta fi zycz nej teo rii by tu i czło wie ka. Wska -
zu je się jed no cze śnie na fi lo zo ficz ne uwa run ko wa nia teo rii czło -
wie ka przez tra dy cję ide ali zmu i re ali zmu. Przed sta wia się re ali -
stycz ną tra dy cję ja ko wła ści wy fun da ment dla pe da go gi ki (teo rii
wy cho wa nia). 

Sło wa klu czo we

Per so na lizm, teo ria oso by, teo ria wy cho wa nia, pe da go giae pe -
ren nis.

*) Katolicki Uniwersytet Lubelski; e-mail: barbarakie@wp.pl
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1. Wstęp: Per so na lizm czy per so na li zmy?

Mo żna są dzić, że per so na li stycz ny nurt my ślo wy po ja wił się ja -
ko „pro test prze ciw wszel kim pró bom „urze czo wie nia” czło wie -
ka”1. Nurt ten wska zu je na wy jąt ko wą i naj wy ższą po zy cję czło wie -
ka w hie rar chii by tów, a tym sa mym przy po mi na, że czło wiek ma
być za wsze ce lem ży cia spo łecz ne go, a ni gdy je go środ kiem. Jed na -
kże bli ższy wgląd w dzie je per so na li zmu do wo dzi, że mia nem
„per so na li zmu” okre śla się sta no wi ska zna czą co ró żnią ce się po -
mię dzy so bą. Jak od no tu je I. Dec współ cze śnie ist nie je „wie le nur -
tów, szkół, ru chów spo łecz nych, któ re chęt nie okre śla ją sie bie ja ko
per so na li stycz ne”2, a wspo mnia na wie lość stwa rza trud no ści
w „ogar nię ciu” i kry tycz nej re cep cji za sta nych per so na li zmów,
zwłasz cza, że nie kie dy „na zy wa się per so na li zma mi kie run ki an tro -
po lo gicz ne, któ re nie da ją ku te mu obiek tyw nych pod staw”3.
Współ cze śnie ta kże na te re nie pe da go gi ki ob ser wu je my swo istą
mo dę na per so na lizm. Jest to bar dzo cen na in tu icja wie lu teo re ty -
ków wy cho wa nia i prak ty ków – wy cho waw ców, nie jed no krot nie
po par ta cie ka wy mi pro po zy cja mi. Jed na kże wspo mnia na wie lość
ujęć per so na li zmu, nie kie dy ich po stu la tyw ność, czę sto roz bie -
żność, wno si z so bą dez orien ta cję i nie da je moc nych pod staw dzi -
siej szej pe da go gi ce. Nikt nie za prze czy, że wła ści we ro zu mie nie
czło wie ka sta no wi ko niecz ny wa ru nek po praw ne go bu do wa nia
teo rii wy cho wa nia i jej od po wie dzial ne go od nie sie nia do prak ty ki
ży cia. W związ ku z tym na le ży po sta wić py ta nie: ja ki per so na lizm
po wi nien sta no wić fun da ment pe da go gi ki? Od po wiedź na to py -
ta nie wy ma ga bli ższe go przyj rze nia się pro ble mo wi per so na li zmu.

1) I. Dec, Personalizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii (dalej: PEF), red. nacz. 
A. Maryniarczyk, t. 8, Lublin 2007, s. 122. 

2) I. Dec, Personalizm czy personalizmy?, w: Zadania współczesnej metafizyki 3/4, Lublin
2002, s. 47. Zdaniem W. Chudego pojęcie personalizmu „idzie w poprzek” wszystkich
tradycyjnych podziałów filozoficznych. Jego zdaniem wiąże się je zarówno z realizmem,
jak i idealizmem. „Powstaje w ten sposób pojęcie-worek, do którego wrzuca się bez
mała całą antropologię filozoficzną i teologiczną”. Zob. W. Chudy, Pedagogia godności.
Elementy etyki pedagogicznej, red. A. Szudra, Lublin 2009, s. 24-25. 

3) I. Dec, Personalizm czy personalizmy?, dz. cyt., s. 48.
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4) Zob. W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961, s. 13.
5) I. Dec, Personalizm, w: PEF, dz. cyt., s. 123; zob. także: Cz. S. Bartnik, Personalizm,

Lublin 2008, s. 118- 146. Juan Manuel Burgos wyróżnia jeszcze personalizm włoski i
personalizm w Hiszpanii. Zdaniem Autora personalizm włoski narodził się jako skutek
kryzysu neoidealizmu, jaki miał miejsce na początku XX wieku we Włoszech.
Personalizm ten był pod wielkim wpływem personalizmu francuskiego, zwłaszcza myśli
J. Maritaina i M. Mouniera. Reprezentanci personalizmu włoskiego to: Armado Carlini
(1878-1959), Luigi Stefanini (1891-1956), Luigi Pareyson (1918-1991). Zdaniem J.M.
Burgosa personalizm w Hiszpanii także pozostawał pod wpływem J. Maritaina. Autor
stwierdza, że nie istnieje typowo hiszpańska szkoła personalizmu, ale istnieją ważni
myśliciele, którzy w sposób interesujący rozwinęli myśl personalistyczną. Są to m. in.:
Alfonso Lopez Quintas (ur. 1928), Carlos Diaz (ur. 1941), Xabier Zubiri (1898-1983),
Julian Marias (1914-2005). Zob. Juan Manuel Burgos, Personalizm, tłum. K.
Koprowski, Warszawa 2010, s. 97-145.

6) Za: I. Dec, Personalizm, w: PEF, dz. cyt., s. 123.   
7) W Polsce prezentację biografii oraz poglądów najbardziej znanych przedstawicieli

personalizmu amerykańskiego opracował B. Gacka, American Personalism, Oficyna
Wydawnicza „Czas”, Lublin 1995; Personaliści amerykańscy, Oficyna Wydawnicza
„Czas”, Lublin 1996; Personalizm amerykański, Wydawnictwo KUL, Lublin 1996).
Autor sporządził także bibliografię personalistów amerykańskich (Bibiliography of
American Personalism, Oficyna Wydawnicza „Czas”, Lublin 1994), a od 2001 roku jest
redaktorem półrocznika „Personalizm/Personalism” ukazującego się w wersji polskiej i
angielskiej. Za: A. Jastrzębski OMI, Pierwszy personalista amerykański. Personalizm
Bordena Parkera Bowne’a, Lublin 2008, s. 16.
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Znaw cy pro ble mu zwra ca ją uwa gę na fakt, że roz ma ite uję cia
per so na li zmu ró żnią się w bar dzo za sad ni czych stwier dze niach,
a zró żni co wa nie to pły nie z od mien nych za ło żeń fi lo zo ficz nych
i zwią za ne go z ni mi od mien ne go ro zu mie nia czło wie ka ja ko oso -
by4. Wo bec wspo mnia nej obec no ści ró żnych per so na li zmów, ta kże
na te re nie pe da go gi ki, pierw szym kro kiem w re flek sji nad per so -
na li zmem mu si być ich upo rząd ko wa nie. W li te ra tu rze fi lo zo ficz -
nej znaj du je my ró żne po dzia ły per so na li zmu, np. wy mie nia się
per so na li zmy „na ro do we” – ame ry kań ski, an giel ski, fran cu ski,
nie miec ki, pol ski5. W ich ra mach wy od ręb nia się roz ma ite per so -
na li zmy: ide ali stycz ne, me ta fi zycz ne, fe no me no lo gicz ne, etycz ne,
prag ma tycz ne, panp sy chicz ne, du ali stycz ne, re la ty wi stycz ne, mo -
na dy stycz ne, pan te istycz ne, ab so lu ty stycz ne, ate istycz ne, mo ral no -
-spo łecz ne, re li gij ne, teo lo gicz ne, na tu ra li stycz ne, spi ry tu ali stycz -
ne6. Są dzi się, że naj bar dziej cha rak te ry stycz ny per so na lizm stwo -
rzy li Ame ry ka nie7. Był to per so na lizm wy ro sły na grun cie my śli
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pro te stanc kiej, sil nie zwią za ny ze spe cy fi ką my śle nia ame ry kań -
skie go, na ce cho wa ne go prag ma ty zmem, eklek ty zmem i po wią za ny
z ide ała mi ame ry kań skiej de mo kra cji8. Ja ko naj wa żniej szych wy -
mie nia się tu na stę pu ją cych my śli cie li: G. H. Ho wi so na, B. P.
(1834-1916), B. P. Bow ne,a (1847-1910), E. S. Bri ght ma na (1884-
1953), R. T. Fle wel lin ga (1871-1960), A. C. Knud so na (1873-1954)
oraz P. A. Ber toc cie go (1910-1989)9. 

W prze ci wień stwie do ame ry kań skie go, per so na lizm fran cu ski
wy rósł na grun cie my śli ka to lic kiej i miał cha rak ter ra czej an tro po -
lo gii per so na li stycz nej z wy raź nym wpły wem to mi zmu. Do te go
per so na li zmu za li cza się m. in.: H. Berg so na (1859-1941), M.
Blon de la (1861-1949), J. Ma ri ta ina (1882-1973), E. Gil so na (1884-
1978), L. La vel le,a (1883-1951), R. Le Sen ne’a (1882-1954), D. de
Ro uge mon ta (1906-1985) oraz my śli cie li bar dziej sys te mo wych: E.
Mo unie ra (1905-1950) i P. Te il har da de Char din (1881-1955)10.
Per so na lizm nie miec ki na to miast ma cha rak ter bar dziej ogól ny
i w prze ci wień stwie do ame ry kań skie go czy fran cu skie go, po -
mniej sza zna cze nie i ro lę jed nost ki z jed no cze snym zwią za niem jej
z war to ścia mi i neo pla toń ską kon cep cją oso by. Do te go per so na li -
zmu za li cza się m.in. na stę pu ją cych au to rów: R. H. Lot ze,a (1817-
1881), W. Ster na (1871-1939), M. Sche le ra (1874-1928), T. Ha ec -
ke ra (1879-1945), R. Gu ar di nie go (1885-1968)11.

W Pol sce per so na lizm sta no wił od po cząt ku głów ną tra dy cję
my ślo wą, się gał bo wiem sa mej Ewan ge lii i „prze ni kał ca łą men tal -
ność pol ską we wszyst kich dzie dzi nach ży cia i na uki”12. Mo żna
mó wić o pew nych je go ty po wych ce chach, któ ry mi są prze ko na nie
o nie skoń czo nej war to ści i god no ści czło wie ka, o je go trans cen -
den cji wo bec ca łe go świa ta przy ro dy i je go wol no ści oso bi stej oraz

8) Zob. Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 2008, s. 118. Zdaniem Bartnika personalizm
amerykański przypominał bardziej „humanizm ureligijniony” (tenże, s. 125). Zob.
także: Zob. W. Chudy, dz. cyt., s. 26.

9) Cz. S. Bartnik, dz. cyt., s. 118-119.
10) Tamże, s. 125.
11) Tamże, s. 136.
12) Tamże, s. 139.
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spo łecz nej. Per so na lizm w Pol sce był kształ to wa ny przez wie lu
my śli cie li. Wy mie nia się tu m. in.: Wi te lo na (+1280), W. Ka dłub ka
(+1223), P. Wy sza (+1414), Ja na z Trzcia ny (+1567), W. No wo pol -
skie go (+1559), W. Ba sa ja ze Szcze brze szy na (+ po 1570), Ja -
na z Tur bi na (+1575), Szy mo na Ma ry cju sza z Pil zna (+1577), Ja -
na Kan te go Po do lec kie go (+1855), B. F. Tren tow skie go
(+ 1869), C. Nor wi da (+1883), S. Wy spiań skie go (+1907),
a współ cze śnie m. in.: K. Woj ty łę – Ja na Paw ła II, S. Wy szyń skie -
go, W. Gra na ta, M. Go ga cza, M. A. Krąp ca 13. 

Przy wo łaj my jesz cze, ja ko bar dzo po moc ny w upo rząd ko wa -
niu per so na li zmu, po dział kie run ków per so na li stycz nych za pro po -
no wa ny przez I. De ca, któ ry wy od ręb nia trzy ro dza je per so na li -
zmów: 1. ho ry zon tal ny (ate istycz ny), 2. wer ty kal ny (te istycz ny)
– po za to mi stycz ny i 3. kla sycz ny – to mi stycz ny o orien ta cji me ta fi -
zycz nej. Przyj rzyj my się ko lej no wy mie nio nym per so na li zmom ze
wska za niem głów nych przed sta wi cie li 14.

Ad. 1. Per so na lizm ho ry zon tal ny to ści ślej mó wiąc – jak za uwa -
ża I. Dec – nie per so na lizm, lecz hu ma nizm. W uza sad nie niu tej
te zy Au tor wska zu je, że czło wiek jest w nim uj mo wa ny ja ko część
ma te rial ne go świa ta z cał ko wi tym po mi nię ciem du cho we go wy -
mia ru je go ży cia, któ ry to wy miar był pod sta wą do wy pra co wa nia
kon cep cji czło wie ka ja ko oso by. Au tor za uwa ża, że per so na li zmy
te uzna jąc, iż są wol ne od wpły wów re li gij nych i ide olo gicz nych,
pre ten do wa ły do by cia no wo cze sny mi, a w wie lu wy pad kach sta ły
się na rzę dziem słu żą cym ide olo giom państw to ta li tar nych. Ja ko
przed sta wi cie li te go nur tu per so na li zmu I. Dec wy mie nia m. in. L.
Feu er ba cha (1804-1872), K. Mark sa (1818-1883), F. En gel sa
(1820-1895), F. Nie tsche go (1844-1900), Z. Freu da (1858-1939),
B. Rus sel la (1872-1970), J. P. Sar tre’a (1905-1980), czy w Pol sce T.
Ko tar biń skie go (1886-1981)15. 

13) Tamże.
14) Zob. I. Dec, Personalizm czy personalizmy?, dz. cyt., s. 50. 
15) Tamże.
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16) Tamże, s. 51.
17) Tamże.
18) Do tego nurtu możemy zaliczyć także amerykańskiego myśliciela Bordena Parkera

Bowne,a, którego określa się mianem pierwszego personalisty amerykańskiego i sądzi
się, że uczynił on Uniwersytet Bostoński kolebką personalizmu. Na temat Bowne’a

Zda niem Au to ra wszyst kie te „per so na li zmy” by ły na tu ra li stycz -
ne (czyt: aper so na li stycz ne), a w ostat nich dwóch stu le ciach zy ska ły
du ży roz głos. Ich prak ty ko wa nie spo łecz ne (po li tycz ne) przy czy ni ło
się do de gra da cji czło wie czeń stwa, co przy nio sło kul tu rze ogrom ne
szko dy. Hu ma ni zmy te odży wa ją dziś „w ró żnych kie run kach an tro -
po lo gicz nych i szer mu ją wznio sły mi, no śny mi ha sła mi, zgła sza jąc
pre ten sje do pre zen to wa nia dziś no wo cze snej, atrak cyj nej – we dług
nich – je dy nie war to ścio wej wi zji czło wie ka”16. To słusz ne spo strze -
że nie mo żna zi lu stro wać na przy kła dzie mod ne go dziś post mo der -
ni zmu, któ ry lan su je te zę o ko niecz no ści „wy zwo le nia wol no ści”
ludz kiej i in spi ru je ide olo gię tzw. trans hu ma ni zmu, czy li prze kro -
cze nia kon dy cji ludz kiej na rzecz nie tz sche ań skie go Nad czło wie ka.
W ich oce nie pod kre ślić na le ży, że wspo mnia ne hu ma ni zmy to
w isto cie po zor ne per so na li zmy. Hu ma nizm jest ide olo gią, któ ra na -
ro dzi ła się w re ne san sie i któ rej za sad ni czym ry sem jest an tro po cen -
tryzm i ab so lu ty za cja po zy cji czło wie ka w świe cie. Per so na li zmy ho -
ry zon tal ne cha rak te ry zu je re duk cjo nizm an tro po lo gicz ny, mia no wi -
cie ma te ria lizm i na tu ra lizm. Ich czło wiek to „czło wiek abs trak cyj -
ny”, idea czło wie ka uza le żnio na od ja kiejś nad rzęd nej struk tu ry, np.
po pę dów czy pań stwa. Stąd per so na li zmy te pro wa dzi ły za wsze
do za gu bie nia, a na wet zde gra do wa nia czło wie ka.

Ad. 2. Per so na li zmy te istycz ne – po za to mi stycz ne obej mu ją
pew ne pod gru py, któ re I. Dec uj mu je na stę pu ją co 17: a) per so na -
lizm mo ral no -spo łecz ny, któ re go głów nym re pre zen tan tem jest E.
Mo unier (1905-1950); b) per so na lizm fe no me no lo gicz no -ak sjo lo -
gicz ny re pre zen to wa ny przez M. Sche le ra (1874-1928) i R. In gar -
de na (1893-1970); c) per so na lizm eg zy sten cja li stycz no -dia lo gicz -
ny, któ re go przed sta wi cie la mi są: K. Ja spers (1883-1969) i G. Mar -
cel (1889-1973) oraz d) per so na lizm ewo lu cyj no -ko smicz ny re pre -
zen to wa ny przez P. Te il har da de Char din (1881-1955)18. 
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zob. A. Jastrzębski, Pierwszy personalista amerykański. Personalizm Bordena Parkera
Bowne’a, Lublin 2008; także: Agnieszka Lekka-Kowalik, Bowne Borden Parker, w:
PEF, t. 1, Lublin 2000, s. 637-638. 

19) Do tego personalizmu można także zaliczyć Roberta Spaemanna (ur. 1927)
niemieckiego filozofa, który swoją teorię osoby opiera przede wszystkim o tradycję
klasyczną, choć prowadzi dialog z całą historią filozofii. Zob. Jarosław Merecki,
Spaemann Robert, w: PEF, t. 9, Lublin 2008, s. 113-116. 
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Od no tuj my, że za le tą po wy ższych per so na li zmów jest to, iż
uwzględ nia ją one w struk tu rze by tu ludz kie go ele ment du cho wy
ży cia ludz kie go i trans cen den cję czło wie ka wo bec świa ta przy ro dy.
Jed no cze śnie w ich oce nie przy wo łaj my myśl I. De ca, któ ry za uwa -
ża, że ża den z nich nie da je wy star cza ją cych da nych do uję cia te go,
co rze czy wi ście wy ró żnia czło wie ka od in nych by tów i co tym sa -
mym sta no wi o je go praw dzi wej god no ści oraz wy jąt ko wo ści. Je go
zda niem są to per so na li zmy wska zu ją ce co praw da na nie któ re wa -
żne wy mia ry czło wie ka (m.in. przy rod ni czy, etycz ny, spo łecz ny),
lecz gu bią ce aspekt me ta fi zycz ny ży cia ludz kie go i tym sa mym to,
co sta no wi o je go pro prium hu ma num. 

Ad. 3. Per so na lizm te istycz ny to mi stycz ny na wią zu je do kla -
sycz nej an tro po lo gii Gre ków. Myśl grec ka zo sta ła w nim ubo ga co -
na przez Ob ja wie nie chrze ści jań skie, a na stęp nie by ła kon ty nu -
owa na i roz wi ja na przez fi lo zo ficz no – teo lo gicz ną myśl śre dnio -
wiecz ną. Jej naj wy bit niej szym przed sta wi cie lem był św. To masz
z Akwi nu (1224-1274). W cza sach współ cze snych kon ty nu ato ra mi
tej my śli są m.in.: Ja cqu es Ma ri ta in (1882-1973), Ka rol Woj ty ła
(1920-2005), Mie czy sław Al bert Krą piec (1920-2008), Win cen ty
Gra nat (1900-1979), Woj ciech Chu dy (1947-2007), Mie czy sław
Go gacz (ur. 1926), Cze sław Bart nik (ur. 1929), Sta ni sław Ko wal -
czyk (ur. 1932), Adam Ro dziń ski (ur. 1920)19. 

Ta gru pa per so na li zmów po sia da wspól ny „rdzeń” w ro zu mie -
niu czło wie ka, któ rym jest wi dze nie w czło wie ku jed nost ko wej ro -
zum nej sub stan cji (Bo ecjusz). Ró żni ce do ty czą te go, co sta no wi
wła ści wo ści by tu oso bo we go. Mo żna są dzić, że dzię ki tym ró żni -
com per so na li zmy te do peł nia ją się. Zda niem I. De ca, by ująć czło -
wie ka w tym, kim on rze czy wi ście jest, trze ba się gnąć do per so na -
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li zmu te istycz ne go -to mi stycz ne go, po nie waż zo stał on wy pra co wa -
ny w opar ciu o re alizm po znaw czy 20.

1. Spór o per so na lizm – aspekt hi sto rycz ny 

Po wy ższy po dział bar dzo traf nie po rząd ku je pro blem per so -
na li zmu, lecz nie wy ja śnia isto ty pro ble mu. Na le ży są dzić, że ko lej -
nym tro pem po znaw czym po win no być się gnię cie do źró dła my śli
per so na li stycz nej zwią za ne go z ety mo lo gią sło wa „per so na lizm”
oraz spo ra mi Chry sto lo gicz ny mi i Try ni tar ny mi, a na stęp nie przy -
wo ła nie dwóch tra dy cji my śli fi lo zo ficz nej: ide ali zmu i re ali zmu.
Te dwie tra dy cje „wy zna czy ły” bo wiem ca łe dzie je fi lo zo fii, ta kże
dzie je per so na li zmu. Do pie ro w ich świe tle mo żna wła ści wie oce -
nić war tość po szcze gól nych per so na li zmów. 

Pro blem źró deł per so na li zmu jest wa żny, po nie waż dość po -
wszech nie są dzi się, że myśl per so na li st czy na roz po czy na się do pie -
ro wraz z nie miec kim fi lo zo fem Frie dri chem Da nie lem Schle ier ma -
che rem. Otóż, przy po mnij my, że Schle ier ma cher w 1799 ro ku rze -
czy wi ście użył po raz pierw szy ter mi nu „per so na lizm” (der Per so na -
li smus), co mia ło miej sce w kon tek ście „zma ga nia się” pan te izmu
z ideą oso bo we go Bo ga 21. Jed na kże, pro blem per so na li zmu, a więc

20) Zob. I. Dec, Personalizm czy personalizmy, dz. cyt., s. 57-58. W niektórych podziałach
kierunków filozoficznych wymienia się personalizm obok np. fenomenologii,
egzystencjalizmu, strukturalizmu. W związku z tym zauważmy, że jest to podział
mylący, ponieważ ma charakter opisu przedmiotu i stylu filozofowania. A ponadto
należy pamiętać, że są różne personalizmy i każdy z nich zakłada inną wizję świata i
człowieka. Jest personalizm tomistyczny, egzystencjalny, fenomenologiczny itd.

21) Było to użycie słowa „personalizm” po raz pierwszy w pozytywnym znaczeniu. Bartnik
stwierdza, że nazwa le personalisme występowała w literaturze francuskiej od 1737
roku i oznaczała po prostu „egoizm”, a przynajmniej „egocentryzm” lub
„indywidualizm”. Zob. tenże, Personalizm, dz. cyt, s. 117. Następnie w II połowie XIX
wieku termin ten zaczął przyjmować się na szerszą skalę. Miało to miejsce w USA,
Anglii, Francji i Niemczech na gruncie indywidualizmu, idealizmu i subiektywizmu.
Używali go m. in.: W. Whitman (1860), J. Grote (1865), G. Teichmuller (1865), B.
Alcott (1868). Później termin ten był przyjęty przez kolejnych autorów: Ch. Renouviera
(Le Personnalisme, 1903), W. Sterna (Persona und Suche, 1906) i B. P. Bowne,a
(Personalism, 1908). Z czasem pojawiły się rozmaite szkoły myśli personalistycznej o
różnym stopniu systemowości. Zob. Cz. S. Bartnik, dz. cyt., s. 118. 
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ro zu mie nie czło wie ka ja ko oso by, jest du żo wcze śniej szy, ani że li
uży cie te go ter mi nu przez Schle ier ma che ra i je go na stęp ców. Się -
gnij my do źró deł pro ble mu per so na li zmu i za cznij my od przy wo ła -
nia ety mo lo gii sło wa „per so na lizm”. Otóż, ety mo lo gia sło wa „per -
so na lizm” wią że się z grec kim sło wem pro so pon i ła ciń skim per so -
na (oso ba). Pier wot ne zna cze nie te go sło wa to „ma ska w te atrze”.
Cho dzi o sta ro żyt ny te atr grec ki i spo sób przed sta wia nia w nim
okre ślo nej ro li przez ak to ra. Ak tor na kła dał ma skę na twarz, by jak
naj le piej od dać cha rak te ry sty kę gra nej przez sie bie, naj czę ściej bo -
ha ter skiej po sta ci z mi to lo gii 22. Me ta fo ra ma ski po ka zu je, że
„pod ma ską ist nie je ktoś, że oso by nie okre śla tyl ko wy gląd ze -
wnętrz ny, ry sy twa rzy, ale w isto cie jest ona skry ta pod ze wnętrz -
nym prze ja wem”. „Ma ska” je dy nie od sła nia oso bę i dla te go „do -
brze od da je głę bo ki sens oso by ludz kiej, któ rej isto ty nie sta no wi
nic ze wnętrz ne go”23. Jed no cze śnie bio rąc po uwa gę ety mo lo gię sło -
wa per so na na le ży są dzić, że uży cie go to ak cen to wa nie sa mo ist no -
ści i nie po wta rzal no ści by tu okre śla ne go mia nem „oso ba”24.  

Ety mo lo gia sło wa „per so na lizm” po ka zu je, że po ję cie oso by
ma swo ją wie lo wie ko wą tra dy cję. Po dob nie w Sta rym Te sta men cie
(w tłu ma cze niu Sep tu agin ty) w opar ciu o sło wa wy po wie dzia ne
przez Bo ga i za war te w Księ dze Ro dza ju (1,26): „Uczyń my czło -
wie ka na nasz ob raz i na po do bień stwo na sze”, na zwę pro so pon
uży wa no na ozna cze nie ob li cza ludz kie go, a na wet Bo skie go. Ob -
li cze czło wie ka sta ło się ob ra zem ob li cza Bo ga. Spór o ro zu mie nie
„oso by” zro dził się do pie ro na po cząt ku chrze ści jań stwa (V i VI
w.) w związ ku z wy ja śnie niem na tu ry by to wej Chry stu sa i Do gma -

22) Według M. P. Duthoit wyraz łaciński „persona” pochodzi z języka Etrusków, którzy
nazywali słowem „phersu” maskę mającą wskazywać na jakąś typową czynność lub
typowy ludzki charakter. Zob. W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, dz. cyt., s. 7.

23) W. Chudy, dz. cyt., s. 24.
24) A. Kijewska, Boecjusz i patrystyczne źródła koncepcji osoby, w: Personalizm polski, red.

M. Rusecki, Lublin 2008, s. 23. Autorka wskazuje, że „za twórcę maski teatralnej
uznaje się Tespisa, Ateńczyka, żyjącego w czasach Solona, któremu przypisywano
wynalazek tragedii. Użycie maski wywodzi się z obrzędowości pierwotnej, w której
maska pozwalała na uczestnictwo w boskiej czy demonicznej sile. Człowiek w masce
był bóstwem we własnej osobie”. Tamże, s. 21.  
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tem Trój cy Świę tej. Dla wy ja śnie nia tych dwóch ta jem nic po trzeb -
ne by ło „po ję cie oso by, a ta kże zro zu mie nie sto sun ku, ja ki za cho -
dzi po mię dzy oso bą a na tu rą”25. W od nie sie niu do Chry stu sa cho -
dzi ło o pro blem uni hi po sta tycz nej dwóch na tur, bo skiej i ludz kiej.
Roz wią za nie spo ru przy ję to na So bo rze Po wszech nym w Chal ce -
do nie w 451 ro ku, kie dy to za wska za niem pa pie ża Le ona I przy ję -
to dok try nę, że jest „jed na oso ba i dwie na tu ry: Bo ska i ludz ka”.
Od po wiedź na to czą cy się spór wią za ła się z od ró żnie niem na tu ry
od oso by. Chry stus, cho ciaż po sia da dwie na tu ry jest jed nym pod -
mio tem. Dzię ki te mu zro zu mia łe sta ło się, że „Chry stus mógł dzia -
łać ja ko czło wiek z na tu rą ludz ką – po ludz ku, ale za ra zem ist niał
ja ko pod miot Bo ski”26. Z ko lei roz strzy gnię cie do gma tu Trój cy św.
zgod nie, z któ rym jest jed na na tu ra bo ska, ale ist nie ją ca w trzech
oso bach (hi po sta zach): Oj ca, Sy na i Du cha św., przy czy ni ło się do
po wsta nia te zy, że oso ba jest by tem re la cyj ny m27. Po nad to po ka za -
ło, że oso bę wy ró żnia ją ce chy swo iste i nie po wta rzal ne, któ re de -
cy du ją o od ręb no ści ka żdej z Osób Trój cy św.28.

W tym miej scu przy wo łaj my oce nę M. A. Krąp ca do ty czą cą wkła -
du do my śli ludz kiej roz wią za nia spo ru zwią za ne go z po dwój ną na tu -
rą Chry stu sa. Au tor wska zu je, że roz wią za nie to po zwo li ło na ro zu -
mie nie czło wie ka ja ko by tu oso bo we go, „co jest do nio słym osią gnię -
ciem kul tu ry chrze ści jań skiej, w któ rej byt oso bo wy czło wie ka sta no -
wi ogni sko wą ca łej kul tu ry, bę dą cej wy two rem ludz kiej oso by”29. 

25) K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, Znak, XIII, 1961, s. 665.
26) M. A. Krąpiec, Osoba, w: PEF, t. 7, Lublin 2006, s. 874. Na temat: „Osoba” w Starym

Testamencie oraz „Osoba” w Nowym Testamencie, zob. Cz. St. Bartnik, Personalizm,
dz. cyt., s. 68-72. 

27) Tertulian (160-222) jako pierwszy  wśród teologów łacińskich  zastosował wyraz
„persona” do osób w Trójcy św. Zob: W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia
osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 56; Na temat  Trójcy św. zob. Cz. St. Bartnik,
Personalizm, dz. cyt., s. 75 – 76. Pojęcie „hipostaza” znaczy tyle co „samodzielnie
istniejący”. Zob. R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J.
Merecki, Warszawa 2001, s. 35. Użycie terminu hypostasis w odniesieniu do Osób
Trójcy Świętej upowszechnił Orygenes. Zob. A. Kijewska, dz. cyt., s. 28.

28) Zob. A. Kijewska, dz. cyt., s. 36.
29) M. A.Krąpiec, Osoba, w: PEF, dz. cyt., s. 876.
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Zau wa żmy te raz, że przy ję te roz strzy gnię cia chry sto lo gicz ne i
try ni tar ne zro dzi ły ko lej ne py ta nie: „Co trze ba „do dać”, by ja kaś
na tu ra mo gła stać się oso bą?”30. Mo żna są dzić, że py ta nie to da ło
po czą tek roz ma itym roz wią za niom, ja kie nio sła ze so bą hi sto ria
my śli per so na li stycz nej.   

Pierw szym, któ ry w sta ro żyt no ści chrze ści jań skiej sfor mu ło wał
de fi ni cję oso by i ana li zo wał jej sto su nek do na tu ry był Bo ecjusz
(480-524). Je go de fi ni cja oso by brzmi na stę pu ją co: na tu rae ra tio na -
lis in di vi dua sub stan tia – in dy wi du al na sub stan cja na tu ry ro zum nej.
W myśl tej de fi ni cji oso ba jest sub stan cją, czy li „tym oto kon kret -
nym by tem, któ ry ró żni się od in nych by tów dzię ki spe cy ficz nej ró -
żni cy, któ rą sta no wi ra cjo nal na na tu ra”31. De fi ni cja ta sta ła się
punk tem wyj ścia dla dal szych roz wa żań, by ła po pra wia na i po sze -
rza na przez ko lej nych my śli cie li. Wiel cy fi lo zo fo wie śre dnio wiecz -
ni przy ję li de fi ni cję po da ną przez Bo ecju sza i da lej „za sta na wia li
się, co de cy du je o tym, że da na in dy wi du al na na tu ra jest oso bą”32.

Naj wy bit niej szy z nich – św. To masz z Akwi nu okre śla jąc oso -
bę ja ko jed nost kę na tu ry ro zum nej, jed no cze śnie pod kre śla, że
czyn ni kiem, któ ry kon sty tu uje czło wie ka ja ko re al ny byt jest akt
ist nie nia . Akt ist nie nia po cho dzi od du szy, któ ra z ko lei swe ist nie -
nie otrzy mu je bez po śred nio od Bo ga w ak cie jej stwo rze nia. Du sza
„udzie la te go ist nie nia cia łu, któ re or ga ni zu je i for mu je, przez któ -
re dzia ła i wcho dzi w kon takt ze świa tem”34. To masz od wo łu je się
do we wnętrz ne go do świad cze nia ka żde go czło wie ka i stwier dza,
że dzię ki ta kie mu ukon sty tu owa niu ka żdy czło wiek do świad cza
fak tu by to wej jed no ści du szy i cia ła. Wska zu je ta kże, że czło wiek

30) Tamże, s. 874.
31) A. Kijewska, dz. cyt., s. 49.
32) W. Granat, dz. cyt., s. 10. 
33) M. A. Krąpiec, Tomasz z Akwinu, PEF, t. 9, Lublin 2008, s. 495. Dla Akwinaty

istnienie jest „tym czynnikiem, który konstytuuje rzeczywistość” M. A. Krąpiec
zauważa, że Tomasz z Akwinu „okazał się jedynym myślicielem, który rację bytową
rzeczywistości dostrzegł w realnym istnieniu. Inni myśliciele nie dostrzegli aktu
istnienia jako czynnika konstytuującego realny byt, raczej pojmowali rzeczywistość
jako treść (istotę), która ma stanowić zdeterminowany sens bytu”.

34) Tamże, s. 496.
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po sia da na tu rę ro zum ną dzię ki du szy, któ ra bę dąc „za sa dą ży cia i
dzia ła nia czło wie ka, dzia ła za po śred nic twem władz”35.  

Po przez po wy ższe roz wią za nie pro ble mu czło wie ka Akwi na ta
uza sad nił fakt by to wej jed no ści i to żsa mo ści czło wie ka, a tym sa -
mym – pi sze K. Woj ty ła – „prze zwy cię żył Pla toń ski mit o du aliź -
mie ludz kiej na tu ry”36. Zda niem M. A. Krąp ca „dok try na To ma sza
sta ła się wy da rze niem do nio słym w dzie jach chrze ści jań skiej kul tu -
ry i po zo sta je na dal ak tu al na w dzie dzi nie fi lo zo ficz ne go wy ja śnia -
nia świa ta ja ko by tu re al nie ist nie ją ce go”37.

2. Kon tekst fi lo zo ficz ny spo ru o per so na lizm  

Za trzy maj my się te raz nad dzie ja mi my śli fi lo zo ficz nej oraz te -
zą, że dwa jej nur ty: re alizm i ide alizm sta no wią fun da ment roz ma -
itych per so na li zmów, ja kie po ja wi ły się w hi sto rii my śli ludz kiej.
Jed no cze śnie od no tuj my, że wspo mnia na myśl Bo ecju sza i To ma -
sza z Akwi nu to myśl opar ta o tra dy cję re ali zmu w fi lo zo fii i le ży
ona u pod staw  wspo mnia nych wy żej per so na li zmów te istycz nych
– to mi stycz nych.  

Wy ja śnij my, że ide alizm (łac. ide alis – zwią za ny z ideą, ide al ny)
w po zna niu to sta no wi sko, we dług któ re go „przed mio tem fi lo zo -
fii i two rzy wem jej my śle nia sys te mo we go są idee”38. Bez po śred nią
przy czy ną po wsta nia ide ali zmu był to czą cy się spór o źró dło rze -
tel nej wie dzy o świe cie. Ide alizm ne gu je ist nie nie obiek tyw nej rze -
czy wi sto ści i opie ra swo ją wie dzę o świe cie na ide ach (wy obra że -
niach o świe cie). Punk tem wyj ścia ide ali zmu jest kry ty ka po zna nia
ludz kie go w je go rosz cze niu do praw dzi wo ści. Cho dzi przede
wszyst kim o kry ty kę po zna nia spon ta nicz ne go, zmy sło wo -in te lek -
tu al ne go, a ta kże o kry ty kę to wa rzy szą cej re ali zmo wi afir ma cji ist -

35) K. Wojtyła, dz. cyt., s. 667.
36) Tamże.
37) M. A. Krąpiec, Tomasz z Akwinu, w: PEF, dz. cyt., s. 498.
38) H. Kiereś, Idealizm, w: PEF, t. 4, Lublin 2003, s. 721. Podobnie M. Gogacz podkreśla,

że nurt idealistyczny w kulturze ma początek w tezie o pierwszeństwie świadomości lub
myśli przed bytami. Zob. Tenże, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 11. 
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39) H. Kiereś, Idealizm, dz.cyt.
40) M. A. Krąpiec, Realizm poznawczy, w:  PEF, t. 8, Lublin 2007, s. 666.
41) Tamże, s. 667.
42) Tamże.

nie nia i ce lo wo ści za sta ne go świa ta. Ce lem kry ty ki po zna nia jest
do tar cie do ta kiej wła dzy, dys po zy cji lub czyn no ści po znaw czej,
któ ra „za gwa ran tu je po znaw czo źró dło wy (nie po wąt pie wal ny)
kon takt z tym, co przed mio to wo pier wot ne”39. 

Ide alizm jest nur tem we wnętrz nie zró żni co wa nym, po nie waż
wy ra sta z fi lo zo fii tzw. kry tycz nej, dla któ rej klu czo wym pro ble -
mem jest wia ry god ność ludz kie go po zna nia, i jest roz pię ty po mię -
dzy ra cjo na li zmem i ir ra cjo na li zmem. Ra cjo na lizm twier dzi, że to
jest praw dzi we, co jest zgod ne z ro zu mem (ro zum usta la kry te rium
praw dzi wo ści są du o rze czy wi sto ści, np. nie sprzecz ność sys te mu
my ślo we go), na to miast ir ra cjo na lizm od rzu ca ro zum ja ko źró dło
wie dzy o świe cie i przyj mu je in ne, po za ra cjo nal ne źró dła wie dzy,
np. zmy sły, in tu icję, wo lę, emo cje, wia rą (sen su alizm, in tu icjo nizm,
wo lun ta ryzm, emo ty wizm, fi de izm).  

Z ko lei re alizm (łac. res – rzecz) w po zna niu ozna cza zgod ność
ludz kie go po zna nia z rze czy wi sto ścią (w punk cie wyj ścia po zna nia
jest kon kret). Re alizm po znaw czy „jest na stęp stwem na tu ral ne go
ludz kie go po zna nia do ko ny wa ne go za po mo cą wra żeń, wy obra -
żeń, po jęć, są dów, ro zu mo wań i mię dzy oso bo we go ko mu ni ko wa -
nia się w ję zy ku na tu ral nym”40. Na ka żdym eta pie pro ce su po zna -
nia mo gą wy stą pić błę dy znie kształ ca ją ce ludz kie po zna nie, stąd w
re ali stycz nym po zna niu naj wa żniej szy jest kon takt z re al ną rze czy -
wi sto ścią. Kon takt ten mu si opie rać się na stwier dze niu fak tu ist -
nie nia po zna wa nej rze czy wi sto ści. M. A. Krą piec pi sze: „Za nim
skie ru je my po znaw czą uwa gę na treść rze czy, spon ta nicz nie
stwier dza my, że rzecz jest, ist nie je”41. W ana li zie pro ce su po zna nia
na le ży za uwa żyć, że po zna nie po ję cio we, a więc do ko ny wa ne za
po mo cą po jęć jest skie ro wa ne wprost na rze czy. Sa mo w so bie po -
ję cie nie sta no wi przed mio tu po zna nia, lecz peł ni je dy nie funk cję
obiec tum quo, a więc jest „oku la rem” umo żli wia ją cym ro zu mie ją -
ce uj mo wa nie sa mej rze czy”42. Po zna nie po ję cio we z ko lei jest
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przy po rząd ko wa ne po zna niu są do we mu. W po zna niu, któ re mu
to wa rzy szą są dy o rze czy czło wiek stwier dza praw dzi wość swo je go
po zna nia, a więc je go zgod ność bądź nie zgod ność z rze czy wi sto -
ścią. Spon ta nicz ność ludz kie go po zna nia od no si się do po zna wa -
ne go by tu, je śli zaś po zna niu to wa rzy szy re flek syj ność, wów czas
cho dzi o po zna nie wła sne go po zna nia.  

M. A. Krą piec za uwa ża, że poj mo wa nie po zna nia ja ko re flek -
sji zdo mi no wa ło w fi lo zo fii no wo żyt nej i współ cze snej, co wią że się
z tym, że za po mnia no, iż „po zna wa nie wła snych ak tów i two rów
po znaw czych sta no wi ra czej my śle nie ani że li po zna nie re al nie ist -
nie ją cych rze czy”43. Zda niem Au to ra, na prze strze ni dzie jów wie lu
fi lo zo fów stra ci ło „kon takt po znaw czy z re al nie ist nie ją cym świa -
tem, uzna jąc za rze czy wi stość kre acje pod mio tu, ja ko da ne tzw.
czy stej świa do mo ści”44. W ta kim uję ciu czło wiek two rzył rze czy wi -
stość po przez kre owa ne przez sie bie idee – po ję cia, a ca ły je go wy -
si łek po znaw czy szedł w kie run ku ana li zy po ję ć45. 

Po wy żej za sy gna li zo wa ne dwie tra dy cje my śli fi lo zo ficz nej: ide -
alizm i re alizm wią żą się z od mien ny mi wi zja mi czło wie ka. Ich po -
czą tek sta no wi sta ro żyt na myśl Pla to na i Ary sto te le sa. Pla toń ska
wi zja czło wie ka da ła po czą tek tra dy cji ide ali zmu, na to miast ary sto -
te le sow skie ro zu mie nie czło wie ka le ży u pod staw tra dy cji re ali -
zmu 46. Przyj rzyj my się ko lej no obu wi zjom (pla toń skiej i ary sto te -

43) Tamże.
44) Tamże, s. 668.
45) M.A. Krąpiec podkreśla, że czym innym jest poznanie istniejącej rzeczywistości, a

czym innym jest myślenie na jej temat. Poznanie dotyczy rzeczy realnych, natomiast
myślenie jest operacją rozumu dokonywaną na pojęciach i sądach. Jego zdaniem
myślenie o rzeczywistości legło u podstaw tworzenia różnych mitów (utopii) i
ideologii, które stały się wyznacznikiem i jednocześnie sprawdzianem ludzkiego
działania, co w dziejach zaowocowało różnymi totalitaryzmami (liberalizm, socjalizm,
komunizm, nazizm, globalizm).

46) Podobnie problem ujmuje M. Gogacz i stwierdza, że Platon wyznacza tradycję
idealistyczną, natomiast – zdaniem Autora – „Arystotelesa odsunęły wielkie
kontynuacje jego myśli, które są połączeniem nurtu realistycznego z idealistycznym”.
Natomiast „Tomasz z Akwinu wciąż wprowadza w nurt realistyczny”. Tenże,
Podstawy wychowania, dz. cyt, s. 13.
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le sow skiej) i już w tym miej scu od no tuj my, że cza sy no wo żyt ne i
współ cze sność są w du żej mie rze zdo mi no wa ne przez ide ali zm47.  

W pla toń skiej wi zji czło wie ka, któ ra by ła kon ty nu acją pi ta go -
rej skie go nur tu re li gij ne go, czło wiek to „duch -ro zum”. Duch ludz -
ki ro zu mia ny ja ko du sza (psy che) to ro zum pier wot nie ist nie ją cy w
kon tek ście bo gów, któ ry wcie la się, w na stęp stwie ja kie goś prze wi -
nie nia, a więc „za ka rę”, w cia ło ludz kie lub zwie rzę ce. Ko lej ne
wcie le nia prze szka dza ją ro zu mo wi w ży ciu praw dą, stąd ko niecz -
ne jest wy zwo le nie du szy z cia ła, po nie waż cia ło to „grób” dla du -
szy. Wy zwo le nie to po wrót do kra iny praw dy i ży cia bo skie go. Mo -
że ono do ko nać się po przez do brze zor ga ni zo wa ne spo łe czeń stwo
(pań stwo) i ści śle prze strze ga ne pra wa.

Z ko lei ary sto te le sow skie ro zu mie nie czło wie ka – dru gi do mi -
nu ją cy w dzie jach nurt my śli fi lo zo ficz nej, w prze ci wień stwie do
du ali stycz nej kon cep cji Pla to na, zwra ca uwa gę na to żsa mość by tu
ludz kie go „w któ rym du sza i cia ło ma ją się do sie bie jak akt i mo -
żność, w po sta ci for my i ma te rii two rzą cej je den byt”48. Ary sto te les
ro zu mie nie czło wie ka oparł na do świad cze niu, któ re od sła nia, że
czło wiek dzia ła i po zna je ja ko je den byt. Jed no cze śnie wi dział czło -
wie ka je dy nie ja ko twór przy ro dy i po wsta ły we dług jej praw. Zda -
niem M. A. Krąp ca na tu ra lizm Ary sto te le sa „stał się do pew ne go
stop nia prze szko dą w re cep cji je go kon cep cji czło wie ka ja ko oso -
by”. Jed na kże, po mi mo, że kon cep cja Ary sto te le sa nie by ła zgod -
na z „or to dok sją ka to lic ką w poj mo wa niu czło wie ka ja ko ob da rzo -
ne go du cho wą du szą, ujaw nia ją cą się w in te lek tu al nym po zna niu”,
ko men ta to rzy chrze ści jań scy (głów nie To masz z Akwi nu) uka zy -
wa li „ra cjo nal ność je go pro po zy cji”49. 

Zda niem M. A. Krąp ca wąt ki pla toń skiej i ary sto te le sow skiej
teo rii czło wie ka ni gdy w kul tu rze eu ro pej skiej nie wy ga sły, przy -
czy nia jąc się do de for ma cji wi zji czło wie ka ja ko by tu oso bo we go,
da jąc teo re tycz ne prze słan ki dla „ubó stwie nia” lub „uzwie rzę ce -

47) Podobnie M. Gogacz stwierdza, że w kulturze nowożytnej i współczesnej dominuje
nurt idealistyczny wykluczający realizm. Zob. Tenże, dz. cyt., s. 10.  

48) M. A. Krąpiec, Osoba, w: PEF, t. 7, Lublin 2006, s. 883.
49) Tamże.
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nia” czło wie ka”50. W ro zu mie nie czło wie ka ja ko oso by istot ny
wkład wnio sła do pie ro kul tu ra chrze ści jań ska, któ rej fi lo zo ficz ny
fun da ment sta no wi tra dy cja re ali zmu. Jed na kże pla toń ska wi zja
czło wie ka, jej ra dy kal ny du alizm cia ła i du cha, za ne go wa nie by to -
wej jed no ści du szy i cia ła, brak od ręb nych władz du szy: ro zu mu i
wo li (du sza, ja ko nie zło żo na, dzia ła „ca łym so bą”), jest obec na,
choć „w ró żnej po sta ci i w ró żnym na si le niu błę du w dzie dzi nie
na uki, mo ral no ści, po zna nia po je tycz ne go (twór cze go), a ta kże re -
li gii”51. Kon cep cja wy ba wie nia czło wie ka przez dok try nę mia ła
wpływ ta kże na my śli cie li chrze ści jań skich. Wpływ ten wią zał się z
tym, że do strze ga no pa ra le lę ob ja wie nia chrze ści jań skie go, w świe -
tle któ re go czło wiek jest zba wio ny od zła przez Praw dę – Lo gos,
wcie lo ny w Je zu sa Chry stu sa, z dok try ną Pla to na 52.

Zda niem M. A. Krąp ca, pla toń ska i ary sto te le sow ska wi zja
czło wie ka wraz z ich kon ty nu ato ra mi (Awi cen na i awer ro iści) sta -
ły się pod sta wą do kon stru owa nia roz ma itych kon cep cji czło wie ka
ja ko by tu oso bo we go. Naj wy bit niej si my śli cie le śre dnio wiecz ni -
św. Au gu styn, św. Bo na wen tu ra, św. To masz z Akwi nu, Jan Duns
Szkot - zna li myśl Pla to na i Ary sto te le sa, mo żna za tem są dzić, że
myśl ta wy war ła wpływ na ich ro zu mie nie czło wie ka.  W dzie jach,
teo rie pod kre śla ją ce wy jąt ko wość czło wie ka ak cen to wa ły bądź je -
go du cho wość (czło wiek ja ko duch) bądź je go cie le sność (czło wiek
ja ko zwie rzę ro zum ne). Choć „jest spra wą trud ną jed no znacz ne
oce nie nie po wsta łych w kul tu rze eu ro pej skiej kon cep cji czło wie ka
ja ko kon se kwen cji pla to ni zmu czy ary sto te li zmu”53 (ja ko we -
wnętrz ne i lo gicz ne  na stęp stwo tych my śli) mo żna uznać, że
współ cze sny li be ra lizm i ma te ria lizm to swo ista kon ty nu acja my śli
Pla to na i Ary sto te le sa 54. Do ko naj my krót kie go prze glą du no wo żyt -
nej  my śli eu ro pej skiej do ty czą cej ro zu mie nia czło wie ka.

50) Tamże, s. 882.
51) Tamże, s. 883. Autor zauważa, że w platońskiej doktrynie o duszy widoczne są ślady

nastawień poznawczych i wolitywnych.  
52) Zob, tamże, s. 882-883.
53) Tamże.
54) Tamże.
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Przyj rzyj my się ro zu mie niu czło wie ka, ja kie przy jął Kar te zjusz,
któ ry – są dzi się – wy warł po tę żny wpływ na myśl no wo żyt ną i
współ cze sną 55. Ja ko ide ali sta Kar te zjusz stał na sta no wi sku du ali -
zmu cia ła i du cha (res exten sa i res co gi tans). Czło wiek ja ko naj do -
sko nal sza isto ta w świe cie to duch po ję ty ja ko świa do mość i
umiesz czo ny w cie le – ma szy nie. Pierw szym do świad cze niem po -
znaw czym czło wie ka jest do świad cze nie du cho wej stro ny by tu: co -
gi to er go sum, czy li er go sum co gi to. Po dob nie wszel kie in ne ope ra -
cje po znaw cze zwią za ne są z du chem. Kon cep cję czło wie ka ja ko
by tu do sko na łe go prze jął z my śli Kar te zju sza Hob bes. Dla Hob be -
sa czło wiek to pod miot wy po wie dzi i czyn no ści ludz kich. Je go
zda niem na sku tek umo wy lu dzie zrze ka ją się swych praw na rzecz
in nych i wy twa rza ją pań stwo, któ re mo żna na zwać oso bą, gdyż jest
w nim jed na, wspól na wo la wszyst kich pod da nych. Wspól na wo la
jed no stek jest pod sta wą utwo rze nia spo łecz nej umo wy, ja ką jest
pań stwo, któ re z ko lei sta je się źró dłem wszel kich praw i na ka zów
– „Le wia ta nem”, czy li mi tycz nym two rem ży ją cym kosz tem słab -

szych. Ta ka spo łecz na umo wa jest ko niecz na, po nie waż ka żdy z lu -
dzi, bę dąc źró dłem praw, w ich obro nie mógł by za gra żać in nym
lu dziom w myśl za sa dy” ho mo ho mi ni lu pus. Zda niem M. A. Krąp -
ca ro la wspól nej wo li w kon cep cji Hob be sa jest „ni czym in nym,
jak dzia ła niem du szy – od cza sów Kar te zju sza po ję tej ja ko świa do -
mość – któ rej idee mo gą być po ję cia mi, wy obra że nia mi, ak ta mi
wo li i prze ży cia mi emo cjo nal ny mi”.W kon cep cji tej du sza dzia ła
bez po śred nio (nie ma władz du szy), a jej „ak ty ja ko ak ty świa do -
mo ścio we mo gą być na tu ry po znaw czej lub wo li tyw nej”. Ro zu -
mie nie to jest kon ty nu acją kon cep cji pla toń skie go du cha – du szy i
kar te zjań skiej kon cep cji świa do mo ści. 

Zda niem M. Go ga cza ró żne od mia ny kar te zja ni zmu i tym sa -
mym ca łej tra dy cji pla toń skiej trwa ją do cza sów współ cze snych.
Ce chą cha rak te ry stycz ną tych od mian jest przy ję cie, że „isto ta
czło wie ka znaj du je się po za czło wie kiem, i że wo bec te go pod miot
po zna ją cy sam usta la ele ment do mi nu ją cy w czło wie ku ja ko tak

55) M. Gogacz, dz. cyt., s. 11.
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zwa ny sens czło wie ka”. Pro wa dzi to do uzna nia, że „czło wiek jest
tym, co bez po śred nio po zna je my” i wią że się to z przy ję ciem te zy,
że praw dę o czło wie ku „kon stru uje po zna ją cy in te lekt”. Ozna cza
to, że do wol nie uzna je się ja kąś ce chę za czyn nik wy ró żnia ją cy
czło wie ka. Ta ki spo sób cha rak te ry zo wa nia te go, kim jest czło wiek
Go gacz okre śla ja ko „uję cie re la cjo ni stycz ne”. Zda niem Au to ra
„dziś do mi nu je, głów nie w Pol sce, okre śle nie czło wie ka przez od -
no sze nie go do war to ści”56.  

Ko lej ny my śli ciel, któ ry wy warł ogrom ny wpływ na myśl no wo -
żyt ną i współ cze sną to I. Kant, któ ry „za mie nił kon cep cję du szy
sub stan cjal nej, du cho wej, nie znisz czal nej, na kon cep cję pod mio -
to wo ści trans cen den tal nej, czy li trans cen den tal nej aper cep cji. Mo -
żna ją wy ra zić w zda niu „ja my ślę” (Ich den ke)”57. W tej trans cen -
den tal nej aper cep cji sa mo świa do mość to okre ślo na „jaźń”
(Selbst), Aper cep cji nie mo żna uprzed mio to wić, stąd „tra dy cyj ne
fi lo zo ficz ne ro zu mie nie oso by da ne w teo re tycz nym ro zu mie jest
pu ste, gdyż me ta fi zy ka jest nie do za ak cep to wa nia”58. Tym, co mo -
że być in te lek tu al nie poj mo wa ne jest wol ność, ro zu mia na ja ko nie -
za le żność od ni ko go, lecz wy łącz nie od sie bie  i wła snej pod mio to -
wo ści. Na czel ne ha sło kan tow skiej ety ki brzmi: „Po stę puj tak, aby
czło wie czeń stwo tak w two jej, jak i oso bie ka żde go in ne go, za wsze
uzna wać za cel, a ni gdy za śro dek”59. Zda niem M. A. Krąp ca po -
wy ższy im pe ra tyw kan tow skiej ety ki „po zor nie ewan ge licz ny, jest
w isto cie na stęp stwem od rzu ce nia me ta fi zy ki i teo re tycz ne go po -
zna nia, a do pusz cze niem jej je dy nie w po zna niu ro zu mu prak tycz -
ne go, ak cep tu ją ce go ja ko pod sta wę mo ral no ści (zwią za nej z oso -
bą) wol ność”60. 

56) M. Gogacz, dz. cyt., s. 12-13; Tenże, Zagadnienie osoby ludzkiej, Novum 1975, s. 44.
Zdaniem Autora Arystotelesowski sposób opisu człowieka „wyraża się w twierdzeniu,
że to, czym jest dany człowiek, wewnętrznie go stanowi” Ujęcie to Autor określa jako
substancjalistyczne. 

57) M. A. Krąpiec, Realizm poznawczy, w: PEF, dz. cyt., s. 664.
58) M. A. Krąpiec, Osoba, w: PEF, dz. cyt., s. 885.
59) Za: tamże.
60) Tamże.
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Kan tow ska kon cep cja czło wie ka ja ko trans cen den tal nej jaź ni i
wol no ści ja ko za le żno ści je dy nie od sa me go sie bie wią że się z te zą,
że „je dy nie pod miot mo że być źró dłem ra cjo nal no ści w pier wot nie
do świad cza nej wol no ści”. W tej kon cep cji czło wiek ja ko źró dło
kon kret ne go dzia ła nia, sam w imię po czu cia po win no ści dzia ła nia
wy peł nia je tre ścia mi, któ ry mi są war to ści. Trans cen den tal na jaźń
„jest źró dłem po win no ści, a przez to war to ści”. War to ści znaj du ją
się w po rząd ku in ten cjo nal nym i „są po nad by tem, po za do brem i
złem”. Pod miot jest „no si cie lem war to ści”61. W tym miej scu od no -
tuj my, że kan tow ska kon cep cja czło wie ka „pro wa dzi do za mknię -
cia się w świe cie świa do mo ści, gdzie wol ność ja ko za le żność od
sie bie sa me go zro dzi ła świat war to ści, któ re ja ko tre ści świa do mo -
ści i wol no ści są po rząd ku in ten cjo nal ne go, wy prze dza ją ce go świat
re al ny”62.    

W cza sach no wo żyt nych do ary sto te le sow skiej kon cep cji czło -
wie ka ja ko „zwie rzę cia ro zum ne go” na wią zy wa li głów nie fi lo zo fo -
wie an giel scy (Hob bes, Loc ke, D. Hu me). We dług  nich czło wiek
po słu gu je się w po zna niu zmy sła mi i in te lek tem ja ko wła dza mi du -
szy nie spro wa dzal ny mi do sie bie. Jed na kże do ko na li oni re duk cji
in te lek tu do zmy słów, zwłasz cza do wy obraź ni, co spro wa dza ło
po zna nie in te lek tu al ne do po zna nia wy obra że nio we go (sen su -
alizm). By ło to „myl ne ro zu mie nie tra dy cji ary sto te le sow skiej”,
któ re zo sta ło po łą czo ne z teo ria mi pla toń ski mi 63.

Nie wła ści we ro zu mie nie ary sto te le sow skiej kon cep cji ak tu i
mo żno ści le gło ta kże u pod staw teo rii ro zu mie nia czło wie ka ja ko
oso by, w któ rych przyj mu je się mo żli wość ewo lu cji ra dy kal nej, w
tym mo żli wo ści wy ło nie nia się ludz kie go du cha (P. Te il hard de
Char din). Po dob nie, „swo istą kon se kwen cją re du ko wa nia ludz -
kiej oso by do jej nie któ rych czę ści jest pro po zy cja Z. Freu da, by
poj mo wać czło wie ka ja ko po ten cjał sił bio lo gicz nych”. Te go ty pu
re duk cjo nizm spro wa dza czło wie ka  do aspek tów ży cia we ge ta -

61) Tamże.
62) Tamże.
63) Tamże, 886
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64) Tamże, s. 887. 
65) Tamże.
66) I. Dec, dz. cyt., s. 65.

tyw ne go, któ re jest wła ści we zwie rzę to m64. Zda niem M. A. Krąp ca
„ab so lu ty zo wa nie nie któ rych aspek tów by tu ludz kie go, bra nie ich
za by to wą ca łość lub za ele ment de cy du ją cy o ludz kim by cie jest
sta łym, po wta rza ją cym się błę dem tych na ukow ców czy my śli cie li,
któ rzy upra wia nie po zna nia spro wa dza ją do pseu do ra cjo nal ne go
uza sad nia nia po wzię tej a prio ri ide olo gii, któ ra fak tycz nie pro wa -
dzi do in stru men ta li zo wa nia po znaw cze go i prak tycz ne go oso by
ludz kiej”65.

3. Per so na lizm tra dy cji re ali zmu ja ko fun da ment dla pe da go giae
pe ren nis

Po tym, z ko niecz no ści skró to wym, prze glą dzie my śli fi lo zo -
ficz nej do ty czą cej ro zu mie nia czło wie ka do ko na nym w opar ciu o
dwie tra dy cje: re alizm i ide alizm, po staw my – za I. De cem – te zę,
że jest „je den per so na lizm, naj bar dziej god ny te go mia na, per so na -
lizm naj bar dziej pod sta wo wy, fun da men tal ny. Jest nim per so na -
lizm to mi stycz ny, kla sycz ny…”66, do daj my, zbu do wa ny w opar ciu
o tra dy cję re ali zmu w fi lo zo fii.  Przy po mnij my za tem, że per so na -
lizm tra dy cji re ali stycz nej wska zu je, iż czło wiek jest jed no ścią sub -
stan cjal ną na tu ry ro zum nej (Bo ecjusz, To masz z Akwi nu, J. Ma ri -
ta in, K. Woj ty ła, M. A. Krą piec, W. Gra nat, W. Chu dy, M. Go gacz
i in.). Ży cie ludz kie to jed ność bio lo gii (ży cia we ge ta tyw ne go), ży -
cia po pę do wo -zmy sło we go i ży cia du cho we go. Na tym tle fi lo zo fia
czło wie ka bu du je teo rię by tu oso bo we go, któ ra wy ja śnia, na czym
po le ga ży cie oso bo we oraz co je kon sty tu uje. W związ ku z za sy -
gna li zo wa ną wcze śniej sy tu acją na te re nie my śli per so na li stycz nej
za zna cza się pil na po trze ba przy po mnie nia i kry tycz ne go od bu do -
wa nia tej tra dy cji. Tra dy cja ta nie sio na przez cy wi li za cję ła ciń ską, a
umoc nio na przez chrze ści jań stwo, wy pra co wa ła uni wer sal ną i
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neu tral ną świa to po glą do wo an tro po lo gię, an tro po lo gię opar tą na
roz po zna niu te go, kim czło wiek rze czy wi ście jest. W świe tle tej
tra dy cji ro zu mie my, że pe da go gi ka po zba wio na pod staw an tro po -
lo gicz nych nie ma ra cji by tu, a pe da go gi ka upra wia na bez ade -
kwat nej an tro po lo gii, a więc bez zdro wej re ali stycz nej fi lo zo fii za -
mie nia się w ide olo gię i tech no lo gię ma ni pu la cji czło wie kiem. To
wła śnie ta an tro po lo gia po win na sta no wić fun da ment dla pe da go -
giae pe ren nis. Wa run kiem od po wie dzial ne go upra wia nia tej pe da -
go gi ki jest opar cie jej na per so na li zmie, ale per so na li zmie wy pra -
co wa nym na grun cie tra dy cji re ali zmu w fi lo zo fii 67. Per so na lizm
tra dy cji re ali zmu uza sad nia ko niecz ność wy cho wa nia czło wie ka –
jest nim fakt spo ten cja li zo wa nia na tu ry ludz kiej i uka zu je sens –
cel wy cho wa nia, któ rym jest do sko na le nie czło wie ka.  Pe da go gi ka
zbu do wa na na per so na li zmie ja ko fi lo zo ficz nej teo rii czło wie ka,
czy li pe da go gi ka ex de fi ni tio ne per so na li stycz na do ty czy ka żde go
czło wie ka, bo ka żdy jest oso bą. Ta pe da go gi ka ni gdy nie pod le ga
kry zy so wi, po nie waż jej kan wę sta no wi praw da o czło wie ku ja ko
oso bie. Wie dzy o czło wie ku ja ko oso bie nikt nie mo że od rzu cić,
po nie waż w prze ciw nym ra zie prze sta je żyć na mia rę czło wie ka ja -
ko czło wie ka.     

W tra dy cji re ali stycz nej pe da go gi ka by ła czę ścią fi lo zo fii ja ko
ety ka wy cho waw cza i obej mo wa ła dwie dzie dzi ny: kształ ce nie ro -
zu mu i kształ to wa nie wo li czło wie ka. Wy cho wa nie by ło za ko twi -
czo ne w ety ce ja ko teo rii mo ral no ści i by ło po mo cą w do sko na le -
niu czło wie ka. Tra dy cyj na ety ka po przez teo rię cnót – are to lo gię
uka zy wa ła, że me to dą wy cho wa nia jest kształ to wa nie cnót, a więc
uspraw nia nie czło wie ka w re ali zo wa niu do bra. Cno ty do sko na lą
czło wie ka i spra wia ją, że w pro ce sie wy cho wa nia i sa mo wy cho wa -
nia czło wiek ak tu ali zu je swo je ży cie oso bo we 68. 

69Barbara Kiereś Problem personalizmu a pedagogika

67) Współcześnie wielu teoretyków uprawia pedagogikę w oparciu o tradycję realizmu,
m. in.: M. Gogacz, K. Olbrycht, F. Adamski, A. Rynio, St. Gałkowski, W. Starnawski,
M. Krasnodębski,   

68) Zob. J. Woroniecki, Katolicka Etyka Wychowawcza, t. I-III, Lublin 1986.  
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Od no tuj my jesz cze, że w ra mach tej tra dy cji to czy się spór o ce -
chy ży cia oso bo we go. Wska zu je się prze wa żnie na god ność, świa -
do mość, wol ność, ro zum ność, re la cje oso bo we, twór czość, nie po -
wta rzal ność by to wą itd. Roz ma icie się te wła ści wo ści uza sad nia, a
nie rzad ko je dy nie po stu lu je ich ist nie nie i do nio słość w ludz kim
ży ciu du cho wym. Mo żna są dzić, że peł ną cha rak te ry sty kę cech ży -
cia oso bo we go czło wie ka po dał, idąc za tra dy cją Ary sto te le sa i To -
ma sza, M. A. Krą piec. Wy ró żnił on, na kan wie opi su dy na mi zmu
ży cia ludz kie go, sześć wła ści wo ści ży cia oso bo we go. Są one mo -
żno ścia mi by to wy mi czło wie ka i do ma ga ją się ak tu ali za cji. Przy po -
mnij my, że są to ta kie zdol no ści – mo żno ści, jak po zna wa nie praw -
dy (rze czy wi sto ści), wol ność ak tów de cy zyj nych, mi łość ja ko afir -
ma cja dru gich osób, re li gij ność ja ko od nie sie nie do trans cen den -
cji, od ręb ność – su we ren ność z ra cji po sia da nia wła sne go ak tu ist -
nie nia oraz pod mio to wość wo bec pra wa 69. Wy cho wa nie – ja ko
dzia łal ność spo łecz na oraz sa mo wy cho wa nie – po le ga na świa do -
mym i ce lo wym ak tu ali zo wa niu i za bez pie cza niu wy mie nio nych
wła sno ści by tu oso bo we go. 

Przy wo ła ne mu uję ciu za rzu ca się, iż w opi sie ży cia oso bo we go
czło wie ka po mi ja ana li zę świa do mo ści czło wie ka i je go spo so by
prze ży wa nia świa ta i sa me go sie bie. Za rzut ten jest nie słusz ny, po -
nie waż wspo mnia ny opis spo so bu prze ży wa nia mu si z ko niecz no -
ści za ło żyć (od wo łać się do) okre ślo ną kon cep cję po zna nia, mi ło ści,
wol no ści, re li gij no ści itd. Do pie ro wte dy opi sy fe no me no lo gicz ne
bę dą od po wied nio ugrun to wa ne i uza sad nio ne struk tu rą by to wą
czło wie ka. Po za tym, ze wspo mnia nych spo so bów prze ży wa nia
świa ta i sa me go sie bie przez czło wie ka nie wy ni ka nic wią żą ce go z
tej ra cji, że prze ży wa nie jest zwią za ne moc no z pięt nem psy cho lo -
gicz nym ży cia ludz kie go. Czym in nym są ce chy ży cia oso bo we go a
czym in nym ich okre ślo na ak tu ali za cja, czy li oso bo wo ścio we, psy -
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69) Trzy pierwsze cechy, a więc poznanie, miłość, wolność stanowią o transcendencji
człowieka wobec świata przyrody, kolejne, a więc odrębność, religijność i
podmiotowość wobec prawa wskazują na transcendencję człowieka wobec
społeczności.
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cho lo gicz ne prze ży wa nie wła snej wol no ści, trans cen den cji czy za le -
żno ści by to wej. Wy da je się, że opi sy fe no me no lo gicz ne czy qu asi-
fe no me no lo gicz ne czło wie ka i je go spo so bu prze ży wa nia świa ta
sta no wią do peł nia ją cy ko men tarz do wy ja śnień me ta fi zycz nych.

5. Pe da go gi ka per so na li stycz na – za rys w opar ciu o teo rię oso by
M. A. Krąp ca 

M. A Krą piec pod kre ślał spo ten cja li zo wa nie na tu ry ludz kiej,
co ozna cza, że ży cie oso bo we jest czło wie ko wi da ne i jed no cze śnie
za da ne, pod le ga ono za tem ak tu ali za cji w po lu kul tu ry; czło wiek
upra wia świat i sie bie sa me go (ani mi cul tu ra, pa ide ia)70. Wska zy wał
na trans cen den cję czło wie ka wo bec świa ta przy ro dy i wo bec spo -
łecz no ści, któ ra od sła nia się po przez – po wtórz my - na stę pu ją ce
ce chy ży cia oso bo we go: po zna nie, mi łość, wol ność, re li gij ność, su -
we ren ność i pod mio to wość wo bec pra wa. Za trzy maj my się przy
tych wła sno ściach w kon tek ście ich ak tu ali zo wa nia, czy li wy cho -
wa nia czło wie ka. 

Pierw sza z nich, po zna nie, ma po ma gać czło wie ko wi ro zu mieć
sie bie sa me go i ota cza ją cą go rze czy wi stość. Bio rąc pod uwa gę ró -
żne ty py po zna nia oraz fakt, że ich mo to rem i ce lem jest praw da,
na le ży za uwa żyć, że w pro ce sie wy cho wa nia wa żne jest po pierw -
sze: wie dza (po zna nie na uko wo -teo re tycz ne), któ rą na by wa czło -
wiek bądź w pro ce sie kształ ce nia, bądź ja ko okre ślo ne tre ści, któ -
re są w je go stro nę kie ro wa ne np. po przez me dia (wie dza lub
pseu do wie dza, co naj czę ściej po łą czo ne jest z ma ni pu la cją); po
dru gie: do świad cze nie (re al ne, a więc za rów no przy jem ne, jak i
trud ne oraz bo le sne dla czło wie ka) po łą czo ne z do strze ga niem i
na zy wa niem okre ślo nych tre ści po znaw czych oraz na by wa ne w
wol no ści i mi ło ści (po zna nie po tocz ne, ina czej zdro wo roz sąd ko -
we); po trze cie: po łą cze nie ludz kie go dzia ła nia z po win no ścią re -

70) Zob. M. A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 1974.
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ali zo wa nia do bra w od nie sie niu do dru gie go czło wie ka, co pro wa -
dzi do for mo wa nia su mie nia oraz przy czy nia się do na by wa nia tzw.
mą dro ści ży cio wej (po zna nie prak tycz ne, ina czej fro ne tycz ne); po
czwar te: bu do wa nie pięk na i har mo nii w so bie sa mym, w in nych
lu dziach oraz w ota cza ją cym świe cie (po zna nie wy twór cze, ina czej
po je tycz ne)71.  

Na le ży za uwa żyć, że wy cho wa nie po zna nia (wszyst kich je go ro -
dza jów) w czło wie ku jest spo łecz nym pro ce sem „bu do wa nia” w
nim ro zu mie nia sie bie sa me go, a więc do świad cza nia w so bie trzech
po rząd ków ży cia (we ge ta tyw ne go, po pę do wo -zmy sło wo -uczu cio -
we go i in te lek tu al no -wo li ty we go – oso bo we go) i wpro wa dza nia po -
mię dzy ni mi har mo nii, ro zu mie nia in nych lu dzi oraz ro zu mie nia
świa ta ja ko miej sca „upra wia nia” czło wie ka – two rze nia kul tu ry.

Z ko lei wy cho wa nie do re ali zo wa nia mi ło ści ludz kiej ja ko
ludz kiej to usta wie nie ca łe go ży cia czło wie ka w per spek ty wie „by -
cia – ży cia – dla – dru gie go – czło wie ka”. Mi łość po wo du je no wy
stan by to wa nia oso bo we go, stan re la cyj ny, któ ry głę bo ko wni ka w
struk tu rę by tu oso bo we go. W ak cie mi ło ści czło wiek da ro wu je się
oso bie dru giej wraz z ca łym swo im we wnętrz nym do brem i jed no -
cze śnie w przy jaź ni, ja ko na czel nym wy ra zie mi ło ści, do bro to w
dru giej oso bie współ two rzy. Mi łość ludz ka ja ko ludz ka speł nia się
je dy nie w sto sun ku do dru giej oso by, któ ra ja ko je dy na w świe cie
przy ro dy w peł ni mo że być uzna na za bo num ho ne stum, czy li ta kie
do bro, któ re jest do brem – ce lem wła ści wym dla czło wie ka ja ko
czło wie ka. Po nad to, je dy nie dru ga oso ba jest zdol na do pro por cjo -
nal nej od po wie dzi. „By to wość dla dru gie go” przy czy nia się do su -
biek tyw ne go szczę ścia czło wie ka, któ re nie jest for mal nym ce lem
je go dzia ła nia, lecz sta no wi nie od łącz ną „wła ści wość” ta kich ak -
tów oso bo wych. Ozna cza to, że czło wiek o ty le jest „szczę śli wy w
so bie”, o ile „by tu je dla dru giej oso by”, a w osta tecz nej in stan cji
„dla” Ab so lu tu ja ko Oso by 72.

71) Tamże, s. 142-199.
72) Tamże, s. 385-388.
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Pro ces wy cho wa nia obej mu je ta kże wol ność ja ko ce chę ży cia
oso bo we go. Wy cho wa nie wol no ści to „bu do wa nie” w czło wie ku
au to de ter mi na cji prze ja wia ją cej się w wol nej de cy zji. W ak cie de cy -
zji czło wiek kon sty tu uje sie bie ja ko źró dło dzia ła nia i w ten spo sób
kształ tu je swo je oso bo we ob li cze. Wol ność wią że się z od po wie -
dzial no ścią za sie bie oraz za in nych lu dzi, po nie waż ka żda de cy zja
ma wy miar spo łecz ny i jest jed no cze śnie źró dłem mo ral no ści. Tak
ro zu mia na wol ność mo że w czło wie ku wzra stać lub po mniej szać
się w za le żno ści od ja ko ści wy cho wa nia i sa mo wy cho wa nia. Wzra -
sta ona na ty le, na ile czło wiek uspraw nia sie bie w ak tach de cy zyj -
nych, bę dą cych ak ta mi wol ne go wy bo ru są du prak tycz ne go o do -
bru, któ re ma być zre ali zo wa ne w je go po stę po wa niu. U pod staw
wol no ści ja ko ak tu wy bo ru do bra przez wo lę le żą czyn no ści po -
znaw cze, dzię ki któ rym czło wiek roz po zna je i po rząd ku je do bro
(je go ró żne ro dza je). Stąd wa run kiem jej „bu do wa nia” jest praw da
o do bru, a wszel kie za fał szo wa nie tej praw dy jest istot nym ogra ni -
cze niem ludz kiej wol no ści, któ re utrud nia, a na wet unie mo żli wia
re ali za cję wła ści we go do bra, a tym sa mym re ali za cję czło wie czeń -
stwa. Ak tu ali zo wa nie się wol no ści w czło wie ku i tym sa mym jej wy -
cho wa nie ozna cza rów nież po dej mo wa nie de cy zji z co raz więk szą i
po tę gu ją cą się nie za le żno ścią od de ter mi nan tów ma te rial nych.
Czło wiek po zba wio ny wol nej de cy zji lub sam po zba wia ją cy sie bie
wol no ści wy bo ru po przez bier ne ule ga nie roz ma itym de ter mi nan -
tom prze sta je być pod mio tem swo ich dzia łań, a sta je się co raz bar -
dziej „przed mio tem” – czę ścią ma te rial ne go świa ta 73. 

Krą piec prze pro wa dził głę bo ką ana li zę wol no ści, w któ rej po -
ka zał, że czło wiek jest wol ny tyl ko w mo men cie ak tu de cy zji i że
jest przy po rząd ko wa ny do do bra oraz że po no si kon se kwen cje
swo je go wy bo ru. Po nad to do ko nał dru zgo cą cej kry ty ki de ter mi ni -
zmu, któ ry gło si, że wol ność nie ist nie je, a mó wie nie o niej to ule -
ga nie złu dze niu oraz kry ty ki in de ter mi ni zmu, któ ry gło si, że czło -
wiek to do wol ność. Je go an tro po lo gia i teo ria oso by, w tym teo ria

73) Tamże, s. 218-257.
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wol no ści, jest zna ko mi tym na rzę dziem po le mi ki z ca łym nur tem
an ty pe da go gi ki sto ją cej na grun cie wol no ścio wej kon cep cji czło -
wie ka oraz gło szą cej, że dziec ko ro dzi się go to we i nie po trze bu je
wy cho wa nia. W świe tle ro zu mie nia wol no ści ja ko ce chy ży cia oso -
bo we go, a więc za da nej czło wie ko wi do ak tu ali za cji, wi dzi my i ro -
zu mie my, dla cze go nie zbęd ne jest wy cho wa nie, w tym wy cho wa -
nie wol no ści. Wy cho wa nie jest ko niecz ne, po nie waż z ra cji nie do -
sko na ło ści in te lek tu i sła bo ści wo li mło de go czło wie ka – wy cho -
wan ka po trzeb ni są wy cho waw cy, któ rzy wska żą do bro, je go ró żne
ro dza je, ich hie rar chię i po mo gą je zre ali zo wać, osta tecz nie więc
po mo gą być mu czło wie kiem praw dzi wie wol nym. Ro zu mie my ta -
kże, dla cze go wiel ką nie od po wie dzial no ścią jest ska zy wa nie mło -
de go czło wie ka na błą dze nie (re la ty wizm war to ści w miej sce uka -
zy wa nia do bra), a tym bar dziej uka zy wa nie mu ja ko do bra te go, co
go de gra du je (np. nar ko ty ki, por no gra fia, mi łość ja ko seks itd.). To
są dzia ła nia ha nieb ne, pro wa dzą ce do znie wo le nia czło wie ka i je -
go de gra da cji by to wej. 

Od no tuj my w tym miej scu, że ak tu ali za cja ży cia oso bo we go w
czło wie ku do ko nu je się przez ca łe je go ży cie. Mo ty wem ży cio wym
sta le obec nym w czło wie ku – od nie mow lęc twa do śmier ci – jest
po znaw cze bo ga ce nie się przez wia rę (uzna nie za praw dę te go, co
prze ka zu je au to ry tet: ro dzi na, szko ła, ko ściół etc.), ro dzą ce się z
niej za ufa nie – na dzie ję kon kret nej po mo cy oraz mi łość ja ko da ro -
wa nie do bra ana lo gicz nie ro zu mia ne go. W kul tu rze chrze ści jań -
skiej czło wiek do sko na li się w kie ro wa niu się ra cjo nal ną wia rą,
wła ści wą na dzie ją w ży ciu spo łecz nym, prze nie sio ną póź niej na
Bo ga i Chry stu sa oraz mi ło ścią do Bo ga urze czy wist nia ną przez
mi łość do lu dzi. Spo łecz ność ludz ką ja ko ludz ką bu du je przede
wszyst kim mi łość spo łecz na (so li dar ność), któ ra jest jed no cze śnie
spraw dzal na spo łecz nie – we dług Ewan ge lii: „Po tym po zna ją, że
je ste ście mo imi ucznia mi, je śli jed ni ku dru gim mi łość mieć bę -
dzie cie” (J 13,34). Jak ka żda ce cha ży cia oso bo we go, re li gij ność,
jest czło wie ko wi za da na, a więc ka żdy czło wiek i ka żda kul tu ra stoi
przed ko niecz no ścią po znaw cze go roz strzy gnię cia pro ble mu re li -
gii i wia ry od po wia da ją cej oso bo wej na tu rze czło wie ka. Jest to wa -
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żne z uwa gi na wy cho wa nie re li gij ne, któ re do peł nia pro ces wy -
cho wa nia 74.

Od no tuj my jesz cze, że wy cho wa nie ja ko ak tu ali zo wa nie i oso -
bo we do sko na le nie czło wie ka, re ali zo wa nie do bra wo bec sie bie sa -
me go i wo bec in nych lu dzi, do ko nu je się spo łecz nie, co ozna cza, że
mo że się ono do ko nać je dy nie – co moc no pod kre ślał M. A. Krą -
piec – w spo łecz no ści, w mię dzy ludz kiej współ za le żno ści w suk ce -
syw nym do cho dze niu do peł ni ży cia oso bo we go, za wsze z
uwzględ nie niem pod mio to wo ści wo bec praw, od ręb no ści (zu peł -
no ści) i god no ści re li gij nej czło wie ka ja ko tych mo men tów oso bo -
wych, dzię ki któ rym czło wiek gó ru je nad spo łecz no ścią 75. Do daj my,
że wy cho wa nie jest za wsze owo cem spo łecz nej współ pra cy wy cho -
wan ka z wy cho waw cą, któ ry mu si li czyć się z re al nym czło wie kiem -
-wy cho wan kiem i je go mo żno ścia mi w do sko na le niu. W wy cho wa -
niu mu si być za an ga żo wa nie się oso by (sa mo wy cho wa nie) i po moc
z ze wnątrz. Ro la wy cho waw cy jest po moc ni cza i wspie ra ją ca, ale
jed no cze śnie wy cho waw ca to Mistrz i Na uczy ciel, któ ry „po cią ga”
so bą zgod nie z ła ciń ską sen ten cją ver ba de cent – exem pla tra hunt.

Przy wo ła na kon cep cja czło wie ka jest in te gral ną wi zją by tu
ludz kie go. Opie ra się ona na do świad cze niu czło wie ka i ma cha -
rak ter uni wer sal ny. Nie ste ty, do dziś spo ty ka się w pe da go gi ce gło -
sy wią żą ce per so na lizm z fi lo zo fią kon fe syj ną po wią za ną struk tu -
ral nie z kul tu rą chrze ści jań ską. Jest to po kło sie, czy re likt po zy ty -
wi zmu i mark si zmu. W związ ku z tym pod kreśl my, że na le ży od ró -
żnić per so na lizm fi lo zo ficz ny ja ko myśl neu tral ną świa to po glą do -
wo i do ty czą cą ka żde go czło wie ka od chrze ści jań skiej wi zji czło -
wie ka in spi ro wa nej Ob ja wie niem. Po dob nie na le ży od ró żnić pe -
da go gi kę per so na li stycz ną od pe da go gi ki chrze ści jań skiej rze czy -
wi ście kon fe syj nej, choć z uwa gi na wspól ny fun da ment – per so na -
lizm  – ma ją cej ta kże cha rak ter uni wer sal ny i po nad cza so wy. Obie
pe da go gi ki, za rów no pe da go gi ka per so na li stycz na jak i pe da go gi -

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 75



76 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

ka chrze ści jań ska opie ra ją się na re ali stycz nej fi lo zo fii i ade kwat nej
an tro po lo gii, choć ta ostat nia wska zu je jesz cze na osta tecz ny cel –
sens wy cho wa nia, ja kim jest zba wie nie oraz ko rzy sta ze środ ków
wy cho waw czych ta kich jak: li tur gia i sa kra men ty. Obie po ka zu ją,
że czło wie ka mo żna wy cho wy wać je dy nie per so na li stycz nie. Od -
no tuj my jesz cze, że an tro po lo gia wy pra co wa na na grun cie re ali -
zmu fi lo zo ficz ne go jest do nio sła dla pe da go gi ki zwłasz cza dzi siaj,
kie dy wpro wa dza się „neu tral ne świa to po glą do wo” wy cho wa nie
do war to ści 76.

6. Za koń cze nie

Po rząd ku jąc dzie je my śli pe da go gicz nej war to jesz cze za uwa -
żyć, że z trzech kon cep cji czło wie ka, a więc kon cep cji pły ną cej z
ide ali zmu w wer sji ra cjo na li stycz nej i ir ra cjo na li stycz nej oraz kon -
cep cji zwią za nej z re ali zmem, wy ra sta ją trzy kon cep cje pe da go gi -
ki. Tam, gdzie jest re alizm fi lo zo ficz ny – tam jest pe da go gi ka per -
so na li stycz na o orien ta cji to mi stycz nej, tam, gdzie ide alizm – tam
są pe da go gi ki, któ re na wet, je śli gło szą per so na lizm, są de fac to an -
ty pe da go gi ka mi: bądź in dy wi du ali stycz ną (wer sja ir ra cjo nal na ide -
ali zmu), bądź ko lek ty wi stycz ną (wer sja ra cjo nal na ide ali zmu).
Obie an ty pe da go gi ki pro jek tu ją czło wie ka i nie bio rą pod uwa gę
je go na tu ry oraz są re duk cjo ni stycz ne.  Współ cze śnie gó rę bie rze
in dy wi du alizm pe da go gicz ny (an ty pe da go gi ka li be ra li stycz na),
któ ry ma miej sce w ło nie tzw. post mo der ni zmu. 

Na za koń cze nie pod kreśl my, że eu ro pej ską tra dy cję pe da go -
gicz ną bu du je kon cep cja wy cho wa nia per so na li stycz ne go opar ta
na my śli re ali stycz nej w fi lo zo fii, a wy cho wa nie ko lek ty wi stycz ne i
in dy wi du ali stycz ne (ja ko an ty pe da go gi ki) to kon cep cje pły ną ce z
ide ali zmu  w fi lo zo fii. Per so na lizm tra dy cji re ali zmu uni ka błę dów
an ty pe da go gik, po nie waż nie wno si do wła snych wy ja śnień żad -

76) Zob. H. Kiereś, Dobro czy wartości. Problem kryterium wychowania, w: Zeszyty
Edukacyjne 3 (2005), s. 21-34. Krytykę wychowania do wartości podejmuje także M.
Gogacz w pracy: Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997. 
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nych aprio rycz nych twier dzeń. Współ cze śni wy cho waw cy, któ rzy
chcą od po wie dzial nie wy cho wy wać, mu szą wró cić do tej tra dy cji,
tra dy cji, któ ra zbu do wa ła Eu ro pę i któ ra ma swe źró dło w grec kiej
pa ide i77.   
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The pro blem of per so na lism and the pe da go gics

Sum ma ry

In this pa per the au thor draws at ten tion to the mul ti pli ci ty of
cur rents of tho ught which de fi ne them se lves as per so na li stic and
di scus ses the va rio us shots of per so na lism, from per so na li sms
which are po stu la ted (hu ma ni sms) to per so na li sms which are em -
bed ded in a me ta phy si cal the ory of exi sten ce and the ory of hu man
be ing. The au thor in di ca tes the so ur ce of tho ught as so cia ted with
per so na li stic ety mo lo gy the word "per so na lism" and Chri sto lo gi -
cal and Tri ni ta rian di spu tes. Then the au thor in vo kes two phi lo so -
phi cal tra di tions: ide alism and re alism as two men tal tra ils, which
"de si gna ted" en ti re hi sto ry of phi lo so phy, al so the hi sto ry of per -
so na lism. It is no ted that on ly in re la tion to them we can pro per ly
as sess the va lue of par ti cu lar per so na lism. In this con text, aga inst
the back gro und of per so na li stic tho ught, it is no ted that the re is an
urgent ne ed to re call and re sto re the tra di tion of cri ti cal re alism. It
pre sents a re ali stic tra di tion as a pro per fo un da tion for pe da go giae
pe ren nis. This tra di tion has de ve lo ped a uni ver sal and ide olo gi cal -
ly neu tral view ba sed on the re co gni tion of an th ro po lo gy which
says who the hu man be ing exac tly is. As a pro po sal the full cha rac -
te ri stics of fe atu res of the hu man per so nal li fe, and thus the fo un -
da tion for the pe da go gics the au thor gi ves the ory of the per son
ela bo ra ted by M. A. Kra piec.

Key words: Per so na lism, the ory of per son, the ory of edu ca tion,
pe da go giae pe ren nis.

78 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 78



Ja kub Wój cik*

Ob fi tość ro dzi zu chwal stwo, a igno ran cja 
w po łą cze niu z wła dzą ro dzi sza leń stwo. 
Dla tych bowiem, którzy są w duszy źle  
uspo so bie ni, ani bo gac two, ani si ła, ani pięk no
nie są do brem; im wię cej ich ktoś po sia da, 
tym bar dziej i w więk szym stop niu szko dzą
mu one, a mą dro ści nie przy spa rza ją.

ARY STO TE LES, PRO TREP TI KOS, 2,4

Szko ła miej scem wy cho wa nia i kształ ce nia

1. Wstęp. 2. Pod sta wo we od ró żnie nia do ty czą ce edu ka cji czło wie ka. 3. Szko -
ła ja ko spo łecz ność osób. 4. Do mi nu ją ce za gro że nia pe da go gicz ne. 5. Dro ga
do atrak cyj no ści. 6. Okre śle nie pe da go gi ki do ty czą cej czło wie ka. 7. Pod sta -
wo we za da nia szko ły. 8. Wy cho wa nie a wy kształ ce nie. 9. Za koń cze nie

Abs trakt 

W kul tu rze wy stę pu je wie le kon cep cji pe da go gicz nych, wśród
któ rych są pre zen to wa ne mie sza ni ny ró żnych pro po zy cji, nie kie dy
sprzecz nych, a nie kie dy do wol nie wzię tych z kul tu ry. W nie któ -
rych pro po zy cjach wy stę pu ją stwier dze nia cie ka we, ale nie za wsze

*) Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie (wcześniej: Instytut Studiów nad Rodziną); e-mail: jakwu@jest.pl
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od no szą ce nas do praw dy i do bra osób. Te kom pi la cyj ne uję cia
i wi docz ne ich skut ki co raz czę ściej wska zu ją na ko niecz ność od -
wo ła nia się do pod staw pe da go gi ki, roz wa ża nych z po zy cji praw -
dy i pro wa dzą cych do ujęć wska zu ją cych za da nia pe da go gicz ne
do ty czą ce czło wie ka. Te za gad nie nia by ły przed mio tem ba dań już
w sta ro żyt no ści i są roz wi ja ne do dzi siaj. Z ana li zy rze czy wi sto ści,
hi sto rii pro ble mów i hi sto rii wy cho wa nia wy ni ka, że pra wi dło wą
pro po zy cją jest pe da go gi ka, któ rej pod sta wą jest praw da o oso -
bach i za da niem do bro osób. W opar ciu o pro po zy cję bu do wa nia
ta kiej pe da go gi ki mo żli we jest od ró żnie nie od dzia ły wań i za dań
pe da go gicz nych ro dzi ców, szer szej ro dzi ny i szko ły. Pod sta wą tych
od ró żnień i upo rząd ko wań jest wie dza o tym, co w czło wie ku jest
nie zmien ne, od te go, co sta no wi ko niecz ne uzu peł nie nia do ko ny -
wa ne w wy cho wa niu i kształ ce niu. Pró bą przed sta wie nia nie któ -
rych z tych od ró żnień i upo rząd ko wań jest treść te go ar ty ku łu. Jest
pró bą omó wie nia spo łecz no ści osób sta no wią cych szko łę1. 

Sło wa klu czo we:

Szko ła, spo łecz ność, wy cho wa nie, kształ ce nie, re la cje oso bo -
we, po zna nie, ety ka

1. Wstęp

Szko ła dla wie lu uczniów to bar dziej miej sce roz ryw ki, re wia
mo dy, hap pe ning itp. Tak poj mo wa na szko ła wcze śniej czy póź niej
pro wa dzi do scep ty cy zmu. Ale – jak pi sze E. Gil son: „czło wiek nie
jest jed nak z na tu ry skłon ny do zwąt pie nia; gdy je go wła sne sza leń -
stwo ska zu je go na ży cie w nie pew no ści co do naj wy ższe go i naj -
istot niej sze go ze wszyst kich za gad nień, mo że tak żyć przez pe wien

1) Niniejszy tekst jest uzupełnioną i poprawioną wersją wykładu Ku mądrej i atrakcyjnej
szkole wygłoszonego jako wystąpienie wstępne do XI Białostockiego Forum Szkół
organizowanego pod tym właśnie hasłem w dniach od 21 kwietnia 2010 roku w
Białymstoku.
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czas; wkrót ce jed nak przy po mni so bie, że pro ble my te ist nie ją na -
dal i do ma ga ją się roz wią za nia”2. Wy da je się, że owa „tym cza so -
wość” przy to czo na przez Gil so na znaj du je przed łu że nie w pro po -
no wa nym sty lu ży cia. Głów nie „świat” za chę ca do wła sne go ak ty -
wi zmu, ja ko uciecz ki od wspo mnia nych pro ble mów.  Spe cja li ści
od re kla my i nie kie dy na iw ni wy ko naw cy ma ni pu lo wa nia ludź mi
pro po nu ją ró żne for my uciecz ki przed sta wia ne w po zo rach atrak -
cyj no ści lub do bra czło wie ka. Szan są dla czło wie ka jest po rząd na
edu ka cja re ali zo wa na w ro dzi nie i na stęp nie po sze rza na w szer szej
spo łecz no ści na zy wa nej szko łą. Współ cze sna szko ła nie speł nia za -
dań edu ka cyj nych z po wo du ró żnych błę dów w od czy ta niu czło -
wie ka i je go wła snych za dań. Je den z tych błę dów przy ta cza E.
Gil son. Pi sze, że: „czło wiek, to nie my ślą cy umysł, lecz byt po zna -
ją cy [dzię ki uspraw nie niom umy sło wym – przyp. mój] in ne by ty
ja ko praw dzi we, mi łu ją cy je ja ko do bre oraz ra du ją cy się ich pięk -
nem”3. Do dać mo żna, że je śli w szko le trosz czy my się o sam roz -
wój władz po znaw czych tyl ko dla ich roz wo ju, to po peł nia my błąd
wska za ny przez Gil so na. 

Na le ży przy po mnieć, iż ter min „szko ła” był sto so wa ny w ró -
żnych zna cze niach od cza sów sta ro żyt nych. Wska zu je na to ha sło

2) E. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, tłum . Z. Wrzeszcz, Warszawa 1968, s.
89. 

3) Tamże, s. 218.
4) G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 5 , Słownik, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2002,

s.163-164: „SZKOŁA –  Kiedy termin s z k o ł a odnosi się do filozofów starożytnych,
wówczas trzeba go rozumieć w znaczeniu s e k t y ,  b r a c t w a , a także k i e r u n k u , i
nie należy go koniecznie wiązać z organizacją zinstytucjonalizowaną, która ma własne
reguły i ściśle określone struktury. – a) Szkoła milezyjczyków była najprawdopodobniej
grupą przyjaciół, którzy nie musząc troszczyć się o dobra materialne, w wolności ducha
postawili określone problemy i stosując określone kryteria, próbowali je rozwiązać.
Czymś podobnym musiały być wszystkie szkoły przedsokratyczne. – b) Już jednak
szkoła pitagorejska miała cechy bractwa, a pod pewnymi względami swego rodzaju
zakonu religijnego, poświęconego uprawianiu nauki (…). – c) Inne oblicze miały szkoły
sofistów, które wprowadziły także wynagrodzenie pieniężne (…). – d) Cechy zupełnie
szczególne miała szkoła Sokratesa, całkowicie oparta na osobowości mistrza i jego
przepowiadaniu moralnym (I, 303-393, passim). Było to jednak coś jedynego i
niepowtarzalnego; świadczą o tym same szkoły wywodzące się od Sokratesa, które nie
mogąc powtórzyć modelu Sokratejskiego, przyjęły własne struktury, a np. szkoła
cyrenaików Arystypa wprowadziła nawet pobieranie opłaty w pieniądzach (…). -e)
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„szko ła” w ob szer nym dzie le G. Re ale go4.  In ne zna cze nie te go ter -
mi nu nada ło chrze ści jań stwo już w I wie ku. O sta ro żyt nym ro zu -
mie niu szko ły i chrze ści jań skim jej prze kształ ce niu pi sze rów nież
P. Ja ro szyń ski5.  

W po tocz nych opi niach ry su je się swo iste na pię cie mię dzy
szko łą i ro dzi ną w ob sza rze edu ka cji ro zu mia nej ja ko wy cho wa nie
i kształ ce nie6. Ro dzi na ta kże jest szko łą i w za kre sie edu ka cji jest
pier wot na przed jej zin sty tu cjo na li zo wa ną for mą dzi siaj okre śla ną
ter mi nem szko ła. Pierw szeń stwo ro dzi ny wy ni ka też z te go, czym
jest edu ka cja. Pró bu ję w wiel kim skró cie omó wić to w pierw szym
punk cie wy stą pie nia. Ca łość ar ty ku łu do ty czy jed nak szko ły, bo ta -
kie ra my wy zna cza ła te ma ty ka Fo rum Edu ka cyj ne go. Szcze gól nie
wa żne wy da ło się pod ję cie ro li na uczy cie la w spo łecz no ści osób
sta no wią cych szko łę. Po dej mu je się wie le tru du w po lep sza niu wy -
po sa że nia w sprzę ty i tzw. po mo ce na uko we, co jest słusz ne. Nie
za wsze jed nak do ce nia się ro lę na uczy cie la i je go uspraw nie nia. W
kry te riach oce ny pra cy na uczy ciel skiej bar dziej ce ni się je go dys -
po zy cyj ność wo bec prze pi sów ad mi ni stra cyj nych niż kom pe ten cje
pe da go gicz ne. Znie chę ce niu na uczy cie li sprzy ja nie do ce nie nie

Pierwszymi szkołami, które w jakiś sposób (aczkolwiek odległy) zbliżają się do tego,
co obecnie określamy tą nazwą, były Akademia Platona (…) i Perypat Arystotelesa
(…). – f) Nowego ducha i nowe rozumienie szkoły, pod wieloma względami
antytetyczne w stosunku do Akademii i Perypatu, wprowadziły K e p o s , czyli Ogród
Epikura (…), oraz Portyk Zenona i jego naśladowców (…). – g) Szkoła sceptycka,
przynajmniej na początku, sprowadzała się w istocie do przepowiadania, w sposób
wolny od jakiegokolwiek schematu, niezwykle osobliwego typu orędzia; (…) – h) W
epoce Cesarstwa została utworzona katedra państwowa. – i) Wespazjan ustanowił w
Rzymie katedrę retoryki łacińskiej i greckiej. «Polityka zapoczątkowana (...) przez
Wespazjana została podjęta na nowo w Atenach przez Marka Aureliusza, który także
ustanowił, subwencjonowane z kasy państwowej, katedrę retoryki i cztery katedry
filozofii, jedną dla każdej z czterech wielkich sekt: platońskiej, arystotelesowskiej,
epikurejskiej i stoickiej. Wyboru pierwszych ich piastunów miał dokonać były
wychowawca cesarza, Herodes Atticus, a ich następców komitet wybitnych
osobistości (…)”. 

5) P. Jaroszyński, Paideia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, 
t. 7, Lublin 2006. 

6) Szerzej omawiam to zagadnienie w artykule Matka i ojciec pierwszymi profesorami
dziecka. Pomocnicza rola nauczycieli opublikowanym w książce Nauki humanistyczne i
sozologia, red. J. Czartoszewski, Warszawa 2010, s. 629- 642. 
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przez nich sa mych do nio słych za dań wy ni ka ją cych z ich po wo ła -
nia. Wy da je się, że ten den cje kry zy so we nie któ rych szkół po le ga ją
na po mi ja niu osób i sku pia niu się na dą że niu do nie za wsze czy tel -
nych ce lów. Wa żne jest więc upo rząd ko wa nie pod sta wo wych wy -
ja śnień z po zy cji osób two rzą cych szko łę.

2. Pod sta wo we od ró żnie nia do ty czą ce edu ka cji czło wie ka

Wy da je się  ko niecz ne od ró żnie nie i upo rząd ko wa nie pod sta -
wo wej wie dzy o czło wie ku, gdyż on jest pod mio tem edu ka cji za -
rów no w ro dzi nie jak i w szko le7.

Czło wiek jest oso bą od po czę cia. Du sza i cia ło są peł ne w
swych wy zna cza ją cych je po cząt kach na zy wa nych pryn cy pia mi. Są
nie peł ne w przy pa dło ścio wych uzu peł nie niach. Aby du sza i cia ło
uzy ska ły te uzu peł nie nia, ro dzi ce i in ne sub stan cje, któ re ota cza ją
po czę te dziec ko, mu szą od dzia ły wać ca łą swą by to wą za war to ścią.
Du sza po czę te go czło wie ka przej mu je mi łość, na szą wia rę i na -
dzie ję. Cia ło przej mu je fi zycz ne bodź ce ru chu, wzro stu, wy mia -
rów, ja ko ści. Te wszyst kie od dzia łu ją ce sub stan cje na zy wa my przy -
czy na mi ce lo wy mi. Naj wa żniej szy mi z nich są ro dzi ce, bo oni po -
czy na ją i ro dzą dziec ko, choć go nie stwa rza ją.

Po czę ty czło wiek, ka żdy czło wiek jest za ra zem oso bą. Zna czy
to, że jest pod mio tem ży cia, że współ two rzy z in ny mi oso ba mi
więź wia ry, że re agu je na mi łość i mo że od nieść się z mi ło ścią do
in nych osób, że ufa i ocze ku je mi ło ści i wia ry, że prze ja wi ro zum -
ność i wol ność, gdy dzię ki tym od nie sie niom z na szej stro ny uzy -
ska i roz wi nie przy pa dło ścio we uzu peł nie nia, sta no wią ce w du szy
in te lekt i wo lę, a w cie le wła ści we kom po zy cje or ga nów, ich ruch,
wzrost i ja ko ści, wła ści wą har mo nię i funk cjo no wa nie.

Ze wzglę du na te przy pa dło ścio we uzu peł nie nia mó wi my o
edu ka cji czło wie ka.

7) Korzystam z filozoficznych podstaw pedagogiki wypracowanych przez prof.
Mieczysława Gogacza i jego uczniów, do których mam zaszczyt się zaliczać.
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Cho dzi o to, że by czło wiek wy po sa żo ny w swo je wła dze zmy -
sło we i umy sło we umiał tak je roz wi jać i do sko na lić, aby co raz peł -
niej być pod mio tem re la cji oso bo wych ak tu ali zu ją cych się dzię ki
pra wi dło we mu po zna niu i po stę po wa niu8. Tych wszyst kich re la cji
nie osią ga my bez po mo cy i udzia łu na uczy cie li, któ rzy są za ra zem
wy cho waw ca mi.

Wy ma ga więc upo rząd ko wa nia ze spół kom pe ten cji, ról i funk -
cji ro dzi ny i szko ły za miast pod sy ca nia na pię cia mię dzy ni mi i
wpro wa dza nia swo istej ry wa li za cji.

Pier wot ne wo bec ak tyw no ści czło wie ka są re la cje oso bo we mi -
ło ści wia ry i na dziei. One się za po cząt ko wu ją i kształ tu ją w ro dzi -
nie ja ko wspól no cie osób.

Edu ka cja jest po mo cą dziec ku w je go roz wo ju do peł ne go czło -
wie czeń stwa. Dziec ko jest pod mio tem ko niecz nych uzu peł nień, ale
nie wie, że mu si się roz wi jać i jak to osią gać. Jest więc po trzeb ne
kształ ce nie ja ko uzy ska nie roz po zna wa nia praw dy i do bra oraz wy -
cho wa nie ja ko wią za nie z praw dą i do brem. Nie z czym kol wiek
spo tka nym w roz wo ju, ale z praw dą i do brem, któ re są w oso ba ch9.

Mat ka i oj ciec są nie za stą pie ni w edu ka cji dziec ka zwłasz cza w
je go pierw szym okre sie ży cia. Wy ni ka to z te go, czym jest ro dzi na
i kim jest czło wiek. Po wszech nie funk cjo nu je prze ko na nie, że wy -
cho wa nie po le ga na do brej opie ce i pod po rząd ko wa niu so bie
dziec ka ze spo łem na ka zów i za ka zów. Ow szem, sta no wi to pe wien
ele ment wy cho wa nia, ale nie wy star cza ją cy, bo wy cho wu ją oso by,
nie zaś „in stru men ty” wy cho waw cze. Po dob nie są dzi się, że kształ -
ce nie po le ga na od dzia ły wa niu zna ków ze wnętrz nych, ja ką jest np.
mo wa ze wnętrz na. Z te go wy ni ka po gląd, że le piej kształ ci wy -
uczo ny spe cja li sta od mat ki i oj ca w ro dzi nie. Ta kim ar gu men tem
uza sad nia no wcze śniej szy obo wią zek szkol ny.  

8) Szeroko omawia to zagadnienie M. Gogacz w książce Człowiek i jego relacje, Warszawa
1985 oraz w książce Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998.

9) Korzystam z książki M. Gogacza Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993. Wiem,
że są różne koncepcje filozoficznych podstaw wychowania omówione na przykład w
obszernej rozprawie M. Krasnodębskiego Człowiek i paideia, Warszawa 2009, ale
propozycja Gogacza wydaje się być wersją dotyczącą realnego człowieka.
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3. Szko ła ja ko spo łecz ność osób

Szko ła jest przede wszyst kim spo łecz no ścią osób. Jest ta ką spo -
łecz no ścią, w któ rej re ali zu je się wy cho wa nie i kształ ce nie. To
stwier dze nie wy ma ga roz wa że nia czym jest pe da go gi ka ja ko
kształ ce nie i wy cho wa nie.

Wy da je się więc szcze gól nie wa żna pro ble ma ty ka pe da go gicz -
na bu do wa na na praw dzie o czło wie ku, nie zaś w kon tek ście je go
oso bi stych za re ago wań opi sy wa nych w do mi nu ją cych dziś na -
ukach szcze gó ło wych. Cho dzi o to, aby od po wie dzial ny wy cho -
waw ca umiał po móc czło wie ko wi zdy stan so wać pod po wia da ne
przez kul tu rę złu dze nia fał szu ją ce praw dę, choć przy sta ją ce do na -
szych wy obra żeń. Wy ma ga to wy ja śnień opar tych na re ali zmie fi -
lo zo ficz nym, czę sto dziś uzna wa nych za nie po trzeb ne lub zbyt
teo re ty zu ją ce. Wy ja śnie nia te mu si znać pe da gog, aby ro zu mieć i
wie dzieć jak za po biec błę dom nisz czą cym po głę bia nie i utrwa la nie
wię zi wy cho wan ka z oso ba mi, co jest naj wa żniej szym za da niem w
wy cho wy wa niu czło wie ka.

Z ogrom ną si łą pro po nu je się dzi siaj na sta wie nia wro gie czło -
wie ko wi. Jest to za uwa ża ne dość po wszech nie. Nie za wsze jed nak
po tra fi my prze ciw sta wić się gło sze niu po gar dy osób, za rów no
Oso by Bo ga jak i oso by czło wie ka. Do mi nu ją cy styl kon sump cyj -
no ści wy zna czył na wet praw dzie po zy cję uży tecz no ści. Sprzy ja te -
mu sty lo wi wy ci sze nie wra żli wo ści na to, co praw dzi we, na po trze -
bę ro zu mie nia re al nej rze czy wi sto ści. Roz bu dza jąc nad mier nie w
czło wie ku tyl ko sfe rę wy obra żeń i wra żeń do pro wa dzo no do na -
wy ku oglą da nia sa mych ob raz ków. Do cie ka nie i roz po zna wa nie
wprost rze czy wi sto ści uzna no ja ko zbyt trud ne, a stu dio wa nie re -
ali zmu ja ko pro wa dzą ce do znu że nia lub ma ło prak tycz ne. Przy ję -

10) Sprzyja temu stanowisku pomijanie dużego dorobku epoki średniowiecznej
nawiązującego do starożytności. Głosi się opinię, że dopiero w okresie renesansu
nastąpiło „nawrócenie” do zdrowej myśli. Obecnie wiele studiów potwierdza wkład
średniowiecza w kształtowanie się europejskiej kultury i wielu uczonych odrzuca  mit
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to więc za pod sta wę wszel kich wy ja śnień prze ży cia, a opi nio wa nie
cech lub sen sów uto żsa mio no z roz po zna niem te go, co istot ne 10.

4. Do mi nu ją ce za gro że nia pe da go gicz ne

Po nie waż wy cho wa nie po le ga na wią za niu re al nych osób z re -
al ny mi oso ba mi po przez ich re al ność, praw dę i do bro, któ re wy -
zwa la ją mi łość, wia rę i na dzie ję, za sa dy wy cho wa nia ja ko pod sta -
wa uspraw nień in te lek tu i wo li mu szą wy zna czać za ra zem czyn no -
ści, dy stan su ją ce i opa no wu ją ce to, co nisz czy re al ność, praw dę,
do bro, wię zi mi ło ści, wia ry i na dziei, łą czą ce oso by.

Mi łość, któ ra ze swej na tu ry jest ak cep ta cją osób, jest za ra zem
tro ską o ich do bro. Po ja wia się ona od ra zu na swym naj wy ższym
po zio mie wła śnie peł nej tro ski o do bro dru giej oso by. Tym cza sem
nie za wsze chro ni my to do bro. Kie ru je my się tro ską o wła sne do -
bro lub o ilu zję do bra, gdy uwie rzy li śmy, że do bro usy tu owa ne jest
w wy two rach.

Chro nie nie więc mi ło ści na jej po zio mie tro ski o do bro osób
wy ma ga po ko na nia dwu prze szkód:

Pierw sza prze szko da to nie opa no wa ne w nas do mi no wa nie
zmy sło wej wła dzy osą du. Wła dza osą du jest wła dzą łą cze nia w nas
wy obra żeń zmy sło wych z po żą da niem zmy sło wym, w wy ni ku cze -

10) o tzw. „ciemnym średniowieczu”. Lapidarnie określił ten problem E. Gilson, w
cytowanej książce Jedność doświadczenia filozoficznego, s. 89, gdzie mówi o bohaterze
[aktywiście rewolucyjnym – przyp. mój] zaczynającym wszystko od początku. Pogląd
ten bywa przytaczany w zdaniu,  że „niewiedza o tym, co było, umożliwia złudzenia,
że myślimy coś całkiem nowego”. Zob. także np. E. Gilson, Bóg i ateizm, tłum. M.
Kochanowska, P. Murzyński, Kraków 1996, Duch filozofii średniowiecznej, tłum. J.
Rybałt, Warszawa 1959  oraz S. I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795,
Sandomierz 2006, s. 139 nn. Ważnym omówieniem tego zagadnienia jest opracowanie
A. Andrzejuka Zagadnienie kształcenia i  wychowania obywateli w Europie ojczyzn
zamieszczonym w książce Europa ojczyzn, red. P. Bromski, Warszawa 2000, s. 33-45.
Por. też J. Wójcik, Osoba w ujęciu Mieczysława Gogacza na przykładzie nowej teorii
pracy ludzkiej, maszynopis 2010 oraz J. Wójcik, Genealogia osoby w Liście Ojca
Świętego Jana Pawła II do rodzin, maszynopis 1994, w materiałach pomocniczych dla
studentów ISnaR i wydrukowany w biuletynie „Tak-życiu, tak-prawdzie”, z.3, wyd.
Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach.
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go uzna je my wszyst ko, co po zna li śmy zmy sła mi, za do bre dla mnie,
od po wia da ją ce po bu dzo ne mu przez wra że nia zmy sło we na sze mu
po żą da niu, czę sto też umy sło we mu. Po żą da my i chce my wszyst kie -
go, co zo ba czy li śmy. A gdy utrwa li się w psy chi ce brak po trze by
prze zwy cię ża nia do mi na cji tej wła dzy osą du, to uzna my za zgod ne
z na tu rą czło wie ka tyl ko nie ustan ne do zna wa nie no wych bodź ców
i po żą da nie, zwłasz cza te go, co po ru sza jąc na sze wła dze wy wo łu je
za pa mię ta ne skut ki przy jem ne. Sprzy ja te mu utrwa le niu psy chicz -
ne mu uto żsa mie nie przy jem no ści z tym, co do bre (lub w nie któ -
rych prze ciw sta wie niach – z tym, co złe). Do daj my, że ta sy tu acja
do ty czy nie tyl ko sfe ry fi zycz nej czło wie ka. Ta kże w dzie dzi nie
kształ ce nia sto su je się dziś błąd sto so wa nia kry te rium es te tycz ne go
za miast spraw dza nia praw dzi wo ści twier dzeń.

Dru ga prze szko da, szcze gól nie sil na, gdy nie prze zwy cię ży li śmy
pierw szej, to kon sump cyj ne mo de le ży cia w ak tu al nej kul tu rze. Po -
le ga ją one na za le ca niu gro ma dze nia rze czy dla sie bie. W sfe rze
prze ży cio wej jest to zro zu mia łe, gdyż wy two ry słu żąc czło wie ko wi
wy wo łu ją skut ki przy jem ne. Nie za wsze jed nak – po wtórz my – sku -
tek przy jem ny mo żna uto żsa mić z do brym al bo zły m11.

Wy da je się, że roz le wa ją ca się sze ro ko w kul tu rze po trze ba za -
ba wy jest za prze cze niem i po mi nię ciem wy cho wa nia wła śnie dla -
te go, że pro po nu je styl lek ce wa żą cy wy mie nio ne prze szko dy. Pro -
po nu je się na wet wy ja śnie nia uj mu ją ce te prze szko dy ja ko coś po -
zy tyw ne go lub na tu ral ne go w ży ciu czło wie ka.

Ow szem, po trzeb na jest roz ryw ka dla zdro wia psy chicz ne go,
ale nie mo że ona uzy skać ran gi atrak cyj no ści. Atrak cyj ność po le ga
bo wiem na swo istym za trzy ma niu się. Jest umie jęt no ścią sku pie nia
uwa gi na tym, co naj wa żniej sze. Stąd nie mo że ona za stą pić ży cia

11) Wielu pedagogów powołuje się na myśl Epikura. Dlatego ważnym opracowaniem
tego tematu jest tekst M. Krasnodębskiego Epikura filozofia wychowania,
„Pedagogika Filozoficzna on-line” 1 (4) 2010, s. 64-83: http://www.pedagogika-
filozoficzna.edu.pl/images/pfonline/pf_1_10.pdf [stan z dn. 19.08.2010].   Wydaje
się, że Epikur mieszał przyjemność w poziomie zmysłowym z radością, którą
rozważamy w poziomie duchowym człowieka.
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re li gij ne go oraz du cho we go i w nim in te lek tu al ne go 12. A z ta ką ten -
den cją ma my wła śnie do czy nie nia pod wpły wem post mo der ni -
zmu pro mo wa ne mu przez tzw. kul tu rę ma so wą.

5. Dro ga do atrak cyj no ści

Zau wa żmy, że okres dzie ciń stwa jest zdo mi no wa ny wła śnie za -
ba wą, co nie mo że być uto żsa mio ne z bra kiem ucze nia się od po -
wie dzial no ści. Od po wie dzial ność poj mu ję tu ja ko umie jęt ność
pod ję cia skut ków dzia łań wła snych i cu dzych. Okres dzie ciń stwa
mu si być na ty le dłu gi, aby w ro dzi nie utrwa li ła się wra żli wość na
chro nie nie naj bli ższych osób i re la cji oso bo wych ich wią żą cych.

Wa żnym eta pem w ży ciu dziec ka jest pod ję cie no wych obo -
wiąz ków i po sze rze nie od nie sień uzy ska nych w ro dzi nie na szer szą
spo łecz ność szkol ną. Wy ni ka ją z te go wa żne za da nia szko ły ja ko
no wej dla dziec ka spo łecz no ści. 

12) Odróżnienie tych obszarów wymaga osobnego opracowania. Aktualnie wracają
tendencje eliminowania religii z wychowania i kształcenia. Człowiek ze swej natury ma
odniesienia do Boga. (Wyjaśnienie znajdujemy w wielu tekstach św. Tomasza z
Akwinu. Zob. m. in. S.Th. I, 60, 5 co; II-II, 23, 1, ad2; II-II, 26, 3 s.c; II-II, 26, 3 co;
II-II, 27, 3 s.c; II-II, 27, 4, co.) Jeśli te odniesienia zostaną pominięte w wychowaniu i
kształceniu z jakąś motywacją ideologiczną, to człowiek czyni życiem religijnym
odniesienia do swoich wyobrażeń o Bogu i czyni bożkiem jakiś wytwór (niekiedy
pozór szlachetnej idei) lub siebie. Skupienie uwagi na sobie i własnym myśleniu jest
poważnym zagrożeniem. Mówi się wtedy o kryzysie wiary. Ale to nie jest kryzys wiary,
lecz kryzys rozumienia wiary. Nie ufamy Bogu (w konsekwencji – żadnym osobom),
bo ufamy tylko sobie. Zdarza się to też ludziom deklarującym swoją religijność, np. z
motywu tradycji. Załamuje się także rozwój duchowy, który polega na usprawnianiu
władz umysłowych. Wyszkolone tylko władze umysłowe bez usprawnień zamiast
rozpoznawać prawdę i dobro, stają się źródłem zaufania tylko do siebie. Następuje
tzw. absolutyzacja władz umysłowych, co jest zniekształceniem ich roli w człowieku.
Motywujemy to zaufanie do siebie zasłyszanymi opiniami, często traktowanymi jako
własne przekonania. Nie dostrzegliśmy, że są one tylko przyjęte jako własne i są
prywatnym i dowolnym myśleniem często pomijającym prawdę i dobro. Mimo
pozorów naukowości są właśnie subiektywnym światopoglądem. Gdy do
światopoglądu dołączymy cele (najczęściej narzucone przez sytuację lub okoliczności)
pojawia się ideologia. Eliminuje to motywację do wychowania i kształcenia, bo w
ideologii nie działają argumenty, lecz funkcjonuje głównie lęk przed karą lub brakiem
nagrody.

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 88



89Jakub Wójcik  Szkoła miejscem wychowania i kształcenia

W tej sy tu acji pierw szą czyn no ścią wy cho waw czą jest – obok
tre no wa nia władz zmy sło wych – po wo do wa nie uspraw nie nia w
po zna wa niu praw dy, by wo la, kie ro wa na tą praw dą, otwie ra ła się
nie na ka żdą rzecz ja ko uka za ne jej przez zmy sły do bro dla mnie,
lecz by otwie ra ła się na oso by, któ rym nie za bie ram ich rze czy ja ko
do bra dla nich.

Do świad cze ni pe da go dzy wie dzą, że to otwar cie się na do bro i
praw dę w oso bach jest od stro ny dziec ka czymś na tu ral nym i
atrak cyj nym dla uczniów. By wa jed nak nisz czo ne przez sto so wa nie
złej pe da go gi ki oraz ide olo gie. Ra czej do mi nu je w szko le pe da go -
gi ka do ty czą ca zbio ro wo ści i struk tur in sty tu cjo nal nych. Ra czej
po mi ja na jest pe da go gi ka osób.

Wy ja śnie nia tej na tu ral nej atrak cyj no ści na le ży szu kać w teo rii
trans cen den ta liów ja ko prze ja wów ist nie nia 13. Atrak cyj ność po le ga
bo wiem na sku pie niu uwa gi na da nym przed mio cie. Si łą przy cią -
ga ją cą na szą uwa gę jest pięk no. Od stro ny by tu od dzia łu ją ce go
pięk no jest sca le niem praw dy i do bra 14. Od na szej stro ny sca le nie
praw dy i do bra jest mą dro ścią, o czym da lej bę dzie mó wio ne. Tak
więc wi dać wy raź ny zwią zek mię dzy atrak cyj no ścią i mą dro ścią. 

6. Okre śle nie pe da go gi ki do ty czą cej czło wie ka

Sa mo w so bie wy cho wa nie mo żna ująć ja ko ze spół czyn no ści
sta no wią cych pro ces utrwa la nia od nie sień i po wią zań z praw dą i
do brem.

Pe da go gi ka jest więc teo rią za sad wy bo ru czyn no ści, uszla chet -
nia ją cych na sze od nie sie nia do osób. Ze wzglę du na do mi no wa nie

13) Transcendentalia odrębność, jedność, realność, prawda, dobro i piękno szeroko omawia
M. Gogacz w książce Elementarz metafizyki, Warszawa, 1987. Zagadnienie
powiązania atrakcyjności i mądrości omawia też J. Maritain w książce Sztuka i
mądrość, tłum. K., K. Górscy, Warszawa 2001.

14) Zagadnienie piękna w ujęciu św. Tomasza omawia precyzyjnie E. Gilson w książce
Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, Warszawa 1965, s. 146-151. Z
omówienia Gilsona wynika przedstawione tu ujęcie piękna.
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la ic kiej orien ta cji w kul tu rze, po mi ja się w dziś wy kła da nej pe da -
go gi ce – for mu ło wa nej, jak wszyst kie na uki, do pie ro od XVIII
wie ku – teo rię za sad od no sze nia się lu dzi do oso by Bo ga. Ta pe da -
go gi ka od no sze nia się lu dzi do lu dzi i lu dzi do Bo ga by ła jed nak
upra wia na już wcze śniej: jest nią w tek stach asce tycz nych, a ta kże
w pod ręcz ni kach asce ty ki to wszyst ko, co na zy wa się oczysz cze -
niem czyn nym.

Od ró żnia się pe da go gi kę ogól ną od szcze gó ło wej.
Pe da go gi ka ogól na jest teo rią za sad wy bo ru czyn no ści uspraw -

nia ją cych in te lekt aż do po zio mu mą dro ści, a wo lę aż do po zio mu
pra wo ści, to zna czy traf ne go wy bo ru do bra i trwa nia przy ni m15.
Jest też za ra zem teo rią za sad wy bo ru czyn no ści wy cho wu ją cych fa -
scy na cje zmy sło we i uczu cia.

Pe da go gi ka szcze gó ło wa jest teo rią za sad wy bo ru tych czyn no -
ści, któ re po zwa la ją na roz po zna nie i wy bór te go, co praw dzi we i
do bre w ak tu al nej kul tu rze, za ra zem na uchro nie nie przed skut ka -
mi wpły wów te go, co w tej kul tu rze złe i fał szy we, wprost nisz czą -
ce do bre uspraw nie nia in te lek tu i wo li, wy ra ża ją ce się w wy kształ -
ce niu i wy cho wa niu. Za prze cze niem więc pe da go gi ki jest po stu lo -
wa ne dziś uka zy wa nie wszyst kie go, co w kul tu rze es te tycz ne. Nie
wszyst ko, co es te tycz ne wy wo łu je bo wiem skut ki do bre w wy cho -
wy wa nym czło wie ku. Nie wy ni ka stąd lek ce wa że nie kry te riów es -
te tycz nych, ale cho dzi o nie wy no sze nie ich na po zy cję roz strzy ga -
nia w kul tu rze o jej ro li pe da go gicz nej.

Zau wa żmy naj pierw, że wy cho wa nie w ogó le po le ga na sto so -
wa niu czyn no ści, skła nia ją cych do wią za nia re al nych osób z re al -
ny mi oso ba mi po przez mi łość, wia rę i na dzie ję, wspar te na re al no -
ści, praw dzie i do bru osób.

Aby usta lić te czyn no ści, trze ba po wo do wać w czło wie ku
uspraw nie nie w roz po zna wa niu praw dy, by wy bie rać ra czej oso -

15) Zasady te omawiam – korzystając z ujęć prof. Gogacza –  w tekście Zasady pedagogiki
wobec zagrożeń falą pornografii, który od 1991 roku był dostępny studentom Instytutu
Studiów Nad Rodziną w Łomiankach jako maszynopis w zeszytach pomocniczych.
Jest nadal dostępny na stronie internetowej www.tomizm.pl
(http://tomizm.pl/index.php?q=node/21) [z dn. 12.08.2010]. 
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by niż rze czy, gdyż one są  od po wia da ją cym czło wie ko wi do brem.
Trze ba więc sta rać się o wy wo ły wa nie w czło wie ku za cho wań roz -
trop nych, spra wie dli wych, mę żnych, opa no wa nych, zgod nych z
wie dzą i mą dro ścią w pra wi dło wo re ali zo wa nej mi ło ści, wie rze i
na dziei. Trze ba też po wo do wać uspraw nie nie in te lek tu w mą dro -
ści i uspraw nie nie wo li w pra wo ści.

Mo że więc trze ba na no wo od czy tać teo rię cnót, za rów no wo li -
tyw nych, jak i in te lek tu al nych, o któ rej chy ba za po mnia no we współ -
cze snej pe da go gi ce 16. Wy da je się, że wy ja śnie nia nie chę ci do pro ble -
ma ty ki cnót, na le ży szu kać w pla toń skim ode rwa niu tych cnót od
czło wie ka i uka zy wa niu ich ja ko ce le pe da go gicz ne sa me w so bie.

7. Pod sta wo we za da nia szko ły

Z dzia ła niem władz po znaw czych czło wie ka wią że się po ko ra
ja ko wła ści we praw dzie otwar cie się na od dzia łu ją ce na nas oso by,
na ich in for ma cję. Po ko ra umo żli wia wie dzę. Z ko lei z po ko rą wią -
że się po słu szeń stwo ja ko za ufa nie, wspar te na wie rze, wzmac nia -
ne mi ło ścią i wol no ścią uczą cych się osób.

Z dzia ła nia mi po żą daw czy mi czło wie ka wią że się  po mi ja nie te -
go, co nie jest do brem. Po mi ja nie to jest ćwi cze niem, w któ rym kie -
ru je my się ra dą mą drych, do brych i ko cha ją cych nas osób. Z ko lei
wy wo łu je w nas sku tek ja ko opo wie dze nie się po stro nie praw dy i
do bra, oraz po zby cie się te go, co fał szy we i złe. Jest to stan, w któ -
rym od rzu ci li śmy błęd ne teo rie, in for ma cje, nie po trzeb ne rze czy.
Po zo sta je my wśród te go, co mą dre i prze ja wia ją ce pra wość. Pro fe -
sor Mie czy sław Go gacz na zy wa to du cho wą ele gan cją.

16) Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1999, t. 1, s. 329. Cnoty
intelektualne i wolitywne w wersji św. Tomasza z Akwinu przypominam w tekście 
W trosce o wychowywanie sumienia wygłoszonym na sympozjum naukowym
Wychowywać – ale jak? w Łomiankach 13 maja 2008 roku. Otrzymałem informację,
że będzie wydrukowany w drugim półroczu 2010 r. w numerze 24-25 „Studiów nad
Rodziną”. Szeroko omawia zagadnienie cnót A. Andrzejuk w książce Uczucia 
i sprawności, Warszawa 2006.

Jakub Wójcik  Szkoła miejscem wychowania i kształcenia 91

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 91



Na by wa nie mą dro ści wy ma ga sze re gu dzia łań wy cho waw -
czych. Jest ta kże ich skut kiem. Or ga ni zu je ca ły pro ces wy cho waw -
czy. Ze staw my te dzia ła nia: Od ró żnia nie praw dy od fał szu wbrew
lę ko wi, któ ry skła nia do fał szu przy po mo cy kłam stwa. Uni ka nie
kłam stwa, co uspraw nia w mę stwie. Ucze nie się za ufa nia, któ re
jest na tu rą wia ry. Ucze nie się wie dzy o oso bach, o ich by to wej
struk tu rze, o ich re la cjach. Aby tę wie dzę uzy skać, trze ba zdo by -
wać się na cier pli wość. Trze ba ćwi czyć się w cier pli wo ści. Aby uzy -
ski wać tę spraw ność, trze ba sta rać się o po ko rę ja ko wa ru nek
przyj mo wa nia wie dzy. Trze ba z ko lei być po słusz nym te mu, co
praw dzi we i do bre. Wy ma ga to po mi ja nia głów nie te go, co błęd ne
i nisz czą ce, a z po wo du my lą cych nas wy obra żeń uzna wa ne za coś
atrak cyj ne go. Trwa nie przy tym, co traf ne i szla chet ne, jest mia rą
po sta wy, wią żą cej nas z tym, co ko niecz ne.

Wy mie nio ne dzia ła nia, do pro wa dza ją ce do mą dro ści, skła da ją
się na struk tu rę pro ce su wy cho waw cze go. Jed nak ko lej ność psy -
cho lo gicz na po szcze gól nych dzia łań wy cho waw czych mo że być in -
na, gdyż wy ni ka ona z wa run ko wa nia się tych dzia łań.

Wy cho wu jąc ko goś od po cząt ku, a głów nie dzie ci, zresz tą ta -
kże do ro słych, gdy re ali zu ją ca się w nich struk tu ra pro ce su wy cho -
waw cze go nie uspraw nia ich w mą dro ści, na le ży za cząć od prze ja -
wia nia mi ło ści na jej po zio mie ro zum nej tro ski o do bro in nej niż ja
oso by. Tę tro skę prze ja wia ją naj pierw mat ki wo bec dzie ci, za ra zem
oj co wie, a gdy te go nie czy nią, sta je się to za da niem wy cho waw ców
w szko le. Mi łość kie ro wa na do osób wy cho wy wa nych, przy zwy -
cza ja ich do po dob nych za cho wań: tro ski o do bro osób wy cho wu -
ją cych. Prze ja wem kie ro wa nia się mi ło ścią jest po słu szeń stwo ja ko
chęt ne speł nia nie ży czeń wy cho waw cy. Po słu szeń stwo umac nia
wol ność. Brzmi to pa ra dok sal nie, gdy przez po słu szeń stwo ro zu -
mie my znie wo le nie i przy mus. Po słu szeń stwo to dar skła da ny wy -
cho waw cy, prze jaw uf no ści. Za ra zem tę uf ność utrwa la. Uf ność
uwal nia od lę ku i kłam stwa. Po słu szeń stwo i mó wie nie praw dy
wy zwa la ją ce z lę ku ćwi czą w zdol no ści po dej mo wa nia tru du, co
wy zwa la umie jęt ność wy bo ru praw dy i do bra. Za ra zem po słu szeń -
stwo i uni ka nie kłam stwa prze ja wia ją sza cu nek dla osób i rze czy,
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któ re na le żą do in nych osób. Od ró żnia nie rze czy wła snych i cu -
dzych uczy od ró żnia nia praw dy od fał szu, do bra od zła, chro ni
przed przy własz cza niem so bie cu dzej wła sno ści. Po śred nio więc
ćwi czy my się w umiar ko wa niu, mę stwie, cier pli wo ści.

Efek ty wy cho waw cze spraw dza my więc stop niem po słu szeń -
stwa, po dej mo wa ne go z mo ty wu nie spra wia nia bó lu oso bom ko -
cha ją cym. 

Po słu szeń stwo uczy za ra zem bez in te re sow ne go, gdyż tyl ko z
po wo du mi ło ści, ob da ro wy wa nia i przyj mo wa nia da ru 17.  Uczy też
mó wie nia praw dy i uni ka nia kłam stwa. Po słu szeń stwo dziec ka,
ob da ro wy wa nie wy cho waw cy przez speł nie nie proś by, mó wie nie
praw dy, są wła śnie zna kiem, że kształ tu je się w dziec ku sza cu nek
dla osób, usta wie nie rze czy na dru gim miej scu, po oso bach, że
wzra sta zdol ność do pod ję cia tru du dla unik nię cia zła, co w su mie

17) Por. przypis 12. Są to dziś odróżnienia bardzo istotne. Często w imię tzw. „miłości”
rezygnujemy właśnie z posłuszeństwa lub odwrotnie; pomijając miłość poczuwamy się
do „urabiania” zamiast wychowania i domagamy się źle pojętego posłuszeństwa
wobec otaczających nas osób i w rezultacie postępujemy jak mający nad nimi władzę
we wszystkich aspektach życia. Brak tych odróżnień doprowadza do modnych dziś
sformułowań, że miłość jest troską o rozwój drugiej osoby. Coś z tego jest. Ale miłość
nie jest tym samym, co wychowanie. Choćby dlatego, że miłość jest pierwotna przed
wychowaniem i nie może być pominięta – stanowi swoisty warunek w wychowaniu.
Ponadto miłość jest relacją dwukierunkową, a wychowanie i związane z nim
nauczanie – zawsze jednokierunkową, choć niekiedy wzajemnie się uzupełniającą.
Gdy ponadto w tym wszystkim nie odróżnimy Boga od człowieka, to może się
zdarzyć, że w życiu religijnym bezwiednie pouczamy Pana Boga i sami zajmujemy
Jego pozycję w stosunku do innych. „Chcemy dobrze”, a uzurpowaliśmy sobie prawo
do manipulowania ludźmi. Manipulujemy wtedy graniem obietnicą nagrody lub kary.
Nie umiemy wskazać na zależność przyczynowo-skutkową, co wymaga mądrości,
wiedzy i rozumień. Gubimy się w działaniach pedagogicznych. Zdarza się, że
apelujemy o ignorancję i zarazem wychowanie zastępujemy pogadankami
pedagogicznymi. Często stosujemy przemoc psychiczną w postaci np. obrażalstwa.
Jest to zresztą przejaw nieumiejętności rozwiązywania konfliktów. Są to fakty do
zaobserwowania na co dzień. Niektóre konflikty są nie do rozwiązania (np.
bezradność wobec głupoty lub nihilizmu duchowego) i stają się naszym Krzyżem, a
niektóre możemy rozwiązać tylko przez wybaczenie. Znowu problem polega na tym,
że często skrzywdzony bardziej poczuwa się do winy, co jest znakiem ułomności
ludzkiej, wymagającej wzajemnej wyrozumiałości. Wyrozumiałość jest ważnym
zagadnieniem pedagogicznym, ale są próby zastąpienia jej płytszym i źle
interpretowanym tematem tolerancji.
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18) Zagadnienie rozumień i słowa serca omawiam w artykule Słowo wewnętrzne w ujęciu
św. Tomasza z Akwinu jako zagadnienie pedagogiki rodziny, „Studia nad Rodziną”, 22-
23 (2008), s. 39-46.

ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-201194

jest re ali zo wa niem umar twie nia. Za pro wa dzi ono do te go, co naj -
szla chet niej sze i naj cen niej sze, do osób, a nie rze czy. Ich gro ma -
dze nie po nad po trze bę jest prze cież po sta cią kra dzie ży. Chro ni my
przed utrwa le niem się zgo dy na kra dzież przez wią za nie wy cho -
wan ków z oso ba mi i bu dząc po sta wę tro ski o wszyst ko, co na le ży
do osób ko cha nych. Wy ćwi czo na zdol ność po dej mo wa nia tru du
uczy pra co wi to ści, po trzeb nej nie tyl ko do od by cia stu diów, lecz
ta kże do uzy ska nia spraw no ści in te lek tu i wo li, któ re są skut kiem
wy cho wy wa nia.

Po sia da my też fa scy na cje i uczu cia ja ko skut ki po zna nia i po żą -
da nia do bra fi zycz ne go. Jed nak po zna nie zmy sło we przy bie ra w
nas naj pierw po stać wy obra żeń, a po żą da nie zmy sło we przy bie ra
po stać pra gnień. Bez po śred nio więc wy obra że nia, do da ne do wra -
żeń, po wo du ją fa scy na cję. Po dob nie pra gnie nia, wią za ne z wy obra -
że nia mi, wy zwa la ją uczu cia. Tych po łą czeń do ko nu je wła dza kon -
kret ne go osą du tak moc na, że jej dzia ła nia do mi nu ją w czło wie ku
dość dłu go. 

Trze ba więc pod dać wy obra że nia dzia ła niu uspraw nio nym
wła dzom po znaw czym. Cho dzi o to, aby uczyć wra żli wo ści nie tyl -
ko na do mi nan ty kul tu ry, lecz ta kże na ro zu mie nia i sło wo ser ca 18.
Do brych wy obra żeń uczy stu dio wa nie ję zy ka oj czy ste go i li te ra tu -
ry pięk nej. Pięk no zresz tą wy cho wu je fa scy na cje i uczu cia. Są dzi
się też, że stu dium gra ma ty ki ję zy ków kla sycz nych (np. ła ci ny), ja -
ko po zna wa nie za sad mo wy, bu dzi za in te re so wa nie wszyst ki mi za -
sa da mi, ta kże pryn cy pia mi by to wa nia.

Na le ży za uwa żyć, że uzy ski wa nie skut ków ćwi czeń nie jest cią -
głym pro ce sem. Zda rza ją się po tknię cia, prze rwy, znie chę ca ją cy
brak wy ni ków. Dziec ko mu si mieć od wa gę zwie rze nia te go ko cha -
ją cym je wy cho waw com, co po zwa la na orien to wa nie się przy ich
po mo cy w stop niu za nie dbań. Dzię ki te mu kształ tu je się w nim
po trze ba do zna wa nia wy ba cze nia i ob da rza nia wy ba cze niem.
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Mi łość przy ro dzo na, ja ko życz li we od no sze nie się do by tów,
jest dro gą do do zna nia za chwy tu wo bec ist nie nia. Ten za chwyt wy -
zwa la od no sze nie się do ist nie nia z czcią i uwiel bie niem. Za chwyt
ist nie niem i od no sze nie się do nie go z czcią jest z ko lei dro gą do
chro nie nia ist nie nia, osób, przy jaź ni, wszyst kie go, co cen ne.

Z mi ło ścią wią że się wia ra i na dzie ja. Wia ra jest otwar to ścią, za -
ufa niem. W jej ob sza rze speł nia się po zna nie praw dy. Wia ra uła -
twia od ró żnie nie praw dy od pew no ści. Praw da w sen sie me ta fi -
zycz nym jest udo stęp nia niem się by tu in te lek to wi, w sen sie po -
znaw czym jest zgod no ścią ujęć by tu z sa mym by tem. Pew ność jest
skut kiem po sia da nia peł nej wie dzy o by cie. Tę peł nię wie dzy ja ko
pod sta wę pew no ści i sa mą pew ność czę sto uto żsa mia się z mą dro -
ścią, któ ra jest czym in nym: jest uję ciem by tu za ra zem z po zy cji
praw dy i do bra, a więc usta la niem, czy da ny byt wy wo łu je w nas
skut ki do bre, ten byt, z któ rym chce my na wią zać re la cję. Z ko lei
na dzie ję sta no wi kie ro wa nie się do mi ło ści i wia ry ja ko fa scy nu ją -
ce go nas i upra gnio ne go do bra.

Mi łość, wia ra i na dzie ja są speł nia niem się obec no ści osób. Św.
To masz z Akwi nu uwa ża, że obec ność jest współ prze by wa niem,
współ o twar to ścią, współ o cze ki wa niem. Są to skut ki re al no ści, praw -
dy i do bra, któ re wy zwa la ją mi łość ja ko współ prze by wa nie, wia rę ja -
ko współ o twar tość, na dzie ję ja ko współ o cze ki wa nie na trwa nie w
mi ło ści i wie rze. Po wią za nie ty mi re la cja mi jest obec no ścią.

Wy cho wu je nas to prze by wa nie w obec no ści osób ko cha ją -
cych, do stęp nych, wza jem nie ocze ku ją cych mi ło ści i wia ry. Jest to
jed nak obec ność ze wnętrz na, bar dzo wa żna, lecz za le żna od zwie -
rze nia, za ufa nia, do zna wa nia tro ski o na sze do bro. Po ja wia się pe -
da go gicz na po trze ba prze by wa nia ko cha nej oso by wprost w na -
szym ser cu. Tam, w na szym du cho wym wnę trzu, ta oso ba nas
chro ni, do ra dza nam, słu cha zwie rzeń, oce nia nasz wy si łek, wy ba -
cza. Jest nam po trzeb na we wnętrz na obec ność wy cho waw cy. W
ta ki spo sób mo że zna leźć się w nas tyl ko Bóg.

Na le ży są dzić, że bez nad przy ro dzo nej w nas obec no ści Bo ga
nie wy star czy mo ty wów do zre ali zo wa nia w so bie pro ce su wy -
cho waw cze go i uzy ska nia efek tów wy cho waw czych, przede
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wszyst kim mą dro ści 19.  Mą drość wy ma ga bo wiem dzia łań in te lek -
tu. Uczy my się tych dzia łań iden ty fi ku jąc pryn cy pia. Ich iden ty fi -
ka cji uczy fi lo zo fia by tu. Jest jed nak wie le osób, któ re nie stu diu ją
fi lo zo fii by tu. Nie umie ją do zna wać pryn cy piów. Gdy jed nak roz -
wa ża ją Bo ga, któ ry jest pryn cy pium ist nie nia, ak ty wi zu ją swój in te -
lekt. Bóg, obec ny w nas, za bez pie cza uzy ski wa nie bez względ nie
po trzeb nej nam przy ro dzo nej mą dro ści.

Wpro wa dza nas to w pro blem – wspo mnia ne go wy żej – nad -
przy ro dzo ne go wy cho wa nia re li gij ne go. W świe tle re ali stycz nej
pe da go gi ki zro zu mia ła jest więc tro ska wy cho waw ców o kul tu rę
ka to lic ką w edu ka cji na ro du 20.  

19) Por. ponownie przypis 12. Należy dopowiedzieć, że nie chodzi o rezygnację ze
stosowania kar i nagród w wychowaniu. Chodzi jednak o to, aby nie zredukować
wychowania do systemu kar i nagród. Dobrze ilustruje  to ewangeliczna przypowieść
o synu marnotrawnym. Starszy brat nie był zdolny do miłości, bo jego bożkiem stało
się wysłużenie nagrody od ojca. Dlatego jest niezdrowa tzw. „pogoń” za dobrymi
stopniami w szkole, zamiast radości z uzyskanych dobrych ocen. Zdarza się, że
popełniamy ten błąd w relacjach z Panem Bogiem. Deklarujemy miłość do Niego, ale
na pierwszym miejscu stawiamy „buchalterię” zasług na Niebo. Z kary lub nagrody
czynimy swoistego bożka dla siebie. Owszem, będziemy rozliczani z uczynków, ale na
pierwszym miejscu musimy postawić Boga i ze względu na Niego swoich braci.
Niekiedy chcemy być dla braci bardzo „dobrzy”, a nie zauważamy, że nieświadomie
wciągamy ich w swoją służbę jakiemuś bożkowi, co nie ma nic wspólnego z miłością
bliźniego. Czym innym natomiast jest domaganie się np. posłuszeństwa przełożonego
od podwładnego lub mistrza od ucznia. W tym przypadku nie ma mowy o
„wciąganiu”, lecz o pomocy w wypełnieniu celów powierzonych całemu zespołowi dla
osiągnięcia wspólnego dobra. Bywa, że nieudolny przełożony – w szkole jest nim
nauczyciel – gotów jest dla bożka pt. „święty spokój” zrezygnować z powinności bycia
przełożonym albo podwładny sprzeniewierza się powinności moralnej szacunku
wobec przełożonego. Takie problemy występują w relacjach wychowawca –
wychowanek, zarówno w rodzinie jak i w szkole oraz w miejscu pracy. Uczeń, który
nie potrafi przyjąć zaleceń nauczyciela, przestaje być uczniem. Relacja mistrz – uczeń
jest często zaniedbywana i zastępowana postulowaniem swoistego partnerstwa. 

20) Szerzej omawia to zagadnienie F. Bednarski w rozdziale 9 książki Wychowanie
młodzieży dorastającej (wstępem rekomendował kard. K. Wojtyła), Warszawa 2000.
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21) Związek między poznaniem i decyzjami wnikliwie omawia A. Andrzejuk w książce
Człowiek i decyzja, Warszawa 1996 oraz drugie wydanie zmienione Warszawa 2007.

22) Związek uczuć i sprawności szeroko omawia A. Andrzejuk w książce Uczucia 
i sprawności, Warszawa 2006.
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8. Wy cho wa nie a wy kształ ce nie

Trze ba tu do dać, że po zna nie i de cy zje 21, fa scy na cje zmy sło we i
uczu cia 22, pod le ga ją przede wszyst kim wy kształ ce niu, któ re go nie
mo żna ode rwać od wy cho wa nia. Trze ba jed nak od ró żnić wy -
kształ ce nie od wy cho wa nia.

Wy kształ ce nie jest na by tą spraw no ścią traf ne go roz po zna wa -
nia te go, co praw dzi we i do bre. Wy cho wa nie na to miast jest – po -
wtórz my – su mą czyn no ści, po wo du ją ce wią za nie się z praw dą i
do brem.

Wy kształ ce nie po le ga na uspraw nie niu czło wie ka aż do po zio -
mu mą dro ści. Mą drość jest uj mo wa niem wszyst kie go z po zy cji za -
ra zem praw dy i do bra, co od po wia da pra wi dło we mu wią za niu
przy czy ny ze skut kiem.

Wy cho wa nie władz po znaw czych, to uspraw nie nie ich w wier -
no ści praw dzie i do bru.

Wy kształ ce nie wo li jest na ucze niem jej wy bo ru te go, co roz po -
zna li śmy ja ko praw dę i uka za li śmy wo li ja ko do bro.

Wy cho wa nie wo li po le ga na wier no ści nie ty le te mu, co roz po -
zna li śmy ja ko praw dę i uka za li śmy wo li ja ko do bro, ile ra czej na
wier no ści te mu, przy czym trwa my ze wzglę du na praw dę, wy wo -
łu ją cą do bre skut ki. Po le ga więc na kie ro wa niu się wo li mą dro ścią.

Wy kształ ce nie po znaw czych władz zmy sło wych, któ re re agu ją
fa scy na cją na swój wła ści wy przed miot, to spo wo do wa nie w nich
na wy ku wier no ści te mu przed mio to wi i na wy ku nie wią za nia
swych do znań ze skut ka mi za cho wań się in nych po znaw czych
władz zmy sło wych, np. na nie wią za niu wi dze nia z wy obra że niem.

Wy cho wa nie po znaw czych władz zmy sło wych, to wy wo ła nie w
nich na wy ku pod le ga nia kon tro li ze stro ny władz umy sło wych.
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Do brze wy kształ co ne wła dze umy sło we skło nią np. wzrok do uwa -
żniej sze go wi dze nia. Wte dy fa scy na cja bę dzie wy wo ła na tym, co
uwa żnie obej rza ne, a nie po bie żnie, gdyż w po bie żnym oglą da niu
wy stę pu ją ele men ty wy obra żeń, po wo du jąc fa scy na cję nie pro por -
cjo nal ną do wi dzia ne go przed mio tu.

Wy kształ ce nie uczuć po le ga na wy wo ła niu na wy ku re ago wa nia
w nas sfe ry po żą dli wo ści na do bro fi zycz ne, fa scy nu ją ce po znaw -
cze wła dze zmy sło we, i na nie ule ga niu sfe ry po żą dli wo ści wy obra -
że niu so bie te go do bra. Uczu cia bo wiem są za rów no skut kiem
pod le ga nia sfe ry po żą dli wo ści do bru fi zycz ne mu, jak i wy obra że -
niu so bie te go do bra. Od nie sio ne do fak tycz ne go do bra fi zycz ne -
go, trwa ją. Od nie sio ne do wy obra że nia so bie te go do bra, mi ja ją,
gdy wy obra żeń nie po twier dzi ło do bro fi zycz ne.

Wy cho wa nie uczuć jest ich na wy kiem pod da nia re la cji do do -
bra fi zycz ne go i wy obra żeń kon tro li in te lek tu i wo li, od no szą cych
do praw dy i do bra.

Te uwy raź nie nia, wa żne dla pe da go gi ki ogól nej i szcze gó ło wej,
a za ra zem asce ty ki, są za gad nie nia mi bu do wa ny mi na fi lo zo fii
czło wie ka i ety ce chro nie nia osób. Pe da go gi ka, ja ko teo ria za sad
wy bo ru czyn no ści po wo du ją cych po głę bia nie się wię zi łą czą cych
oso by, tych wię zi nie od kry wa. Od kry wa je na to miast fi lo zo fia
czło wie ka. Ety ka z ko lei usta la za sa dy wy bo ru wię zi, naj ko rzyst -
niej szych dla czło wie ka, chro nią cych go w je go ist nie niu. Pe da go -
gi ka tyl ko wska zu je, jak te wię zi utrwa lać, a tym sa mym po głę biać.
Wszyst kie te na uki mu si znać pe da gog, by nie mie szać ich przed -
mio tu, co po zwa la wy cho wy wać czło wie ka. Spo sób więc bu do wa -
nia pe da go gi ki nie mo że być wy zna czo ny ja ką kol wiek fi lo zo fią i
ety ką i nie mo że być uto żsa mio ny z ty mi na uka mi. Zmu sza więc do
uka zy wa nia za le ceń wy cho waw czych w ca łym kon tek ście źró deł,
któ re je tłu ma czą, uza sad nia ją i wy zna cza ją.

Wy cho wa nie nie mo że więc być do wol ne. Po win no być
uspraw nia niem re al nych władz czło wie ka, by swy mi dzia ła nia mi
chro ni ły re la cje oso bo we, opar te wprost na prze ja wach ist nie nia
osób. Uspraw nia my te wła dze wy bra ny mi czyn no ścia mi, któ re po -
win ny kie ro wać nas przez na sze wła dze do ota cza ją cych nas by tów,
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23) Szerzej omawia to M. Gogacz w książce Podstawy wychowania, dz. cyt. Z tej książki
korzystałem też przypominając różnice między kształceniem i wychowywaniem władz
człowieka.

24) Jest wiele publikacji z dziedziny pedagogiki. Wydaje się, że w tych publikacjach sam
proces wychowawczy stanowi pryncypium pedagogiki. Interesujące jest więc ujęcie
M. Gogacza, według którego wychowanie jest relacją wiążącą wychowanka z prawdą
i dobrem, sam proces tego wiązania jest wtórny i uwarunkowany podmiotami relacji.

gdyż te by ty, a nie wy my ślo ne teo rie, od dzia łu ją na nas tym, że są i
czym są. Trze ba więc do brze roz po znać czło wie ka, by wie dzieć, co
w nim i jak kon tak to wać z re al ny mi oso ba mi.

Z te go wzglę du peł nym i głów nym pryn cy pium wy cho wa nia
jest oso ba 23. Oso by bo wiem uczą mą dro ści i mi ło ści. Ro la osób w
wy cho wa niu jest cha rak te ry stycz na dla pe da go gi ki, któ ra szu ka
swych an tro po lo gicz nych pod staw. Cho dzi o oso by ko cha ją ce,
mą dre i pra we, kie ru ją ce się wia rą i cier pli wo ścią, po kor ne i
umie ją ce wy bie rać, gdyż tym jest umar twie nie, oso by wier ne so -
bie przez po słu szeń stwo i ce nią ce nie rze czy, lecz oso by dla ich
god no ści.

9. Za koń cze nie

Cho dzi więc o to, aby śmy po tra fi li zdy stan so wać sa me de kla ra -
cje bro nie nia praw dy i czy nie nia do bra. Aby tak by ło, trze ba od ró -
żnić praw dę od na szych są dów o niej. Nie mo żna też zgo dzić się na
gno zę lub scep ty cyzm w kształ ce niu. W wy cho wa niu z ko lei trze -
ba umieć od ró żnić wią za nie z praw dą i do brem od nie tak tu i pró -
żno ści wy cho waw cy zry wa ją ce go pod sta wo we w pe da go gi ce wię zi
oso bo we z wy cho wan kiem. Dzie je się to w pre fe ro wa nej dzi siaj
pe da go gi ce funk cjo na li stycz nej ak cen tu ją cej ce le i za da nia na
pierw szym miej scu, co pro wa dzi do po mi nię cia osób oraz tak wa -
żnych re la cji, jak ży cie, mi łość, wia ra i na dzie ja.

Nie do ce nia się dzi siaj ro li kształ ce nia i wy cho wa nia 24. A prze -
cież wa żnym ele men tem for ma cyj nym jest wła śnie na by wa nie ro -
zu mień i two rze nie wie dzy, któ re uspraw nia w trwa niu przy praw -
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25) Utrwaliło się błędne przekonanie, że dydaktyka zaczyna się od wyjaśniania pojęć.
Owszem, w naszym myśleniu i wzajemnej komunikacji posługujemy się pojęciami,
zdaniami i rozumowaniami i należy ich uczyć. Ale dydaktycznie wcześniejsze jest
nabywanie rozumień, wiedzy i mądrości, co wyrażamy w nazwach i zdaniach oraz
poprawnym rozumowaniu. Nauczanie jest więc wypełnianiem treściami relacji
osobowych. Inaczej mówiąc nauczanie szkolne „dzieje się” w wychowaniu.

26) Nazwy utrwalają się przez ich stopniowe wprowadzanie i właściwe stosowanie.
Zapamiętujemy lepiej wyobrażenia związane z nazwami. Obserwuje się
wprowadzanie dzieciom zbyt trudnych do zapamiętania terminów, które bardziej
służą erudycji niż kształceniu. Także zaniedbuje się odróżnienie znaczenia terminów
od tego, co oznaczają.

dzie i jest eta pem uspraw nia nia w mą dro ści. We dług św. To ma sza
z Akwi nu wie dza jest je dy nym spo so bem wy do by cia się z za klę te -
go krę gu kie ro wa nia się opi nia mi, naj czę ściej cu dzy mi. Po nad to
for ma cja przez two rze nie wie dzy jest ko niecz na w wy cho wy wa niu
wo li czło wie ka. Wy cho wy wa nie wo li skła nia ją cej nas do two rze nia
wie dzy po le ga bo wiem – po wtórz my – na tym, aby wo la nie ak cep -
to wa ła ka żde go wy ni ku po zna nia, lecz tyl ko praw dę, przy któ rej
trwa my i roz po zna je my skut ki do bre. Ta nie ustan na więź in te lek -
tu i wo li jest uję tym fi lo zo ficz nie su mie niem. Akwi na ta na zwał su -
mie nie ła ciń skim ter mi nem con scien tia dla uwy raź nie nia wa żnej
ro li wie dzy w je go kształ to wa niu. Dzi siaj poj mo wa nie te go sta no -
wi dla nas trud ność, po nie waż uto żsa mio no wie dzę z eru dy cją lub
gno zą. Są to wy zwa nia i trud no ści, przed któ ry mi stoi obec na
szko ła. 

Po mi ja jąc na ucza nie szkol ne ja ko re la cję mię dzy oso ba mi, ska -
zu je się wie lu lu dzi na nie prze zwy cię żal ne trud no ści w od bio rze
praw dy i do bra 25.  Trud no ści te nie wy ni ka ją tyl ko z ję zy ko we go
uży cia nie zna nych ter mi nó w26, bo wiem na zwy mo żna wy ja śnić w
słow ni ku. En cy klo pe dia na to miast nie za stą pi wy cho wa nia i wy -
kształ ce nia oraz umie jęt no ści two rze nia wie dzy, któ ra jest wa żnym
eta pem na by wa nia mą dro ści ja ko głów nej za sa dy wy cho wa nia.

ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011100

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 100



Jakub Wójcik  Szkoła miejscem wychowania i kształcenia 101

BI BLIO GRA FIA (UZPEŁ NIO NA WY KA ZEM ZA LE CA NYCH
LEK TUR)

An drze juk A., Czło wiek i de cy zja, War sza wa 1996, wyd. 2, 2007. 

An drze juk A., Czło wiek i do bro, War sza wa 2002.

An drze juk A., Ele men tarz fi lo zo fii, War sza wa 2007.

An drze juk A., Ist nie nie i isto ta, War sza wa 2003.

An drze juk A., Uczu cia i spraw no ści, War sza wa 2006.

An drze juk A., Za gad nie nie kształ ce nia i wy cho wa nia oby wa te li w Eu ro pie
Oj czyzn, w: Eu ro pa oj czyzn, red. P. Brom ski, War sza wa 2000, s. 33-45. 

An drze juk I., Fi lo zo fia przy jaź ni, War sza wa 2007.

Bed nar ski F., Wy cho wa nie mło dzie ży do ra sta ją cej (wstę pem re ko men do -
wał kard. K. Woj ty ła), War sza wa 2000.

Gil son E., Bóg i ate izm, tłum. M. Ko cha now ska, P. Mu rzyń ski, Kra ków
1996.

Gil son E., Byt i isto ta, tłum. P. Lu bicz i J. No wak, War sza wa 1963.

Gil son E., Duch fi lo zo fii śre dnio wiecz nej, tłum. J. Ry bałt, War sza wa
1959.

Gil son E., Ele men ty fi lo zo fii chrze ści jań skiej, tłum. T. Gór ski, War sza wa
1965.

Gil son E., Jed ność do świad cze nia fi lo zo ficz ne go, tłum. Z. Wrzeszcz, War sza -
wa 1968. 

Go gacz M., Chrze ści jań ska kon cep cja ży cia, "Ze szy ty Na uko we KUL" 32
(1989) 1-4, s.3-12 oraz w: „Tak -ży ciu, tak -praw dzie”, z. 1, Ło mian ki -
-Szcze cin 1990, s. 54-67.

Go gacz M., Czło wiek i je go re la cje, War sza wa 1985.

Go gacz M., Ele men tarz me ta fi zy ki, War sza wa 1987.

Go gacz M., Fi lo zo ficz na iden ty fi ka cja god no ści oso by, „Stu dia Phi lo so -
phiae Chri stia nae” 25(1989)1, s. 181-207.

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 101



Go gacz M., Fi lo zo ficz ne  uję cie śmier ci, „Rocz ni ki Fi lo zo ficz ne” 37-38
(1989-1990) 1, s. 223-237.

Go gacz M., Fi lo zo ficz ne aspek ty mi sty ki, War sza wa 1985.

Go gacz M., Ku ety ce chro nie nia osób, War sza wa 1991.

Go gacz M., Mo dli twa i mi sty ka, Kra ków 1987.

Go gacz M., Oso ba za da niem pe da go gi ki. Wy kła dy byd go skie, Byd goszcz
1997.

Go gacz M., Pod sta wy od mian kon cep cji Bo ga, „Stu dia Phi lo so phiae
Chri stia nae” 27 (1991) 2, s. 7-18.

Go gacz M., Pod sta wy wy cho wa nia, Nie po ka la nów 1993.

Go gacz M., Szki ce o kul tu rze, War sza wa 1985.

Go gacz M., Świa to po gląd afir mu ją cy Bo ga, w: O fi lo zo ficz nym po zna niu
Bo ga dziś, red. B. Bej ze War sza wa 1992, s. 149-189.

Go gacz M., Wo kół pro ble mu oso by, War sza wa 1974.

Go gacz M., Wpro wa dze nie do ety ki chro nie nia osób, War sza wa 1998.

Ja ro szyń ski P., Edu ka cja na roz dro żu cy wi li za cji, w: Fi lo zo fia i edu ka cja,
red. P. Ja ro szyń ski, Lu blin 2005.

Ja ro szyń ski P., Pa ide ia, w: Po wszech na En cy klo pe dia Fi lo zo fii, red. A.
Ma ry niar czyk, t. 7, Lu blin 2006. 

Kal ka K., Fi lo zo ficz na an tro po lo gia to mi stycz na okre su mię dzy wo jen ne go
ja ko pod sta wa kształ to wa nia cha rak te ru, El bląg 2000.

Kal ka K., Od ro zu mie nia do po stę po wa nia. Czło wiek, fi lo zo fia, ety ka, El -
bląg 2000.

Kal ka K., Spra wie dli wość i cno ty spo łecz ne, Byd goszcz 1994.

Kal ka K., Wy kształ ce nie i wy cho wa nie w an tro po lo gii fi lo zo ficz nej i pe da -
go gi ce, Byd goszcz 1999.

Klim ski W., Świę tość Chry stu sa, ma szy no pis 2008.

102 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 102



Kra sno dęb ski M., Czło wiek i pa ide ia. Re ali stycz ne pod sta wy fi lo zo fii wy -
cho wa nia, wyd. 2, War sza wa 2009.

Kra sno dęb ski M., Du sza i cia ło. Za gad nie nie zjed no cze nia du szy i cia ła w
wy bra nych tek stach To ma sza z Akwi nu oraz w fi lo zo fii to mi stycz nej, War -
sza wa 2004.

Kra sno dęb ski M., Epi ku ra fi lo zo fia wy cho wa nia „Pe da go gi ka Fi lo zo ficz -
na on -li ne” 1 (4) 2010, s. 64-83: http://www.pe da go gi ka -fi lo zo ficz -
na.edu.pl/ima ges/pfon li ne/pf_1_10.pdf [stan z dn. 19.08.2010]. 

Kra sno dęb ski M., O re ali stycz ną fi lo zo fię wy cho wa nia. Ide alizm i re alizm
punk tem wyj ścia w pe da go gi ce, W: Stu dia Phi lo so phiae Chri stia nae, 42
(2006), s. 45-64.

Krą piec M. A., Ja - czło wiek. Za rys an tro po lo gii fi lo zo ficz nej, wyd. 4, Lu -
blin 1991.

Krą piec M. A., Psy cho lo gia ra cjo nal na, Lu blin 1996.

Kreutz M., Kształ ce nie cha rak te ru, wyd. 2, War sza wa 1982.

Ma ri ta in J., Czło wiek i pań stwo, War sza wa 1993.

Ma ri ta in J., Na uka i mą drość, tłum. M Reutt, War sza wa 2005.

Ma ri ta in J., Pi sma fi lo zo ficz ne, tłum. J. Fen dry cho wa, War sza wa 1988.

Ma ri ta in J., Sztu ka i mą drość, tłum. K., K. Gór scy, War sza wa 2001.

Mil ca rek P., Teo ria cia ła ludz kie go w pi smach św. To ma sza z Akwi nu,
War sza wa 1994.

Mo żdżeń S. I., Hi sto ria wy cho wa nia do 1795, San do mierz 2006.

Mu szyń ska R., Przy czy ny du szy. Me ta fi zycz ne uję cie du szy w Ko men ta rzu
św. To ma sza do trak ta tu „O du szy” Ary sto te le sa, War sza wa 2003.

Peł ka D., Pe da go gi ka ja ko dys cy pli na fi lo zo ficz na w uję ciu Mie czy sła wa
Go ga cza, „Stu dia Phi lo so phiae Chri stia nae”, 42 (2006) 2, s. 87-94.

Pie per J., O spra wie dli wo ści, tłum. A. Czu kow ski, War sza wa 1967.

Pie per J., O mi ło ści, na dziei i wie rze, tłum. I. Ga no i K.Mi chal ski, War sza -
wa 2000.

103Jakub Wójcik  Szkoła miejscem wychowania i kształcenia

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 103



Ro dziń ski A., Oso ba i kul tu ra, War sza wa 1985.

Re ale G., Słow nik, In dek sy i Bi blio gra fie, w: Hi sto ria fi lo zo fii sta ro żyt nej,
tłum. E. I. Zie liń ski, Lu blin 2002.

Sob czak S., Ce lo wość wy cho wa nia. To mi stycz ne pod sta wy te le olo gii wy -
cho wa nia, War sza wa 2000.

Stę pień T., Pod sta wy to mi stycz ne go ro zu mie nia czło wie ka, 2003

Woj cie szek K., Na po cząt ku by ła roz pacz... An tro po lo gicz ne pod sta wy pro -
fi lak ty ki, Kra ków 2005.

Woj cie szek K., Stwo rzo ny i zro dzo ny…, War sza wa 2000.

Wo ro niec ki J., Ka to lic ka ety ka wy cho waw cza, Lu blin 1999.

Wój cik J., Ge ne alo gia oso by w Li ście Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do ro -
dzin, w: ze szy ty po moc ni cze dla stu den tów ISnaR oraz w „Tak -ży ciu, tak -
-praw dzie” z. 3, Ło mian ki -Szcze cin 1994.

Wój cik J., Ma ry ja i Jó zef ucznia mi Chry stu sa, ma szy no pis 2008.

Wój cik J., Mat ka i oj ciec pierw szy mi pro fe so ra mi dziec ka. Po moc ni cza ro -
la na uczy cie li, w: Na uki hu ma ni stycz ne i so zo lo gia, red. ks. J. Czar to szew -
ski,  War sza wa 2010, s. 629-642.

Wój cik J., Mo wa we wnętrz na ucznia ja ko za gad nie nie pra cy edu ka cyj nej
na uczy cie la, ma szy no pis 2007.

Wój cik J., Mo żli wość i ko niecz ność fi lo zo fii w na ukach o ro dzi nie, „Stu dia
nad Ro dzi ną”, 18-19 (2006), s. 157-162.

Wój cik J., Oso ba w uję ciu Mie czy sła wa Go ga cza na przy kła dzie no wej teo -
rii pra cy ludz kiej, ma szy no pis 2010.

Wój cik J., Pra wo do ochro ny ży cia ludz kie go w świe tle fi lo zo fii czło wie ka,
„Stu dia nad Ro dzi ną”, 22-23 (2008), s. 125-132. 

Wój cik J., Sło wo we wnętrz ne w uję ciu św. To ma sza z Akwi nu ja ko za gad -
nie nie pe da go gi ki ro dzi ny, „Stu dia nad Ro dzi ną”, 22-23 (2008), s. 39-46. 

Wój cik J., Upo wszech nia nie  i  po pu la ry za cja wie dzy  nie zbęd nej do  przy -
go to wa nia  ról  w  ro dzi nie, ma szy no pis 2007.

Wój cik J., W tro sce o wy cho wy wa nie su mie nia, ma szy no pis 2008.

Wój cik J., Wy grać sza cu nek i au to ry tet, ma szy no pis 2008.

Wój cik J., Za sa dy Pe da go gi ki wo bec za gro żeń fa lą por no gra fii, ma szy no pis
1991.

104 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 104



Die Schu le als Ort der Erzie hung und Bil dung

Zus sa men fas sung

In der Kul tur gibt es vie le päda go gi sche Kon zep te. Es wer den
unter schie dli che Sich twe isen, manch mal wi der sprüchlich und be -
lie big vor ge stellt. In eini gen Vor schlägen tre ten in te res san te Fe st -
stel lun gen auf, die sich aber nicht im mer auf das Verhältnis zwi -
schen dem Men schen und der Wahr he it, und dem Gu ten bez ie -
hen. Die Kom pi la tio nen do mi nie ren, in fol ge des sen ist es nötig, die
phi lo so phi schen Grun dla gen der Päda go gik neu zu re geln. Erzie -
hung und Bil dung hängen da von ab, ob die päda go gi schen, den
Men schen be tref fen den Au fga ben, aus der Per spek ti ve der Wahr -
he it be trach tet, ge nannt wer den. Die se Pro ble me sind schon in
der An ti ke unter sucht wor den und wer den bis heu te en twic kelt.
Die Ana ly se der Re alität, der Ge schich te der Pro ble me und der
Ge schich te der Erzie hung ze igt: der rich ti ge Vor schlag wäre so
eine Päda go gik, de ren die Wahr he it über Per so nen und de ren Au -
fga be – das Gu te des Men schen zu grun de liegt. In so einer Päda -
go gik kann man zwi schen den Au fga ben für die El tern, de nen für
Fa mi lie und die Schu le unter sche iden. Um es rich tig unter sche -
iden und ord nen zu können, müsste man über das Wis sen darüber
verfügen, was bei dem Men schen unveränder bar ist und was man
im Be re ich der Erzie hung und Bil dung noch ve rvol lständi gen sol -
l te. Der In halt die ses Ar ti kels ist ein Ver such die Unter schie de und
Re ge lun gen vo rzu stel len. Es ist ein Ver such die schu li sche Ge me -
in schaft zu be han deln. 

Key words: Schu le, Ge me in schaft, Erzie hung, Bil dung,
persönli che Bez ie hun gen, Epi ste mo lo gie, Ethik

105Jakub Wójcik  Szkoła miejscem wychowania i kształcenia

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 105



Ma rek Stan kie wicz

„Ca ła na sza na uka, w po rów na niu z rze czy wi sto ścią, jest
pry mi tyw na i dzie cin na – ale na dal jest to naj cen niej sza
rzecz, ja ką po sia da my”.

AL BERT EIN STE IN

Edu ka cja w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki na

prze ło mie XIX i XX wie ku

1. Wpro wa dze nie: Po cząt ki osad nic twa i roz wój eks pan sji ko lo nial nej. 2. Ko lo nia Przy -

ląd ko wa. 1) 1652 r. – 1700 r. 2) 1700-1795. 3) 1795-1899. 3. Roz wój szkol nic twa w Pro -

win cji Na tal. 4. Roz wój sys te mu oświa to we go w Pro win cji Trans va al. 5. Edu ka cja w Pro -

win cji Oran ge Free Sta te (Wol ne Pań stwo Ora nia – OFS). 6. Mi sjo na rze pro te stanc cy. 7.

Sy tu acja szkol nic twa mi syj ne go w la tach 1900- 1924. 8. Bia li a pro blem edu ka cji lud no ści

miej sco wej. 9. Stan edu ka cji tu byl ców w la tach dwu dzie stych XX wie ku. 10. Sys tem

oświa to wy. A. Szko ły pod sta wo we. B. Szko ły śred nie. C. Kształ ce nie za wo do we – na uka

rze mio sła. D. In sty tu ty teo lo gicz ne. E. In sty tu ty kształ cą ce na uczy cie li. 11. Za koń cze nie

Abs trakt

Ar ty kuł ni niej szy po ka zu je jak roz wi ja ła się edu ka cja w Afry -
ce Po łu dnio wej na prze ło mie XIX i XX wie ku. Ele men tem zna -
czą cym dla te go kra ju by ło przy by cie bia łych nio są cych ze so bą
eu ro pej ską kul tu rę, ję zyk, spo sób my śle nia, wi dze nia świa ta i ży -
cia. Wkro czy li oni w ży cie Afry kań czy ków trak tu jąc ich jak go ści
we wła snym do mu. Na rzu ca jąc eu ro pej ską kul tu rę, z jed nej stro ny
wy rzą dzi li wie le zła, z dru giej nio sąc roz wój na uki, otwo rzy li tu -
byl ców na sie bie sa mych i świat. W pro ce sie two rze nia się szkół
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istot ną ro lę ode gra li mi sjo na rze przy by wa ją cy tam, by gło sić ideę
zba wie nia. Mi sjo na rze w swo im my śle niu i dzia ła niu od zwier cie -
dla li du cha cza sów im współ cze snych ze wszyst ki mi te go kon se -
kwen cja mi. Nie mo żna jed nak nie do ce nić war to ści ich pra cy i do -
bra ja kim ob da rzy li tu byl ców. To oni kła dli fun da men ty pod do ko -
nu ją cą sie po wo li trans for ma cję spo łecz no kul tu ro wą Afry kań czy -
ków a jed no cze śnie trosz czy li się o spra wę naj wa żniej szą czy li gło -
sze nie Ewan ge lii. Spo sób wi dze nia pro ble mu edu ka cji od zwier cie -
dlał po glą dy bia łych od no szą ce się do lud no ści tu byl czej. Za sad ni -
czą ro lę w kształ to wa niu te go spo so bu my śle nia ode gra ły re la cje
na płasz czyź nie ra so wej.

Sło wa klu czo we

Edu ka cja w RPA, szkol nic two mi syj ne, re la cje ra so we

1. Wpro wa dze nie: Po cząt ki osad nic twa i roz wój eks pan sji ko lo -
nial nej

Afry kań skie spo łe czeń stwa kła dły du ży na cisk na tra dy cyj ne for -
my edu ka cji na dłu go przed przy by ciem Eu ro pej czy ków. W ple mio -
nach Busz me nów -Kho isan i Ban tu do ro śli by li od po wie dzial ni
za prze ka zy wa nie war to ści kul tu ro wych i umie jęt no ści we wnątrz
grup ro do wych, wsi i re gio nów. Edu ka cja po le ga ła na prze ka zy wa -
niu mło de mu po ko le niu hi sto rii ro dów i czy nów przod ków, ćwi cze -
niu umie jęt no ści nie zbęd nych dla prze trwa nia w zmie nia ją cym się
śro do wi sku. Gru py wie ko we mło dzień ców zdo by wa ły wie dzę
pod in struk cja mi ce nio nych i do świad czo nych przy wód ców woj sko -
wych, re li gij nych lub po li tycz nych. Uspo łecz nia nie -ini cja cja dziew -
cząt, od by wa ła się w gru pach wie ko wych, lub czę ściej, w grup kach
ro dzeń stwa ku zy nów, gdzie kła dzio no na cisk na do mo we i rol ne
umie jęt no ści nie zbęd ne do prze trwa nia ro dzi ny. We wszyst kich tych
for mach edu ka cji, prze ka zy wa nie re li gij nych war to ści by ło kwe stią
za sad ni czą. Pro ces for mo wa nia in te lek tu al no -fi zycz ne go mło de go
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miesz kań ca zie mi afry kań skiej prze ry wa ły je dy nie woj ny lub wstrzą -
sy po li tycz ne. Nie wąt pli wie ta kim wstrzą sem by ło po ja wie nie się
bia łe go czło wie ka na Przy ląd ku Do brej Na dziei.

Re pu bli ka Po łu dnio wej Afry ki ró żni ła się od in nych sub sa ha -
ryj skich ko lo nii znacz ną licz bą bia łej po pu la cji osia dłej tam na sta -
łe. W prze ci wień stwie do tym cza so wo prze by wa ją cych pod ró -
żnych lub urzęd ni ków w in nych ko lo niach. Per ma nent na obec -
ność Eu ro pej czy ków i to wa rzy szą ce im prze ko na nie o nad rzęd nej
ro li kul tu ry za chod niej (West -was -best)1 mia ło kształ to wać przy szłe
lo sy te go kra ju, re la cje ra so we, two rząc sche mat pan – pod wład ny.
Ta, cha rak te ry stycz na wła ści wość, mia ła mieć de cy du ją cy wpływ
w przy szło ści na roz wój i kształ to wa nie się sy te mu szkol nic twa mi -
syj ne go i pań stwo we go.

Dla ja sno ści roz wa żań na le ży tu za zna czyć, iż roz wój szkol nic -
twa, ze wzglę du na ró żno rod ne wa run ki i oko licz no ści po wsta wa -
nia i roz wój po szcze gól nych ko lo nii Afry ki Po łu dnio wej, two rzą -
cych od 1910 r. Unię Afry ki Po łu dnio wej, zo sta nie omó wio ny od -
dziel nie dla ka żdej z nich.

2. Ko lo nia Przy ląd ko wa 

1. 1652 r. – 1700 r.

Po cząt ki for mal nej edu ka cji w Po łu dnio wej Afry ce zbie ga ją się
w cza sie z za ło że niem w 1652 r. przez ho len der ską kom pa nię
wschod nio in dyj ską (Dutch East In dia Com pa ny) sta cji za opa trze -
nio wej na Przy ląd ku Do brej Na dziei. Po łu dnio wy cy pel Afry ki, le -
żą cy mniej wię cej w po ło wie dro gi mię dzy Eu ro pą pół noc ną a In dia -
mi Wschod ni mi, nada wał się zna ko mi cie na miej sce od po czyn ku
i za opa trze nia prze pły wa ją cych stat ków. Na cze le ho len der skiej eks -
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pe dy cji stał mło dy chi rurg okrę to wy Jan van Rie be eck. Szcze gó ło wa
in struk cja władz Kom pa nii na ka zy wa ła mu zbu do wać fort no szą cy
na zwę „Do brej Na dziei”, za ło żyć sa dy i ogro dy wa rzyw ne oraz ku -
po wać od kra jow ców by dło. Od sa me go po cząt ku po by tu bia łych
osad ni ków do cho dzi do kon tak tów z ró żny mi gru pa mi miej sco wej
lud no ści i nie mal od sa me go po cząt ku do cho dzi do kon flik tów. Do -
tych czas, ple mio na Busz me nów za miesz ku ją ce te re ny wy brze ża,
mia ły dobre re la cje z za ło ga mi prze pły wa ją cych stat ków, a te raz po -
ja wi ła się sta ła za ło ga. To by ło za gro że nie. Bo jąc się uszczu ple nia pa -
stwisk, już w 1659 r. wy stą pi li zbroj nie prze ciw ko na jeźdź com. Jed -
nak bia ły czło wiek wkrót ce po sze rzył swo je pa no wa nie kie ru jąc się
na wschód i pół noc. Do ko nu je się eks ter mi na cja Ho ten to tów
i Busz me nów oraz wal ka o zie mię z ple mio na mi Ban tu na wscho -
dzie. Wkrót ce rdzen ni miesz kań cy Przy ląd ka sta li się wa sa la mi bia -
łych. Wraz z ko lo ni za cją i osad nic twem bia łych zmie nił się styl ży cia
lud no ści tu byl czej. Przede wszyst kim za gar nię to ich zie mie. Ma jąc
ogra ni czo ny do stęp do zie mi tubylcy mu sie li pra co wać na far mach
u bia łych osad ni ków. W kon se kwen cji zmie nia się spo łecz na or ga ni -
za cja ple mien na. W daw nych cza sach naj wa żniej szą jed nost ką spo -
łecz ną by ło ple mię i je go dzie dzicz ny re pre zen tant – wódz. Jed nost -
ka ja ko ta ka nie funk cjo no wa ła sa mo dziel nie. Wódz ota cza ny był
nie mal za bo bon nym sza cun kiem a te mu to wa rzy szy ła sil na dys cy pli -
na ro dzin na i moc ne wię zi mię dzy ple mien ne. 

In dy wi du alizm po ja wił się wraz z bia ły mi. Bia ły in dy wi du ali sta
cię żko pra co wał by pod nieść po ziom eg zy sten cjal ny swo jej ro dzi ny
i dla te go by wał zdu mio ny cał ko wi tym bra kiem za in te re so wa nia
i zro zu mie nia ze stro ny czar nych pra cow ni ków. Bia li pra gnę li, aby
lud ność tu byl cza uczy ła się od nich me tod upra wy zie mi, ho dow li
by dła, tro ski o dom i hi gie nę oraz rze mio sła. Na to miast tu byl cy
wra ca jąc do do mu wra ca li do swe go tra dy cyj ne go sty lu ży cia i sys -
te mu war to ści. Ma my tu taj za sad ni czą ró żni cę w po glą dach: eu ro -
pej czy ka in dy wi du ali sty i tu byl ca z sil nym po czu ciem wię zi ple -
mien nej. Obie te gru py mia ły nie tyl ko in ne po trze by, ale ta kże zu -
peł nie in ny spo sób my śle nia, wi dze nia świa ta, sie bie i spo łecz no ści.
Nie zro zu mie nie wza jem ne sta ło się źró dłem fał szy we go ob ra zu tu -
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byl ców po strze ga nych ja ko le ni wi, głu pi i nie wy uczal ni z jed nej
stro ny i bia łych ja ko bo ga czy, wy zy ski wa czy i za gro że nie z dru giej.
Wraz z upły wem cza su i wza jem ne go prze ni ka nia się kul tur po ja -
wia ły się sy gna ły za ła my wa nia się tra dy cyj ne go sys te mu ple mien ne -
go i ten den cje in dy wi du ali stycz ne. W kon se kwen cji wo dzo wie za -
czę li za uwa żać, nie po ko ją ce ich, ozna ki za ni ka nia lo jal no ści ple -
mien nej oraz osła bie nia ich wpły wów i au to ry te tu2. Wpływ cy wi li -
za cji eu ro pej skiej, a wraz z nią pra ca mi sjo na rzy, sta no wi ła si łę prze -
twa rza ją cą ple mien ny sys tem spo łecz ny. Tu byl cy, nie któ rzy już ja ko
chrze ści ja nie, kształ ce ni przez bia łych, nie chęt nie pod da wa li się
kon tro li czę sto okrut ne go, de spo tycz ne go i ka pry śne go wo dza. Po -
nad to do strze ga li wy mier ne ko rzy ści ma te rial no du cho we pły ną ce
z edu ka cji, a sta no wią ce moc ny ar gu ment do pod ję cia te go wy sił ku.
Dla te go jed nym z naj wa żniej szych za dań pierw szej gru py osad ni -
ków z 1652 r. by ło prze ko na nie miej sco wej lud no ści do ko rzy ści, ja -
kie mo gą osią gnąć ak cep tu jąc no wą chrze ści jań ską cy wi li za cję, by
móc za szcze piać swo ją kul tu rę wśród tu byl ców. Ho len drzy za mia -
ry swo je ure al ni li już bar dzo szyb ko, otwie ra jąc pierw szą szko łę
w Ca pe Town dla dzie ci nie wol ni ków z Za chod nie go Wy brze ża.
Na po kła dzie ho len der skie go stat ku Amers fo ort przy był do ko lo nii
pierw szy trans port 170 nie wol ni ków z An go li. Uwa ża się, że to wła -
śnie dla dzie ci tych nie wol ni ków ko men dant sta cji Jan van Rie be -
eck, za ło żył w kwiet niu 1658 r. szko łę a pierw szym na uczy cie lem
zo stał Pie ter van der Sta el. Szko ła funk cjo no wa ła po cząt ko wo tyl -
ko dwa mie sią ce, wzno wi ła swo ją dzia łal ność w 1661 r.3 Ten fakt
miał mieć do nio słe zna cze nie dla póź niej szych, skom pli ko wa nych
cią gów zda rzeń te go kra ju. Za ło żo na szko ła po sia da ła wszyst kie
cha rak te ry stycz ne ce chy kształ tu ją ce przy szły mo del edu ka cji kra -
jow ców w tym kra ju. Od sa me go po cząt ku spo sób trak to wa nia lud -
no ści nie bia łej był bar dzo opre syj ny. Po dob nie by ło i z pierw szy mi
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ucznia mi (dzie ci nie wol ni ków) wspo mnia nej już szko ły. Wy rwa ne
z kon tek stu ży cia ple mien ne go, mu sia ły przy jąć no wą to żsa mość,
ob cą i nie zro zu mia łą. Pod da wa ne su ro wej dys cy pli nie, czę sto zmu -
sza ne do po słu szeń stwa po przez po da wa nie im na wet al ko ho lu,
bun to wa ły się w je den mo żli wy spo sób – vo ting with the ir fe et
– ucie ka ły w ota cza ją ce Ca pe Town gó ry. 

Dru gą szko łę – dla dzie ci osad ni ków – otwar to w 1663 r. Po -
cząt ko wo uczęsz cza ło do niej 12 dzie ci bia łych, 4 nie wol ni ków i 1
Kho ikhoi. Dla mie szań ców (ko lo ro wych) dzie ci otwar to szko łę
w 1676 r. W tym okre sie ko lo nia po sia da ła za le d wie 39 osad ni ków
i ra zem ze słu żbą sta no wi li oni ma łą spo łecz ność eu ro pej ską zło żo -
ną z oko ło 150 osó b4. Roz wój osa dy był po wol ny. Biu ro kra tycz ne
za rzą dze nia Kom pa nii krę po wa ły nie tyl ko osad ni ków ale i tu byl -
ców. W 1682 r. wła dze Kom pa nii za rzą dzi ły de kre tem obo wiąz ko -
we uczęsz cza nie do szko ły dla wszyst kich dzie ci nie wol ni ków
do 12 ro ku ży cia. Star sze dzie ci mia ły obo wią zek na uki dwa ra zy
w ty go dniu. W 1685 r. otwar to pierw szą od dziel ną ra so wą szko łę
dla dzie ci nie wol ni ków do lat 12. Na uczy cie lem chłop ców zo stał
by ły nie wol nik Jan Pa squ al a dziew cząt je go żo na, Mar ga ret.
Pod ko niec XVII w. w Ko lo nii Przy ląd ko wej ist nia ły już trzy szko -
ły, w Ca pe Town, Stel len bosh, Dra ken ste in, gdzie ma łe gru py dzie -
ci otrzy my wa ły pół świec ką edu ka cję pod pa tro na tem ko ścio ła
pro te stanc kie go. Praw do po dob nie uczęsz cza ły do nich dzie ci eu -
ro pej czy ków i nie licz ni ko lo ro wi5. 

2. 1700-1795

Wiek XVIII cha rak te ry zu je się stop nio wym na si le niem osad -
nic twa eu ro pej skie go, eks pan sją te ry to rial ną i woj na mi z Ho ten to -
ta mi i Kho sa. Peł na we wnętrz nych sprzecz no ści po li ty ka Kom pa -
nii Wschod nio in dyj skiej w po łą cze niu z czyn ni ka mi geo gra ficz ny -
mi i kli ma tycz ny mi do pro wa dzi ła do po wsta nia no we go ty pu
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miesz kań ca, tzw. „miesz kań ca po gra ni cza”, ró żnią ce go się od swo -
ich ho len der skich, fran cu skich czy nie miec kich przod ków. Ro dził
się no wy na ród – na ród Bu rów (Afry ka ne rów). For mu je się też
wła sny dia lekt no we go na ro du – afri ka ans. Po wsta je on na ba -
zie XVII – wiecz ne go ję zy ka ho len der skie go – ję zy ka lu du, a nie
warstw oświe co nych. Na je go roz wój wy wie ra ją rów nież ogrom ny
wpływ emi gran ci z Fran cji i Nie miec, a ta kże nie wol ni cy (Mu rzy -
ni, Ma la jo wie, Ko lo ro wi -mie szań cy) i Ho ten to ci.

Spo łe czeń stwo ko lo nii dzie li ło się na trzy gru py: miesz kań ców
Ca pe Town, far me rów zaj mu ją cych się upra wą zbo ża i wi no ro śli
oraz ho dow ców by dła. Eg zy sten cja miesz kań ców by ła w du żym
stop niu uza le żnio na od czę sto tli wo ści wi zyt stat ków w por cie. Lud -
ność Kapsz ta du skła da ła się głów nie z urzęd ni ków Kom pa nii, wol -
nych oby wa te li -rze mieśl ni ków i szyn ka rzy oraz nie wol ni ków. Nie
by ło na przy ląd ku dzie dzicz nej ary sto kra cji i nie by ło wy raź nych
ró żnic kla so wych. Kul tu ra roz wi ja ła się bar dzo sła bo. Za przy kład
niech po słu ży fakt, że przez ca ły wiek XVIII nie by ło w Kapsz ta -
dzie te atru ani księ gar ni, a nie licz ni czy ta ją cy czy ta li je dy nie Bi blię.

Ist nia ły szko ły tyl ko na po zio mie ele men tar nym, ty pu pa ra -
fial ne go. Uczo no w nich dzie ci czy tać, pi sać, li czyć i śpie wać psal -
my. Tyl ko naj bo gat si mo gli so bie po zwo lić na kształ ce nie dzie ci
w Ho lan dii. Acz kol wiek, war to za uwa żyć, że wła dze po dej mo wa -
ły pew ne pró by for ma li zo wa nia sys te mu oświa ty. W 1714 r. gu ber -
na tor ko lo nii wy dał pierw szy de kret do ty czą cy na uczy cie li. Za bra -
nia się w nim ucze nia oso bom nie po sia da ją cym ze zwo le nia gu ber -
na to ra i ra dy po li tycz nej (Co un cil of Po li cy). Po wo ła no do ży cia
ko mi tet nad zo ru ją cy szkol nic two, w skład któ re go wcho dzi ło
trzech du chow nych i jed na oso ba świec ka. Spre cy zo wa no obo -
wiąz ki na uczy cie li oraz spo sób funk cjo no wa nia szko ły.

3. 1795-1899

Za prze ło mo wy dla hi sto rii Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki mo -
żna uznać wiek XIX, wiek re wo lu cyj nych zmian. Kraj ten do -
świad czył re wo lu cji prze my sło wej, kul tu ro wej i na ro do wej. Klu -
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czem do zro zu mie nia tych wy da rzeń są woj ny przy gra nicz ne, od -
kry cie pól dia men to wych i zło to no śnych w la tach 1860 – 1880,
oraz kon flikt bry tyj sko - bur ski pro wa dzą cy do dwóch wo jen. Te
wy da rze nia mia ły de cy du ją cy wpływ na zmia nę ob ra zu Afry ki Po -
łu dnio wej. Pod bój mi li tar ny wią zał się z pod bo jem kul tu ro wym.
Te dwie si ły stwo rzy ły mo żli wo ści dla mi sjo na rzy i ich dzia łal no ści
oświa to wej. Bry tyj ska ad mi ni stra cja za ję ta wpro wa dza niem no wo -
cze sne go sty lu funk cjo no wa nia pań stwa więk szą wa gę przy wią zy -
wa ła do in kor po ra cji miej sco wych ple mion w swo je struk tu ry pań -
stwo we niż do ich edu ka cji. Wszyst kie te czyn ni ki kształ to wa ły
for mo wa nie się jed ne go pod mio tu po li tycz ne go Po łu dnio wej
Afry ki. Bar dzo zna czą cym jest ro zu mie nie jak bar dzo moc no sys -
tem szkol nic twa te go kra ju jest zwią za ny z dzia łal no ścią mi sjo na rzy
i ko lo nial nym do świad cze niem.

Po pra wie 150 la tach do mi na cji ho len der skiej na stą pił okres
rzą dów bry tyj skich. Na stą pi ło to w efek cie współ dzia ła nia i wza -
jem nej za le żno ści czyn ni ków po li tycz no -eko no micz nych. Pierw -
szym i za sad ni czym ele men tem był upa dek Kom pa nii Wschod nio -
in dyj skiej, do któ re go przy czy ni ły się osła bie nie Re pu bli ki Zjed no -
czo nych Pro win cji (Ho lan dia), utra ta pry ma tu mor skie go i han -
dlo we go i błęd na go spo dar ka fi nan so wa sa mej Kom pa nii. Ro sną -
ce kło po ty eko no micz ne jak i po li tycz no -go spo dar cze ko lo nii po -
łu dnio wo afry kań skiej by ły jed nym z głów nych po wo dów ogło sze -
nia ban kruc twa Kom pa nii w 1798 r. W Eu ro pie re wo lu cyj na Fran -
cja wy po wie dzia ła w 1793 r. woj nę An glii i na miest ni ko wi Ho lan -
dii, któ ry tam się schro nił. W wy ni ku dzia łań wo jen nych An glia
przy stą pi ła w 1795 r. do oku po wa nia ko lo nii ho len der skich.
Do Ko lo nii Przy ląd ka przy by ła eks pe dy cja an giel ska w roz po czy -
na jąc tym sa mym okres pa no wa nia bry tyj skie go. Okres ten za po -
cząt ko wał czas wa żnych prze mian spo łecz nych, po li tycz nych i go -
spo dar czych. Rzą dy Bry tyj czy ków zmie rza ły do zan gli cy zo wa nia
kra ju. Szko ły ode gra ły tu taj zna czą cą ro lę w tych wy da rze niach.
W cza sach rzą dów an giel skich roz po czął się pro ces two rze nia wła -
ści we go sys te mu szkol nic twa. 

114 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 114



An glia prze ło mu XVIII i XIX w. by ła te re nem oży wie nia re li -
gij ne go. Trud na sy tu acja go spo dar cza sze ro kich mas sprzy ja ła re li -
gij no ści. Ofi cjal ny ko ściół an gli kań ski uto żsa mia ny z kla sa mi pa -
nu ją cy mi tra cił wpły wy. Jed no cze śnie zy ski wa ły na zna cze niu no -
we ko ścio ły, jak me to dy ści, bap ty ści, kwa krzy i in ni. Obec na w ich
dzia łal no ści idea sza cun ku dla czło wie ka i je go god no ści za ini cjo -
wa ła wal kę z nie wol nic twem, co za owo co wa ło osta tecz nie znie sie -
niem nie wol nic twa w 1807 r. w sa mej An glii, a we wszyst kich ko -
lo niach im pe rium bry tyj skie go w 1833 r. Na stą pi ły też zmia ny
na po lu edu ka cji zwią za ne z ma le ją cym wpły wem ko ścio ła an gli -
kań skie go. Wy wo ła ło to nie za do wo le nie w nie któ rych czę ściach
im pe rium, m.in. w Afry ce Po łu dnio wej. Bia li osad ni cy by li obu -
rze ni fak tem rów na nia ich z nie wol ni ka mi. Nie to le ran cyj ni kal wi -
ni, na le żą cy do Ho len der skie go Ko ścio ła Re for mo wa ne go (Dutch
Re for med Church), z nie za do wo le niem od no si li się do nada nia
praw wy znaw com in nych re li gii, jak i ode bra nia na uce cha rak te ru
re li gij ne go. W 1804 r. uchwa lo no bo wiem usta wę The Scho ol Or -
di nan ce pod po rząd ko wu ją cą oświa tę pań stwu. Ten de kret jest
trak to wa ny ja ko ka mień mi lo wy w hi sto rii edu ka cji w Afry ce Po -
łu dnio wej. W 1839 r. stwo rzo no urząd do spraw edu ka cji z wy raź -
nym za da niem nada nia jej cha rak te ru świec kie go. Na le ży do dać,
że wiel ki wpływ na roz wój i do stęp do oświa ty przez lud ność miej -
sco wą miał fakt znie sie nia nie wol nic twa. 

Pod wpły wem re form prze pro wa dzo nych przez bry tyj ski za -
rząd ko lo nii, oży wie niu ule gło ży cie go spo dar cze i kul tu ral ne.
W 1823 r. w sto li cy uka zu je się pierw sza ga ze ta „So uth Afri can
Com mer cial Ad ver ti ser”, za nią po ja wia ją się dal sze. Sze ściu przy -
by łych ze Szko cji na uczy cie li za kła da szko ły po wszech ne. Szkot
John Fa ir ba irn otwie ra pierw sza szko łę śred nią. W 1829 r. po wsta -
je wy ższa uczel nia The Zu id -Afri ka an sche Athe na eum (So uth
Afri can Col le ge). W przy szło ści po wsta ną z niej dwie naj wa żniej -
sze uczel nie w kra ju: So uth Afri can Col le ge Scho ols (SACS) i Uni -
ver si ty of Ca pe Town. 

Pod ko niec XVIII w. na si la ją się w Eu ro pie ru chy mil le na ry -
stycz ne oraz oży wie nie re li gij ne. W ta kiej at mos fe rze od ro dze nia
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du cho we go, po ku ty i na wró ce nia do ewan ge licz ne go pro te stanc -
kie go chrze ści jań stwa, po wsta ją mię dzy na ro do we pro te stanc kie
sto wa rzy sze nia mi syj ne. Roz po czy na ją prę żną dzia łal ność w Afry -
ce Po łu dnio wej wśród ple mion Kho ikhoi zwa nych Ho ten to ta mi,
nie wol ni ków i ple mion Ban tu. Pierw szą pró bę ewan ge li za cyj ną
i edu ka cyj ną na Przy ląd ku pod ję li Bra cia Mo raw scy w la tach 1737-
1743 r. pod prze wod nic twem Geo r ga Schmid ta, któ ry za ło żył mo -
de lo wą wspól no tę chrze ści jań ską Ge na den dal (do li na ła ski) dla
na stęp nych po ko leń mi sjo na rzy6. Po now nie swo ją dzia łal ność roz -
po czę li w 1792 r. do pro wa dza jąc do szyb kie go roz wo ju mi sji
w Ge na den dal za kła da jąc w 1838 r. pierw szy w hi sto rii te go kra ju
in sty tut do kształ ce nia na uczy cie li7. Szcze gól nie du żą ro lę ode grać
mia ło Lon dyń skie Sto wa rzy sze nie Mi syj ne (Lon don Mis sio na ry
So cie ty - LMS). Mi sjo na rze an giel scy, a przede wszyst kim szkoc cy,
z ra mie nia LMS pra co wa li wśród Ho ten to tów i nie wol ni ków. To
sto wa rzy sze nie ode gra ło wy bit ną a okre sa mi burz li wą ro lę w hi sto -
rii Po łu dnio wej Afry ki. Pierw sza gru pa pod prze wod nic twem dr
Jo han nes van der Kem pa do tar ła w 1799 r. Był on za ło ży cie lem mi -
sji dla Ho ten to tów w Be thels dorp, któ ra roz wi nę ła się w wiel ki re -
zer wat da ją cy schro nie nie prze śla do wa nym tu byl com. Uwa żał ich
za wol nych lu dzi i to czył wal kę prze ciw ko na rzu ca niu im pra cy
przy mu so wej wda jąc się w czę ste spo ry z ko lo ni sta mi. In ny wy bit -
ny mi sjo narz LMS, Dr John Phi lip za sły nął ja ko obroń ca uci śnio -
nej miej sco wej lud no ści. Po mi mo naj ró żniej szych trud no ści, dzię -
ki ich wy sił kom, uda ło się wzbu dzić za ufa nie wśród lud no ści miej -
sco wej dla bry tyj skiej spra wie dli wo ści oraz za słu żyć so bie
w oczach opi nii pu blicz nej na go dzi we trak to wa nie.

Roz wój szkol nic twa nie po stę po wał jed nak szyb ko, po nie waż
wg ra por tu Ko mi sji Szkol nic twa z 1799 r. ist nia ło za le d wie 8 pod -
sta wo wych szkół pu blicz nych z 696 ucznia mi. Ideą po szcze gól nych
za rzą dów ko lo nii, ho len der skich czy bry tyj skich, by ło utwo rze nie
„La tin and Dutch Scho ols” w Ca pe Town, fi nan so wa nych przez
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6) R. Elphick, Christianity in South Africa, Cape Town 1997, s. 33-34.
7) Tamże, s. 46.
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rząd jak i wspie ra nie i kon tro lo wa nie szkół mi syj nych. Po szcze gól -
ne de no mi na cje chrze ści jań skie, roz po czy na ją ce dzia łal ność mi syj -
ną, za kła da ły wła sne szko ły. Uczęsz cza ły do nich głow nie dzie ci
czar nych, Hot ten to tów, ko lo ro wych oraz nie licz na gru pa bied nych
bia łych. Naj wię cej jed nak szkół po wsta ło dla ko lo ro wych i czar -
nych Ban tu prze wy ższa jąc swo ją licz bą wszyst kie szko ły dla bia -
łych. By ły to szko ły bez płat ne a pro gram na ucza nia po dob ny był to
te go w szko łach pro wa dzo nych przez ko ściół w An glii. 

Wraz z roz wo jem sie ci sta cji mi syj nych – Me to dy ści (We sley an
Mis sio na ry So cie ty) w 1816 r., Glas gow So cie ty w 1821 r., Rhe nish
So cie ty w 1829 r., Pa ris So cie ty w 1829, Ber lin So cie ty w 1834
r. – co raz wię cej by łych do ro słych nie wol ni ków miesz ka ją cych
w ich po bli żu za czę ło uczęsz czać do mi syj nych szkó łek nie dziel -
nych i wie czor nych. Wzra sta ła rów nież licz ba dzie ci za pi sy wa nych
do szkół dzien nych. Mo ty wy by wa ły naj ró żniej sze. Zna ny jest przy -
pa dek star szej ko bie ty, zbyt sta rej do pod ję cia na uki czy ta nia,
a mar twią cej się o zba wie nie wiecz ne dla anal fa be tów, pra gną cej
uczyć się czy tać i pi sa ć8. Wie lu in nych kon wer ty tów mia ło jed nak
bar dziej prak tycz ne po dej ście do pro ble mu edu ka cji i na uki re li gii.
Sta cje mi syj ne by ły swo istym re me dium na ucią żli we ży cie na far -
mach. Nie mniej jed nak edu ka cja i chrzest da wa ły dla wie lu by łych
nie wol ni ków kon kret ne, cho ciaż krót ko trwa łe, ko rzy ści, a po nad to
by ły sym bo licz nym wy zwa niem dla ich by łych bia łych wła ści cie li.

W 1854 r. urząd gu ber na to ra Ko lo nii Przy ląd ko wej ob jął lord
Geo r ge Grey. Naj wa żniej szym za da niem by ło upo rząd ko wa nie
spraw tu byl ców, a tym sa mym po wstrzy ma nie cią głych kon flik tów
na wschod nich krań cach Ko lo nii. Je go plan za kła dał po ko jo we
pod po rząd ko wa nie ple mion za miesz ku ją cych te re ny gra nicz ne.
Uwa żał, że na le ży stwo rzyć im mo żli wość za trud nie nia w sfe rze pu -
blicz nej, po wo łać do ży cia in sty tu cje kształ cą ce ich dzie ci, za trosz -
czyć się o cho rych oraz wpro wa dzić re gu la cje praw ne od po wied nie
do ich sy tu acji. Rząd bry tyj ski wy asy gno wał od po wied nią kwo tę
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6) Tamże.
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pie nię żną ce lem usku tecz nie nia te go pro jek tu. Spe cjal na ko mi sja
w 1861 r. ba da ła dzia łal ność sys te mu oświa to we go w Pro win cji
Przy ląd ko wej. Sys tem edu ka cji tu byl ców opar to o współ pra cę ze
szko ła mi mi syj ny mi zwięk sza jąc do ta cje dla szkół i na uczy cie li. Za -
twier dzo no trzy kla so wy po ziom na ucza nia, sto sow ną ele men tar ną
edu ka cję w ję zy ku an giel skim, tu byl czym lub obu jed no cze śnie,
uczo no pi sa nia, czy ta nia i aryt me ty ki oraz pod staw rze mio sła9.
Rząd ro ścił so bie pra wo do kon tro lo wa nia tych szkół. 

Wspar cie fi nan so we rzą du da ło im puls do gwał tow ne go roz -
wo ju szkół i tak w sek to rze pu blicz nym w 1865 r. dzia ła ły 147
szko ły a już w 1873 r. za no to wa no wzrost o ko lej ne 22 co da wa -
ło 169 szkół. Szko ły mi syj ne w tym okre sie za no to wa ły wzrost
o 140 z 206 do 346. Istot nym ele men tem stał się no wy sys tem wy -
na gra dza nia na uczy cie li pay ment -by -re su lats (wy so kość pen sji uza -
le żnio na od wy ni ków) wpro wa dzo ny w 1884 r. Pro gram na ucza nia
dla czar nych uczniów pre fe ro wał za ję cia bar dziej prak tycz ne,
gdzie uczo no pod staw rze mio sła i słu żby do mo wej dla kształ ce nia
do brych pra cow ni ków, ko lo ro wych zaś uczniów prze zna cza no
do prac rol ni czych lub ho dow li by dła. W szko łach dla bia łych
dzie ci rze mio sła uczo no za le d wie raz w ty go dniu. Oni ja ko ra sa
uprzy wi le jo wa na mie li być grun tow nie kształ ce ni do peł nie nia
funk cji kie row ni czych. Mło dzi ko lo ni ści, ja ko przy szli pra co daw -
cy, mu sie li po sia dać od po wied nią wie dzę przy dat ną w han dlu, rol -
nic twie, tech ni ce. We dług da nych Ko mi sji ds. Oświa ty z 1891 r.,
za le ca ne czte ry go dzi ny co dzien nych za jęć dla chłop ców po świę -

9) Wg Lorda Greya edukacja zawodowa miała pełnić następującą rolę: „(...) powinniśmy
się starać uczynić tubylców częścią nas samych, o wspólnej wierze i interesach,
pożytecznych służących, konsumentów naszych dóbr, zasilających nasz dochód
narodowy: źródło siły i dobrobytu naszej kolonii. Aby to osiągnąć musimy zapewnić
dostateczną liczbę europejskich osadników jak i nieustannie podejmować wysiłek w
promowaniu czarnej ludności zaszczepiając w nich idee chrześcijaństwa i cywilizacji.
Należy więc założyć dla nich szkoły przygotowujące do zawodu wykorzystując
działające towarzystwa misyjne, zatrudniając ich przy pracach publicznych i sięgając po
inne stosowne środki.” w: B. Rose, R. Tunmer, Documents in South African Education,
Johannesburg 1975, s. 205.
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co nych na uce rze mio sła, by ły re ali zo wa ne w nie wiel kim stop niu.
We wszyst kich 269 szko łach dla tu byl ców nie pod ję to po wa żnych
wy sił ków co do re ali za cji tych za mia rów. Po wo dów za nie dbań
w tej dzie dzi nie mo żna po dać wie le: brak wy po sa że nia szkół, nie -
chęć kra jow ców do wy sił ku fi zycz ne go, prze ko na nie wie lu mi sjo -
na rzy, że prak tycz ne przy go to wa nie do za wo du nie sta no wi naj wa -
żniej sze go ele men tu ich po słu gi wy ni ka ją cej z isto ty ich po wo ła nia,
rząd nie trak to wał te go ja ko bez względ ne go wa run ku przy zna wa -
nia do ta cji. Głów nych przy czyn na le ży za tem upa try wać czę ścio -
wo w bra ku wa run ków do po stę po wa nia zgod nie z in struk cja mi,
a czę ścio wo w opo zy cji pew nych wy kształ co nych i wpły wo wych
grup au to chto nów, któ rych ży cze niem by ło kształ cić dzie ci
na wzór bia łych. Z dru giej stro ny, sprzy ja ła te mu za sa da le se fe ry -
zmu 10, któ ra ce cho wa ła po li ty kę oświa to wą po szcze gól nych rzą -
dów w od nie sie niu do lud no ści miej sco wej. 

3. Roz wój szkol nic twa w Pro win cji Na tal

Na tal po li tycz nie był czę ścią Ko lo nii Przy ląd ko wej ale cią głe
woj ny mię dzy ple mien ne i na jaz dy Zu lu sów nie sprzy ja ły usta no wie -
niu trwa łe go sys tem oświa to we go. By ło za le d wie kil ka ma łych szkół
pro wa dzo nych od 1836 r. przez nie licz ną gru pę Kon gre ga cjo na li -
stów, mi sjo na rzy ame ry kań skich na le żą cych do Ame ri can Bo ard of
Mis sions. W la tach na stęp nych szko ły dla tu byl ców za kła da ły i in -

10) Leseferyzm (fr. laissez faire – pozwólcie czynić) – sformułowany przez francuskich
fizjokratów ale najpełniej zrealizowany w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii
pogląd filozoficzno-ekonomiczny głoszący wolność jednostki, zwłaszcza w wymiarze
społeczno-ekonomicznym. Rola państwa miała być ograniczona do roli nocnego
stróża, który miał strzec fundamentalnych zasad wolności gospodarowania i
prywatnej własności. Rozumowanie leseferystów jest oparte na założeniu, że każdy
człowiek kieruje się zasadą korzyści materialnej (homo oeconomicus). Zespół
poglądów leseferystów związany był ściśle z oświeceniowymi koncepcjami wolności
jednostki oraz ideą praw naturalnych. Por.: B. Winiarski: Polityka gospodarcza, wyd.
3, Warszawa 2006, s. 105. 
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ne sto wa rzy sze nia mi syj ne. Pro ces two rze nia pla có wek oświa to -
wych był eks tre mal nie trud ny. Naj wię cej trud no ści spra wia ły
uprze dze nia i nie chęć lud no ści bia łej do ta kich ini cja tyw. Na le ży tu -
taj za uwa żyć ró żni cę w trak to wa niu lud no ści miej sco wej. W Ko lo -
nii Przy ląd ko wej po li ty ka lor da Greya mia ła na ce lu zła ma nie or ga -
ni za cji ple mien nej, tu taj na to miast nic ta kie go się nie dzia ło. Bia ła,
nie licz na po pu la cja znaj do wa ła się w mniej uprzy wi le jo wa nej sy tu -
acji. Oto czo na ze wszyst kich stron przy tła cza ją cą li czeb nie lud no -
ścią mu rzyń ską, wy sta wio na by ła na bez po śred nie kon tak ty z nie cy -
wi li zo wa ny mi ple mio na mi Zu lu ski mi. Na tu ral nym od ru chem sta ło
się więc utrzy my wa nie od ręb no ści ra so wej i za zdro sna ochro -
na przed ja ki mi kol wiek pró ba mi rów no upraw nie nia. W Let ters Pa -
tent z 1848 r. kie dy Na tal stał się nie za le żną ko lo nią, za pi sa no iż
rząd nie bę dzie in ge ro wał w tra dy cyj ny sys tem praw ny i zwy cza je
tu byl ców. A je śli już to tyl ko w przy pad ku kie dy bę dą one ra żą co
sprzecz ne z za sa da mi hu ma ni zmu. Ta ka wi zja rzą du ró żni ła się
znacz nie od tej, któ rą pre fe ro wa no w Ko lo nii Przy ląd ko wej, gdzie
pra wo i zwy cza je tu byl ców nie mo gły ró żnić się od pra wa an giel -
skie go. Stąd w Na ta lu za cho wa no no mi nal ną wła dzę wo dzów, ko -
deks tra dy cyj ne go pra wa, od dziel ne szko ły dla tu byl ców i za cho wa -
nie ję zy ka lo kal ne go. Rząd prze zna czył pew ną su mę na po trze by tu -
byl ców, część tych pie nię dzy prze ka za no szko łom mi syj nym ja ko
gran ty. W 1852 r. po wo ła no ko mi sje do zba da nia sta nu fak tycz ne -
go rze czy, czy li sy tu acji czar nych dzie ci. Z ra por tu ko mi sji wy ni ka -
ło, iż funk cjo no wał sys tem szkol nic twa mi syj ne go pro wa dzo ny
przez ko ścio ły chrze ści jań skie a obej mu ją cy dzie ci po mię dzy 7 i 12
ro kiem ży cia na kła da jąc teo re tycz nie obo wią zek 3 let niej edu ka cji.
Uczo no pod staw pi sa nia i czy ta nia, ję zy ka an giel skie go i ho len der -
skie go oraz re li gii. W ka żdej wsi dzia ła ły „szko ły za wo do we” uczą -
ce pod staw rze mio sła oraz, jesz cze nie licz ne, szko ły dla ma łych
dzie ci na wzór bry tyj skich in fant scho ol (dzie ci w wie ku 5-7 lat).
Szko ły po zo sta wa ły wów czas po za kon tro lą rzą du.

W 1856 r. uchwa lo no pierw szą usta wę praw ną re gu lu ją cą pro -
blem edu ka cji tu byl ców. To roz po rzą dze nie ma ją ce pro mo wać
oświa tę wśród ko lo ro wej mło dzie ży uła twi ło rzą do wi Na ta lu za -
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kła da nie i utrzy my wa nie szkół dla tu byl ców oraz wspie ra nie już
ist nie ją cych. Szko ły mia ły być za rzą dza ne i pro wa dzo ne przez mi -
sjo na rzy ale pod le ga ły kon tro li in spek to rów oświa ty. Za kres na -
ucza nia obej mo wał na ukę re li gii, przy go to wa nie za wo do we i na -
ukę an giel skie go. Jak kol wiek, usta wa zo sta ła uchwa lo na, to jed nak
wcie le nie jej w ży cie na po tka ło tra dy cyj nie opór ze stro ny bia łych.
Na stęp ne kro ki praw ne zo sta ły pod ję te w 1884 r. przez Ra dę ds.
Oświa ty, któ rej po wie rzo no spra wy edu ka cji tu byl ców. Do naj wa -
żniej szych za dań Ra dy na le ża ło za trud nia nie na uczy cie li w szko -
łach pań stwo wych dla tu byl ców, wy pła ca nie gran tów dla ist nie ją -
cych już szkół mi syj nych speł nia ją cych wy ma ga ne kry te ria i re gu -
la cje, za trud nia nie in spek to rów szkół, skła da nie rocz nych ra por -
tów fi nan so wych, ra por tów o dzia łal no ści głów ne go in spek to ra
oświa ty, okre śle nie wie ku uczniów (od 6 do 15 lat) oraz za twier -
dze nie obo wiąz ko we go pro gra mu na ucza nia, któ ry obej mo wał na -
ukę czy ta nia i pi sa nia po an giel sku i zu lu, aryt me ty kę, pew ne ele -
men ty przy go to wa nia za wo do we go (rol nic two, pra ce do mo we,
sto lar stwo, ogrod nic two), szy cie i ro bót ki ręcz ne dla dziew cząt,
lek cje za sad mo ral no ści.

Prze ko na nie rzą du co do za wo do wej edu ka cji tu byl ców za -
owo co wa ło za ło że niem w 1886 r. Rzą do wej Szko ły Za wo do wej
w Zwa art kop bli sko Pie ters bur ga. Po cząt ko wo per so nel sta no wi ły
trzy oso by: dy rek tor, na uczy ciel za wo du i na uczy ciel tu byl czy i 13
(póź niej 19) uczniów. We dług ra por tu z koń co we go eg za mi nu
rocz ne go ucznio wie ci uzy ska li do bre wy ni ki szcze gól nie z za kre -
su przy go to wa nia za wo do we go. Wy pro du ko wa li 40 tys. ce gieł,
zbu do wa li no wy warsz tat, upra wia li 12 akrów zie mi i po sa dzi li po -
nad ty siąc drzew. Nie ste ty eks pe ry ment nie po wiódł się i z po wo -
du bra ku cał ko wi te go wspar cia ze stro ny tu byl ców i wy so kich
kosz tów utrzy ma nia szko łę za mknię to w 1892 r. W tym sa mym ro -
ku otwar to dwie rzą do we szko ły dla dzie ci mie szań ców (ko lo ro -
wych) 98 chłop ców i 92 dziew czą t11. Mo żna stwier dzić, iż te wy sił -

11) The South African Native Races Committee, The South African Natives; Their Progress
and Present Condition London 1908, s. 151- 152.
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ki by ły je dy nie uzu peł nie niem dla funk cjo nu ją ce go już sys te mu
szkol nic twa mi syj ne go. Ca łość bo wiem edu ka cji, przy nie wiel kich
do ta cjach rzą do wych, nie zmien nie spo czy wa ła w rę kach to wa -
rzystw mi syj nych, a w kil ku przy pad kach osób pry wat nych. W la -
tach 1905-6 do ta cje rzą do we w kwo cie 7042 tys. fun tów szter lin -
gów ob ję ły 165 szkół dla tu byl ców, czy li 10 441 tys. uczniów,
w tym 4 256 tys. chłop ców, 6 815 tys. dziew cząt, za trud nia jąc 91
na uczy cie li eu ro pej skich i 244 ro dzi my ch12. We dług ra por tu In -
spek to ra Ge ne ral ne go, w tym okre sie 8119 tys. uczniów uczęsz -
cza ło do kla sy pierw szej (stan dard I), 2707 tys. do klas 2-5 a tyl -
ko 245 po wy żej kla sy pią tej. Ta kie dys pro por cje praw do po dob nie
wy ni ka ły z nie do sta tecz nej licz by źle opła ca nych i nie wy kwa li fi ko -
wa nych ro dzi mych na uczy cie li.

Wy cią gnię te wnio ski mia ły słu żyć przy szłym przed się wzię ciom,
czy li ko niecz no ści bli skiej współ pra cy z to wa rzy stwa mi mi syj ny mi,
peł ną oce nę ich bez in te re sow nej pra cy i za an ga żo wa nia w dzie ło
edu ka cji tu byl ców, zdo by wa niu wspar cia ze stro ny lo kal nych wo -
dzów ple mien nych sta no wią cych naj wa żniej szy ele ment de cy zyj ny
i pro pa gan do wy rzą du oraz po trze bie stop nio we go ulep sza nia in -
sty tu cji po dob nych do szkół za wo do wych. 

4. Roz wój sys te mu oświa to we go w Pro win cji Trans va al

Po cząt ki roz wo ju szkol nic twa w Trans va alu da tu je się
na rok 1857, kie dy to roz po czę ła swą dzia łal ność pierw sza mi sja
Lu te rań skie go To wa rzy stwa Ewan ge licz ne go w Hem mans burg
(Hem mans burg Evan ge li cal Lu the ran So cie ty). W la tach na stęp -
nych swo ją dzia łal ność oświa to wą za czę ły pro wa dzić rów nież i in -
ne pro te stanc kie sto wa rzy sze nia i ko ścio ły, jak: Dutch Re for med
Church, Swiss Mis sion, Me to dy ści, ko ściół An gli kań ski. Szko ły
mi syj ne nie otrzy my wa ły do ta cji rzą do wych i nie by ły ofi cjal nie

12) Tamże.
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uzna wa ne przez bur skie rzą dy. W kon se kwen cji po zo sta wa ły po -
zo sta wio ne sa me so bie funk cjo nu jąc dzię ki fi nan som da ne go ko -
ścio ła. Lek cje od by wa ły się w pry mi tyw nych wa run kach, a dzie ci
ro bi ły nie wiel kie po stę py w na uce. Po woj nie an giel sko -bur skiej
(1889-1892) rząd prze pro wa dził in spek cje w szko łach mi syj nych
i usta no wił kry te ria do ty czą ce gran tów rzą do wych. Nie wie le szkół
mo gło te mu spro stać i na dal funk cjo no wa ły ja ko in sty tu cje nie do -
to wa ne. W 1906 r. by ło ich 177, 8492 tys. uczniów i 208 na uczy cie -
li a w 197 szko łach pań stwo wych od po wied nio 11 730 tys.
uczniów i 339 na uczy cie li 13. 

Na uka w szko łach do to wa nych przez rząd od by wa ła się w ję -
zy ku an giel skim. Uczo no pi sa nia, czy ta nia, or to gra fii, aryt me ty ki,
gim na sty ki, śpie wu, ele men tar nych za jęć pla stycz nych, na uki szy -
cia dla dziew cząt, a dla chłop ców pro wa dzo no za ję cia prak tycz ne:
ogrod nic two, wy pla ta nie mat i ko szy. We dług za ło żeń kla sa trze cia
(Stan dard III) wień czy ła edu ka cję. Trud ność spra wia ły ję zy ki lo -
kal ne i dla te go ję zy kiem eg za mi na cyj nym był an giel ski. Dzie ci pła -
ci ły cze sne w wy so ko ści od 6 pen sów do 2 szy lin gów.

We dług ra por tów, wa run ki w szko łach mi syj nych po zo sta wia ły
wie le do ży cze nia: ad op to wa no bu dyn ki ko ściel ne na kla sy, nie by -
ło krze seł i sto li ków. Pro gram na ucza nia sta no wił bar dzo skró co ną
wer sję pro gra mu szkół dla bia łych. Ni ski po ziom na ucza nia był
spo wo do wa ny ni skim po zio mem tu byl czych na uczy cie li. W la -
tach 1905-6 tyl ko 65 na 305 po sia da ło cer ty fi ka ty, a wie lu z nich by -
ło zdol nych do ucze nia po wy żej po zio mu 1 kla sy [stan dard I] a tyl -
ko nie licz ni po sia da li wie dzę do po zio mu kla sy trze ciej. Jed ną
z przy czyn ta kie go sta nu rze czy by ło ni skie wy na gro dze nie. Mi syj -
ni eko no mo wie pła ci li w prze dzia le £16 – 24 na rok, mniej niż za ra -
biał ro bot nik w ko pal ni. Dru gą przy czy nę sta no wił nie ade kwat ny
sys tem kształ ce nia na uczy cie li. Tyl ko kil ka in sty tu cji kształ cą cych
na uczy cie li by ło ak cep to wa nych przez pań stwo i by ły one pro wa -
dzo ne przez to wa rzy stwa mi syj ne np.: szko ła me to dy stów w Kil ner -

13) Tamże, s. 168.
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ton, szko ła Swiss Mis sion, szko ła Ber lin Mis sion w Bot sha be lo
i szko ła pro wa dzo na przez ko ściół An gli kań ski w oko li cach Pie ters -
bur ga. W la tach 1906-7 te czte ry szko ły kształ ci ły 147 stu den tó w14.
Wo bec bra ku do sta tecz nej licz by te go ty pu szkół de par ta ment edu -
ka cji or ga ni zo wał krót kie kur sy do szka la ją ce dla na uczy cie li.

W przy pad ku na uki za wo do wej nie by ło więk sze go za in te re so -
wa nia ze stro ny sa mych mi sjo na rzy jak i tu byl ców. 

W 1906 r. znie sio no urząd Głów ne go In spek to ra ds. Edu ka cji
Tu byl ców, a je go obo wiąz ki prze ję li in spek to rzy dys tryk tów. Mia -
ło to uspraw nić sys tem co rocz nej in spek cji dzia łal no ści tych szkół.
Nie był on w sta nie opie ko wać się tak wiel ką ilo ścią szkół i na tak
ogrom nym ob sza rze. Za da nie to po wie rzo no więc bia łym in spek -
to rom szkół dla bia łych. No we wy tycz ne re gu lu ją ce dzia łal ność
szkól tu byl czych za twier dzi ła Ra da ds. Oświa ty w 1916 r. Te bar -
dzo am bit ne i opty mi stycz ne pro po zy cje re for my oświa ty tu byl -
ców za wie ra ły min: 

– Bar dzo ko rzyst ny sys tem przy zna wa nia gran tów dla szkół mi -
syj nych;

– Wy raź ne okre śle nie pro gra mu na ucza nia, roz gra ni cze nie
mię dzy na uką teo rii a za ję cia mi prak tycz ny mi;

– Za kaz wpro wa dza nia opłat za na ukę dla szkół ubie ga ją cych
się o wspar cie rzą do we;

– Po wo ła nie in sty tu cji przy go to wu ją cych na uczy cie li;
– Na uka po win na od by wać się w ję zy ku ro dzi mym wła ści wym

dla da nej gru py ple mien nej.

5. Edu ka cja w Pro win cji Oran ge Free Sta te (Wol ne Pań stwo
Ora nia –OFS)

Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym ze wszyst kich two rów pań -
stwo wych by ła Ora nia uwa ża na by ła za „kraj bia łe go czło wie ka”,
gdzie lud ność miej sco wa mo że peł nić je dy nie ro lę słu żeb ną. Hi sto -

14) Tamże, s. 170.
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ria szkol nic twa lud no ści afry kań skiej w tej pro win cji od sa me go
po cząt ku zde ter mi no wa na by ła przez re la cje ra so we.

Obec ność to wa rzystw mi syj nych się ga ro ku 1835. Do pie ro
w 1878 r. rząd re pu bli ki przy znał pierw szy grant dla szkół pro wa -
dzo nych przez Bur ski Ko ściół Re for mo wa ny (Dutch Re for med
Church -DRC). Edu ka cja pro wa dzo na przez mi sjo na rzy zna la zła ła -
ska we uzna nie w oczach czyn ni ków rzą do wych i przy zna no 45 fun -
tów do ta cji dla szkół w miej sco wo ści Wit zies Ho ek. Do dat ko wo je -
den z wo dzów zgo dził się na pła ce nie po dat ku szkol ne go przez
swo je ple mię w wy so ko ści 3 szy lin gów i sze ściu pen sów przez ka -
żdą ro dzi nę. Póź niej po wo li ten pro ces się roz wi ja, w 1890 r. przy -
zna no dwa na stęp ne gran ty i wpi sa no je pod kon tro lę de par ta men -
tu ds. edu ka cji. Nie przy go to wa no ofi cjal ne go pro gra mu na ucza nia
dla tych szkół. Sy tu acja nie co zmie ni ła się na po cząt ku XX wie ku,
po woj nie an glo -bur skiej. Nie któ re szko ły pro wa dzo ne przez ko -
ścio ły chrze ści jań skie otrzy ma ły pew ne wspar cie fi nan so we, nie by -
ły one jed nak kon tro lo wa ne przez rzą do wych in spek to rów i nie na -
rzu co no im ja kie goś for mal ne go pro gra mu na ucza nia.

6. Mi sjo na rze pro te stanc cy

Pe wien mą dry czar ny wódz po dzie lił eu ro pej czy ków na dwie
ka te go rie: bia li i mi sjo na rze. Dla nie go bia li sta li się dez in te gru ją -
cą si łą nisz czą cą je go tra dy cyj ne ple mien ne zwy cza je i za stę pu jąc je
licz ny mi szy ka nu ją cy mi rzą do wy mi re stryk cja mi, oczy wi ście z ko -
rzy ścią dla ra sy bia łej. Zu peł nie z in nej per spek ty wy po strze gał mi -
sjo na rzy. Dla nie go to by li przy ja cie le, któ rzy uczy li je go dzie ci, pi -
sa li dla nie go li sty i pe ty cje do urzę dów, trosz czy li się o nie go
w cho ro bie i nie śli po cie sze nie w stra pie niu. W oczach tu byl ców
mi sjo na rze sta no wi li po zy tyw ną ka te go rię bia łych ale też pła ci li
za to swo ją ce nę. Po świę ca jąc się pra cy ewan ge li za cyj nej do bro -
wol nie wy bie ra li ży cie w cał ko wi tej izo la cji od bia łych, po zba wie -
ni wy gód ży cio wych, mo żli wo ści za pew nie nia na le ży tej edu ka cji
dla swo ich dzie ci oraz do świad cza li nie chę ci ze stro ny bia łych
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osad ni ków i czyn ni ków rzą do wych. We wcze snej fa zie osad nic twa
bia łych i dzia łal no ści to wa rzystw mi syj nych po peł nio no wie le błę -
dów w re la cjach z tu byl ca mi. Bia li ko lo ni ści ima li się nie raz ra dy -
kal nych środ ków, aby od se pa ro wać się od miej sco wej lud no ści,
a mi sjo na rze czę sto po tę pia li ta kie po sta wy trak tu jąc je ja ko nie -
ludz kie. Gło sząc ewan ge lię wol no ści i bra ter stwa mię dzy ludź mi,
nie zda wa li so bie spra wy z ist nie ją cych ró żnic kul tu ro wych. Dla
wie lu kon tekst sze ro kiej per spek ty wy kul tu ro wo -cy wi li za cyj nej za -
wę żał się do sta cji mi syj nej. W swej gor li wo ści mi syj nej na pięt no -
wa li wie le na wy ków i zwy cza jów ja ko grzech, jak np. pa le nie ty to -
niu czy wą cha nie ta ba ki. I czę sto by wa ło tak, że tu byl cy by li zdez -
o rien to wa ni wi dząc du chow nych lub in nych bia łych pa lą cych ty -
toń. Uwa ża no, że kształ ce nie po win no ogra ni czyć się do umie jęt -
no ści czy ta nia Bi blii, a ży cie chrze ści jań skie po to czy się wła ści wym
so bie nur tem. Ale naj więk szym błę dem by ło po tę pie nie wszyst kich
lo kal nych zwy cza jów bez pró by roz ró żnie nia do brych od złych.
Znisz czo no coś cze go po tem już nie mo żna by ło od bu do wać.
Wiel ka licz ba ró żnych de no mi na cji chrze ści jań skich pra cu ją cych
na tym sa mym te re nie i ry wa li za cja po mię dzy ni mi okry ła nie sła wą
ca ła ideę gło sze nia do brej no wi ny wszyst kim na ro dom. Wy wo ły -
wa ło to dez orien ta cję u tu byl ców, po nie waż ko ścio ły czę sto za chę -
ca ły wier nych ofe ru jąc im ko rzy ści ma te rial ne. 

Wy da je się, iż po cząt ko wo rze czą na tu ral ną by ła nie mo żność
roz ró żnia nia ko ścio łów przez tu byl ców we dług dzie lą cych je ró -
żnic dok try nal nych. Sko ro sam prze kaz chrze ści jań ski był czymś
zu peł nie no wym i nie do po ję cia, to tym bar dziej dok try na. Za -
miast jed ne go ko ścio ła miał ró żno rod ność. Dla zwy kłe go czar ne go
umy słu nie mia ło zna cze nia, iż jed na de no mi na cja opie ra się na na -
uce Lu tra, a in na Kal wi na, a obie są za sad ni czo so bie wro gie. Mi -
mo tych dez orien tu ją cych nie do god no ści roz miar pra cy na po lu
oświa to wym był dość znacz ny. Przy kła do wo, we dług sta ty styk
z lat 1907-1909, za war tych w World’s Atlas of Chri stian Mis sions
z 1911 r.15, ma my na stę pu ją ce da ne:

15) Ch. Loram, dz. cyt., s.76.
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1. Pro te stanc kie to wa rzy stwa mi syj ne – 52; ka to lic kie – 6
2. Mi sjo na rze eu ro pej scy pro te stan ci – 1589; ka to li cy – 2463
3. Głów ne sta cje mi syj ne pro te stanc kie – 610; ka to lic kie

– 258
4. Licz ba wier nych pro te stanc kich – 1 145 326 ml.; ka to li cy

– 62 478 tys.

Sy tu acja w szkol nic twie wy glą da ła na stę pu ją co:
1. Za an ga żo wa ni w edu ka cję kra jow ców: pro te stan ci 

– 43 to wa rzystwa, ka to li cy – 6
2. Szko ły śred nie: pro te stan ci – 59, ka to li cy – 299.
3. Szko ły pod sta wo we, pro te stan ci – 3029, licz ba

uczniów – 168 213 tys.
4. Licz ba uczniów szkół śred nich: pro te stan ci – 6570 tys., 

ka to li cy – 17 893 tys.

Pra ca mi sjo na rzy w szkol nic twie, cho ciaż z opóź nie niem, zo -
sta ła do ce nio na przez rząd. Uzna no, iż trze ba więk sze go za ufa nia
do ich dzia łal no ści i do ce nio no ich wkład w cy wi li zo wa niu tu byl -
ców. Ich pra ca wy kra cza ła po za zwy kłe gło sze nie ewan ge lii i na ukę
czy ta nia. Oni wkro czy li w ży cie tu byl czej lud no ści ucząc za sad
han dlu, lep szych me tod upra wy ro li, oszczęd no ści, bu do wy lep -
szych do mów, uży wa nia me bli, hi gie ny, itd. Rząd, po czy na jąc
od 1841 r., za czął czę ścio wo wspie rać fi nan so wo szkol nic two mi -
syj ne 16. Po wo dy by ły co naj mniej dwa, ale za sad ni cze: obo wią zu ją -
ca po li ty ka ko lo nial na rów ne go trak to wa nia wszyst kich miesz kań -
ców bę dą ca od bi ciem wpły wów fi lan tro pij nych oraz ko niecz ność
za pew nie nia so bie ja kiejś wy god nej for my kon tro li sys te mu szkol -
nic twa dla lud no ści tu byl czej. Nie któ rzy od czy ta li to po su nię cie
rzą du ja ko zba wien ne dla mi sjo na rzy, po nie waż wie le to wa rzystw
mi syj nych zma ga ło się z po tę żny mi kło po ta mi fi nan so wy mi 17. 

16) A. L. Behr, R. G. MacMillan, Education in South Africa, Pretoria 1971, s. 378.
17) C. G. MacKenzie, Demythologising the missionaries: a reassessment of the functions

and relationships of Christian missionary education under colonialism, “Comparative
Education” 29 (1) 1993, s. 45-66.
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Mi mo kry tycz ne go na sta wie nia bia łej czę ści spo łe czeń stwa naj -
wa żniej szą wa gę mia ły wy po wie dzi z kół rzą do wych. Lord Sel bor -
ne, Wy so ki Ko mi sarz dla Afry ki Po łu dnio wej, ta ką oto wy ra ził
opi nię: „Mi sjo na rze, tak jak i in ni lu dzie, po peł nia ją błę dy. Czę sto
edu ka cja miej sco wej lud no ści opie ra ła się na nie zdro wych za sa -
dach. Ale mi mo, iż sta li się przed mio tem po tę pie nia przez swo ich
bia łych ro da ków, to wła śnie oni ura to wa li sy tu ację. To dzię ki ich
wy tę żo nej i ofiar nej pra cy ma my pew ność i gwa ran cję, że od sa me -
go po cząt ku kon tak tów bia łe go czło wie ka z lo kal ną lud no ścią, ten
ele ment za wie ra coś bar dzo po zy tyw ne go i do bre go dla obu stron -
nych re la cji”18. Świa do mie czy też nie świa do mie szko ły mi syj ne zo -
sta ły wple cio ne w sche mat funk cjo no wa nia ko lo nial nej ad mi ni -
stra cji. Do brym przy kła dem jest sta no wi sko wspo mnia ne go już
gu ber na to ra Ko lo nii Przy ląd ko wej, Lor da Geo r ga Greya, któ ry
wy ko rzy stał szkol nic two mi syj ne ja ko część swo jej pa cy fi ka cyj nej
po li ty ki skie ro wa nej na de try ba li za cję, edu ka cję i za przy jaź nie nie
się z lud no ścią tu byl czą 19.  Prze ko nał rząd Bry tyj ski do sub sy dio -
wa nia in sty tu cji mi syj nych, któ re by kształ ci ły miej sco wych tłu ma -
czy, ewan ge li za to rów i na uczy cie li. 

W oce nie póź niej szej tej epo ki po ja wi ły się gło sy oska rża ją ce
mi sjo na rzy o współ pra cę z rzą dem ko lo nial nym i utrwa la nie eu ro -
pej skiej do mi na cji. Fak ty współ pra cy z rzą dem wy pły wa ły ra czej z
prze sła nek prag ma tycz nych niż ide olo gicz nych. Ta ka ule gła neu -
tral ność by ła ce ną za po moc przy re ali za cji za mie rzo nych ce lów
przy skrom nych środ kach wła snych.

7. Sy tu acja szkol nic twa mi syj ne go w la tach 1900-1924

Okres ten za owo co wał fak tem utwo rze nia w 1910 r. Unii Po łu -
dnio wej Afry ki 20 ja ko do mi nium bry tyj skie go, ta kie go jak Ka na da,

18) Address before the University of the Cape of Good Hope, s. 11.
19) P. L., Scholtz, The Cape Colony, 1853-1902, w: Muller CFJ, Five Hundred years: a

history of South Africa, Pretoria 1975, s. 196.
20) W jej skład wchodziły prowincje: Cape of Good Hope 276 966 mil², Natal-35291

mil², Transvaal-110 450 mil², Orange Free State – 50 350mil², w: T. Jones, Education
in Africa, New York 1922, s. 181.
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Au stra lia i No wa Ze lan dia. Na cze le stał gu ber na tor ge ne ral ny no -
mi no wa ny przez kró la. Do tych cza so we ko lo nie prze mia no wa ne
zo sta ły na pro win cje. Stwo rze nie do mi nium nie ozna cza ło jesz cze
peł nej nie pod le gło ści. Kon sty tu cja gwa ran to wa ła je dy nie pra wa
wy bor cze lud no ści bia łej, po za ko lo nią Przy ląd ka 21.  Ozna cza ło to,
iż pod sta wą spo łe czeń stwa jest ra sa, że przy na le żność do bia łej ra -
sy da je przy wi le je we wszyst kich dzie dzi nach. Par la ment uchwa lił
w tym okre sie spo ro ustaw da ją cych praw ny wy raz dys kry mi na cji
lud no ści nie bia łej. Naj więk szą ro lę mia ły ode grać dwie usta wy:
Mi nes and Works Act (usta wa o ko pal niach i fa bry kach) z 1911 r.
oraz Na ti ve Land Act (usta wa o grun tach tu byl ców) z 1913 r. 

Pierw sza z nich z nich re gu lo wa ła spra wę ob sa dza nia wy ższych
sta no wisk w ko pal niach i fa bry kach umo żli wia jąc związ kom za wo -
do wym bia łych ro bot ni ków wy wie ra nie na ci sku na pra co daw ców
ce lem nie do pusz cza nia do le piej płat nych za jęć ro bot ni ków o
ciem niej szym ko lo rze skó ry. Dru ga pre cy zo wa ła za sa dę se gre ga cji
ra so wej w dzie dzi nie wła sno ści zie mi usta na wia jąc „re zer wa ty”,
póź niej zwa ne „ban tu sta na mi”. Tu byl cy nie mo gli na by wać zie mi
po za ty mi wy dzie lo ny mi te re na mi. W efek cie za bra kło zie mi i wiel -
ka rze sza lu dzi mu sia ła szu kać pra cy na far mach bia łych, w ko pal -
niach i fa bry kach. Ta usta wa zo sta ła wro go przy ję ta przez lud ność
mu rzyń ską i opo zy cja wo bec niej do pro wa dzi ła do po wsta nia w
1913 r. pierw szej afry kań skiej or ga ni za cji po li tycz nej – Po łu dnio -
wo afry kań skie go Tu byl cze go Kon gre su Na ro do we go (So uth Afri -
can Na ti ve Na tio nal Con gress, póź niej ANC). Or ga ni za cja ta sku -
pia ła nie licz ną in te li gen cję afry kań ską, wo dzów i  du chow nych.
Wie lu z nich to   ab sol wen ci szkół mi syj nych. W po cząt ko wej fa zie
du ży na cisk kła dzio no bar dziej na pro ble my oświa to we niż po li -
tycz ne lub go spo dar cze. Póź niej sze wy da rze nia w hi sto rii te go kra -
ju  mia ły okre ślo ny wpływ na sys tem funk cjo no wa nia szkol nic twa

21) W Kolonii Przylądka  ludność nieeuropejska korzystała z praw wyborczych w oparciu
o cenzus majątkowy i oświatowy. Stosowany był również wobec ludności białej
pozbawiając w ten sposób praw wyborczych najuboższych i niewykształconych, ale
przysługiwały one dużej grupie nie-Europejczyków. W świetle konstytucji  mieszkańcy
Transvaalu i Oranii wyraźnie byli pozbawieni praw wyborczych,  w Natalu – w sposób
zakamuflowany. Por. J. Balicki, dz. cyt., s. 172.
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i do stę pu do edu ka cji lud no ści nie bia łej. Przy kła do wo, w okre sie
for mo wa nia się sys te mu uni wer sy tec kie go, po mi nię to kwe stię stu -
den tów ję zy ków Ban tu. W 1912 r.  Mi ni ster Edu ka cji, F.S. Ma lan
w prze mó wie niu w Ca pe Town za pew nia, iż sys tem uni wer sy tec ki
za do wo li obie gru py bia łych: an glo ję zycz ne i afri ka ans. Brak od -
nie sie nia do grup ko lo ro wych i czar nych. Ta kie jed no stron ne po -
dej ście do pro ble mu by ło zgod ne z du chem cza su . Al bo wiem już
w  1875 r. za ło żo no w Pa arl, Ko lo nii Przy ląd ko wej, szko łę Die Ge -
no ot skap van Reg te Afri ka ners ma ją cą pro mo wać ję zyk Afri ka ans,
nie za le żny od ho len der skie go, któ rym po słu gi wa li się Bu ro wie
(po tom ko wie  ho len der scy) i lud ność ko lo ro wa.

Mi mo po dej mo wa nych wy sił ków ze stro ny rzą do wej  na rzecz
po pra wy sta nu edu ka cji lud no ści nie bia łej, ca ły cię żar pro ble mu
spo czy wał na bar kach szkół mi syj nych. Mu sia ły one funk cjo no wać
w kli ma cie nie zbyt sprzy ja ją cym ro dzi mym miesz kań com. Sys tem
oświa to wy rów nież był ska żo ny my śle niem ra si stow skim.

8. Bia li a pro blem edu ka cji lud no ści miej sco wej

Jed nym sło wem, któ re naj le piej od da je na stro je bia łych w tej
kwe stii jest obo jęt ność, po nad to, zda niem bia łych, rząd  nie po wi -
nien się mie szać w  spra wy ży cia co dzien ne go. Pro blem po ja wiał
się wte dy, kie dy np. far mer po trze bo wał rąk do pra cy, a bia ły ro -
bot nik oba wiał się kon ku ren cji ze stro ny tań szej, czar nej si ły ro bo -
czej. Wte dy prze cięt ny miesz ka niec Afry ki Po łu dnio wej uświa da -
miał so bie ist nie nie pro ble mu. Od ro ku 1905 mo żna za ob ser wo -
wać po now ne za in te re so wa nie pro ble mem. Wi dać to w wy po wie -
dziach po li ty ków (Lord Sel bor ne i Sir Mat thew Na than) oraz w ra -
por tach i usta wach ko mi sji pań stwo wych (Re port of the Na ti ve Af -
fa irs Com mis sion 1903-1905, Re port of Na tal Na ti ve Af fa irs Com -
mis sion 1906; Na ti ve Land Act 1913, Na ti ve Ad mi ni stra tion Bill
1917). Wszyst kie te przed się wzię cia mia ły skie ro wać uwa gę opi nii
pu blicz nej na kwe stię edu ka cji nie bia łej czę ści spo łe czeń stwa.
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Po glą dy bia łych  mo żna po dzie lić na trzy ka te go rie, a ra czej
za adop to wać ist nie ją cy  już sys tem w po łu dnio wych sta nach USA:
Re pre sjo ni ści (Re pres sio ni sts), Umiar ko wa ni (Equ ali sts), Se gre ga -
cjo ni ści (Se gre ga tio ni sts).

1. Re pre sjo ni ści uwa ża li, iż czar ny czło wiek jest isto tą pod rzęd -
ną. Do pó ki nie spra wia kło po tów mo że so bie żyć w spo ko ju
wio dąc pół bar ba rzyń skie ży cie w re zer wa cie al bo na far mie
bia łe go czło wie ka. Sta no wi źró dło nie wy kwa li fi ko wa nej ta -
niej si ły ro bo czej. Je go prze zna cze niem jest pra ca w ko pal -
niach, na  ko lei, w skle pie i w kuch ni. Do pó ki speł nia swo je
obo wiąz ki jest trak to wa ny do brze. Z chwi lą kie dy po ja wi się
pra gnie nie do cho dze nia swo ich praw i po pra wy sta tu su spo -
łecz ne go sta no wi za gro że nie su pre ma cji bia łych i jest pod da -
wa ny re pre sjom. Je że li cho dzi o edu ka cję, to je dy na ja kiej
po trze bu je jest na uka wy daj nej pra cy,  po zna nie „god no ści
pra cy”. Za kła da nie szkół dla lud no ści nie bia łej  uwa ża li za
wiel ki błąd i je że li już mu szą być, to po win ny je dy nie za pew -
niać pod sta wo wą umie jęt ność czy ta nia, pi sa nia i li cze nia.
Tu byl cy nie  po win ni uczęsz czać do szko ły zbyt dłu go. Po
ukoń cze niu kla sy trze ciej lub do osią gnię cia wie ku lat czter -
na stu 22.  Edu ka cja czar nych, ich zda niem, jest nie spra wie dli -
wa, po nie waż wy ma ga na kła dów fi nan so wych ob cią ża jąc
bia łych do dat ko wy mi po dat ka mi. Stwa rza za gro że nie i kon -
ku ren cję na ryn ku pra cy, a jed no cze śnie wy rzą dza się nie -
spra wie dli wość tu byl com na rzu ca jąc im ob ce i nie zro zu mia -
łe for my kul tu ro we 23. 

2. Umiar ko wa ni re pre zen tu ją sta no wi sko dia me tral nie ró żne
od po przed nie go opie ra jąc swo je za ło że nia na idei po -
wszech ne go hu ma ni zmu wy stę pu jąc w obro nie rów no ści ra -
sy Bia łej i Czar nej. Ce chy fi zycz ne, in te lek tu al ne i mo ral ne są
po ten cjal nie ta kie sa me jak Eu ro pej czy ków i przy stwo rze -

22) Ch. Loram, dz. cyt., s. 18.
23) S. Tatham, The Race Conflict in South Africa, Pietermaritzburg 1894 r, s. 27.
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niu po dob nych wa run ków edu ka cyj nych tu byl cy szyb ko
osią gną po ziom bia łych.

3. Se gre ga cjo ni ści zaj mu ją sta no wi sko po śred nie. Twier dzą, że
na le ży przy znać lud no ści nie bia łej pra wo do roz wo ju ale mu -
si to na stę po wać po wo li. Jest to ra czej na uko we po trak to wa -
nie pro ble mu. Na le ża ło by prze pro wa dzić wy czer pu ją ce ba -
da nia na uko we do ty czą ce roz wo ju tych grup ra so wych pod
ką tem spo łecz nym, po li tycz nym i eko no micz nym. Do dat ko -
wo, nie zbęd ne są kon sul ta cje z an tro po lo ga mi, et no lo ga mi i
psy cho lo ga mi ce lem osią gnię cia cał ko wi tej wie dzy na te mat
da nej ra sy. Wte dy na le ży oka zać im nie zbęd na po moc, aby
mo gli roz wi jać się w gra ni cach swo jej wła snej ra sy. Po glą dy
tej gru py bar dzo szyb ko za czę ły zy ski wać zwo len ni ków,
zwłasz cza po 1910 r. (utwo rze nie Unii Po łu dnio wej Afry ki) i
mo żna je stre ścić w kil ku punk tach:
a) Bia ły czło wiek mu si rzą dzić
b) Par la ment, wy bra ny gło sa mi bia łych wy bor ców, nie mo że

zbyt moc no  in ge ro wać.
c) Po li ty ka rzą du ma opie rać się na se gre ga cji ra so wej po su -

nię tej do gra nic mo żli wo ści. Ma to za bez pie czyć ra sy od
ze psu cia, za cho wać jej in te gral ność oraz umo żli wić obu
ra som wła sny roz wó j24. 

W prze ko na niu ów cze snych elit po li tycz nych osią gnię cie  ja -
kie kol wiek stop nia ucy wi li zo wa nia lud no ści miej sco wej mo gło do -
ko nać się je dy nie przy świa do mym lub nie świa do mym od dzia ły -
wa niu Eu ro pej czy ków. Dla cze go za tem na le ży dbać o roz wój
oświa ty wśród tu byl ców? 

Py ta nie to by ło czę sto sta wia ne przez bia łych. We dług nich
lud ność miej sco wa ży jąc w swo im na tu ral nym śro do wi sku za spo -
ka ja swo je pro ste, pod sta wo we po trze by ży cio we (by dło, ko bie ty,
żyw ność), pro wa dzi spo koj ne i mo ral nie upo rząd ko wa ne ży cie.

24) M. S. Evans, Black and White in South-East Africa, London 1916, s. 310.
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Uprzej mość i życz li wość są cno ta mi ja skra wo rzu ca ją cy mi się w
oczy i nie spra wia ją pro ble mu bia łym. Rzecz dia me tral nie się zmie -
nia z chwi lą pój ścia tu byl ca do szko ły. Za czy na ubie rać się w nie -
zdro we eu ro pej skie ubra nie i nie na wi dzić swo ich „pry mi tyw nych
ro dzi ców”. Po ja wia się nie za do wo le nie ze swo jej spo łecz nej po zy -
cji. Cien ka war stew ka eu ro pej sko ści po wo du je w nim pra gnie nie
za da wa nia się z bia ły mi (ni ższych klas spo łecz nych) od któ rych
uczy się złych na wy ków, od rzu ca pod dań stwo bia łym, sta je się
cheł pli wym, bez czel nym i po wszech nie znie na wi dzo nym scho ol
ka fir25.  Pro ces prze mia ny cy wi li za cyj nej jest bar dzo trud ny i nie
na le ży ocze ki wać, iż do ko na się to w ży ciu jed nej ge ne ra cji. Prze -
skok kul tu ro wy z bar ba rzyń stwa do „sub tel nej” cy wi li za cji bia łych
wy ma ga du żo cza su.

Ta kie ar gu men ty nie zu peł nie od po wia da ły praw dzie. Ży cie
lud no ści miej sco wej da le kie by ło od te go idyl licz ne go ob ra zu w
prze ko na niach eu ro pej skiej czę ści spo łe czeń stwa. By ło to ży cie w
cią głym stra chu przed świa tem du chów, ter ro ry zo wa nych przez
okrut nych wo dzów i pod stęp nych cza row ni ków, pod da ne okre so -
wym su szom i gło do wi.

We dług ra por tó w26 ko mi sji od po wie dzial nych za szkol nic two
z po cząt ków dwu dzie ste go stu le cia po ja wia się kil ka wa żnych ar -
gu men tów optu ją cych za roz wi ja niem sys te mu edu ka cji lud no ści
mu rzyń skiej i ko lo ro wej:

1. Na le ży roz wi jać sys tem szkol nic twa po nie waż nic do bre go nie
na uczą się po przez kon tak ty i pra cę u bia łych.

Przed przy by ciem bia łych ko lo ni stów edu ka cja ple mien na po -
le ga ła na po zna wa niu za sad ple mien nych i na śla do wa niu star -
szych. Obec ność bia łych kreu je cał ko wi cie no wą rze czy wi stość ab -

25) Ch. Loram, dz. cyt., s. 26.
26) Report of the South African Affairs Commission,1903-8, Cape Town, section 329.;

Report of the Natal Native Affairs Commission, 1906, London, section 83. ; Report of
Superintendent of Education, Natal, 1904, p. 8.
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sor bo wa ną przez kra jow ców na za sa dzie na śla dow nic twa. Tzw. na -
uczy cie lem był więc wła ści ciel skle pu, far my czy też wy szyn ku. Ta -
ka for ma edu ka cji nie za wsze by ła do bra. Aby uchro nić nie win -
nych tu byl ców przed zły mi wpły wa mi na le ża ło by ich od izo lo wać.
Ta ka kon cep cja jest jed no stron nym  po strze ga niem pro ble mu. Nie
zwró co no bo wiem uwa gi na po sta wy bia łych. Kon tak ty czar nej
lud no ści z bia ły mi mo żna okre ślić więc  ja ko po czą tek no we go
pro ce su edu ka cyj ne go. 

2. Edu ka cja jest na ka zem hu ma ni zmu i chrze ści jań stwa

Dla chrze ści jan na wra ca nie po gan za wsze by ło za da niem naj -
wa żniej szym. Sko ro Eu ro pej czy cy do świad czy li wiel kie go do bro -
dziej stwa pły ną ce go z edu ka cji i wia ry chrze ści jań skiej, to nie na le -
ży po zba wiać te go tych mniej uprzy wi le jo wa nych. Czę sto su ge ro -
wa no, aby kon wer sja tu byl ców na chrze ści jań stwo od by wa ła się
bez jed no cze sne go ucze nia ich. Nie mo żli we to jest w przy pad ku
młod szych po ko leń. Na wró ce nie ozna cza bo wiem kom plet ną
zmia nę sty lu ży cia i dla te go mu si te mu to wa rzy szyć dys cy pli na i
zdol ność do wy trwa nia. Za ra dzić te mu po win na edu ka cja. Bez
dys cy pli ny i roz wi ja nia zdol no ści in te lek tu al nych prze ka za ne
praw dy wia ry zo sta ną spro wa dzo ne do po zio mu umy sło we go kon -
wer ty tów. Naj więk szym bło go sła wień stwem edu ka cji jest mo żli -
wość uwol nie nia tu byl ców od do mi nu ją ce go świa ta du chów i po -
mniej sze nie ich ro li i od dzia ły wa nia. Głę bo ka wia ra w moc du -
chów i cza ry de ter mi nu ją ca łe ży cie jed nost ki lub ple mie nia. O
wszyst kie nie szczę ścia ob wi nia się  złe du chy. Wy ró żnia ją ca się jed -
nost ka po nad zwy kły po rzą dek rze czy jest po dej rze wa na o cza ry.
W tym też upa try wa no przy czy nę nie chęt ne go prak ty ko wa nia na -
by tych umie jęt no ści  przez lud ność czar ną u sie bie w do mu. Sam
fakt ze tknię cia się z no wym spo łecz no -kul tu ro wym śro do wi skiem
eu ro pej skim, ja ki i no wym, do tych czas nie zna nym sys te mem eko -
no micz nym, stwa rza za gro że nie wy ko rzy sta nia ich przez po zba -
wio nych skru pu łów bia łych. Na le ży ich chro nić i dać rów ne szan -
se roz wo jo we.
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3. Pra gnie nie ucze nia się jest pra wem ka żde go i nie mo żna od -
mó wić te go do bro dziej stwa tu byl com 

Chrze ści jań scy kon wer ty ci, bez wzglę du na wiek pra gnę li
uczyć się pi sać i czy tać. We dług ra por tów in spek to rów ich wy sił ki
za pew nie nia so bie pod sta wo wej umie jęt no ści czy ta nia i pi sa nia by -
ły nad zwy czaj ne. Jed nak przy zni ko mych fun du szach i nie wiel kiej
licz bie na uczy cie li nie by ło to ła twe, a na wet dość ucią żli we.

4. Wy kształ ce ni kra jow cy mo gą po móc w roz wią zy wa niu pro ble -
mów wy ni ka ją cych z ko eg zy sten cji dwóch ras

Da ną ra sę two rzą jej wy bit ni przed sta wi cie le i tak jak eu ro pej -
ska cy wi li za cja nie jest wy ni kiem dzia ła nia mas ale wy bit nych i ge -
nial nych jed no stek, tak też na le ży po móc lud no ści miej sco wej w
roz wo ju i w roz wią zy wa niu pro ble mów ra so wych przez nich sa -
mych. Pro blem naj le piej ujął Edward Thorn di ke, ame ry kań ski
psy cho log, twór ca fun da men tów współ cze snej psy cho lo gii na -
ucza nia: „Zdol no ści set ki naj zdol niej szych przed sta wi cie li li czą się
wię cej dla na ro du lub ra sy niż umie jęt no ści mi lio nów mier not”27. 

5. Edu ka cja sta no wi ko rzyść mo ral ną, spo łecz ną i eko no micz ną

a) Ko rzy ści mo ral ne – Eu ro pej czy cy ni sko oce nia li po ziom mo -
ral ny tu byl ców. Kon tak ty mia ły mieć szko dli wy wpływ na
bia łych,  a szcze gól nie na dzie ci. Z oba wy przed za nie czysz -
cze niem kul tu ro wym za ka zy wa no bia łym dzie ciom na uki ję -
zy ka miej sco we go. Sy tu acja by ła nie co ku rio zal na, al bo wiem
nie wie lu bia łych by ło stać na eu ro pej skie nia nie. W więk szo -
ści ta ką ro lę peł ni li miej sco wi chłop cy i dziew czę ta. Wspól -
ne prze by wa nie sta no wi ło czyn nik ska ża ją cy ję zyk bia łych.

27) E. L. Thorndike, Mental Work and Fatigue and Individual Differences and Their
Causes, New York 1921, t.3, s. 210.
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Czar na słu żba i dzie ci bia łych mu sia ły więc prze by wać i roz -
wi jać się w tym sa mym śro do wi sku i dla te go jest to ko lej na
przy czy na edu ka cji lud no ści miej sco wej.

b) Ko rzy ści spo łecz ne – oba wa przed spo łe czeń stwem mie -
szań ców. We wcze snym sta dium roz wo ju ko lo nii ma łżeń -
stwa mie sza ne by ły dość po wszech ne. Bia li my śli wi, han dla -
rze nie wol ni ków, pio nie rzy osad ni cy za wie ra li ma łżeń stwa z
ko bie ta mi z ple mion Busz me nów, a póź niej z czar ny mi Ban -
tu. Wraz z roz wo jem ko lo nii i na si le niem fa li osad nic twa eu -
ro pej skie go związ ki mie sza ne spo ty ka ły się z ostra cy zmem
spo łecz nym. Obie stro ny, bia li i miej sco wi, nie apro bo wa li
ta kich związ ków.  Jak kol wiek pro blem za sad ni czo do ty czył
naj ni ższych warstw spo łe czeń stwa, to jed nak su ro wa dok -
try na pro te stanc ka po tę pia ła roz wią złość sek su al ną bia łych
mę żczyzn i pro sty tu cję czar nych ko biet. Być mo że od po -
wied nia edu ka cja po mo że w po głę bia niu po czu cia du my ra -
so wej u lud no ści nie bia łej, da im puls do kon so li da cji ra so -
wej i po wstrzy ma od ma łżeństw z bia ły mi.

c) Ko rzy ści eko no micz ne – nie do stat ki de ter mi nu ją roz wój
czło wie ka.  We dług tej te zy wy kształ ce ni nie bia li ma ją więk -
sze po trze by niż po zo sta li współ ple mień cy. Aby je za spo ko -
ić na le ży pra co wać efek tyw niej. Czar ny słu żą cy sta je się
przez to lep szym słu żą cym, a pra cu jąc dla sie bie sta nie się
sku tecz niej szym far me rem lub han dla rzem. W kon se kwen -
cji bę dzie po mna żać do chód na ro do wy. Wraz z oświa tą  i
roz wo jem cy wi li za cyj nym tu byl cy zna czą co po sze rzy li za kres
swo ich po trzeb. Na by wa jąc co raz wię cej to wa rów za si li li,
cho ciaż po śred nio, bu dżet  ko lo nii.

6. Po zy tyw na od po wiedź ze stro ny uczniów

Na le ży tu taj od ró żnić tych rze czy wi ście wy kształ co nych, od
tych ubra nych po eu ro pej sku i zna ją cych za le d wie kil ka słów po
an giel sku. Ci ostat ni sta no wią bar dzo du żą gru pę w mia stach. We -
dług obo wią zu ją cych wte dy stan dar dów za oso bę wy kształ co ną
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uzna wa no ko goś, kto zdał eg za min na po zio mie kla sy IV -ej (stan -
dard IV). Ra port ko mi sji ds. tu byl có w28 stwier dza, iż kształ ce nie
czar nej lud no ści ma na nią do bro czyn ny wpływ, pod no si po ziom
in te li gen cji, zwięk sza ich po ten cjał wy twór czy umo żli wia jąc lep sze
za rob ki,  a w re zul ta cie spo łe czeń stwo ma z te go wy mier ne ko rzy -
ści. Stwier dza rów nież, iż w pew nej licz bie przy pad ków, edu ka cja
mia ła zły wpływ. Zau wa ża wzrost agre syw ne go na sta wie nia wy ni -
ka ją ce go z za du fa nia, któ re czy ni ich mniej ule gły mi oraz wy wo łu -
je nie za do wo le nie z zaj mo wa nej po zy cji spo łecz nej uwa run ko wa -
nej przez na tu rę lub oko licz no ści. 

Po ja wi ły się skraj ne opi nie, bar dzo po wszech ne wśród bia łych,
że kształ ce nie czar nych Ban tu po wo du je wzrost prze stęp czo ści.
Opi nii tej za prze czył dy rek tor  Aman zim to ti Se mi na ry, naj więk szej
in sty tu cji kształ cą cej tu byl ców w Na ta lu. W 1906 r. udo wod nił fał -
szy wość tych oska rżeń opie ra jąc się na sta ty sty kach prze stęp czo ści
i opi niach pra co daw ców29. We dług nie go, na 800 ab sol wen tów
szko ły, 10% jest bez war to ścio wych z punk tu wi dze nia ży cia chrze -
ści jań skie go i za wo do we go, 20 % to do brzy pra cow ni cy ale nie ży -
ją cy wg za sad chrze ści jań skich i 70 % to od po wie dzial ni mę żczyź -
ni wzbu dza ją cy za ufa nie szko ły i ko ścio ła30. 

Ge ne ral nie, pa no wa ło prze ko na nie, że kształ ce nie lud no ści
nie bia łej po zy tyw nie wpły wa na wzrost in te li gen cji i lo jal no ści,
kształ to wa nie cha rak te ru i za ra zem pod no si po ziom mo ral ny, roz -
wi ja zdol no ści ma nu al ne i rze mio sło31. 

28) Report of the South African Affairs Commission, 1903-8, Cape Town, section 328.
29) W 1905 roku przeprowadził badania w 6 największych więzieniach w Natalu. Na  2

tys. Czarnych więźniów  tylko około 25% posiadało elementarną umiejętność czytania
i pisania; Według  spisu ludności z tego samego roku, na 1862 więźniów tylko 82 z
wielką trudnością potrafiło czytać i pisać; Na 800 absolwentów Amanzimtoti, 11-14%
było karanych za przestępstwa kryminalne. Por. Ch. Loram, dz. cyt., s. 42.

30) Tamże, s. 44.
31) Report of the Select Committee of Native Education, Cape Town, 1908, section 4.
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9.  Stan edu ka cji tu byl ców w la tach dwu dzie stych XX wie ku

To wa rzy stwa mi syj ne nie mia ły więk sze go wpły wu na dzia ła nia
ad mi ni stra cyj ne po szcze gól nych ko lo nii. Po moc rzą du by ła nie -
pro por cjo nal na w sto sun ku do sys te mu kon tro li szkol nic twa lud -
no ści miej sco wej. Od by wa ło się to po przez: 

a) po moc fi nan so wą w po sta ci do ta cji ce lo wych (grants -in -aid).

Ta ki sys tem po mo cy po cho dzi z An glii i sto so wa ny był w przy -
pad ku kształ ce nia mas. Tym zaj mo wa ły się in sty tu cje re li gij ne i fi -
lan tro pij ne pra cu ją ce w opar ciu o do bro wol ne dat ki. W 1833 r.
rząd po raz pierw szy przy szedł w su kurs dwóm naj więk szym or ga -
ni za cjom zaj mu ją cym się krze wie niem oświa ty: The Non con for -
mist Bri tish and Fo re ign Scho ol i Church of En gland Na tio nal
Scho ol So cie ty. To był po czą tek prze ję cia przez pań stwo obo wiąz -
ku edu ka cji spo łe czeń stwa. Na ba zie ta kie go po ro zu mie nia po -
wsta ły w 1870 r. pierw sze szko ły pod sta wo we tzw. bo ard scho ols.
W RPA szko ły dla tu byl ców mia ły po dob ny cha rak ter. Wspie ra ne
przez pań stwo a za rzą dza ne przez mi sjo na rzy. Nie mo gły funk cjo -
no wać ja ko cał ko wi cie in sty tu cje pań stwo we, po nie waż by ły po wa -
żne trud no ści z ob sa dą eu ro pej ską tych pla có wek. Sta ło się oczy -
wi stym, że rząd mu si po le gać na współ pra cy ze szko ła mi mi syj ny -
mi do cza su roz wią za nia tej kwe stii.

b) li cen cjo no wa nie na uczy cie li.

Po trze bę udzie la nia li cen cji rzą do wych na uczy cie lom za wie ra -
ły re gu la cje do ty czą ce gran tów. Jed na kże w prak ty ce wszyst kie
pro win cje za trud nia ły ra czej nie li cen cjo no wa nych na uczy cie li.
Cho ciaż ży cze niem de par ta men tów oświa ty po szcze gól nych pro -
win cji by ło , aby dy rek to rzy szkół  po sia da li li cen cje. In ny pro blem
sta no wi ły in sty tu cje kształ cą ce lo kal nych na uczy cie li. By ły one
zmu sza ne do sto so wa nia pro gra mów na ucza nia pro po no wa nych
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przez ró żne de par ta men ty oświa ty i ich in spek to rów. W re zul ta cie
nie ist niał ża den rzą do wy pro gram funk cjo no wa nia tych in sty tu cji,
na mo cy któ re go na uczy cie le i in struk to rzy mo gli by być kon sul to -
wa ni przy two rze niu pro gra mów na ucza nia. Pro blem był no wy jak
i sa ma idea kształ ce nia tu byl ców.

c) rzą do we sy la bu sy.

Wszyst kie pro win cje po sia da ły pro gra my na ucza nia. W Ca pe
ta ki sam obo wią zy wał dla uczniów bia łych i po zo sta łych (czar ni i
ko lo ro wi), w po zo sta łych był bar dziej do sto so wa ny do po trzeb lo -
kal nych. Kła dzie się w nich na cisk na prak tycz ną stro nę na ucza nia.
Sy la bu sy przy go to wy wa no bez kon sul ta cji z na uczy cie la mi, szcze -
gól nie tu byl czy mi.

d) in spek cje szkół i prze pro wa dze nie eg za mi nów dla uczniów,
kon tro lo wa nie to ku na ucza nia.

Szko ły pod sta wo we w An glii by ły pro wa dzo ne przez or ga ni za -
cje fi lan tro pij ne. Gran ty rzą do we za le ża ły od licz by uczniów zda -
ją cych eg za mi ny wo bec kró lew skich in spek to rów. Na ko niec ro ku
in spek tor spraw dzał wa run ki udzie le nia gran tu i ich speł nie nie i
wte dy eg za mi no wał ka żde go ucznia in dy wi du al nie w za kre sie
umie jęt no ści czy ta nia, pi sa nia i aryt me ty ki. Pen sja na uczy cie la i je -
go re pu ta cja za le ża ła od ilo ści zda nych eg za mi nów. Ta ki sys tem
funk cjo nu je w afry kań skich szko łach na po cząt ku XIX w. Je go
naj więk szą wa dą by ło kre owa nie złych re la cji mię dzy na uczy cie lem
a in spek to rem. Cel po wi nien być ten sam ale w rze czy wi sto ści to
in spek tor po strze ga ny i trak to wa ny był przez na uczy cie li ja ko de -
tek tyw, a nie do rad ca. Sa ma obec ność in spek to ra oświa ty w szko -
le wpro wa dza ła ele ment nie na tu ral nej eks cy ta cji. Zwy kle je go pra -
ca prze bie ga ła w po śpie chu, a to nie słu ży ło do kład ne mu eg za mi -
no wi. Rocz na pra ca na uczy cie la by ła nie ade kwat nie oce nia na
przez in spek to ra w cią gu kil ku mi nut. Przy kła do wy dzień eg za mi -
na cyj ny w Na ta lu: „Dzie ci ubie ra ją się w swo je naj lep sze ubra nia,

139Marek Stankiewicz  Edukacja w Republice Południowej Afryki...

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 139



140 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

kla sa jest grun tow nie sprzą ta na, praw do po dob nie pierw szy raz w
ro ku. Kie dy in spek tor nad je żdża jest wi ta ny uro czy ście przez
uczniów. Po mo dli twie, in spek tor sia dał i prze glą dał dzien ni ki. Po -
tem przy dzie lał za da nia eg za mi na cyj ne i tak przy kła do wo kla sa 1 i
2 roz wią zy wa ła za da nia z ma te ma ty ki, kla sa 3 pi sa ła wy pra co wa nie
a 4 kla sa zda wa ła gra ma ty kę. Przed szko la ki ry so wa ły swój dom a
po cząt ku ją cy czy ta li ele men tarz. W ta ki spo sób in spek tor spę dzał
nie mal ca ły dzień pra co wi cie wy peł nia jąc swo je obo wiąz ki a drżą -
cy na uczy ciel bez czyn nie mu siał stać obok. O go dzi nie 15-ej dzie -
ci mo gły opu ścić kla sę a in spek tor spraw dzał wy ni ki eg za mi nu wy -
da jąc roz strzy ga ją cy wer dykt od no śnie da ne go ucznia i tyl ko w
nie któ rych wy pad kach kon sul to wał się z na uczy cie lem. Dzie ci by -
ły we zwa ne po now nie do kla sy oko ło 16.30 i in spek tor uro czy stym
gło sem wy czy ty wał na zwi ska tych, któ rzy otrzy ma li pro mo cję. O
godz. 17.00 grun tow nie zmę czo ny wsia dał na ko nia i po śpiesz nie
od je żdżał do na stęp nej szko ły mi syj nej, gdzie zno wuż zo sta nie po -
wtó rzo na ca la pro ce du ra. Nie by ło cza su na py ta nia na uczy cie la
czy też ra dy lub za chę ty do dal szej pra cy”32.  Ta ki sys tem pra cy bar -
dzo nie ko rzyst nie wpły wał nie tyl ko na na uczy cie la, ale ta kże na
uczniów i sa me go in spek to ra. 

10. Sys tem oświa to wy 

A. Szko ły pod sta wo we

Sys tem ele men tar ne go kształ ce nia lud no ści ro dzi mej ma swo je
źró dło w po cząt kach dzia łal no ści mi syj nej XVII i XVIII w. Jed na -
kże głów ną ich tro ską by ło zba wie nie du szy i ka żda for ma edu ka -
cji mia ła te mu słu żyć. Prze no szo no też eu ro pej ski styl szkol nic twa
nie bio rąc pod uwa gę miej sco wych uwa run ko wań kul tu ro wych.
Po ukształ to wa niu się Unii Po łu dnio wej Afry ki, czar ne dzie ci
uczy ły się głów nie w szko łach pod sta wo wych pro wa dzo nych przez

32) Ch. Loram, dz. cyt., s. 85-86.
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mi sje. Szko ły te otrzy my wa ły do ta cje rzą do we, ko niecz ne do za -
pew nie nia pod sta wo wej edu ka cji ma som, da wa ły mo żli wość pię -
ciu lat na uki (rok w przed szko lu). By ły ma łe, sła bo wy po sa żo ne i
pro wa dzo ne przez jed ne go lub dwóch mar nie wy kształ co nych na -
uczy cie li. Po li ty kę rzą du w tym wzglę dzie re gu lo wa ły od po wied -
nie do ku men ty, któ re pod kre śla ły gor sze mo żli wo ści in te lek tu al ne
do strze ga ne u czar nych dzie ci 33.  Ce lem ta kie go pro gra mu na ucza -
nia by ło ce lo we stwo rze nie nie ade kwat nych wa run ków do na uki,
za trud nie nie sła bo przy go to wa nych na uczy cie li i wzmoc nie nie
prze ko na nia u czar nych dzie ci o su pre ma cji bia łych, jed no cze śnie
utwier dza jąc ich w wie rze o ich in nym lo sie wy ni ka ją cym z na tu ry
rze czy. Ta kie se pa ra ty stycz ne me to dy kształ ce nia mia ły za po biec
po zna wa niu przez bia łe i czar ne dzie ci wza jem nych kul tur, zwy -
cza jów i za sad mo ral nych oraz opóź niać roz wój in te lek tu al ny
Afry kań czy kó w34. 

1. Za sa dy funk cjo no wa nia szkół pod sta wo wych:

a) Przed mio ty na ucza nia – pro gram na ucza nia po wi nien być
opar ty na cha rak te ry stycz nych da nej oso bie wła ści wo ściach,
za in te re so wa niach, zdol no ściach, do świad cze niach w prze -
szło ści i zo rien to wa ny na przy szłość. Ce le po win ny być do -
brze prze my śla ne. Na to miast pro gram na ucza nia w szko łach
dla tu byl ców był bar dzo uprosz czo ny wzo ro wa ny na pro gra -
mie dla bia łych dzie ci. Nie wzię to pod uwa gę ich od mien no -
ści kul tu ro wej. Za da niem szko ły by ło ucze nie pod staw pi sa -
nia, czy ta nia, li cze nia oraz geo gra fii Afry ki Po łu dnio wej.
Pro wa dzo no rów nież za ję cia prak tycz ne ma ją ce roz wi jać
zdol no ści ma nu al ne. W prak ty ce ogra ni cza ło się to do na uki
pod staw ogrod nic twa, rol nic twa i lo kal ne go rze mio sła, czy li

33) The native primary school: Suggestions for the consideration of teachers, Cape Town
1929.

34) E. F. Dube, The relationship between racism and education in South Africa, “Harvard
Educational Review” 55 (1) 1985, s. 86-100.
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umie jęt no ści wy ra bia nia ko szy, dzba nów na wo dę, ozdób
ko ra li ko wych i zszy wa nia skór. Dla dziew cząt prze zna czo ne
by ły pra ce zwią za ne z szy ciem i ro bót ka mi ręcz ny mi.

b) Na ucza nie i na uczy cie le – pod sta wo wym za da niem ucze nia
jest do star cze nie bodź ców dziec ku ko niecz nych do je go roz -
wo ju, a opar tych o so lid ne pod sta wy mo ral ne i psy cho lo -
gicz ne. Na le ża ło by wziąć pod uwa gę uwa run ko wa nia afry -
kań skie, in ne  od eu ro pej skich, oraz śro do wi sko spo łecz no -
-in te lek tu al ne, w któ rym ży ją dzie ci, ich ję zyk ro dzi my, wa -
run ki do mo we, ich dzie dzicz ne in stynk ty ple mien ne oraz
prze wi dy wa ną po zy cję  w spo łe czeń stwie.  A to im pli ku je
pra cę na uczy cie la i je go przy go to wa nie do za wo du. Nie -
zbęd na jest wie dza na tu ry dzie cię cej oraz ła twość ad op to wa -
nia od po wied nich me tod do in dy wi du al nych po trzeb
ucznia. By ło wiel ką nie do rzecz no ścią ocze ki wa nie od na -
uczy cie li, aby od po wia da li tym kry te riom. Dzie ci ze szkół
mi syj nych i abo ri gi nes scho ols (szko ły dla au to chto nów)
edu ka cję koń czy ły na kla sie trze ciej (stan dard III). De par ta -
ment ds. edu ka cji ra czej nie za chę cał tych szkół do kon ty nu -
owa nia dal szej na uki. Do dat ko wym ele men tem był po ziom
wy kształ ce nia czar nych na uczy cie li. Na tam tym eta pie roz -
wo ju edu ka cji tu byl ców sys tem kształ ce nia na uczy cie li był
da le ki od rze czy wi stych po trzeb. Prze cięt ny tu byl czy na -
uczy ciel był sła bo wy kształ co ny i w kon fron ta cji z pro gra -
mem na ucza nia, któ ry dla nie go jak i uczniów był nie czy tel -
ny i bez u ży tecz ny, sta wał się bez rad ny, a pra cu jąc w po je -
dyn kę przy bra ku pod ręcz ni ków me to dycz nych nie mógł
po szczy cić się wy so kim po zio mem na ucza nia. Tyl ko prze ko -
na nie czar nych w po tę gę bia łej edu ka cji skła nia ło ich do po -
sy ła nia dzie ci do na ti ve scho ol. Prze peł nio ne kla sy, pod ręcz -
ni ki, je śli by ły, to nie do sto so wa ne do po zio mu men tal ne go
czar nych dzie ci, przed wcze sne wpro wa dze nie ję zy ka an giel -
skie go ja ko wy kła do we go sta no wi ło do dat ko we utrud nie -
nie, zwłasz cza dla kla sy pierw szej. Naj czę ściej sto so wa ną
me to dą na ucza nia by ło po wta rza nie, ucze nie się na pa mięć
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bez zro zu mie nia.  Przy ni skiej fre kwen cji i przed sta wio nych
wy żej utrud nie niach, trud no ocze ki wać po stę pów w na uce.
Tyl ko 10% uczniów osią ga ło stan dard VI z po wo du zbyt
trud nych eg za mi nów. „Osią gnię cia czar nych uczniów w po -
szcze gól nych ka te go riach wie ko wych nie od po wia da ły tym
u bia łych. Sys tem oka zał się nie za do wa la ją cy i wy ma gał
zmia ny”35.  W ka te go riach biu ro kra tycz nych by ła to do bra
me to da, aby zdys kre dy to wać edu ka cję mi syj ną. Fun da men -
tal ną wa dą sys te mu edu ka cji lud no ści nie bia łej sta no wił pro -
gram na ucza nia, kom plet nie nie do sto so wa ny do ich po -
trzeb. Kla sycz nym przy kła dem jest Ko lo nia Przy ląd ko wa,
gdzie pro gram na ucza nia i sys tem kon tro li wpro wa dzo ny w
ży cie w 1873 r. obo wią zy wał bez więk szych zmian do 1921 r. 

c) Nad zór – ce lem je go jest kon tro la funk cjo no wa nia szko ły w
zgo dzie z rzą do wy mi re gu la cja mi, a po nad to wspie ra nie na -
uczy cie li mą drą ra dą i zdro wym kry ty cy zmem.  Nie ste ty, od -
by wał się on głów nie na po zio mie teo re tycz nym,  a wy pad ku
szkół tu byl ców ta ka for ma kon tro li by ła prak tycz nie nie zna -
na. Nie by ło od po wied nich ku ra to rów dla tych szkół. W
1915 r. prze cięt nie in spek tor ob słu gi wał: Ca pe – 131 szkół
(bia łych, ko lo ro wych i czar nych) Na tal – 100  (czar nych);
Trans va al – 66 (bia łych, ko lo ro wych i czar nych); OFS – 88
(bia łych), szko ły in ne nie by ły re gu lar nie wi zy to wa ne; Ba su -
to land – 142 czar nych. W pro win cji Ca pe i Trans va al szko ły
dla bia łych i czar nych uczniów ob słu gi wa li ci sa mi in spek to -
rzy i je że li ja kaś szko ła nie mia ła przy jem no ści  w gosz cze niu
ta kiej oso by, to by ła to szko ła dla tu byl ców.

d) Wy ni ki na ucza nia  – na to mia ło wpływ kil ka czyn ni ków:
– Se lek cja uczniów – do brze ten pro blem  ilu stru ją  sta ty sty ki

i ra por ty ku ra to rów oświa to wych: 1912 r. - po nad 60%
uczniów szkół tu byl czych jest po ni żej ów cze sne go stan dar -
du I (po ni żej kla sy 1-ej, czy li obec nie przed szko le) i re duk -

35) P. Kallaway, The History of Education Under Apartheid 1948-1994, Cape Town 2002,
s. 43.
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cja by ła bar dzo du ża. Ra port wcze śniej szy z 1910 r. w pro -
win cji Na tal: na 100 uczniów, 62 uczęsz cza ło do klas przed -
szkol nych, 13 do kla sy 1-ej, 9 do kla sy 2-ej, 6 do kla sy 3-ej,
6 do kla sy 4-ej, 2 do kla sy 5-ej i 1 oso ba do kla sy 6-ej. Po wo -
dem ta kie go sta nu rze czy by ła min. pre sja eko no micz na
zmu sza ją ca ro dzi ców do po sy ła nia mło dych chłop ców do
pra cy, a po pyt na ta nią si łę ro bo czą był du ży. Dru gim po wo -
dem był wa dli wy sys tem oświa to wy. Dzie ci, po cząt ko wo
na sta wio ne en tu zja stycz nie, z upły wem cza su tra ci ły za in te -
re so wa nie szko łą  znu żo ne bez myśl nym pro gra mem ła two
prze ko ny wa ły ro dzi ców o bez ce lo wo ści na uki.

– Opóź nie nia w roz wo ju – z po wo du bra ku od po wied nie go
sys te mu oce ny po stę pów w na uce dla uczniów szkół tu byl -
czych trud no by ło okre ślić ich wiek. Wy kształ ce ni tu byl cy
po sia da li me try ki uro dzeń swo ich dzie ci na to miast w więk -
szo ści wy pad ków ich wiek okre śla no wzglę dem wa żnych
wy da rzeń pod czas na ro dzin (np. su sza, po wódź). Dla te go
dy rek cje szkół by ły zo bli go wa ne do okre śle nia wie ku
dziec ka. Za sad ni czo dzie ci roz po czy na ły edu ka cję w wie ku
5-7 lat ale czę sto na pro win cji by ły to dzie ci star sze na wet
14 let nie.

– Pro mo cja uczniów – sta tyst ki pro mo cji w szko łach w Pro -
win cji Na tal da ją wy obra że nie po zio mu na ucza nia, np. wy -
ni ki eg za mi nów 2054 uczniów, na uczy cie le nie uro pej scy: 
Stan dard I – 868 uczniów, nie pro mo wa nych 296=34%
Stan dard II – 507 uczniów, nie pro mo wa nych 140 = 27,6%
Stan dard III – 422 uczniów, nie pro mo wa nych 142 =
33,6%
Stan dard IV – 257 uczniów, nie pro mo wa nych 136 = 52,9 %

W su mie 34,7 % uczniów nie uzy ska ło pro mo cji do kla sy na -
stęp nej.

Dla po rów na nia pro mo cja w kla sach 4-6, gdzie uczy li na uczy -
cie le  miej sco wi i eu ro pej scy, na 422 uczniów, pro mo cji nie otrzy -
ma ło 131 uczniów, co sta no wi 31%. Naj więk sze pro ble my by ły na
eg za mi nach z gra ma ty ki an giel skiej i aryt me ty ki. Przy czyn ta kie go
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sta nu rze czy na le ża ło by upa try wać w sa mym sys te mie oświa to -
wym, ni skim po zio mie za wo do wym na uczy cie li tu byl czych, sys te -
mie eg za mi na cyj nym, prze peł nio nych kla sach i prze ro śnię tych
wie ko wo uczniów dla da ne go po zio mu na ucza nia oraz sła bej zna -
jo mo ści ję zy ka an giel skie go.

B. Szko ły śred nie 

Po ję cie hi gher edu ca tion w Po łu dnio wej Afry ce nie mia ło jed -
no znacz ne go okre śle nia i ro zu mia ne by ło ja ko szko ła śred nia, po -
ma tu ral na, teo lo gicz na i kształ cą ca na uczy cie li ro dzi mych. By ła to
in sty tu cja przyj mu ją ca uczniów po ukoń czo nej szko le pod sta wo -
wej i przy go to wu ją ca do ma tu ry, a w kon se kwen cji do zda wa nia
eg za mi nów na Uni wer sy tet w Ca pe Town. Pro gram na ucza nia w
szko łach śred nich opar ty był na wy ma ga niach te jże uczel ni i tyl ko
nie licz nym uda wa ło się po do łać ry go ry stycz ne mu sys te mo wi eg za -
mi na cyj ne mu. Wśród kil ku szkół dla tu byl ców tyl ko jed na szko ła
uzy ska ła cer ty fi kat first -class scho ol przy zna ny przez de par ta ment
ds. edu ka cji w Ca pe Town. Był to Col le ge De part ment of Lo ve da -
le In sti tu tion, je dy na uczel nia da ją ca mo żli wość dla  tu byl ców zda -
nia ma tu ry. Przy go to wy wa no uczniów z ta kich przed mio tów jak:
ję zyk an giel ski, ła ci na, ję zyk no wo żyt ny (ho len der ski, se su to, xo -
sa), ma te ma ty ka, hi sto ria, na uki ści słe, i do dat ko wo rol nic two, rze -
mio sło, bi blio te kar stwo i pierw sza po moc. Zda nie ma tu ry z tych
przed mio tów da wa ło mo żli wość zda wa nia na Ca pe Uni wer sy tet.
Jed na kże nie wie lu czar nych zda wa ło ma tu rę, np. w 1906 – jed na
oso ba, suk ces w 1911 r. – czte ry oso by 36.  Głów ny po wód to sła ba
zna jo mość ję zy ka an giel skie go.

C. Kształ ce nie za wo do we – na uka rze mio sła

Wszy scy za in te re so wa ni by li zgod ni, że przy go to wa nie za wo -
do we  tu byl ców po win no być głów nym ce lem edu ka cji. Or dy na cja
z 1856 r., do ty czą ca za kła da nia szkół dla tu byl ców w Na ta lu, wy -
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raź nie stwier dza ła ko niecz ność przy go to wa nia za wo do we go obok
na uki re li gii i ję zy ka an giel skie go w szko łach sub sy dio wa nych
przez pań stwo. Dy rek to rzy po szcze gól nych de par ta men tów ds.
oświa ty jak i spe cja li ści od edu ka cji pod kre śla li ko niecz ność kształ -
ce nia i roz wi ja nia u tu byl ców zdol no ści ma nu al nych. Wśród wie lu
ar gu men tów, wy mie nia no eko no micz no -spo łecz ne,  ja ko istot ne
dla roz wo ju po łu dnio wo afry kań skie go spo łe czeń stwa. Na uka rze -
mio sła po win na po ma gać w roz wo ju umy sło wym. Po słu żo no się
przy kła dem ko wa la i je go po zy cji w spo łecz no ściach ple mien nych.
Kon takt z pra cą otwie rał umysł i czy nił go naj bar dziej in te li gent -
nym wśród współ ple mień ców.  Rów nież mi sjo na rze zgod nie po -
pie ra li tą ideę i w mia rę swo ich mo żli wo ści  sta ra li się prak tycz nie
sto so wać w szko łach mi syj nych.

Po dej ście do pro ble mu czar nych rów nież się zmie nia. Wszyst -
kie cię żkie  pra ce wy ko nu ją czar ni pod czas gdy bia ły maj ster je dy -
nie ich nad zo ru je nic nie ro biąc. Na tu ral na za zdrość jest jak naj -
bar dziej na miej scu. Do dat ko wo wspie ra na przez fakt, że mę żczy -
zna w swo im na tu ral nym ple mien nym śro do wi sku nie pra co wał fi -
zycz nie. Tu byl cy z wro dzo ną so bie wła ści wo ścią nie na wi dzą pra cy
fi zycz nej. Dla te go uwa ża no, że je że li bę dą uczyć się tak jak bia li, to
ich ży cie sta nie się lżej sze. Jed na kże po stu la ty więk szej licz by go -
dzin prze zna czo nych na za ję cia prak tycz ne w szko łach pod sta wo -
wych oka za ły się być ma ło po pu lar ne. Po za tym kształ ce nie za wo -
do we w szko łach kry ty ko wa ne by ło we wszyst kich nie mal śro do -
wi skach. Naj po wa żniej sze za rzu ty, ja kie wy su wa no pod ad re sem
kształ ce nia za wo do we go to: 

– Wy so kie kosz ty – przez na ukę za wo do wą ro zu mie się sto lar -
stwo, ko wal stwo, bu do wę wo zów oraz in ne me cha nicz ne ro -
dza je rze mio sła. Jest to naj dro ższy ro dzaj edu ka cji, przy naj -
mniej w po cząt ko wym okre sie. Bio rąc pod uwa gę kosz ty
utrzy ma nia warsz ta tów, zu ży cie na rzę dzi uży wa nych przez
uczniów, nie wła ści we zu ży cie ma te ria łu, oraz nie ryn ko wa ja -
kość wy twa rza nych pro duk tów. Ale je że li kształ ce nie za wo -
do we roz cią gnie my na rol nic two, umie jęt ność po słu gi wa nia
się po wszech nie uży wa ny mi na rzę dzia mi lub na ukę tu byl cze -
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go rze mio sła, to mo żna zgo dzić się, że nie ob cią ża ło by to
pań stwa zbyt wiel ki mi kosz ta mi i by ło by wiel ką ko rzy ścią dla
tu byl ców. 

– Sprze ciw bia łych klas prze my sło wych – zro zu mia ły w per -
spek ty wie za le wu miast przez wy kwa li fi ko wa nych czar nych
ta nich ro bot ni ków i ozna czał by ni ższe pen sje bia łych i za gro -
że nie dla bia łej kla sy ro bot ni cze j37.  

– Sta no wi sko mi sjo na rzy – uwa run ko wa ne dzie dzic twem hi -
sto rycz nym. Ich do świad cze nia i styl pra cy w prze szło ści za -
kła dał na ukę czy ta nia Bi blii i ży cia chrze ści jań skie go. Dzie ci
by ły po sy ła ne do szko ły na krót ki okres cza su. Wte dy nie łą -
czo no tych dwóch płasz czyzn, roz wo ju umy sło we go i prak -
tycz ne go. Pra gnie niem mi sjo na rzy by ło po rzu ce nie przez tu -
byl ców ich do tych cza so wych po gań skich prak tyk, zwy cza jów
i tra dy cji i szyb ka  ab sorp cja cy wi li za cji eu ro pej skiej. Ta ka
po sta wa bra ku sza cun ku dla tu byl cze go rze mio sła  na pew no
nie mo ty wo wa ła do ucze nia go w szko łach.

– Opór ze stro ny tu byl ców – uwa ża no, że czar ny ze swej na tu -
ry jest le ni wy i pro wa dzi bez tro skie ży cie. Oko licz no ści spra -
wi ły, że stał się słu gą bia łe go i wy ko nu je dla nie go cię żką pra -
cę fi zycz ną. Bia ły nie pra cu je rę ko ma, jest dżen tel me nem. Tu -
by lec wie rzył, że to edu ka cja uczy ni ła go tym, kim jest. Kie dy
idzie do szko ły, to ka żda pró ba na kło nie nia go do ja kiej kol -
wiek pra cy czy ćwi czeń prak tycz nych, jest trak to wa na ja ko
pró ba po wstrzy ma nia go przed dą że niem do osią gnię cia po -
zy cji bia łe go. In ny po wód – czar ny nie wi dzi ko nek sji mię dzy
za ję cia mi prak tycz ny mi, ma nu al ny mi w szko le, a je go prze -
szło ścią lub przy szło ścią. Dla cze go ma uczyć się upra wy ro -
ślin, sko ro ni gdy przed tem go to nie ob cho dzi ło, one i tak ro -

37) W jednym z miast rada miejska pozwoliła na zatrudnienie czarnych robotników do
malowania słupów linii elektrycznej. Zaprotestowali biali bezrobotni i ich zatrudniono.
Ci pomalowali dolną część słupa a obawiając się drutów pod napięciem i porażenia
prądem odmówili malowania górnej części. Zatrudniono więc ponownie czarnych,
którzy malowali niebezpieczne partie górne. Por. Ch. Loram, dz. cyt., str. 159.
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sły. Trze ci po wód to fał szy we po czu cie du my. Pra ca fi zycz na
ko ja rzy się z ja kąś for mą nie wol nic twa. Dla te go po gar dza się
pra ca mi wy ko ny wa ny mi przez nie wy kształ co nych współ ple -
mień ców. Tyl ko na uka „z ksią żki” da je mo żli wość pra cy w
biu rze. I to jest za ję cie dla „dżen tel me nów”38.  

D. In sty tu ty teo lo gicz ne

Mó wiąc o szko łach śred nich na le ży wspo mnieć o in sty tu tach
teo lo gicz nych. Pew ną trud ność spra wia usta le nie ich do kład nej
licz by, po nie waż źró dła rzą do we nie po sia da ły in for ma cji na ten te -
mat.  Ich licz ba  by ła dość du ża, po nie waż wszyst kie ko ścio ły pro -
te stanc kie za trud nia ły ro dzi mych ewan ge li za to rów. Nie by ło to
trak to wa ne ja ko za wód. Kształ co no po wa żnie my ślą cych mę -
żczyzn, w śred nim wie ku i czę sto żo na tych. Za sad ni czo uczo no
Bi blii, hi sto rii Sta re go i No we go Te sta men tu, re li gii po rów naw -
czej, głów nych za sad dok try ny chrze ści jań skiej, hi sto rii ko ścio ła,
ety ki, i eg ze ge zy nie któ rych ksiąg Bi blii, ho mi le ty ki i li tur gii –
prze wod ni cze nia spo tka niom mo dli tew nym wier nych.

E. In sty tu ty kształ cą ce na uczy cie li

Ko niecz ność po wo ła nia tych in sty tu cji wy ni ka ła kon se kwent -
nie z fak tu ist nie nia szkół dla tu byl ców. W Po łu dnio wej Afry ce, w
la tach 1914-1917 ist nia ło 27 in sty tu cji do to wa nych przez pań stwo,
kształ cą cych na uczy cie li nie eu ro pej skich i sku pia ją cych 2312  stu -
den tów. Za po trze bo wa nie na na uczy cie li by ło du żo więk sze, bo do
po nad 3 ty sią ce ist nie ją cych szkół cze ka ło na na uczy cie li. Ska lę
pro ble mu ilu stru je fakt po sia da nia li cen cji przez tu byl czych na -
uczy cie li, i tak: w 1915 r. w pro win cji Ca pe 49,02 % nie po sia da ło
li cen cji, 34,3% w Na ta lu i 53,5% w Trans va alu 39.  Oprócz tej nie -
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wiel kiej licz by stu den tów, kan dy da tów na na uczy cie li, pro ble mem
by ło na sta wie nie do te go za wo du. W wie lu re gio nach kra ju in sty -
tu ty te da wa ły je dy ną mo żli wość zdo by cia śred nie go wy kształ ce nia
i wie lu mło dych i am bit nych kra jow ców trak to wa ło pra ce na uczy -
cie la ja ko tym cza so wą. Ko bie ty w cza sie stu diów wy cho dzi ły za
mąż i nie wra ca ły do za wo du, mę żczy znom ofe ro wa no lep sze pła -
ce w in nych sek to rach. Czyn ni ki te nie za chę ca ły tu byl ców do
pod ję cia pra cy w tym za wo dzie.

Wśród wy żej wy mie nio nych in sty tu cji edu ka cyj nych na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu ją trzy z nich, z ra cji do ko nań na po lu edu ka -
cji. Naj star szą i naj bar dziej zna ną in sty tu cją oświa to wą jest pro te -
stanc ki Lo ve da le Mis sio na ry In sti tu tion. Jej wpływ na kształ to wa -
nie się sys te mu szkol nic twa lud no ści nie eu ro pej skiej jest nie do
prze ce nie nia w kra ju ró żnych kul tur i na pięć ra so wych. Dla czar -
nej po pu la cji by ła to przez wie le lat je dy na in sty tu cja umo żli wia ją -
ca im do stęp do świa ta bia łych.

Mi sja w Lo ve da le, we wschod niej czę ści przy ląd ka, zo sta ła za -
ło żo na w 1824 r. przez Glas gow Mis sio na ry So cie ty i na zwa na na
cześć ów cze sne go se kre ta rza to wa rzy stwa Loh na Lo ve. Do ro ku
1841 zaj mo wa no się tam głów nie pra cą ewan ge li za cyj ną. W tym
sa mym ro ku Edward Go van za ło żył in sty tut (Lo ve da le Mis sio na ry
In sti tu te) otwar ty na wszyst kie ra sy i ko ścio ły chrze ści jań skie.
Gwał tow ny roz wój i wzrost je go zna cze nia roz po czął się od 1870
r., kie dy dy rek to rem zo stał pa stor Ja mes Ste wart. Był głę bo ko
prze ko na ny, iż edu ka cja po przez pra cę ma nu al ną po win na sta no -
wić nie od łącz ny ele ment for ma cji czar nych chłop ców. Był wiel kim
obroń cą prze strze ga nia praw lud no ści tu byl czej. In sty tut pro wa -
dził szko łę pod sta wo wą, śred nią, tech nicz ną za wo do wą, stu dium
kształ cą ce na uczy cie li, in sty tut teo lo gicz ny i szpi tal. Przyj mo wa no
czar nych i bia łych uczniów oboj ga płci. Przy nie wiel kiej ilo ści
szkół w ko lo nii, szko ły mi syj ne cie szy ły się uzna niem ta kże w
oczach bia łych, któ rzy chęt nie też po sy ła li tam swo je dzie ci. In sty -
tut pro gra mo wo kładł na cisk na mię dzy ra so wą edu ka cję oraz przy -
go to wa nie uczniów do stu diów aka de mic kich. Ab sol wen ci in sty -
tu tu to na uczy cie le, pie lę gniar ki, na uczy cie le aka de mic cy, za rząd -
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cy, le ka rze, ka te chi ści, tłu ma cze, a na wet mi ni ster rol nic twa, pre -
zes spół ki wy do by wa ją cej dia men ty De Be ers, sę dzia oraz czar ni
dzia ła cze po li tycz ni.

Nie mniej wa żną ro lę, w póź niej szym okre sie, speł niał Ka to lic -
ki Ma rian hill In sti tu te. Dzia łal ność Ko ścio ła  Rzym sko ka to lic kie -
go w ko lo nii Przy ląd ko wej by ła sku tecz nie blo ko wa na przez Ho -
len der ski Ko ściół Re for mo wa ny i An gli kań ski. Do pie ro w po ło wie
XIX w. na stą pił mo ment prze ło mo wy i wie le zgro ma dzeń mi syj -
nych roz po czę ło pra cę wśród miej sco wej lud no ści. Naj bar dziej
zna nym cen trum mi syj nym by ło Ma rian hill za ło żo ne w 1880 r.
przez Za kon Tra pi stów. Głów ne mot to ora et la bo ra oraz ich styl
ży cia po świę co ne by ły mo dli twie i pra cy. Na cisk kła dzio no na
przy go to wa nie za wo do we i for ma cję ca łej lo kal nej spo łecz no ści.
Do szko ły przyj mo wa no czar nych chłop ców, któ rzy uczy li się rol -
nic twa i wy ko ny wa nia na rzę dzi oraz dziew czę ta, któ re przy go to -
wy wa no do ro li do brej żo ny i mat ki, a nie tyl ko słu żą cej. W okre -
sie póź niej szym pra cę roz po czę ła szko ła śred nia, stu dium kształ cą -
ce na uczy cie li oraz Se mi na rium Du chow ne. Szko ły pra co wa ły na
pod sta wie pro gra mu na ucza nia de par ta men tu ds. oświa ty Pro win -
cji Na tal, ja ko naj le piej do sto so wa ne go do po trzeb i mo żli wo ści
edu ka cyj nych lud no ści mu rzyń skiej. Na cisk kła dzio no na przed -
mio ty prak tycz ne, jak me to dy na ucza nia, fi zjo lo gię i hi gie nę, agro -
tech ni kę i ję zyk Zu lu. Dy rek to rem szko ły był  bia ły Oj ciec, wspie -
ra li go eu ro pej czy cy -Bra cia i Sio stry za kon ne oraz na uczy cie le tu -
byl czy. Cha rak te ry stycz na dla Tra pi stów za cho wa na rów no wa ga
mię dzy ży ciem kon tem pla cyj nym i pra cą fi zycz ną zy ska ła uzna nie
w oczach Zu lu sów. Wie lu wo dzów zwra ca ło się z proś bą o za kła -
da nie w ich wspól no tach szkół i do 1909 r. po wsta ło 28 ta kich pla -
có we k40. Ideą prze wod nią In sty tu tu w Ma rian hill by ło kształ ce nie
lud no ści tu byl czej i kre owa nie sa mo wy star czal nych wspól not.

Na to miast naj star szą z in sty tu cji kształ cą cych tu byl czych na -
uczy cie li by ła He ald town Nor mal Scho ol (szko ła kształ cą ca na uczy -

40) M. Hope, J. Young, The South African Churches in a Revolutionary Situation, New
York 1981,  s.  22.
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cie li dla szkół pod sta wo wych). Za ło żo na i pro wa dzo na przez Me to -
dy stów w pro win cji Przy ląd ko wej. Pro gram na ucza nia obej mo wał
sześć klas szko ły pod sta wo wej i trzy la ta stu dium dla przy szłych na -
uczy cie li. Gro no pe da go gicz ne sta no wi li eu ro pej czy cy dla stu dium
i tu byl czy ab sol wen ci te jże szko ły pod sta wo wej dla klas ni ższych.

Pro gra my stu diów kształ cą cych na uczy cie li za twier dza ne by ły
przez od po wied nie de par ta men ty do spraw oświa ty. Mia ły one
nie ste ty, zni ko mą wie dzę i do świad cze nie w pra cy z tu byl ca mi.
Czę sto pro gra my te wzo ro wa no na pro gra mach szkół po ma tu ral -
nych dla bia łych, co by ło zu peł nie nie ade kwat ne dla tu byl ców
koń czą cych wła sne szko ły. In spek tor oce nia ją cy przy go to wa nie
stu den ta do pra cy w szko le nie po sia dał przy go to wa nia me ry to -
rycz ne go w tym za kre sie, a z bra ku wy mo gów for mal nych, nie
kon sul to wał swo ich ocen z me to dy ka mi. Stu den ci koń czą cy stu dia
nie po sia da li wy star cza ją ce go przy go to wa nia me ry to rycz ne go i
me to dycz ne go do pra cy w szko le.

W la tach 1915 – 1916 prze pro wa dzo no ba da nia w wy bra nych i
cie szą cych się do brą opi nią szko łach dla lud no ści mu rzyń skiej w pro -
win cji Na tal. Gru pa 281 czar nych uczniów kla sy czwar tej roz wią za ła
te sty z na uki pi sa nia, umie jęt no ści pi sa nia wy pra co wań i aryt me ty ki.
Po dob ne za da nia mie li wy ko nać ucznio wie w szko łach dla bia łych,
328 uczniów  i 176 hin du skich dzie ci. Dla zo bra zo wa nia ró żnic, a ta -
kże po zio mu sa mych ba dań, niech po słu żą wy bra ne wnio ski: 

– Po ziom na ucza nia i kon tro li w szko łach dla tu byl ców jest ni -
ższy niż u bia łych i hin du skich.

– Wy pra co wa nia z ję zy ka an giel skie go na strę cza ją trud ność tu -
byl com. 

– Wiek roz po czę cia na uki: tu byl cy 7-9 lub star si, bia li 6-8 lat. 
– Na uka pi sa nia za czy na ła się w pierw szym ro ku na uki i by ła

od dziel nym przed mio tem na ucza nia w szko łach dla czar nych
i hin du sów. 

– Dzie ci bia łe uży wa ły do pi sa nia pa pie ru i pió ra, czar ne po sia -
da ły łup ki gli nia ne (…)41. 

41) Ch. Loram, dz. cyt., s. 162-167.
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Po dej ście do pro ble mu edu ka cji i szkol nic twa od zwier cie dla ło
ogól ne na sta wie nie bia łych do lud no ści tu byl czej, nie bia łej. Na sta -
wie nie to mi mo upły wu cza su i prze ni ka nia wza jem ne go obu kul -
tur nie zmie nia ło się na lep sze, wręcz prze ciw nie, swo je apo geum
osią gnę ło w cza sach apar the idu.

11. Za koń cze nie

Pod su mo wu jąc oma wia ną te ma ty kę mo żna po wie dzieć, że
pro blem edu ka cji lud no ści tu byl czej na prze ło mie XIX i XX wie -
ku, mi mo  iż po zor nie lek ce wa żo ny, zmu szał wszyst kich do od po -
wie dzi na za sad ni cze py ta nia do ty czą ce ich przy szło ści. Je śli tu byl -
cy mie li być sa mo dziel ną gru pą spo łecz ną przy czy nia ją cą się do
wzro stu go spo dar cze go, do star cza ją cą in te li gent nej si ły ro bo czej,
rosz czą cej pra wo do wy ra ża nia i in ter pre ta cji swo ich am bi cji oraz
uświa do mie nia so bie  war to ści swo jej oso bo wo ści oraz pro mu ją cej
in te re sy cy wi li za cji, to in stru men tem roz wo ju po win na być edu ka -
cja. To jest wa żny czyn nik w re gu lo wa niu  przy ja znych re la cji ra so -
wych. Wzbu dzo ne za in te re so wa nie cy wi li za cją  za chod nią i marsz
afry kań skiej edu ka cji w tym kie run ku nie po win ny być ha mo wa ne
przez ja kie kol wiek sztucz ne ba rie ry. Z dru giej stro ny bia li po win -
ni ta kże od po wie dzieć so bie na pod sta wo we py ta nia o wła sną to -
żsa mość i spo sób ży cia w no wym kra ju, wśród tam tej szej lud no ści. 

Ana li zu jąc roz wój wza jem nych bar dzo skom pli ko wa nych re la -
cji ra so wych w in te re su ją cym nas okre sie hi sto rycz nym, wszy scy je -
ste śmy świad ka mi pew ne go ro dza ju świa do me go al bo nie świa do -
me go pro ce su zwią za ne go z edu ka cją wśród czar no skó rych. Tu -
byl cza edu ka cja nie by ła za gro że niem dla Eu ro pej czy ków – choć ci
ostat ni tak ją po strze ga li – ale ra czej si łą w roz wo ju kra ju. Za ini cjo -
wa ne go pro ce su nie mo żna by ło po wstrzy mać. Edu ka cja sta ła się
ru chem po wszech nym. Szko ły mi syj ne oka za ły się być naj prost szą
dro gą do awan su spo łecz ne go. I mi mo to, iż rze czy wi stość nie by -
ła ła ska wa dla tu byl ców, po nie waż wie le dzie ci mi mo re gu lar ne go
uczęsz cza nia do sła bo wy po sa żo nych szkół, po ko nu ją cych dzien -
nie pie szo wie le ki lo me trów, edu ka cję koń czy ło z mier ny mi wy ni -
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ka mi; na uczy cie le, mi mo bra ków w wy kształ ce niu, otrzy mu jąc gło -
do we pen sje, nie by li w sta nie pod no sić i roz wi jać po zio mu edu ka -
cji; wa run ki by ły ró żne w za le żno ści od pro win cji i pa nu ją cych tam
re la cji po li tycz no -spo łecz nych mię dzy bia ły mi i  czar ny mi miesz -
kań ca mi; bra ko wa ło jed no li te go sys te mu oświa to we go dla tu byl -
ców; ist niał wa dli wy spo sób fi nan so wa nia, po nie waż na kła dy prze -
zna czo ne na edu ka cję czar nych dzie ci by ły nie wiel kie i do dat ko we
kosz ty mu sie li po nieść miesz kań cy ka żdej pro win cji pła cąc wy ższe
po dat ki to jed nak edu ka cja roz wi ja ła się dzię ki tym, któ rzy wi dzie -
li jej po trze bę i ka pi tal ne zna cze nie dla roz wo ju nie tyl ko po szcze -
gól nych jed no stek, ale ca łe go kra ju. Pra ca na po lu edu ka cji wpro -
wa dza ła Afry ka nów w szer szy, za chod ni świat. Uczy ła jak się w
nim od na leźć. Po ma ga ła stać się do bry mi oby wa te la mi ko lo nii i
jed no cze śnie, choć nie świa do mie, uczy ła ich oce niać i kry ty ko wać
wpły wy eu ro pej skie.
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Edu ca tion in So uth Afri ca at the turn of the XIX / XX cen tu ry
Sum ma ry

The ma in aim of this dis ser ta tion is to show the pro cess of the
de ve lop ment of edu ca tion in So uth Afri ca at the turn of the
XIX/XX cen tu ry. For this co un try the ar ri ving Eu ro pe ans car ry -
ing the ir way of thin king, vi sions of world and li ves we re the me -
aning ele ments. They en te red in the li ves of na ti ves tre ating them
li ke a fo re igners in the ir own co un try. Im po sing the Eu ro pe an cul -
tu re, from one si de they did a gre at harm a, on the other hand car -
ry ing the de ve lop ment of the le ar ning ope ned na ti ves to one self
and world. In the pro cess of de ve lo ping scho ol sys tem  the sub -
stan tial ro le play ed ar ri ving the re mis sio na ries in or der to pro pa -
ga te the idea of the sa lva tion. Mis sio na ries as chil dren of the ir ti me
re flec ted exi sting thin king and be ha vior. The va lue of the ir work,
the go od they ha ve de li ve red to the na ti ve pe ople, the fo un da tions
they la id for the trans for ma tion of the Afri can, not to men tion the
su pre me gift of the Go spel, can not be un de re sti ma ted. The way of
views of whi tes re fer ring to the na ti ve po pu la tion re flec ted the
pro blem of the edu ca tion. In sha ping this way of thin king re la -
tions play ed the cru cial ro le on the ra cial re la tion ships.

Key words: Edu ca tion in So uth Afri ca, mis sion scho ols, na ti ve
pro blem.
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Ste fan Sza ry*

Pa ide ia ja ko ar te, czy ar te ja ko pa ide ia?
Ide ały fi lo zo fii sta ro żyt nej i ar te pa ide ia w ma lar stwie

Vin cen ta van Go gha

1. Wpro wa dze nie. 2. Fi lo zo fia, sztu ka, pa ide ia. 3. Vin cent van Gogh – ma -
larz z du szą fi lo zo fa eg zy sten cji. 4. Ar te pa ide ia w ma lar stwie Vin cen ta van
Go gha. 5. Za koń cze nie

Abs trakt

Fi lo zo fia wy cho wa nia by ła cen tral nym pro ble mem w fi lo zo fii
sta ro żyt nej. Zwłasz cza od cza sów So kra te sa za da wa no so bie py ta -
nie o pa ide ię. Od po wiedź na to py ta nie nie by ła pro gra mem in te -
lek tu al nym, ale kon kret nym spo so bem ży cia. Po wy ższe za gad nie -
nie by ło ta kże istot ne dla ory gi nal ne go my śli cie la -ar ty sty Vin cen ta
van Go gha. Z je go twór czo ści ma lar skiej oraz z wy po wie dzi, zna -
nych zwłasz cza z licz nych li stów, prze bi ja głę bo ka myśl pe da go -
gicz na. Po pierw sze, czło wiek mu si na uczyć się pa trzeć na twarz
dru gie go czło wie ka w ta ki spo sób, aby od kry wał w niej nie ma te -
rię, lecz naj głęb szą ta jem ni cę, me ta fi zy kę. To ona jest źró dłem god -
no ści, je dy no ści i nie po wta rzal no ści ka żde go czło wie ka, nie za le -
żnie od oko licz no ści ze wnętrz nych ta kich jak za mo żność, po zy cja
spo łecz na, po cho dze nie, wy zna nie. Po dru gie, czło wiek jest isto tą

*) Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, 
e-mail: st.szary@gmail.com, http://www.stefan-szary.pl.tl
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cier pią cą – w ró żny spo sób do świad cza cier pie nia. Naj wła ściw szą
od po wie dzią, sta no wią cą si łę ży cia, jest mi łość. Aby na praw dę żyć
i pra wi dło wo się roz wi jać czło wiek po trze bu je mi ło ści. Brak mi ło -
ści pro wa dzi do śmier ci. Po trze cie, ta jem ni ca ludz kie go ist nie nia
to nie je dy nie fak tycz ność „tu” i „i te raz”, ale to ta kże głę bo ka me -
ta fi zycz ność. Są spra wy, z któ rych czło wie ko wi nie wol no drwić.
Żyć ozna cza wziąć na sie bie od po wie dzial ność za sie bie, za in nych,
za świat. Po wy ższe trzy aspek ty wy zna cza ją kie ru nek ory gi nal nej
my śli pe da go gicz nej, któ rej roz wi nię cie znaj du je my u ta kich my śli -
cie li jak Vik tor Emil Frankl, Karl Ja spers, Em ma nu el Lévi nas, Je -
an Paul Sar tre. 

Sło wa klu czo we

Pa ide ia, ar te te ra pia, Vin cent van Gogh

1. Wstęp

Za gad nie nie wy cho wa nia jest re flek sją po dej mo wa ną od naj -
daw niej szych cza sów. Jak wy cho wać czło wie ka? Ku cze mu wy cho -
wa nie ma zmie rzać? Ja ki ide ał wy cho waw czy jest naj wła ściw szy?
W ja ki spo sób mo żna go osią gnąć? Pro ble mem wy cho wa nia czło -
wie ka z jed nej stro ny w na tu ral ny spo sób zaj mu ją się ro dzi ce wy -
cho wu ją cy swo je dzie ci, z dru giej zaś stro ny, ma jąc na uwa dze szer -
szy kon tekst tej kwe stii, po dej mu ją go pe da go dzy, fi lo zo fo wie, psy -
cho lo dzy, hu ma ni ści, a na wet ar ty ści. Re flek sja nad czło wie kiem
łą czy wie le dzie dzin, któ re zmie rzać po win ny za rów no do stwo rze -
nia jak naj lep szych teo rii pe da go gicz nych, jak i do urze czy wist nia -
nia ich w ży ciu. Au to ro wi ni niej sze go ar ty ku łu nie zwy kle bli skie są
zwłasz cza eg zy sten cjal ne re flek sje Søre na Kier ke ga ar da, a ta kże fi -
lo zo ficz na myśl Em ma nu ela Lévi na sa. Wpływ obu tych my śli cie li
stał się za ra zem in spi ra cją dla wie lu wnio sków za war tych w tek -
ście. 
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2. Fi lo zo fia, pa ide ia, sztu ka

Ży cie i myśl nie za wsze by ły tak bar dzo roz dzie lo ne, jak ma to
miej sce w na szych cza sach. Fi lo zo fo wać, aby żyć, czy też żyć, aby fi -
lo zo fo wać? Na to py ta nie ka żdy fi lo zof mu si od po wie dzieć so bie
sam. Dla wie lu my śli cie li ta kże i dziś fi lo zo fia ozna cza nie ty le ka rie -
rę na uko wą, ile przede wszyst kim spo sób ży cia. Po dob ny pro blem
po ja wia się ta kże w in nych ob sza rach, ta kich jak sztu ka, re li gia, itd.
W od nie sie niu do hi sto rii ró żni cę tę pod kre śla w swo ich pra cach
Pier re Ha dot, któ ry wy raź nie uka zu je, że dla sta ro żyt nych fi lo zo fia
by ła nie ty le spo so bem na ży cie, ile spo so bem ży cia. Wie lu z nich ro -
zu mia ło, że czło wiek po sia da wy jąt ko wą zdol ność sta no wie nia o so -
bie: „jest coś, jed na je dy na rzecz, któ ra za le ży od nas i któ rej nam
nikt nie od bie rze. To wo la czy nie nia do brze, wo la dzia ła nia zgod nie
z ro zu mem. (…) Wo la czy nie nia do brze to nie zdo by ta we wnętrz na
twier dza, któ rą ka żdy mo że zbu do wać w so bie. Tam znaj dzie wol -
ność, nie za le żność, nie ty kal ność i – a jest to war tość wy bit nie sto ic -
ka – zgod ność z so bą sa mym”1. Na tym po le ga je go du cho wa war -
tość i we wnętrz ne pięk no. „Urok ludz kie go po wa bu jest od bi ciem
ukry tej w nas du cho wo ści, wy ra zem te go, kim na praw dę je ste śmy,
jak ukształ to wa li śmy na sze czło wie czeń stwo. Wy po wia da ne po glą -
dy i de kla ra cje ni gdy nie po wie dzą nam praw dy o tym, kim jest da -
na oso ba, a co naj wy żej, za ko go chcia ła by ucho dzić. Nie co ła twiej
przy cho dzi nam od kryć praw dzi wy cha rak ter czło wie ka, ob ser wu -
jąc je go czy ny, ale tu ta kże mo żna ulec efek tom dzia ła nia na po kaz.
Jest jed nak coś, nad czym nie koń ca pa nu je my i z cze go czę sto nie
zda je my so bie spra wy, a co po zwa la in nym zo ba czyć na szą skry wa -
ną skrzęt nie oso bo wość”2. Fi lo zo fie sta ro żyt ni, zwłasz cza So kra tes,
któ ry dla wie lu stał się wzo rem do na śla do wa nia, pod kre śla li war -
tość ży cia du cho we go nad ist nie niem ma te rial nym, stąd też ich fi lo -

1) P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Warszawa 2000, s. 171.
2) K. Kaśkiewicz, Wprowadzenie, w: F. Schiller, Kallias, czyli o pięknie, tłum. zbiorowe

pod kier. M. Żelaznego, Warszawa 2010, s. 35.
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zo fia za wie ra ła pro gram do sko na le nia się we wnętrz ne go, re ali zo wa -
ne go ja ko „ucze nie się ży cia”, „ucze nie się dia lo gu”, „ucze nie się
śmier ci”, „ucze nie się czy ta nia”, „kon wer sja” i „me ta no ja”3. Ży cie
chcie li oni prze ży wać ja ko umi ło wa nie i po szu ki wa nie mą dro ści, zaś
ide ałem by ła po stać mę dr ca. Mę drzec nie ozna czał ko goś, kto po sia -
da ty tu ły i pre stiż w gro nie uczo nych, lecz te go, kto zgłę bił ta jem ni -
cę ży cia, cier pie nia, śmier ci, prze mi ja nia, szczę ścia i po tra fi po zy tyw -
nie od dzia ły wać na in nych. Stąd też „sto icy mó wi li – pi sze Ha dot –
że mę dr cy to nie zwy kła rzad kość, tak jest ich ma ło – mo że ist nie je
tyl ko je den, a mo że na wet w ogó le ża den”4. Jak już wspo mnia no
praw dzi wym mę dr cem dla wie lu stał się So kra tes, fi lo zof, któ ry nie
na pi sał żad ne go dzie ła. Je go dzie łem by ło je go wła sne ży cie – da ją ce
naj bar dziej do my śle nia. Wszę dzie, gdzie się po ja wiał, gro ma dził
wo kół sie bie tłu my słu cha czy. Gar nę ła się do nie go zwłasz cza mło -
dzież ateń ska. Na po zór był czło wie kiem nie szcze gól nym: szpet ny,
ły sy, bro da ty i pła sko no sy, a mi mo te go wzbu dzał za zdrość tych, któ -
rzy uwa ża li sie bie sa mych za za wo do wych fi lo zo fów – so fi stów. W
prze ci wień stwie do nich So kra tes przy wie lu oka zjach po wta rzał sło -
wa: scio me ni hil sci re – „wiem, że nic nie wiem”. A do swo ich słu -
cha czy kie ro wał we zwa nie: „troszcz cie się o swo je ży cie we wnętrz ne
i o swo ją du szę”. Wer ner Ja eger w ksią żce pt. Pa ide ia wy do był pe da -
go gicz ny, a za ra zem te ra peu tycz ny aspekt dzia łal no ści So kra te sa.
„So kra tes prze ma wia jak le karz, tyl ko je go pa cjen tem nie jest czło -
wiek ja ko isto ta fi zycz na, lecz ja ko isto ta du cho wa. W pi smach so -
kra ty ków spo ty ka my nie zmier nie czę sto miej sca, w któ rych jest mo -
wa o pie lę gna cji du szy i tro sce o du szę ja ko naj pil niej szym za da niu
czło wie ka”5. Tą wy ty czo ną przez So kra te sa dro gą kro czy li sto icy,
epi ku rej czy cy, cy ni cy ze słyn nym z naj ró żniej szych aneg dot Dio ge -
ne sem z Sy no py. Fi lo zo fia sta ro żyt na – stwier dza wy raź nie Ha dot –
„jest te ra pią: «je dy nym na szym za ję ciem po win no być na sze wy -

3) Zob. J. Domański, Posłowie, w: P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P.
Domański, Warszawa 2003, s. 323.

4) P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, dz. cyt., s. 283.
5) W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia i H. Bednarek,

Warszawa 2001, s. 590.
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zdro wie nie»”6. Te ra peu tycz ny pro gram sto ików za wie rał się mię dzy
in ny mi w stwier dze niu, że „żyć swo bod nie to wy rzec się pra gnie nia
te go, co od nas nie za le ży i co się nam wy my ka, po to, by przy wią zy -
wać się do te go tyl ko, co od nas za le ży”7. Niech nie przy gnę bia czło -
wie ka to, na co nie ma on wpły wu. We dług Epi ku ra jed ną z głów -
nych przy czyn od czu wa nia nie szczę ścia w ży ciu jest lęk. „Nie szczę -
ście lu dzi po cho dzi stąd, że bo ją się rze czy, któ rych nie ma się co
bać, i że pra gną rze czy, któ rych pra gnąc ko niecz nie nie trze ba i któ -
re im się wy my ka ją”8. Stąd te ra pia przez nie go za le ca na by ła po pro -
stu me to dą po zy tyw ne go prze zwy cię że nia lę ku. Jed na z sen ten cji
epi ku rej skich gło si ła: „Czczy jest wy wód fi lo zo fa, je śli się nie przy -
czy nia do ule cze nia cho ro by du szy”9.

Mo że zdzi wić tak bli ski zwią zek fi lo zo fii i te ra pii, któ ry wska -
zu je jed no cze śnie na to, że pa ide ia ozna cza ła w pierw szym rzę dzie
nie ty le roz wój in te lek tu al ny, ile obej mo wa ła tro skę o roz wój ca łej
oso by, mia ła na uwa dze sztu kę ży cia. Ce lem wy cho wa nia by ła mą -
drość, któ ra „nie tyl ko po zwa la po zna wać; [ile przede wszyst kim]
po zwa la «być» ina czej”10. Stąd do gro na hu ma ni stów -wy cho waw -
ców na le żą nie tyl ko twór cy mniej lub bar dziej uda nych tek stów fi -
lo zo ficz nych, ale ta kże ci, któ rzy jak So kra tes czy Dio ge nes, nie pi -
sząc fi lo zo ficz nych dzieł, po wie dzie li wie le na te mat prze mi ja nia,
cier pie nia, śmier ci, sa mot no ści, ży cia.

3. Vin cent van Gogh – ma larz z du szą fi lo zo fa eg zy sten cji

Wśród fi lo zo fów ży cia na szcze gól ną uwa gę za słu gu je czło wiek
nie prze cięt ny, my śli ciel i twór ca, ma larz z du szą fi lo zo fa eg zy sten -
cji, czło wiek, któ ry „był ina czej”, a przez to zo stał w swo im ży ciu
ska za ny zo stał na sa mot ność i nie zro zu mie nie – Vin cent van Gogh. 

6) Zob. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, dz. cyt., s. 25.
7) Tamże, s. 24.
8) Tamże, s. 25.
9) Tamże, s. 292.

10) Tamże, s. 288.
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„Był wy jąt ko wym czło wie kiem i w do dat ku wy jąt ko wo wy glą -
dał. – Tak wspo mi na li van Go gha ci, któ rzy zna li go oso bi ście,
wśród nich P. C. Görlitz. – Był do brze zbu do wa ny i miał ru da we
wło sy, któ re wy wi ja ły się na koń cach; twarz zwy czaj na i po kry ta pie -
ga mi, jed nak zmie nia ła się i cu dow nie roz świe tla ła, kie dy ogar niał
go en tu zjazm, co czę sto się zda rza ło. Van Gogh cią gle wy wo ły wał
śmiech swo ją po sta wą i za cho wa niem, po nie waż we wszyst kim, co
ro bił, my ślał i czuł, a ta kże sty lem ży cia, ró żnił się od swo ich ró wie -
śni ków. A wte dy je go twarz na bie ra ła abs trak cyj ne go wy ra zu za my -
śle nia, głę bo kiej po wa gi, me lan cho lii. Lecz gdy się śmiał, ro bił to
bar dzo ser decz nie i en tu zja stycz nie, a je go twarz się roz świe tla ła”11.

Van Gogh po dob nie jak So kra tes no sił w so bie głę bo kie prze -
świad cze nie o tym, że „bez myśl nym ży ciem żyć czło wie ko wi nie
war to”12. Prze żyć ży cie ozna cza ło dla nie go urze czy wist nić w nim
praw dę i do bro. Te dwie war to ści sta no wi ły głów ne fi la ry fi lo zo fii
ży cia Vin cen ta van Go gha. Chciał je re ali zo wać w swo im ży ciu naj -
pierw ja ko pa stor, gło sząc lu dziom Ewan ge lię. Karl Ja spers o tym
wy da rze niu na pi sał: „Oko ło 1887 ro ku, a za tem wów czas, gdy Van
Gogh bez suk ce su pró bo wał się na uczyć ję zy ków sta ro żyt nych, by
móc stu dio wać teo lo gię, po wie dział do swe go na uczy cie la: «…
pra gnę dać po kój ubo gim w ich ziem skim lo sie». Ana lo gicz ne wy -
po wie dzi po ja wia ją się w trak cie ca łe go ży cia ar ty sty, któ ry chciał
swą sztu ką nieść po cie chę”13. Kie dy oka za ło się, że by cie pa sto rem
nie jest je go ży cio wym po wo ła niem, szu kał da lej swo jej ży cio wej
ście żki, aż do prze ło mo wej chwi li, któ rą mo żna na zwać szcze gól -
nym mo men tem eg zy sten cji, w któ rym od krył sztu kę. „Miał wów -
czas dwa dzie ścia sześć lat – pi sze Ja spers. – W okre sie tym Van
Gogh strasz nie się mę czył: «Nie mam in nej tro ski prócz tej: do cze -
go się na da ję, sko ro nie mo gę po ma gać ani przy dać się w ja ki kol -
wiek spo sób!» Ale w tym cza sie je go ży cie wresz cie się speł ni ło w
świa do mo ści po wo ła nia: «Po wie dzia łem so bie: chwy cę ołó wek,

11) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, tłum. M. Rabsztyn, Warszawa 2008, s. 18.
12) Platon, Dialogi. Obrona Sokratesa, tłum. Wł. Witwicki, Warszawa 1993, s. 204.
13) K. Jaspers, Strindberg i Van Gogh, tłum. R. Reszke, Warszawa 2006, s. 207.
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zno wu za cznę ry so wać, i od tej chwi li wszyst ko się zmie ni ło». Od
tej po ry słu żył sztu ce”14. Roz po czę ło się ży cie my śli cie la -ar ty sty, eg -
zy sten cja ma la rza Vin cen ta van Go gha.

Obok ma lar stwa dru gą je go pa sję sta no wi ło czy ta nie. W li -
stach do bra ta czę sto do no sił o tym, ja kie lek tu ry sta no wią je go po -
karm du cho wy. „Mi łość do ksią żek – pi sał w lip cu 1888 ro ku – jest
tak sa mo świę ta jak mi łość do Rem brand ta, i my ślę na wet, że oba
uczu cia się uzu peł nia ją. (…) Ale trze ba na uczyć się czy tać, tak sa -
mo jak trze ba na uczyć się wi dzieć i na uczyć się żyć”15. Cał kiem
mo żli we, że praw da le ży nie ja ko przed na mi i wo kół nas, jed nak by
ją rze czy wi ście do strzec i wy ra zić, po trze ba wy sił ku, tru du, za an -
ga żo wa nia. W póź niej szym okre sie swo je ży cia, już w cza sie cho ro -
by, van Gogh na pi sze: „praw da jest mi tak dro ga, tak dro gie dą że -
nie do od da nia praw dy, że, wy da je mi się, wo lał bym być szew cem
niż mu zy kan tem ko lo rów. W ka żdym bądź ra zie mo je usi ło wa nie,
by trzy mać się praw dy, jest, być mo że, naj lep szym le kiem na zwal -
cza nie cho ro by, któ ra mnie gnę bi w dal szym cią gu”16. Ży cie van
Go gha by ło wal ką o ży cie praw dzi we, a jak wia do mo, już Pla ton w
ale go rii o ja ski ni za po wie dział, że trud ny los cze ka ko goś, kto pra -
gnie być w swo im ży ciu za wsze wier nym praw dzie. Pla ton miał z
pew no ścią na my śli swo je go mi strza So kra te sa, któ re go od rzu co no
i ska za no w ro ku 399 p.n.e. na ka rę śmier ci. Sa mot ność, od rzu ce -
nie i izo la cja sta ły się źró dłem nie wy mow ne go cier pie nia ta kże w
ży ciu Vin cen ta van Go gha. 

W ro ku 1883 ma jąc 30 lat Vin cent wró cił do ro dzi ców, któ rzy
miesz ka li w Nu enen w Bra ban cji. Stan swo jej du szy od dał w li ście
pi sa nym do swo je go bra ta: „[Mat ka i oj ciec] wa ha ją się, czy przy -
jąć mnie do do mu, jak by cho dzi ło o du że go, ku dła te go psa. Bę dzie
wcho dził z mo kry mi ła pa mi do po ko ju – po za tym jest ta ki ku dła -
ty. Wszyst kim bę dzie prze szka dzał. I gło śno szcze ka. Krót ko mó -
wiąc – brud ne zwie rzę. No do brze, ale to zwie rzę ma prze cież

14) Tamże, ss. 186-187.
15) V. van Gogh, Listy do brata, tłum. J. Guze, M. Chełkowski, Warszawa 2002, s. 89.
16) H. Perruchot, Van Gogh, tłum. K. Byczewska, Warszawa 1960, ss. 387-388.
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ludz ką hi sto rię i choć jest tyl ko psem, ludz ką du szę. Du szę do syć
wra żli wą, by od czuć, co się o nim my śli, pod czas gdy zwy kły pies
te go nie po tra fi”17.

Vin cent van Gogh czuł się sa mot nym wśród naj bli ższych, a
po nad to ode pchnię tym przez in nych. „Trak to wa ny jak sza le niec i
za gro że nie dla spo łecz no ści, czę sto był wy śmie wa ny pod czas pra -
cy, a ulicz ni cy rzu ca li w nie go ka mie nia mi, gdy tyl ko roz sta wiał w
mie ście szta lu gi. Je den z tych ulicz ni ków, wspo mi na jąc to po la -
tach, wy ja śniał po wo dy: «Ra zem z in ny mi mło dy mi ludź mi na bi ja -
łem się z te go dzi wacz ne go ma la rza. Cóż, by li śmy wte dy tyl ko
dzieć mi. Je go wy gląd bar dzo nas śmie szył. Dłu gi, wiel gach ny ka -
pe lusz, cią głe za trzy my wa nie się i przy glą da nie ró żnym rze czom
po bu dza ło nas do drwin»”18. 

Ból osa mot nie nia, od rzu ce nia i nie ro zu mie nia nie po zo sta je u
czło wie ka bez we wnętrz ne go od ze wu, cza sem pro wa dzi wręcz do
tra gicz nych skut ków – au to de struk cji. „Czym je stem w oczach
wie lu lu dzi? – Ża li się Vin cent w li ście do Theo. – Je stem ze rem,
dzi wa kiem, czło wie kiem nie zno śnym. Je stem kimś, kto nie ma i ni -
gdy nie bę dzie miał sta no wi ska w spo łe czeń stwie, je stem gor szy od
naj gor szych. Do brze, po wiedz my, że to praw da. Chciał bym udo -
wod nić swo im dzie łem, że mi mo wszyst ko w ser cu te go dzi wa ka i
nic po nia tkwi jesz cze ja kaś si ła”19. Si łą tą, swo istą au to te ra pią, by ła
twór czość. Obok praw dy i do bra sta ła się ona dla Van Go gha trze -
cim istot nym ele men tem je go fi lo zo fii ży cia. W ma lo wa niu od czu -
wał za do wo le nie i po czu cie spo ko ju. W li ście do swo jej sio stry
Wil, na pi sa nym w ro ku 1887, wy znał: „ma lo wa nie ob ra zu przy no -
si mi ulgę, i bez te go był bym bar dziej nie szczę śli wy, niż je stem”20.
W ma lar stwie znaj do wał ra dość i sens swo je go ist nie nia. Czy twór -
czość van Go gha oprócz war to ści es te tycz nej po sia da ta kże war -
tość te ra peu tycz ną, wy cho waw czą, pro mie niu ją cą na in nych? 

17) V. van Gogh, Listy do brata, dz. cyt., s. 281.
18) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, dz. cyt., s. 129.
19) V. van Gogh, Listy do brata, dz. cyt., s. 209.
20) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, dz. cyt., 84.
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4. Ar te pa ide ia w ma lar stwie Vin cen ta van Go gha

Ma lo wa nie dla van Go gha nie by ło je dy nie czyn no ścią ze -
wnętrz ną, mo żli wie do sko na le wy ko ny wa nym rze mio słem, ale by -
ło ono przede wszyst kim nie ła twą pró bą wy ra że nia sie bie, swo je go
wnę trza, my śli, uczuć. Je go twór czość ta kże i dziś jest za pro sze -
niem do spo tka nia i do wkro cze nia w świat je go umy słu i ser ca, jest
za pro sze niem do au ten tycz ne go spo tka nia z je go świa tem, z naj -
głęb szą we wnętrz no ścią. Pi sze o tym ta kże Lévi nas: „To wła śnie
sa ma we wnętrz ność rze czy ja ko pierw sza zy sku je w sztu ce oso bo -
wość. Mar twa na tu ra, pej zaż, a tym bar dziej por tret, ży ją swym
wła snym we wnętrz nym ży ciem, któ re wy ra ża ich ma te rial na po -
wło ka. Pej zaż to, jak już wie my, stan du szy. Nie za le żnie od du szy
przed mio tów, dzie ło sztu ki wy ra ża to, co na zy wa my świa tem ar ty -
sty. Ist nie je więc świat De la cro ix i świat Vik to ra Hu go. Rze czy wi -
stość ar ty stycz na to śro dek wy ra zu du szy. Po przez współ od czu wa -
nie z owa du szą rze czy lub du szą ar ty sty eg zo tycz ność dzie ła zo sta -
je włą czo na do na sze go świa ta. Jest tak o ty le, o ile in ność dru gie -
go czło wie ka po zo sta nie al ter ego do stęp nym po przez współ czu -
cie”21. Van Gogh uwa żał, że „aby na pi sać ksią żkę, za grać ro lę, na -
ma lo wać ob raz, w któ rych jest ży cie, ich au tor sam mu si być ży -
wym czło wie kiem”22. Ży cie, dzie ło i czło wiek w ro zu mie niu van
Go gha two rzą jed ność. Czy to zna czy, że prze ży wa jąc dziś dzie ła
van Go gha, spo ty ka my się z nim sa mym? Czy tę ta jem ni cę, ową
„in ną stro nę by cia”, chciał lu dziom uświa do mić van Gogh? Czy
chciał po wie dzieć, że ży cie moc niej sze jest niż śmierć; że w czło -
wie ku jest ja kaś nie śmier tel ność?

W je go twór czo ści naj wa żniej sze miej sce zaj mo wał czło wiek.
„Twarz ludz ka – pi sał – to w grun cie rze czy je dy na rzecz, któ ra
mnie w ma lar stwie wzru sza do głę bi i po zwa la mi od czuć nie skoń -
czo ność le piej niż wszyst ko in ne”23. Nikt nie jest w tym aspek cie

21) E. Lévinas, Istniejący i Istnienie, J. Margański, Kraków 2006, s. 86.
22) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, dz. cyt., s. 79.
23) H. Perruchot, Van Gogh, dz. cyt., s. 286.
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tak bli ski van Go gho wi jak Em ma nu el Lévi nas. Ta kże dla nie go
ludz ka twarz by ła czymś ab so lut nie wy jąt ko wym. „Twa rzy nie mo -
żna po siąść, nie mo żna nią za wład nąć, mieć ją do dys po zy cji.
Twarz nie zna czy ni cze go oprócz sie bie. Lecz zna cząc sie bie,
otwie ra za ra zem dro gę ku Nie skoń czo ne mu”24. Twarz za wsze jest
wy jąt ko wa, nie po wta rzal na i je dy na. Dla te go nie ma lże cu dem jest
mo żli wość jej au ten tycz ne go prze sta wie nia. Czy van Gogh, po -
dob nie jak Lévi nas uwa żał, że twarz jest nie te ma ty zo wal na, że wy -
my ka się ona do świad cze niu zmy sło we mu ro zu mia ne mu ja ko po -
zna nie i wie dza, że w jej przy pad ku ma my do czy nie nia z ro dza jem
epi fa nii, ob ja wie nia, że za wie ra ona w so bie ślad Nie skoń czo ne go?
Czy van Gogh do świad czał swo istej mi sty ki twa rzy? Trud no
stwier dzić to w jed no znacz ny spo sób, nie mniej na stę pu ją ce sło wa
ar ty sty wy da ją się być bli skie po wy ższej in ter pre ta cji: „«Był bym w
roz pa czy – twier dzi [van Gogh] – gdy by mo je po sta ci by ły do -
bre… Nie chcę ma lo wać ich w aka de mic ko po praw ny spo sób…
Je śli się sfo to gra fu je ko pią ce go czło wie ka, on z pew no ścią nie bę -
dzie na praw dę ko pać». Trze ba ma lo wać rze czy nie ta kie, ja kie są w
isto cie, ale jak się je czu je, ma lo wać w ru chu, ma lo wać «ruch dla
ru chu» i nie oba wiać się – wzo rem Dau mie ra i De la cro ix – je śli w
re zul ta cie otrzy ma się «do wol ne pro por cje», ana to mię i struk tu rę,
któ rej nie po chwa li li by «aka de mi cy». «Mo im go rą cym pra gnie -
niem jest na uczyć się wpro wa dzać ta kie nie do kład no ści, ano ma lie,
prze su nię cia i zmia ny rze czy wi sto ści, że by z te go wy szło kłam stwo
– tak, je śli kto chce – ale kłam stwo praw dziw sze od dro bia zgo wo
wier nej praw dy»”25. Praw da nie jest ze wnętrz nym od wzo ro wa -
niem, ale od czu ciem wnę trza, na wet, za ce nę pew ne go ro dza ju de -
for ma cji ze wnętrz nej. Dla te go też van Gogh uży wa ko lo ru w swo -
isty, ory gi nal ny dla sie bie spo sób. „Za miast sta rać się od dać do -
kład nie to, co wi dzę, po słu gu ję się ko lo rem w spo sób do wol ny, że -
by tym do bit niej wy po wie dzieć się”26. Ma lo wa nie ludz kich twa rzy
nie by ło dla nie go za ba wą, lecz ro dza jem naj głęb sze go prze ży cia,
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24) J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, ss. 178-179.
25) H. Perruchot, Van Gogh, dz. cyt., s. 198.
26) Tamże, s. 285.
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spra wą naj bar dziej po wa żną. „Ma lu jąc por tre ty, cią gle czu ję, że
stą pam po twar dym grun cie. Mam świa do mość, że to na praw dę
po wa żna pra ca – choć być mo że nie jest to naj lep sze sło wo – ale
dzię ki te mu mo gę nadać for mę te mu, co we mnie lep sze, po wa -
żniej sze”27. Sil ne prze sła nie pe da go gicz ne ja kie stąd do cie ra, po -
dob ne jest do fi lo zo ficz ne go wo ła nia Lévi na sa o umie jęt ność pa -
trze nia, gdy spo glą da się w ludz ką twarz. Nie go dzi wo ścią jest
uprzed mio to wy wa nie, odzie ra nie twa rzy z jej me ta fi zycz no ści 28, ni -
co ścio wa nie jej. Czło wiek nie jest przed mio tem. To praw da fun da -
men tal na o de cy du ją cym, a na wet dra ma tycz nym, zna cze niu.
Trud no nie wspo mnieć w tym miej scu fi lo zo fii Je ana Pau la Sar -
tre’a, we dług któ re go „jed nost ka jest za wsze win na wo bec In nych
i sa mej sie bie. Je śli ule gam spoj rze niu In ne go, mo ja wi na po le ga na
tym, że ze zwa lam na mo ją wła sną alie na cję, przez co po śred nio po -
pie ram ogra ni cza ją ce mnie dzia ła nie In ne go (je go «grzech»). Kie -
dy na to miast kie ru ję mo ją wol ność ku In ne mu, po peł niam
«grzech», po nie waż po wo du ję je go alie na cję, uj mu ję go ja ko
obiekt i na rzę dzie mo ich ce lów”29. Pe da go gicz na war tość por tre -
tów van Go gha uka zu ją ca me ta fi zy kę ob ja wia ją cą się w ludz kiej
twa rzy i za wie ra ją ca ide ał umie jęt ne go pa trze nia, jest zbie żna z
ape lem Lévi na sa i po czę ści ta kże Sar tre’a, dla któ rych uprzed mio -
to wie nie czło wie ka jest naj cię ższym grze chem pe da go gicz nym, z
tra gicz ny mi dal szy mi kon se kwen cja mi. „Lu dzie nie są przed mio -
ta mi, któ re ist nie ją jak krze sła i sto ły. Lu dzie ży ją, je śli do cho dzą
do wnio sku, że ich ży cie jest zre du ko wa ne je dy nie do eg zy sten cji
krze seł i sto łów, to po peł nia ją sa mo bój stwo”30.

27) K. Jaspers, Strindberg i Van Gogh, dz. cyt., s. 201. 
28) Metafizyczność twarzy rozumiana jest tutaj jako rodzaj transcendencji

epistemologicznej, której doświadcza się nie w poznaniu zmysłowym, lecz w otwarciu
i przyjęciu epifanii, w ekspresji „niezależnej od obiektywnych rysów składających się
na fizjonomię” (Natalie Depraz, Zrozumieć fenomenologię. Konkretna praktyka, tłum.
A. Czarnecka, Warszawa 2010, s. 278). 

29) W. Gromczyński, Egzystencjalizm Jeana Paula Sartre’a, w: Filozofia XX wieku, red. 
Z. Kuderowicz, t. I, Warszawa 2002, s. 214.

30) Cyt. za: V. E. Frankl, Homo patiens, tłum. R. Czernecki i Z. J. Jaroszewski, Warszawa
1998, s. 150.
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Szcze gól nym dzie łem na ma lo wa nym w kwiet niu 1885 ro ku
jest ob raz pt. Je dzą cy kar to fle. Uka zu je on ro dzi nę wie śnia ków o
na zwi sku de Gro ot, któ rzy spo ży wa ją wie czor ny po si łek. W li ście
do bra ta van Gogh tłu ma czył: „Sta ra łem się pod kre ślić, że ci lu -
dzie je dzą cy kar to fle w świe tle lam py ko pa li zie mię do kład nie ty mi
sa my mi rę ko ma, któ ry mi bio rą po ży wie nie z ta le rza – po ka zu ję za -
tem, że rę ce słu żą im do pra cy i że uczci we za ro bi li na swo je je dze -
nie”31. Van Gogh „da je do my śle nia” wo kół ta kich te ma tów, jak:
god ność czło wie ka, ży cie uświę co ne tru dem pra cy, szczę ście w
krę gu bli skich so bie osób, mi łość ja ko umie jęt ność dzie le nia się
do brem. „Po nie waż two rząc, fi zycz nie oszu ku je my, ar ty ści pró bu -
ją pło dzić my śli miast dzie ci i mi mo wszyst ko znaj du ją się w cen -
trum te go, co ludz kie. W ob ra zie chciał bym, by jak mu zy ka niósł
po cie sze nie. Chciał bym na ma lo wać mę żczyzn czy ko bie ty z ową
wiecz no ścią, któ rej ozna ką był on giś wo al nie bie ski, któ rej po szu -
ku je my w świe ce niu, w drże niu na szych barw”32. Vin cent ma lo wał
tka czy przy warsz ta tach, ora czy i ko pa czy, siew ców. A ka żde dzie -
ło bu dzi głę bo ką in spi ra cję i wzy wa do roz mo wy o ży ciu i sze ro ko
ro zu mia nym sen sie eg zy sten cji.

Ko lej nym te ma tem ma lar stwa van Go gha by ły na tu ra i kwia -
ty: słyn ne Sło necz ni ki (1888), Iry sy (1889), Kwit ną ce ga łę zie mig da -
łow ca (1890), Ró że w wa zo nie (1890). Czy Vin cent ma lo wał kwia -
ty po to, aby zła go dzić cier pie nie, prze zwy cię żyć chwi le cią żą ce go
smut ku, roz siać wo kół sie bie cie pło ra do ści? Czy po przez nie
chciał się spo tkać z ludź mi smut ny mi, cier pią cy mi, po trze bu ją cy -
mi wspar cia i po cie sze nia? „Zo ba czysz – pi sał do bra ta 23 stycz nia
1889 ro ku ma jąc na uwa dze Sło necz ni ki – że te płót na dzia ła ją.
Jest to ma lar stwo nie co się zmie nia ją ce, któ re na bie ra bo gac twa,
kie dy pa trzeć na nie dłu żej. Wiesz zresz tą, że Gau gu in lu bi ogrom -
nie te płót na, po wie dział mi kie dyś mię dzy in ny mi: «Tak… to
jest… kwiat»”33. Ko lor żół ty, tak czę sto uży wa ny przez van Go gha,

31) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, dz. cyt., 62.
32) K. Jaspers, Strindberg i Van Gogh, dz. cyt., s. 200. 
33) V. van Gogh, Listy do brata, dz. cyt., s. 415.
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uwa żał on za „naj wspa nial szą świa tłość mi ło ści”34. A cze goż po -
trze ba naj bar dziej czło wie ko wi cier pią ce mu? Pew ne go dnia do
swo jej sio stry Wil Vin cent po wie dział: „le ka rze w po zor nie bez na -
dziej nych przy pad kach mo gą sa mą swo ją obec no ścią, sa mym ser -
decz niej szym i ła god niej szym uści skiem dło ni po móc i po krze -
pić”35. Lu dzie po trze bu ją mi ło ści, a kwia ty van Go gha są jej sym -
bo lem, wy jąt ko wym i nie po wta rzal nym. Wy da je się, że kon cep cja
czło wie ka, ja ką no si w so bie van Gogh bli ska jest tej, któ rą wy ra żał
Vik tor Emil Frankl – czło wiek to ho mo pa tiens – isto ta cier pią ca.
„Ob ra zo wi ho mo sa piens prze ciw sta wia my ob raz ho mo pa tiens, a
na ka zo wi sa pe re au de – pa ti au de – od waż się cier pieć! Cho dzi o
mę stwo, o od wa gę cier pie nia, o przy ję cie cier pie nia, afir mo wa nie
go. Tyl ko na tej dro dze zbli ża my się do praw dy, tyl ko na tej dro -
dze, nie zaś na dro dze uciecz ki i stra chu przed cier pie niem”36.
Wła ści wą od po wie dzią na cier pie nie jest mi łość. Vin cent van
Gogh pra gnie bar dzo wy raź nie po wie dzieć, że mi łość jest naj wa -
żniej sza. To ko lej ny ak cent pe da go gicz ny w je go twór czo ści. O mi -
ło ści ja ko si le twór czej pi sał w ro ku 1887 do swo jej sio stry: „A te -
raz cóż po wie dzieć o tym, co na pi sa łaś o ro śli nach i desz czu? Sa ma
zo bacz, że w na tu rze wie le kwia tów zo sta je zgnie cio nych, wy mro -
żo nych lub spa lo nych słoń cem i przez to nie ka żde ziar no zbo ża
wra ca do gle by, po tym jak doj rza ło do za kieł ko wa nia i wy ro sło w
kłos – co wię cej, znacz nie więk sza licz ba zia ren zbo ża nie roz wi ja
się, tyl ko koń czy w mły nie – czyż nie tak? A te raz, po rów nu jąc
ludz kie isto ty z ziar na mi zbo ża – w ka żdym czło wie ku, któ ry jest
zdro wy i na tu ral ny, ist nie je „si ła kieł ko wa nia”, tak jak w ziar nie
zbo ża. A na tu ral ne ży cie to kieł ko wa nie. Czym dla ziar na jest si ła
kieł ko wa nia, tym dla nas jest mi łość. Zwy kle sto imy z kwa śną mi -
ną i bra ku je nam słów, jak my ślę, kie dy, ha mo wa ni w na tu ral nym
roz wo ju, orien tu je my się, że kieł ko wa nie zo sta ło uda rem nio ne, a
sa mi zna leź li śmy się w rów nie bez na dziej nym po ło że niu, co ziar no

34) H. Perruchot, Van Gogh, dz. cyt., s. 291.
35) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, dz. cyt., s. 125.
36) V. E. Frankl, Homo patiens, dz. cyt., s. 83.
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po mię dzy żar na mi”37. Czło wiek do świad cza w swo im ży ciu cier -
pie nia, a wraz z nim po ja wia ją ce go się za gro że nia bez sen sem, prze -
świad cze niem o „pu st ce ist nie nia”. Si łą ży cia jest mi łość, o któ rej
van Gogh opo wia dał ma lu jąc kwia ty.

Jesz cze in nym mo ty wem ma lar stwa van Go gha by ła me ta fi zy -
ka. „[Ar ty sta] chciał by, że by je go ma lar stwo by ło «jak mu zy ka gra -
na z uczu ciem» – jak mo dli twa. Ko lo ry to dla nie go nu ty ja kie goś
ora to rium – nu ty czer wo ne, nu ty żół te, nu ty zie lo ne. «Ma mże to
wy znać? Jest we mnie nie za spo ko jo na po trze ba re li gii; więc wy -
cho dzę no cą z do mu i ma lu ję gwiaz dy»38. Ta kże i w tym miej scu
przy cho dzi nam myśl fi lo zo fia Em ma nu ela Lévi na sa, któ ry w dzie -
le Ca łość i nie skoń czo ność pi sał: „Pra gnie nie me ta fi zycz ne zmie rza
do cze goś cał kiem in ne go, do ab so lut nie in ne go. (…) Pra gnie nie
me ta fi zycz ne nie szu ka po wro tu, bo jest pra gnie niem kra iny, w
któ rej wca le się nie uro dzi li śmy. Kra ju cał ko wi cie ob ce go, któ ry ni -
gdy nie był na szą oj czy zną i do któ re go ni gdy nie za wę dru je my.
Pra gnie nie me ta fi zycz ne nie opie ra się na żad nym uprzed nim po -
wi no wac twie. Jest pra gnie niem, któ re go nie spo sób za spo ko ić”39.
Vin cent na ma lo wał ob ra zy: Ta ras ka wiar ni no cą (1888), Gwiaź dzi -
sta noc nad Ro da nem (1888), Gwiaź dzi sta noc (1889). De rek Fell
pi sze: „Gwiaź dzi sta noc wy da je się opie wać nie biań ską in spi ra cję,
jak też ko men to wać igno ran cję ludz ko ści oraz jej nie zdol ność do
do strze że nia pięk na i do od da wa nia czci noc ne mu nie bu. Gwiaź -
dzi sta noc sta je się za tem me ta fo rą sztu ki Vin cen ta – cze goś, co
war te jest za chwy tu, a na co więk szość lu dzi po zo sta je śle pa”40.
Van Gogh ape lu je, aby lu dzie nie sta li się nie wol ni ka mi sche ma -
tów i po wierz chow no ści, aby nie zżar ła ich za bój cza ru ty na, aby
ich wzrok nie był przy ku ty je dy nie do te go, co ziem skie, lecz
wzno sił się ta kże do te go, co wzy wa ku prze kra cza niu wła snej
ogra ni czo no ści, do prze ży cia wła sne go ży cia w mą dro ści, któ ra
„nie tyl ko po zwa la po zna wać; [ale] po zwa la «być» ina czej”41. Dla -

37) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, dz. cyt., s. 77. 
38) H. Perruchot, Van Gogh, dz. cyt., s. 295-296.
39) E. Lévinas, Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 18-19.
40) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, dz. cyt., s. 141.
41) Zob. przypis 9.
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te go czło wiek, na wet w chwi lach no cy ży cia, nie po wi nien pod da -
wać się strasz li wej czer ni roz pa czy, ale po wi nien on za wsze w
swym ser cu od kry wać blask gwiazd, moc na dziei, dzię ki któ rej
mo żli we sta je się prze zwy cię ża nie my śli o bez sen sie ist nie nia. Van
Gogh mó wi nam, że na wet w ta kich chwi lach, zda wać by się mo -
gło sy tu acjach nie do prze zwy cię że nia, mo żna po ko nać roz pacz i
do strzec sens ist nie nia. Pe da go gicz ny aspekt w tym za kre sie za wie -
ra się w na dziei, któ ra się ga w Nie skoń czo ność. Ta jem ni ca ludz kie -
go ist nie nia to nie je dy nie fak tycz ność „tu” i „i te raz”, ale to ta kże
głę bo ka me ta fi zycz ność. „Już sa mo to, że czło wiek ist nie je, jest
me ta fi zy ką”42 – miał po wie dzieć Mar tin He ideg ger. Naj głęb szym
ko men ta rzem dla tych słów są tek sty Em ma nu ela Lévi na sa, w któ -
rych po stu lu je on ko niecz ność zmia ny na sta wie nia w spo tka niu z
in nym. W spo tka niu z in nym po ja wia się ślad Nie skoń czo ne go.
Twarz in ne go jest Je go szcze gól nym śla de m43. By to do strzec po -
trzeb na jest zmia na na sta wie nia, zmia na spo so bu by cia wo bec dru -
gie go, któ rej isto ta jest od po wie dzial ność -za -nie go. Dla Vin cen ta
Van Go gha me ta fi zycz ność czło wie ka jest ta jem ni cą, wo bec któ rej
nie wol no przejść obo jęt nie. Van Gogh, po dob nie jak Søren Kier -
ke ga ard, ży wił prze ko na nie o tym, że są ta kie spra wy, z któ rych nie
wol no czło wie ko wi drwić. Żyć ozna cza wziąć na sie bie od po wie -
dzial ność za sie bie, za in nych, za świat. 

Nie wiem, któ ry z ar ty stów był tak bli ski So kra te so wi jak Vin -
cent van Gogh. I nie wiem też, czy to pa ide ia jest ar te, czy ar te jest
pa ide ią. Zda je się, że oba zda nia za wie ra ją praw dę – przy naj mniej
w od nie sie niu do So kra te sa i van Go gha. 

5. Za koń cze nie

Vin cent van Gogh zmarł ma jąc 37 lat. Na ma lo wał łącz nie 2200
dzieł (ole je, akwa re le, szki ce). Po znać mo że my treść je go 874 li -

42) Cyt. za: V. E. Frankl, Homo patiens, dz. cyt., s. 170.
43) Zob. T. Gadacz, Znaczenie idei Boga w filozofii Lévinasa, w: E. Lévinas, O Bogu, który

nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 1994, s. 32.
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stów. Wia do mo, że przez la ta ar ty sta zma gał się z cho ro bą psy chicz -
ną. De rek Fall stwier dza, iż „me dy cy na psy chia trycz na i ba da nia
pro wa dzo ne w mi nio nym wie ku znacz nie po głę bi ły wie dze o cho -
ro bach psy chicz nych. W przy pad ku Vin cen ta do wo dy wy da ją się
dziś wska zy wać na to, że cier piał na cy klo fre nię, za bu rze nie dwu -
bie gu no we, czy li ma nia kal no -de pre syj ne, cho ro bę psy chicz ną cha -
rak te ry zu ją cą się na prze mien nym wy stę po wa niem eu fo rii i de pre -
sji, oraz skłon no ścia mi sa mo bój czy mi”44. W cza sie ko lej ne go za ła -
ma nia ner wo we go, 27 lip ca 1890 ro ku Vin cent van Gogh pod jął
pró bę sa mo bój czą. Na miej sco wym po lu po ży czo nym re wol we rem
strze lił so bie w pierś. Zmarł po dwóch dniach na rę kach swo je go
bra ta. Pod czas po grze bu, dok tor Ga chet ci chym gło sem, ły ka jąc łzy
po wie dział: „Był uczci wym, czło wie kiem i wiel kim ar ty stą, i tyl ko
dwie rze czy by ły dla nie go wa żne: czło wie czeń stwo i sztu ka”45.

Dwa na ście lat wcze śniej, Vin cent van Gogh pi sał w li ście do
swe go bra ta Theo: „Do brze jest umie rać, gdy się ma świa do mość,
że zro bi ło się w ży ciu coś na praw dę do bre go, że po zo sta nie się w
pa mię ci choć by kil ku lu dzi i bę dzie się przy kła dem dla po tom -
nych. Żad ne dzie ło, choć by naj lep sze nie jest wiecz ne, ale myśl w
nim za war ta mo że trwać bar dzo dłu go. Gdy przyj dą po tem in ni, to
naj wła ściw szą dla nich dro gą bę dzie iść śla da mi swych po przed ni -
ków i ro bić to sa mo, co tam ci”46. Być do brym – „Je ste śmy, że by
po cie szyć lub przy go to wać ma lar stwo bar dziej po cie sza ją ce”47

i prze ży wać swo je ży cie w mi ło ści – „Do praw dy, mo gą za nas mó -
wić tyl ko na sze ob ra zy”48 – to wy raź nie uka za na dro ga pa idei przez
nie zwy kłe go my śli cie la -ma la rza Vin cen ta van Go gha.

44) D. Fell, Kobiety w życiu van Gogha, dz. cyt., s. 187. 
45) Tamże, s. 184.
46) V. van Gogh, Listy do brata, dz. cyt., s. 64.
47) Tamże, s. 457.
48) Tamże, s. 512.
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Pa ide ia as ar te or ar te as pa idea?
The ide als of an cient phi lo so phy and ar te pa ide ia in

vin cent Van Gogh’s pa in tings

Sum ma ry

Phi lo so phy of edu ca tion was a cen tral pro blem in an cient phi -
lo so phy. Espe cial ly sin ce So cra tes’ ti mes the qu estion of pa ide ia
was asked. The an swer to it was a spe ci fic li fe sty le ra ther than an
in tel lec tu al pro gram me. The abo ve men tio ned pro blem was al so
si gni fi cant to an ori gi nal thin ker -ar tist, Vin cent van Gogh. Pro fo -
und pe da go gi cal tho ught can be se en in his pa in tings and sta te -
ments, espe cial ly nu me ro us let ters. First of all, man ne eds to le arn
to lo ok at the fa ce of ano ther man so as to di sco ver me ta phy sics ra -
ther than mat ter in it. It is the so ur ce of di gni ty and uni qu eness of
each hu man re gar dless of the exter nal cir cum stan ces such as we -
alth, so cial po si tion, ori gin or de no mi na tion. Se cond of all, man is
a suf fe ring be ing and expe rien ces hard ship in dif fe rent ways. The
most ap pro pria te an swer, which is the po wer of li fe, is lo ve. Man
ne eds lo ve to re al ly li ve and de ve lop well. The lack of lo ve le ads to
de ath. Third of all, the my ste ry of hu man exi sten ce is not on ly the
fact of ‘he re’ and ‘now’, but al so pro fo und me ta phy si cal na tu re.
The re are mat ters man must not sne er at. To li ve me ans to ta ke on
re spon si bi li ty for one self, for others, for the world. The three abo -
ve men tio ned aspects de si gna te the di rec tion of an ori gi nal pe da -
go gi cal tho ught de ve lo ped by such thin kers as Vik tor Emil Frankl,
Karl Ja spers, Em ma nu el Lévi nas, Je an Paul Sar tre.

Key words: Pa ide ia, art the ra py, Vin cent van Gogh
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Mi chał Zem brzu ski*

Za gad nie nie uspraw nie nia zmy słów we wnętrz nych – 

wy cho wa nie czy tech ni ka?

1. Wpro wa dze nie. Okre śle nie zmy słów we wnętrz nych. 2. Spraw no ści ak -
tu ali za cją władz czło wie ka i wy ra zem wy cho wa nia. 3. Zwięk sza nie re cep -
tyw no ści i uwra żli wie nie dzia ła nia zmy słów we wnętrz nych. 4. Mne mo -
tech ni ka czy wy cho wa nie pa mię ci? Ars me mo ran di To ma sza z Akwi nu. 
5. Za koń cze nie. Wy cho wa nie ja ko ce lo we pod po rząd ko wa nie in te lek to wi
ak tów zmy słów we wnętrz nych.

Abs trakt

Do zmy słów we wnętrz nych za li cza ne są: zmysł wspól ny, wy -
obraź nia, wła dza osą du my ślo we go i pa mięć. Kom pe ten cje po -
znaw cze tych władz opi sy wa ne są przez ak ty oraz przed mio ty, któ -
rych one do ty czą. Pro ble mem otwar tym po ja wia ją cym się przy
tym za gad nie niu są spraw no ści, dzię ki któ rym w spo sób ła twy,
pew ny i trwa ły do sko na lo ne są ludz kie dzia ła nia. Do sko na łym
przy kła dem uspraw nie nia zmy słów we wnętrz nych jest wy cho wa -
nie pa mię ci, któ re na le ży prze ciw sta wić pro po zy cjom po le ca ją cym
wy łącz nie mne mo tech nicz ne (na sta wio ne wy łącz nie na ilość) za pa -
mię ty wa nie tre ści. Wy kształ ce nie zmy słów we wnętrz nych nie mo -
że mieć cha rak te ru me cha nicz ne go, ma ono być wy cho wa niem,
uwra żli wie niem, a więc ce lo wym pod po rząd ko wa niem ak tów tych
władz in te lek to wi ze wzglę du na praw dę i do bro. 

*) Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, e-mail: mizem@tlen.pl.
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Sło wa klu czo we

Zmy sły we wnętrz ne, zmysł wspól ny, wy obraź nia, wła dza osą du
my ślo we go, pa mięć, po zna nie in te lek tu al ne, spraw no ści, wy cho -
wa nie władz po znaw czych.

1. Wpro wa dze nie. Okre śle nie zmy słów we wnętrz nych

Za gad nie nie zmy słów we wnętrz nych, ja ko pro blem hi sto rycz -
no -fi lo zo ficz ny, ma dłu gą tra dy cję. Jej po cząt ków na le ży szu kać w
trak ta cie O du szy Ary sto te le sa1,  a za koń cze nie znaj du je się w Kry -
ty ce czy ste go ro zu mu Im ma nu ela Kan ta, któ ry zmy słem we wnętrz -
nym (in ne rer Sinn) na zy wa „oglą da nie nas sa mych i na sze go we -
wnętrz ne go sta nu”2.  Mię dzy ty mi dwo ma fi lo zo fa mi ist nia ła po tę -
żna tra dy cja, któ ra roz wi ja ła za gad nie nie władz po znaw czych, jak
rów nież ich ak tów i przed mio tów, dzia ła ją cych nie ja ko w na stęp -
stwie zmy słów, któ rych or ga ny są na ze wnątrz, roz wa ża no w niej
jed no cze śnie pro blem po zna wa nia rze czy w sy tu acji, w któ rej nie
jest ona obec na dla po zna ją ce go. Na wet je śli pro blem zmy słów
we wnętrz nych mo żna po trak to wać ja ko „czy sto” hi sto rycz ny, to
jed nak sa me roz wią za nia i okre śle nia zmy słów we wnętrz nych usta -
lo ne przez fi lo zo fów w sta ro żyt no ści, śre dnio wie czu i okre sie no -
wo żyt nym3,  sta no wią rów nież te mat ab sor bu ją cy fi lo zo fię współ -
cze sną, psy cho lo gię4, a na wet sa mą me dy cy nę5.  Nie ma lże od sa me -
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1) Zob. Arystoteles, O duszy III, 1 (425a), w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 3, tłum. P. Siwek,
PWN, Warszawa 1992, s. 108-111.

2) I. Kant, Krytyka czystego rozumu (Estetyka Transcendentalna § 6), Kęty 2001, s. 83.
3) Przywołanie imion wszystkich filozofów, którzy podejmowali to zagadnienie jest

niemożliwe, ponieważ wiązałoby się z wymienieniem prawie wszystkich
najważniejszych myślicieli starożytności (św. Augustyn, , Galen, Nemezjusz z Emezy,
Jan Damasceński, Grzegorz Wielki, Boecjusz), średniowiecza (Jan Szkot Eriugena,
Wilhelm z Conches, Anzelm z Canterbury, Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, Robert
Bacon), filozofów żydowskich i arabskich (Isaac Izraeli, Ibn Gabirol, Majmonides, Al-
Farabi, Awicenna, Al-Gazali, Awerroes) oraz filozofów nowożytności (R. Descartes, J.
Locke, G. W. Leibniz).

4) Por. T. Maruszewski, Psychologia poznania, Gdańsk 2001, s. 117-121; 252-256. M.
Jagodzińska, Rozwój pamięci w dzieciństwie, Gdańsk 2003.
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go po cząt ku zmy sły we wnętrz ne umiesz cza no w od po wied nich
czę ściach mó zgu.

Przez zmy sły ze wnętrz ne za sad ni czo na le ży ro zu mieć czte ry
wła dze po znaw cze: zmysł wspól ny, wy obraź nię, wła dzę osą du my -
ślo we go i pa mięć. Ich wy ró żnie nie do ko nu je się ze wzglę du na de -
ter mi nu ją ce je wła ści we przed mio ty, oraz na dzia ła nia, czy li ak ty,
któ re speł nia ją. Ich cha rak te ry sty ka wy ra ża się ta kże w tym, że
spo śród wy mie nio nych, dwa zmy sły (zmysł wspól ny, wła dza osą du
my ślo we go) wy łącz nie przyj mu ją, od bie ra ją spo strze że nia zmy sło -
we, bądź też od bie ra ją to, co ma cha rak ter zmy sło wy, ale przez
zmy sły ze wnętrz ne nie jest za uwa żal ne, jak cho cia żby uży tecz ność
przed mio tu, je go szko dli wość. Po zo sta łe dwa zmy sły za trzy mu ją i
prze cho wu ją to, co zo sta ło do zna ne, po zna ne, czy też do świad czo -
ne (wy obraź nia i pa mięć)6.  Po szcze gól ne zmy sły we wnętrz ne mo -
żna za pre zen to wać wska zu jąc na ich przed mio ty i ak ty:

1. Zmysł wspól ny (sen sus com mu nis) sta no wi „ko rzeń”, za sa dę
zmy słów ze wnętrz nych, po nie waż je go ak tem jest spo strze -
ga nie ak tów wła śnie tych zmy słów. Zmysł wspól ny od ró żnia
zmy sło we ja ko ści wła ści we dla po szcze gól nych zmy słów
(oko – np. ko lor żół ty; smak – np. sło dycz; węch – np. kwia -
to stan li py; do tyk – np. kle istość), na stęp nie wy da je sąd
stwier dza ją cy do ko ny wa nie się po strze ga nia przez zmy sły ze -
wnętrz ne – „wi dzę, że wi dzę”(cze go z pew no ścią ża den ze
zmy słów nie po tra fi). Wła ści wym przed mio tem zmy słu
wspól ne go są tzw. „wspól ne przed mio ty zmy sło we”, nie -
uchwyt ne przez kon kret ne zmy sły, np. ruch, licz ba, kształt,
wiel kość.
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5) Zob. Arnold M. A., Internal senses – functions or powers?, „The Thomist” 27 (1963) 1,
s. 15-34.

6) Referowane w artykule rozumienie zmysłów wewnętrznych oparte jest na najpełniejszej
oraz opartej na wcześniejszej tradycji, średniowiecznej koncepcji Tomasza z Akwinu.
Wyrażona została w różnych jego pracach, z których najważniejsze są następujące:
Scriptum super libros Sententiarum, lib. 4, d. 49, q. 3, a. 1, qc.4, Summa contra gentiles
II,60 (następnie skracane ScG II, 60), Sententia libri De anima, lib.2, l. 13, Summa
Theologiae I, q. 78, a. 4 – (następnie skracane S. Th. I, q. 78, a. 4), Quaestio disputata
De anima, a. 13.
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2. Wy obraź nia (ima gi na tio) jest jak by skarb cem prze cho wu ją -
cym zmy sło we ob ra zy po zna wa nych przed mio tów. Do ak -
tów te go zmy słu we wnętrz ne go na le żą: za trzy my wa nie i za -
cho wy wa nie, przed sta wia nie się rze czy w wy obraź ni (ap pa -
ri tio). Ko lej nym ak tem jest to, co w spo sób po tocz ny wią że
się z wy obraź nią - ze spa la nie i łą cze nie ob ra zów w no we for -
my po znaw cze (np. zło ta gó ra). Na le ży po wie dzieć, że ten
akt wy obraź ni spra wia, że mo żna ją na zwać „fan ta zją”.
Przed mio tem zaś wy obraź ni ja ko wła dzy bier nej, jest wy -
obra że nie rze czy, któ ra jest nie obec na dla po zna ją ce go.

3. Wła dza osą du my ślo we go (vis co gi ta ti va) dzia ła w ten spo sób,
że przyj mu je, do strze ga przed mio ty nie ode bra ne przez zmy -
sły ze wnętrz ne (jak cho cia żby wspo mnia na oce na uży tecz no -
ści nie do strze ga na przez wzrok, a uchwy co na wła śnie przez
tę wła dzę). Spo strze ga zmy sło we in ten cje rze czy nie spo strze -
żo ne przez zmy sły ze wnętrz ne. Wła dza ta rów nież dzia ła jąc
pod wpły wem in te lek tu ludz kie go wy pro wa dza szcze gó ło we
wnio ski z po da nych przez in te lekt czyn ny prze sła nek, ze sta -
wia uję cia szcze gó ło we uj mu jąc przed miot jed nost ko wy ja ko
na le żą cy do wspól nej z in ny mi na tu ry.

4. Pa mięć (me mo ria) jest po dob nie jak wy obraź nia skarb cem,
lecz nie zmy sło wych ob ra zów, lecz ujęć bę dą cych przed mio -
tem wła dzy osą du my ślo we go. Przed miot pa mię ci tym się
rów nież cha rak te ry zu je, że jest on okre ślo ny ja ko prze szły,
po zna ny wcze śniej (cza so wo) oraz opa trzo ny uję ciem szko -
dli wo ści, uży tecz no ści, od po wied nio ści, wro go ści czy też
przy kro ści.

Wy mie nio ne czte ry zmy sły we wnętrz ne sta no wią pro po zy cję
wy ja śnia nia zmy sło we go eta pu po zna wa nia. Zgod nie z za sa dą Ary -
sto te le sa, że „ni cze go nie ma w in te lek cie, cze go wcze śniej nie by -
ło by w zmy słach”, wła dze te tłu ma czą w ja ki spo sób in te lekt ludz -
ki po zna ją cy z na tu ry to, co in te lek tu al ne, osią ga wie dzę o tym, co
szcze gó ło we. Jed no cze śnie roz wią zu ją pro blem aspek to we go po -
zna nia zmy sło we go – przed miot zmy sło wy nie jest roz pa try wa ny w
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aspek cie wy łącz nie ja ko ści zwią za nych ze zmy sła mi ze wnętrz ny mi,
ale rów nież wraz z uję ciem te go przed mio tu w ob rę bie przed mio -
tu wspól ne go, wy obra żo nej for my, uję tej zmy sło wej in ten cji, oraz
uchwy ce nia je go prze szłe go, uprzed nie go po zna nia.

Za gad nie nie zmy słów we wnętrz nych ze swej isto ty jest bar dzo
szcze gó ło wą kwe stią teo re tycz ną, a do kład niej mó wiąc teo rio po -
znaw czą, gdyż jej roz wią za nie da je od po wiedź na py ta nie w ja ki
spo sób po zna wa na jest rze czy wi stość. Na roz wią za nia te go za gad -
nie nia wpły wa przede wszyst kim za ło żo na re ali stycz na kon cep cja
czło wie ka, w ob rę bie któ rej roz wa ża się te ma ty kę władz po znaw -
czych ja ko mo żno ści za pod mio to wa nych w for mie czło wie ka. Jed -
nak na ten pro blem mo żna spoj rzeć rów nież z punk tu wi dze nia re -
ali stycz nej fi lo zo fii wy cho wa nia pod kre śla jąc wa gę tej kwe stii w
uspraw nia niu, re ali za cji dys po zy cji tkwią cych w czło wie ku – wy -
obraź ni, wła dzy osą du my ślo we go (ro zu mu szcze gó ło we go) oraz
pa mię ci.

2. Spraw no ści ak tu ali za cją władz czło wie ka i wy ra zem wy cho wa nia

Aby mo żna by ło po wią zać, a na stęp nie uza sad nić po wią za nie
zmy słów we wnętrz nych ze spraw no ścia mi, na le ży naj pierw wska zać
na klu czo we punk ty teo rii te go za gad nie nia. Opie ra jąc się na uję -
ciach To ma sza z Akwi nu, no lens vo lens od wo łu je my się do Ary sto -
te le so wych roz wią zań pro ble mu spraw no ści ja ko dys po zy cji, któ re
przy spo sa bia ją ko goś do brze lub źle w sto sun ku do sa me go sie bie
lub ce lu7.  Uspraw nie nie z na tu ry swej spra wia ła twe dys po no wa nie
do dzia ła nia ma ją ce go okre ślo ny cel. Mi mo, że w tym okre śle niu nie
za wie ra się przy po rząd ko wa nie spraw no ści do władz, to jed nak mo -
żna zna leźć na stę pu ją ce sfor mu ło wa nie Akwi na ty: „spraw ność tym
się ró żni od mo żno ści (wła dzy – po ten tia), że przez mo żność, mo że -
my coś czy nić; przez spraw ność zaś nie je ste śmy w mo żno ści lub nie
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7) Zob. S. Th. I-II, q. 49, a. 1, co. „[...] habitus dicitur dispositio secundum quam bene vel
male disponitur dispositum, et aut secundum se aut ad aliud [...]”.
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mo żno ści uczy nie nia cze goś, lecz jest nam ła two lub trud no czy nić
do brze czy źle. Przez spraw ność więc ani nie na by wa my, ani nie tra -
ci my mo żno ści czy nie nia cze goś, lecz przez spraw ność zdo by wa my
ła twość czy nie nia coś do brze lub źle”8.

Spraw ność nie ja ko znaj du je się mię dzy mo żno ścią (wła dzą) a
ak tem wła dzy po znaw czej. Ten po śred ni stan zwią za ny jest z tym,
że pod mio tem spraw no ści jest wła dza, sa ma na to miast spraw ność
na kie ro wa na jest na akt wła dzy9.  Tę za le żność spraw no ści i ak tu
To masz opi su je uży wa jąc rów nież okre śleń „akt pierw szy” i „akt
dru gi” (ac tus pri mus et ac tus se cun dus). Spraw ność jest w mo żno -
ści do sa me go dzia ła nia w ta ki spo sób, że jest ona ak tem pierw -
szym, a sa mo dzia ła nie ak tem dru gim10.  Ta kie opi sa nie spraw no ści
po zwa la na stwier dze nie, że mo że ona po wo do wać dzia ła nie ja -
kiejś wła dzy w spo sób pier wot ny (pierw szy – pri mo), na to miast w
spo sób za sad ni czy (prin ci pa li ter), to sa ma wła dza po wo du je dzia -
ła nie11.  Bez po śred nio mo żna za sto so wać te okre śle nia choć by do
sa mej pa mię ci o któ rej mo żna po wie dzieć, że jest: a) ak tem („w tej
chwi li pa mię tam to, co wy da rzy ło się wczo raj”); b) wła dzą (mo -
żno ścią) tkwią cą w isto cie czło wie ka („po sia dam zdol ność, dzię ki
któ rej mo gę pa mię tać to, co wy da rzy ło się wczo raj”); c) spraw no -
ścią („po sia dam ta ką zdol ność, dzię ki któ rej ła two za pa mię tu ję to,
co wy da rzy ło się wczo raj”).
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8) ScG IV, 77. „Habitus autem a potentia in hoc differt quod per potentiam sumus potentes
aliquid facere: per habitum autem non reddimur potentes vel impotentes ad aliquid
faciendum, sed habiles vel inhabiles ad id quod possumus bene vel male agendum. Per
habitum igitur neque datur neque tollitur nobis aliquid posse: sed hoc per habitum
acquirimus, ut bene vel male aliquid agamus”.

9) Por. A. Andrzejuk, Uczucia i sprawności, Warszawa 2006, s. 50-53.
10) Zob. S. Th. I-II, q. 49, a. 3, ad 1. „Ad primum ergo dicendum quod habitus est actus

quidam, inquantum est qualitas, et secundum hoc potest esse principium operationis. Sed
est in potentia per respectum ad operationem. Unde habitus dicitur actus primus, et
operatio actus secundus; ut patet in II de anima”.

11) Zob. S. Th. I-II, q. 49, a. 3, co. „Sed sunt quidam habitus qui etiam ex parte subiecti in
quo sunt, primo et principaliter important ordinem ad actum. Quia ut dictum est,
habitus primo et per se importat habitudinem ad naturam rei. Si igitur natura rei in qua
est habitus, consistat in ipso ordine ad actum, sequitur quod habitus principaliter
importet ordinem ad actum”.
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Pro ble ma ty ka spraw no ści za sad ni czo wpro wa dza pro blem wy -
cho wa nia. Jest ona za zwy czaj roz wi ja na w aspek cie spraw no ści in -
te lek tu (za rów no teo re tycz ne go jak i prak tycz ne go) oraz spraw no -
ści wo li (cnót mo ral nych). Te ostat nie wy ra ża ją go to wość do po stę -
po wa nia zgod ne go z ro zu mem, wy ra ża ją umie jęt ność do bre go
prze ży cia wła sne go ży cia. Na to miast spraw no ści in te lek tu zwią za -
ne są z ła two ścią dzia ła nia i mie rze nia się z tym, co trud ne w sfe rze
po znaw czej, a co na stęp nie wpły wa na po stę po wa nie12.  Do spraw -
no ści in te lek tu teo re tycz ne go na le żą: spraw ność uj mo wa nia pierw -
szych za sad, spraw ność wie dzy i spraw ność mą dro ści. In te lekt
prak tycz ny uspraw nia się w pra su mie niu (po bu dza nie do do bre -
go, a uni ka nie zła), roz trop no ści i sztu ce (ła two ści wy twa rza nia).
Ze wzglę du na to, że wy cho wa nie na le ży uj mo wać od stro ny skut -
ku, a nie ze wzglę du na ce le, to spraw no ści za rów no w wo li jak i w
in te lek cie są do sko na łym wy ra zem wy cho wa nia czło wie ka13. 

3. Zwięk sza nie re cep tyw no ści i uwra żli wie nie dzia ła nia zmy słów
we wnętrz nych

Mo żna jed nak wy ra zić wąt pli wość od no śnie do wy stę po wa nia
spraw no ści (ha bi tus) w zmy słach we wnętrz nych. Dla pod kre śle nia
tej wąt pli wo ści mo żna przy wo łać po glą dy M. Go ga cza, któ ry ogra -
ni cza za gad nie nie spraw no ści do władz umy sło wych, a wła dzom
zmy sło wym przy pi su je je dy nie wra żli wość. Je go zda niem w zmy -
słach nie ma spraw no ści, po nie waż nie gro ma dzą się w nich wy ni -
ki ich wła snych dzia łań. Nie pra cu ją więc dla sie bie, ale dla in te lek -
tu i dla te go mo żna mó wić je dy nie o „wła ści wej, po sze rzo nej lub
zmniej szo nej wra żli wo ści zmy słów na od bie ra ny bo dziec. Wra żli -
wość nie jest uspraw nie niem, któ re ma ce chę do sko na le nia, czy li
przy pa dło ścio we go wzbo ga ce nia wła dzy po znaw czej”14.  Jak się
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12) Por. M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania,
Warszawa 2008, s. 233.

13) Por. M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 20.
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wy da je ta kie uję cie mo żna z pew no ścią od nieść do zmy słów ze -
wnętrz nych, jed nak na le ży roz wa żyć je go za sto so wa nie do zmy -
słów we wnętrz nych.

Uza sad nia jąc po zy tyw ną opi nię na ten te mat mo żna od wo łać
się do sta no wi ska To ma sza z Akwi nu, któ ry wy po wia da się o tym
w dwóch miej scach w Sum ma The olo giae. Sta wia na stę pu ją ce dwa
py ta nia: „Czy spraw no ści mo gą ist nieć we wła dzach zmy sło -
wych?”15 oraz „Czy zmy sło we wła dze po znaw cze są pod mio tem
cno ty?”16. 

Au tor Sum ma The olo giae stwier dza, że zmy sło we wła dze po -
znaw cze (ze wnętrz ne i we wnętrz ne) mo gą być roz wa ża ne dwo ja -
ko: al bo ja ko dzia ła ją ce pod wpły wem na tu ral ne go in stynk tu, al bo
też ja ko dzia ła ją ce pod wpły wem ro zu mu. Pierw szy aspekt cał ko -
wi cie wy klu cza po ję cie spraw no ści, po nie waż te go ro dza ju dzia ła -
nie wy ra ża zde ter mi no wa nie do okre ślo ne go, ga tun ko wo jed ne go
ce lu. W ten spo sób dzia ła ją ce wła dze mo żna na zwać wła dza mi na -
tu ral ny mi (po ten tia na tu ra le), w prze ci wień stwie do tych, któ re są
uspraw nio ne w dzia ła niu, w ró żnych kie run kach (po ten tia ope ra ti -
va ad di ver sa). Od no śnie do dru gie go aspek tu, to wpływ ro zu mu
wy ra ża się w dzia ła niu pod je go roz ka zem: „nie mniej ta kże w sa -
mych we wnętrz nych wła dzach po zna nia zmy sło we go mo gą wy stę -
po wać pew ne spraw no ści, dzię ki któ rym ten, czy ów czło wiek po -
sia da do brą pa mięć, zdol ność sku pie nia my śli lub buj ną wy obraź -
nię”17. Umysł czło wie ka (a więc za rów no in te lekt i wo la) mo że
wpły wać na te wła dze po wo du jąc ja ko ścio wo ró żne dys po zy cje,
jak rów nież dys po no wać ich ró żny mi ak ta mi.

Wśród wy mie nio nych zmy słów we wnętrz nych bra ku je zmy słu
wspól ne go, któ ry, jak się wy da je, nie mo że pod le gać uspraw nie niu.
Je go dzia ła nie – ja ko pod le głe cał ko wi cie ak tom zmy słów ze -
wnętrz nych – na le ży do po rząd ku na tu ral ne go (zde ter mi no wa ne -
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14) M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków-Warszawa 1985, s. 84.
15) S. Th. I-II, q. 50, a. 3. „Utrum in potentiis sensitivae partis possit esse aliquis habitus?”
16) S. Th. I-II, q. 56, a. 5. „Utrum vires apprehensivae sensitivae sint subiectum virtutis?”
17) S. Th. I-II, q. 50, a. 3, ad 3. „Quamvis etiam in ipsis interioribus viribus sensitivis

apprehensivis possint poni aliqui habitus, secundum quos homo fit bene memorativus
vel cogitativus vel imaginativus”.
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go do jed ne go, in stynk tow ne go). Zmysł wspól ny nie mo że „le piej”
lub „go rzej” uspo sa biać pod mio tu po zna ją ce go. Uspraw nie niu na -
to miast pod le ga ją dzia ła nia wy obraź ni, wła dzy osą du my ślo we go
oraz pa mię ci – jed nak z tym za strze że niem, że w swo ich ak tach
pod le ga ją wpły wo wi in te lek tu. Z te go wzglę du, je że li mo żna wska -
zy wać po dob ne zmy sły we wnętrz ne u zwie rząt, to jed nak z po wo -
du cał ko wi te go pod le ga nia in stynk to wi, wła dze te nie bę dą
uspraw nia ne. Zwie rzę tom za tem mo żna je dy nie „w ja kiś spo sób
przy pi sy wać spraw no ści”, ale one ich nie po sia da ją18: „dla te go św.
Au gu styn w Księ dze osiem dzie się ciu trzech py tań mó wi, że strach
przed bó lem – jak nie raz wi dzi my – na wet naj dzik sze zwie rzę ta
po wstrzy mu je od naj więk szych roz ko szy, a gdy wej dzie im to w na -
wyk, zwie rzę ta te sta ją się oswo jo ne i udo mo wio ne”19. 

Oczy wi ście do bra pa mięć, wła dza my śle nia czy do bra wy obraź -
nia ja ko pod le ga ją ce dzia ła niu in te lek tu, za le żą rów nież od do brej
dys po zy cji cia ła (bo na di spo si tio cor po ris). Po rzą dek za le żno ści jest
więc na stę pu ją cy: naj pierw jest do bre uspo so bie nie cia ła, na stęp nie
do bre uspo so bie nie zmy słów we wnętrz nych i do pie ro na koń cu
zdol ność do po zna nia in te lek tu al ne go. Za le żność ta po zwa la na
stwier dze nie, że do bra spraw ność in te lek tu za le ży w swym funk cjo -
no wa niu od tych władz. Tym cza sem Akwi na ta uzna je, że ten po rzą -
dek za le żno ści funk cjo nal nej jest wtór ny, wo bec po rząd ku isto to -
we go, gdyż za sad ni czo spraw ność in te lek tu al na za le ży od sa me go
in te lek tu mo żno ścio we go ja ko od pryn cy pium spraw no ści20. 

183Michał Zembrzuski  Zagadnienie usprawnienia zmysłów wewnętrznych...

18) Zob. S. Th. I-II, q. 50, a. 3, ad 2. „…in brutis animalibus habitus quodammodo poni
possunt”.

19) Tamże. „Unde Augustinus dicit, in libro octoginta trium quaest., quod videmus
immanissimas bestias a maximis voluptatibus absterreri dolorum metu, quod cum in
earum consuetudinem verterit, domitae et mansuetae vocantur”.

20) Zob. S. Th. I-II, q. 50, a.4, ad 3. „Ad tertium dicendum quod, quia vires apprehensivae
interius praeparant intellectui possibili proprium obiectum; ideo ex bona dispositione
harum virium, ad quam cooperatur bona dispositio corporis, redditur homo habilis ad
intelligendum. Et sic habitus intellectivus secundario potest esse in istis viribus.
Principaliter autem est in intellectu possibili”. „Ponieważ władze poznawcze wewnętrzne
przygotowują intelektowi możnościowemu właściwy mu przedmiot, dlatego dobre ich
przysposobienie, któremu sprzyja należyta dyspozycja ciała, sprawia, że człowiek staje
się zdolny do poznania umysłowego. Dlatego sprawność intelektualna może być
ubocznie w tych władzach. Zasadniczo jednak jest w intelekcie możnościowym”.
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Zmy sły we wnętrz ne mo gą pod le gać uspraw nie niu, jed nak w
ża den spo sób nie mo żna im przy pi sać cha rak te ru cno ty. In te re su -
ją ce jest, że w kwe stii 56, I -II czę ści Sum ma The olo giae jej au tor
wy ra ża wąt pli wość, czy rze czy wi ście mo żna wska zy wać na spraw -
no ści w od nie sie niu do po znaw czych zmy słów we wnętrz nych (vi -
ri bus sen si ti vis ap pre hen si vis in te rius). Za zna cza jed nak, że nie któ -
rzy – przyj mu jąc ta kie sta no wi sko – uto żsa mi li spraw ność z na by -
tym przez przy zwy cza je nie uspo so bie niem (ha bi tu do acqu isi ta per
con su etu di nem), któ re dzia ła na spo sób na tu ry. Pod sta wą ta kie go
uto żsa mie nia mia ło być zda nie Ary sto te le sa, że pa mięć i przy po mi -
na nie opie ra ją się na na wy ku, któ ry jest jak by dru gą na tu rą (con su -
etu do, qu ae est qu asi qu aedam na tu ra)21. Św. To masz wy ja śnia tę
wąt pli wość wska zu jąc, że wła dze zmy słów we wnętrz nych dzia ła jąc
na za sa dzie na wy ku i przy zwy cza je nia, nie po sia da ją tej dys po zy cji
sa me z sie bie, ale dzia ła ją z dys po zy cji in te lek tu. Spraw ność w tych
wła dzach, zgod nie z okre śle niem Akwi na ty, nie jest czymś sa mym
w so bie (per se) ale jest czymś do łą czo nym (ali qu id an ne xum) do
spraw no ści ja kie po sia da in te lekt.

Mo żna tu przy wo łać te zy ar ty ku łu J. Wo ro niec kie go Na wyk czy
spraw ność, któ ry bar dzo moc no pod kre ślał wa gę od ró żnie nia
spraw no ści od na wy ku. Jed no cze śnie wska zy wał, że na wyk do ty -
czy dzia ła nia władz zmy sło wych, za rów no po znaw czych, po żą daw -
czych, jak i mo to rycz nych (np. ki wa nie no gą). Spraw no ści na to -
miast od no szą się do po zna nia i dzia ła nia zwią za ne go z umy słem
czło wie ka. Na wyk wią że się ze zme cha ni zo wa nym dzia ła niem,
przy zwy cza je niem nie ma ją cym żad ne go cie nia na my słu i jest wy -
ni kiem po wta rza nia pew nych czyn no ści. Spraw ność prze ciw nie –

21) Zob. S. Th. I-II, q. 56, a. 5, co. Por. Arystoteles, O pamięci i przypominaniu, 451 b; 452
a, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 3, tłum. P. Siwek, s. 243. Arystoteles w cytowanym
miejscu wypowiada się następująco: „jeśli zatem szukający wspomnienia nie poruszał
się daną drogą od długiego czasu, będzie się poruszał w kierunku rzeczy, do której
więcej nawykł; nawyk bowiem jest jakby naturą; dla tej to przyczyny szybko sobie
przypominamy rzeczy, o których często myślimy; jak bowiem w naturze ta rzecz
następuje po tamtej, tak również dzieje się z czynnościami psychicznymi: częste
powtarzanie czyni naturę”.
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dzia ła jąc pod wpły wem na my słu – pro wa dzi do do sko na ło ści, nie
krę pu je w wy bo rze, pro wa dzi przez po sta wę umia ru do ce lu ja kim
jest do bro by tu, wresz cie skut ku je za do wo le niem. Ró żni ca mię dzy
na wy kiem i spraw no ścią po le ga na tym, że na wyk ni gdy nie wy -
two rzy spraw no ści, pod czas gdy spraw ność wy twa rza za wsze na -
wy ki. Wy da wa ło by się, że J. Wo ro niec ki jed no znacz nie twier dzi, iż
zmy sły we wnętrz ne pod le ga ją zauto ma ty zo wa ne mu dzia ła niu ze
wzglę du na ich cie le sną na tu rę. Tym cza sem do pie ro na sam ko niec
swo je go ar ty ku łu po stu lu je w nich spraw no ści „wy obraź ni, pa mię -
ci i te go roz sąd ku zmy sło we go, zwa ne go u zwie rząt in stynk tem,
bez któ rych udzia łu ro zum nasz żad ne go są du prak tycz ne go po -
wziąć nie mo że. W tej dzie dzi nie wie le zna czą na wy ki dzia ła ją ce
au to ma tycz nie, ale i na spraw no ści jest tam miej sce i na le ży te od -
ró żnie nie jed nych od dru gich bę dzie dla spra wy wy cho wa nia roz -
trop no ści ogrom nie do nio słe”22. 

Sa mo stwier dze nie wy stę po wa nia spraw no ści jest rów nie wa -
żne, jak za gad nie nie wzro stu i po więk sza nia się, bądź zmniej sza nia
spraw no ści zmy słów we wnętrz nych. Mo żna tu bo wiem po sta wić
za sad ni cze twier dze nie do ty czą ce ich uspraw nie nia – po więk sza -
nie się spraw no ści (au gmen tum ha bi tu um) po wo du je uwra żli wie -
nie tych władz oraz wią że się z więk szą dys po zy cją po znaw czą, a
więc ich re cep tyw no ścią. Nie tyl ko po sia da my lep sze po zna nie
przed mio tu ze wzglę du na wie dzę o nim (ja ko ścio wo lep sza wie -
dza), ale rów nież po sia da my głęb sze po zna nia przed mio tu (ja ko -
ścio wo lep sze po zna nie).

Stwier dze nie To ma sza z Akwi nu, że lu dzie mo gą od zna czać się
„lep szą” lub „gor szą” ja ko ścią władz zmy sło wych, su ge ru je rów -
nież mo żli wość stop nio wa nia ich sa mych. Do ty czy ono za rów no
sa mej spraw no ści, jak i pod mio tu roz wi ja ją ce go tę spraw ność. Dla -
te go też mo żna wska zy wać na lep szą lub gor szą pa mięć i jed no cze -
śnie mo żna stwier dzić, że ten czło wiek po sia da ją w lep szym lub

22) J. Woroniecki, Nawyk czy sprawność, w: tenże, Wychowanie człowieka. Pisma
wybrane, Kraków 1961, s. 57. 
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gor szym stop niu. Jest to wy nik roz ró żnie nia za sto so wa ne go przez
Akwi na tę: mo żna roz wa żać wzrost, po więk sza nie czy do sko na le -
nie ja kiejś rze czy sa mej w so bie lub roz wa żać je ze wzglę du na pod -
miot uczest ni czą cy w tym wzro ście, po więk sza niu czy do sko na le -
niu23. Uspraw nio na wła dza zmy słu we wnętrz ne go ze swej na tu ry
nie jest do sko na ło ścią, po nie waż jej pod mio tem jest byt du cho wo -
-cie le sny. Dla te go jak kol wiek by ła by udo sko na lo na wła dza przez
spraw ność, to nie prze kro czy ga tun ko we go okre śle nia tej wła dzy
przez ich pod miot. Uspraw nio ne dzia ła nie władz zmy sło wych nie
za stą pi dzia ła nia władz in te lek tu al nych, po nie waż po zo sta nie ono
na dal na po zio mie ak tów zmy sło wych. Wy obraź nia, wła dza osą du
my ślo we go czy pa mięć sa me z sie bie nie mo gą ani za stą pić, ani
rów nież sa me z sie bie wznieść się na po ziom in te lek tu. 

Po więk sza nie spraw no ści władz zmy słów we wnętrz nych do ko -
nu je się przez do da wa nie (per ad di tio nem), a więc przez zmia nę
ilo ścio wą (wię cej – le piej). W ten spo sób akt wła dzy, w za le żno ści
od udzia łu pod mio tu, mo że zwięk szyć się co do in ten syw no ści (per
in ten sio nem), mo że być wy ko ny wa ny mniej lub bar dziej szyb ko
(ma gis vel mi nus expe di te), al bo też chęt niej, ocho czo, czy bez tru -
du (promp te fie ri) oraz w spo sób bar dziej przej rzy sty lub ja sny (cla -
rius)24.  In ten syw ność dys po zy cji, czy li jej stop nio wal ność, za le ży
od in ten syw no ści kon kret ne go ak tu, a nie od niej sa mej. Jak pi sze
To masz z Akwi nu: „je że li więc in ten syw ność czy nu rów na się in -
ten syw no ści dys po zy cji, al bo na wet ją prze wy ższa, wów czas mo że -
my po wie dzieć, że ja ki kol wiek czyn al bo po wo du je wzrost dys po -
zy cji, al bo przy naj mniej sprzy ja jej wzro sto wi, pa mię ta jąc wsza kże,
iż o wzro ście dys po zy cji mó wi my w ana lo gii do ro śnię cia zwie rząt.
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23) Zob. S. Th. I-II, q. 52, a. 1, co.
24) Zob. S. Th. I-II, q. 52, a. 2, co. „Sed quia quaedam accidentia augentur secundum seipsa,

ut supra dictum est, in quibusdam eorum fieri potest augmentum per additionem.
Augetur enim motus per hoc quod ei aliquid additur vel secundum tempus in quo est, vel
secundum viam per quam est, et tamen manet eadem species, propter unitatem termini.
Augetur etiam nihilominus motus per intensionem, secundum participationem subiecti,
inquantum scilicet idem motus potest vel magis vel minus expedite aut prompte fieri.
Similiter etiam et scientia potest augeri secundum seipsam per additionem, sicut cum
aliquis plures conclusiones geometriae addiscit, augetur in eo habitus eiusdem scientiae
secundum speciem”.
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Bo prze cież to nie po je dyn czy kęs spo ży te go po kar mu po wo du je
wzrost zwie rzę cia, tak sa mo jak nie po je dyn cza kro pla drą ży ka -
mień. [...] Po dob nie też dzię ki wie lo krot nie do ko ny wa nym czy -
nom ro śnie dys po zy cja”25. 

Wy ra żo na w ten spo sób zo sta ła istot na ró żni ca mię dzy spraw -
no ścia mi in te lek tu a spraw no ścia mi zmy słów we wnętrz nych.
Spraw ność wie dzy znaj du ją ca się w in te lek cie mo żno ścio wym mo -
że zo stać wy two rzo na przez je den akt. Na stę pu je to w mo men cie,
w któ rym jed no zda nie oczy wi ste (pro po si tio per se no ta) skła nia
in te lekt do te go, aby zgo dził się bez za strze żeń na wy ni ka ją cy z nie -
go wnio sek. Tym cza sem, w przy pad ku zmy słów we wnętrz nych
„ich ak ty mu szą po wta rzać się wie lo krot nie, aby coś moc no od ci -
snę ło się w pa mięć”26. 

Uspraw nie nie wła dzy wy obraź ni, wła dzy my śle nia i pa mię ci
po wo du je, że oso by po sia da ją ce ta ką dys po zy cję bę dą le piej przy -
sto so wa ne do po zna nia umy sło we go. To masz z Akwi nu wy raź nie
wska zu je na to w Sum ma The olo giae w ar ty ku le oma wia ją cym pro -
blem – czy da ną rzecz je den czło wiek mo że po znać in te lek tem le -
piej (bar dziej – ma gis) niż in ny? Od po wiedź po zo sta nie ne ga tyw -
na od stro ny rze czy po zna wa nej (ex par te rei in tel lec tae)27, na to -
miast sta nie się po zy tyw ną – od stro ny po zna ją ce go (ex par te in tel -
li gen tis).  To „lep sze” po zna nie wy ni ka nie tyl ko ze spraw no ści po -
znaw czych tkwią cych w sa mym in te lek cie, ale za le ży rów nież od
spraw no ści zmy słów we wnętrz nych. W ta ki wła śnie spo sób Akwi -
na ta ro zu mie zda nie Ary sto te le sa z O du szy, że „lu dzie cien ko skó -
rzy są bar dziej roz gar nię ci umy sło wo”28.  W Sum ma con tra Gen ti -
les, na zy wa nej „mniej szą sum mą” sło wa Fi lo zo fa To masz z Akwi -

25) S. Th. I-II, q. 52, a. 3, co. „Si igitur intensio actus proportionaliter aequetur intensioni
habitus, vel etiam superexcedat; quilibet actus vel auget habitum, vel disponit ad
augmentum ipsius; ut loquamur de augmento habituum ad similitudinem augmenti
animalis. Non enim quodlibet alimentum assumptum actu auget animal, sicut nec
quaelibet gutta cavat lapidem [...] Ita etiam, multiplicatis actibus, crescit habitus”.

26) S. Th. I-II, q. 51, a. 3, co. „Sed quantum ad inferiores vires apprehensivas, necessarium
est eosdem actus pluries reiterari, ut aliquid firmiter memoriae imprimatur”. 

27) Zob. S. Th. I, q. 85, a. 7, co. 
28) S. Th. I, q. 85, a. 7, co. „[...] unde dicitur in II de anima quod molles carne bene aptos

mente videmus [...]”.
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nu in ter pre tu je ina czej: „lecz ta zdol ność [spraw ność wie dzy] za le -
ży od wspo mnia nych władz [wy obraź ni i wła dzy my śle nia] ja ko od
dal szych dys po zy cji, po dob nie jak za le ży od do sko na ło ści do ty ku i
kom plek sji cie le snej, zgod nie z tym, co pi sze Ary sto te les w II księ -
dze O du szy – że lu dzie o do brym do ty ku i de li kat nym cie le są
zdol ni umy sło wo29. 

Wy da je się za tem, że dys po zy cja cie le sna po win na za wie rać
pew ną pro por cjo nal ność w od nie sie niu do władz, przed mio tów i
or ga nów. Po win na mieć cha rak ter ta kiej har mo nii, ja ka za cho dzi
mię dzy ele men tem czyn nym i bier nym czy tym, co do sko na łe i
tym, co mo że być udo sko na lo ne. Na gwał tow ne lub mi ni mal ne
po ru sze nia or ga nów wła dza mo że nie za re ago wać po znaw czo. Po -
nad to, ze wzglę du na wspo mnia ną pro por cjo nal ność, zbyt eks tre -
mal ny bo dziec mo że znisz czyć or gan cie le sny. Jed nak z dru giej
stro ny, sub stan cje du cho we ja ko nie pro por cjo nal ne nie sta no wią
przed mio tu po zna nia przez wła dze czło wie ka30. 

4. Mne mo tech ni ka czy wy cho wa nie pa mię ci? Ars me mo ran di To -
ma sza z Akwi nu

Nie ma lże po wszech ne wy da je się twier dze nie, że sztu kę za pa -
mię ty wa nia na le ży wy łącz nie spro wa dzić do mne mo tech ni ki. Uzy -
ska na w ten spo sób „pa mięć do sko na ła” po zwa la, dzię ki po słu gi -
wa niu się od po wied ni mi me to da mi, na to, że „je śli użyt kow nik za -
pa mię tu je 9 z 10 in for ma cji, to za pa mię ta rów nież 900 z 1000,
9000 z 10000, 900000 z 100000, itd.”31.  Nie ste ty ta ka ilo ścio wa
kal ku la cja ob na ża ce lo wość ta kie go po dej ścia do za gad nie nia pa -

31) ScG II, 73. „Sed ista promptitudo dependet ab illis virtutibus sicut ex dispositionibus
remotis: prout etiam dependet a bonitate tactus et corporis complexione; secundum quod
dicit Aristoteles, in II de anima, homines boni tactus et mollis carnis esse bene aptos
mente”.

30) Por. S. Th. I, q. 88, a. 1, ad 3.
31) T. Buzan, Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe, Łódź 2005, s. 27. Zob.

inne książki tego autora: Podręcznik szybkiego czytania, Łódź 2002; Mapy twoich
myśli, Łódź 1999.
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mię ci. Ce lem nie jest za pa mię ta nie te go, co wa żne, nie jest ugrun -
to wa nie wie dzy i mą dro ści, któ re przez swo je spraw no ści osią ga
in te lekt. Ce lem sta je się za pro gra mo wa nie pa mię ci – zmy słu we -
wnętrz ne go – we dług od po wied nie go za pro po no wa ne go sys te mu,
aby za pa mię tać roz kład kart do gry, nu me ry te le fo nów, ter mi ny i
go dzi ny spo tkań, da ty i wy da rze nia z ca łe go stu le cia, itd. Pa mięć w
ta kim ro zu mie niu zo sta je spro wa dzo na wy łącz nie do opi sa ne go
wcze śniej me cha nicz ne go na wy ku, co gro zi rów nież re duk cją
ludz kie go my śle nia do wy łącz nie ob ra zo we go funk cjo no wa nia32. 

Jak się wy da je pa mięć ja ko zmy sło wa wła dza po znaw cza po -
win na pod le gać przede wszyst kim wy cho wa niu, a nie wy łącz nie
tre nin go wi. O ile bo wiem wy cho wa nie poj mu je się ja ko „kie ro wa -
nie do te go, co do bre i praw dzi we33, ale ta kże kie ro wa nie się tym,
co do bre i praw dzi we”, o ty le rów nież wy cho wa nie pa mię ci wy -
zna czo ne bę dzie przez roz po zna ne przez in te lekt do bro i praw dę.
Wy cho wa nie pa mię ci jed no cze śnie nie jest ce lem sa mym w so bie,
a je dy nie ma słu żyć osią ga niu praw dy i do bra34. 

Ta ką per spek ty wę uspraw nia nia – wy cho wa nia pa mię ci uka -
zu ją po glą dy To ma sza z Akwi nu wy ra żo ne w je go kon cep cji „za -
cho wy wa nia w pa mię ci”. Kon cep cja ta zo sta ła przed sta wio na w
Sum mie Teo lo gii, w kwe stii do ty czą cej roz trop no ści – pa mięć bo -

32) Przeciwstawienie między wychowaniem a techniką nie ma takiego samego znaczenia
jak klasyczne przeciwstawienie: natura – sztuka (łac. natura – ars; gr. physis - techné).
Starożytne (klasyczne) rozumienie sztuki - techniki nierozerwalnie związane było z
naturą. Warunkiem każdego działania technicznego, każdej sztuki było posiadanie
cnoty, zgodnie z zasadą: „jakim kto jest, takie dzieła wykonuje”. Współczesne
rozumienie techniki i sztuki nie tylko wyraża się w tym, że natura nie stanowi jej
podstawy, ale również technika nie posiada żadnego związku z naturą, co więcej
stanowi cel sam w sobie. Por. J. Maritain, Sztuka i mądrość, Warszawa 2001, s. 25-35.
P. Jaroszyński w swojej pracy Metafizyka i sztuka dowodzi, że sztuka z pewnością
będzie uzupełniać naturę w jej brakach jednocześnie naśladując ją w sposobie jej
działania. Samą zaś sztukę określa następująco: umiejętność zdobyta i pokierowana
rozumem to jest właśnie sztuka. […] Jeśli w człowieku są, to one winny być
uzupełnione, a uzupełnione są mocą rozumnej sztuki. Sztuka jest kulturą, kultura jest
wychowaniem (paideia)”. P. Jaroszyński, Metafizyka i sztuka, Warszawa 1996, s. 31. 

33) S. Sobczak, Celowość wychowania, Warszawa 2000, s. 31.
34) Por. M. Zembrzuski, Pamięć jako zmysłowa władza poznawcza w ujęciu św. Tomasza z

Akwinu, „Pro Fide Rege et Lege” 2 (2009) 63, s. 110-117.
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wiem jest pod sta wo wym skład ni kiem roz trop no ści. Je go zda niem
pa mięć mo że mieć dwa zna cze nia: pa mięć wy pły wa ją ca z na tu ry –
bę dzie wła dzą, któ ra za cho wu je swo je przed mio ty w spo sób na tu -
ral ny (pa mięć wro dzo na); oraz pa mięć uspraw nio na przez ćwi cze -
nia i za bie gi. W tym dru gim uję ciu pa mięć bę dzie wy ro bio ną
„spraw no ścią za pa mię ty wa nia i pa mię ta nia prze szłych wy da rzeń, a
ta kże umie jęt no ścią po słu gi wa nia się za pa mię ta nym ma te ria łem”35.
To stwier dze nie, że: z pa mię ci na le ży uczy nić sztu kę po przez jej
ćwi cze nie, po cho dzi z dzie ła przy pi sy wa ne go Cy ce ro no wi – Ad
He ren nium36, sta no wi ło ono za chę tę dla Akwi na ty do za pro po no -
wa nia za sad wy cho wa nia pa mię ci: „spo śród za sa d pierw szą jest ta,
że do te go, co chce my za pa mię tać na le ży do łą czyć od po wia da ją ce
po do bień stwa rze czy; nie po win ny być one do brze zna ne, po nie -
waż te rze czy, któ re są nie zna ne więk sze bu dzą w nas zdzi wie nie;
one ta kże moc niej i gwał tow niej opa no wu ją du szę; dla te go też te
rze czy, któ re wi dzi my w dzie ciń stwie le piej pa mię ta my. I dla te go
ko niecz ne jest wy naj do wa nie te go ro dza ju po do bień stwa lub ob -
ra zu, po nie waż uję cia pro ste i du cho we ła two wy pa da ją z pa mię ci,
je śli się ich jak gdy by nie sko ja rzy z pew ny mi cie le sny mi po do bień -
stwa mi, a to dla te go, że po zna nie ludz kie ma pierw szeń stwo (źró -
dło) w rze czach  po zna wal nych zmy sło wo. Dla te go też wła dza pa -
mię ta nia mie ści się w zmy sło wej czę ści du szy”37. 

35) S. Bełch, Objaśnienia tłumacza, w: Tomasza z Akwinu, Summa Teologiczna.
Roztropność, t. 17, Londyn b. d. w., s. 160. 

36) Cyceron, Ad Herennium III, 28. ,,Sunt igitur duae memoriae: una naturalis, altera
artificiosa.  Naturalis est ea, quae nostris animis insita est et simul cum cogitatione nata;
artificiosa est ea, quam confirmat inductio quaedam et ratio praeceptionis”.

37) S. Th. II-II, q. 49, a. 1, ad. 2. „Quorum primum est ut eorum quae vult memorari
quasdam similitudines assumat convenientes, nec tamen omnino consuetas, quia ea quae
sunt inconsueta magis miramur, et sic in eis animus magis et vehementius detinetur; ex
quo fit quod eorum quae in pueritia vidimus magis memoremur. Ideo autem necessaria
est huiusmodi similitudinum vel imaginum adinventio, quia intentiones simplices et
spirituales facilius ex anima elabuntur nisi quibusdam similitudinibus corporalibus quasi
alligentur, quia humana cognitio potentior est circa sensibilia. Unde et memorativa
ponitur in parte sensitiva”. Tłumaczenia autora artykułu. Dla porównania tłumaczenie
z ,,Wydania Londyńskiego” (t. 17, s. 56-57): „Kto chce coś dobrze zapamiętać, niech
to połączy z jakimś znakiem zewnętrznym, w jakiś sposób przypominającym daną
myśl; znak ten nie powinien być czymś często spotykanym, ponieważ to, co widzimy
rzadko, budzi większy podziw i bardziej i mocniej ducha do siebie przykuwa; jak
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Pierw sza re gu ła wska zu je na po wią za nie te go, co ma być za pa -
mię ta ne z ja kimś zmy sło wym po do bień stwem rze czy – ob ra zem.
Wy obra że nia, z któ ry mi zwią za ne są przed mio ty pa mię ci po win ny
być nie zwy kłe i nie zna ne po to, że by bu dzi ły po dziw. To prze cież
zdzi wie nie jest u dzie ci po wo dem te go, że le piej po tra fią za pa mię ty -
wać. Po do bień stwa rze czy czy ob ra zy po win ny jed nak być zmy sło -
we i cie le sne. Ma ją one chro nić przed za po mnie niem po ję cia i ro zu -
mie nia, któ re prze cho wu je in te lekt. Po ję cia sub tel ne i du cho we mu -
szą być za tem uję te w for my cie le sne, po to aby nie zo sta ły za po -
mnia ne. W tym twier dze niu Akwi na ta od wo łu je się do Ary sto te le sa,
któ ry pod kre ślał, że po zna nie za czy na się od zmy słów, a in te lekt wła -
śnie do nich za wsze się zwra ca. Mo żna to od nieść do ła ciń skie go
przy sło wia: ver ba do cent, exem pla tra hunt38.  Ła twiej więc za pa mię -
tać to, co jest zo bra zo wa ne przy kła da mi. Po zwa la ją one szyb ciej za -
cho wać po ję cie, dzię ki cze mu spraw niej mo żna wró cić do ro zu mie -
nia isto ty rze czy, któ ra ma być prze cho wy wa na w pa mię ci.

„Dru gą zasadą jest, że to, co czło wiek chce do kład nie za pa mię -
tać, na le ży ko niecz nie roz mie ścić w roz wa żo nym (ob my ślo nym) po -
rząd ku, aby móc z jed ne go za pa mię ta ne go (punk tu) ła two przejść
do na stęp ne go. Dla te go Fi lo zof mó wi w księ dze O pa mię ci: «za po -
mo cą miejsc nie któ rzy so bie przy po mi na ją»; po wo dem te go jest to,
że szyb ko od jed ne go w na stęp ne prze cho dzą (miej sce)”39.  Dru ga
re gu ła rów nież na wią zu je do po glą dów Ary sto te le sa i do je go za sa -
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wiemy, co widzieliśmy w dzieciństwie, to lepiej pamiętamy. Potrzeba wynajdywania
sobie takich podobieństw czy obrazów jest uzasadniona tym, że idee oderwane łatwo
wypadają z pamięci, jeśli nie są związane z jakimiś zmysłowymi obrazami, a z natury
rzeczy ludzkie poznanie jest mocniejsze w dziedzinie rzeczy zmysłowych, których
wyobrażenia przechowuje właśnie pamięć”.

38) „Słowa uczą (wzruszają), przykłady pociągają – lepszy przykład niźli rada”. Zob. C.
Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1973, s. 238.

39) S. Th. II-II, q. 49, a. 1, ad. 2. „Secundo, oportet ut homo ea quae memoriter vult tenere
sua consideratione ordinate disponat, ut ex uno memorato facile ad aliud procedatur.
Unde philosophus dicit, in libro de Mem., a locis videntur reminisci aliquando, causa
autem est quia velociter ab alio in aliud veniunt”. W tłumaczeniu z ,,Wydania
Londyńskiego”: ,,Kto chce coś dobrze zapamiętać, winien uporządkować swe
wspomnienia w jakiś powiązany system, bo wtedy przypomnienie sobie jednego
szczegółu ułatwia przypomnienie innych. Filozof wyraża się o tym w ten sposób:
“niekiedy przypomnienie sobie miejsca przypomina to, co się na nim działo, a
przyczyną tego jest związek między miejscem a zdarzeniem, jakie w nim zaszło”.
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dy po rząd ku, któ rej wpro wa dza nie – we dług św. To ma sza – jest
pod sta wo wym za da niem mę dr ca: „mę dr ca mi na zy wa się tych, któ -
rzy po rząd ku ją rze czy i do brze ni mi rzą dzą; stąd wśród za dań, któ -
re lu dzie przy pi su ją mę dr co wi, umiesz cza Fi lo zof ta kże wpro wa dza -
nie ła du”40.  Zda niem F. A. Yates, au tor ki ba da ją cej pro ble ma ty kę
pa mię ci w sta ro żyt no ści, śre dnio wie czu i re ne san sie, Akwi na ta wy -
cho dząc od ary sto te le sow skiej za sa dy po rząd ku, od no si się jed nak
bez po śred nio do tzw. lo ci – miejsc ja ko za sad za pa mię ty wa nia, roz -
wi nię tych w kon cep cjach re to rycz nych Cy ce ro na41.  Po nie waż głów -
ną te zą, przy pi sy wa ną w śre dnio wie czu Cy ce ro no wi na pod sta wie
dzie ła Ad He ren nium, by ło stwier dze nie, że: „sztucz na pa mięć kon -
sty tu uje się z miejsc i wy obra żeń”42. Lo cus jest to miej sce ła two
chwy ta ne przez pa mięć, a wy obra że nia są for ma mi, czy li wi ze run ka -
mi, któ re ma ją być za pa mię ta ne. Sztu ka pa mię ci bę dzie więc roz -
miesz cza niem przed mio tów prze zna czo nych do za pa mię ta nia w od -
po wied nich miej scach, tak aby póź niej – w ra zie po trze by – mo gły
być wy do by wa ne. O ile jed nak Cy ce ron pod kre ślał do sko na łe for -
mo wa nie miejsc dla pa mię ci, o ty le Akwi na ta ak cen tu je po rzą dek w
ukła da niu w tych miej scach. Ła twiej mo żna przy po mnieć so bie rze -
czy wy cho dząc od jed nej, ści śle zwią za ne z po zo sta ły mi.

W  trze ciej za sa dzie rów nież pod kre ślo ne jest zna cze nie miejsc:
„trze cią zasadą jest ta, by czło wiek koniecznie do łą czył tro skę i
przy wo łał uczu cia do tych rze czy, któ re chce za pa mię tać, po nie -
waż to, co bar dziej w du szy by ło od ci śnię te to mniej z niej wy pa da.
Dla te go Ma rek Tul liusz Cy ce ron mó wi w swo jej Re to ry ce, że «żar -
li wość (tro ska) po ma ga za cho wać w peł ni kształ ty wi ze run -
ków»”43.  Re gu ła ta wy ni ka jed nak z prze kształ ce nia przez To ma -

40) ScG I, 1. Por. Arystoteles, Metafizyka I, 2 (982 a, 17-18). 
41) Por. F. A. Yates, Sztuka pamięci, Warszawa 1977, s. 86.
42) Cyt. za F. A. Yates, dz. cyt., s. 18. „Constat igitur artificiosa memoria ex locis et

imaginibus”. Zob. Cyceron, Ad Herennium III, 29.
43) S. Th. II-II, q. 49, a. 1, ad. 2. „Tertio, oportet ut homo sollicitudinem apponat et

affectum adhibeat ad ea quae vult memorari, quia quo aliquid magis fuerit impressum
animo, eo minus elabitur. Unde et Tullius dicit, in sua rhetorica, quod sollicitudo
conservat integras simulacrorum figuras”. W tłumaczeniu z „Wydania Londyńskiego”:
,,Przedmiot, na którego zapamiętaniu komuś zależy, należy otoczyć troskliwym
uczuciem, bo to głębiej wryje się w duszę i trudniej wypadnie. Wyraża to Cycero:
“troska ta zachowuje w całości obrazy rzeczy”.
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sza za sa dy cy ce ro niań skiej. Otóż w Ad He ren nium po ja wia się
sfor mu ło wa nie, że ja ko miej sca do za pa mię ty wa nia po win no wy -
bie rać te, któ re są od osob nio ne – „so li tu do con se rvat in te gras si mu -
la cro rum fi gu ras – po nie waż po ma ga to „za cho wać w peł ni kształ -
ty przed mio tów”44.  Miej sca ru chli we, czę sto od wie dza ne przez lu -
dzi mo gą po wo do wać za mie sza nie i sła by „od cisk” w pa mię ci.
Akwi na ta zmie nia w tym sfor mu ło wa niu so li tu do na sol li ci tu do,
czy li od osob nie nie na żar li wość, tro skę, uczu cia w za pa mię ty wa -
niu. Aby le piej pa mię tać, na le ży się wła śnie uczu cio wo usto sun ko -
wać do przed mio tów (za rów no przez uczu cia po zy tyw ne – przy -
jem ność, po żą da nie, jak i ne ga tyw ne – ból, wstręt).

Ostat nia, czwar ta re gu ła ćwi cze nia sztu ki pa mię ci jest opar ta na
wska zów kach Ary sto te le sa z trak ta tu O pa mię ci i przy po mi na niu,
któ ry po le ca roz my śla nie i po wta rza nie ja ko spo so by za pa mię ty wa -
nia. „Czwar tą re gu łą jest ta, że ko niecz nie czę sto po win ni śmy roz -
my ślać o rze czach, któ re chce my za pa mię tać. Dla te go Fi lo zof mó -
wi w księ dze O pa mię ci i przy po mi na niu, że «roz my śla nie za cho wu -
je pa mięć», po nie waż jak da lej w tej księ dze mó wi, że «przy zwy cza -
je nie jest jak by na tu rą»; stąd rze czy o któ rych czę sto roz my śla my
(po zna je my, ro zu mie my), ła two so bie przy po mi na my, jak gdy by w
na tu ral nym po rząd ku prze cho dząc od jed ne go do na stęp ne go”45.
Rów nież tu mo żna przy wo łać ła ciń skie przy sło wie: re pe ti tio ma ter
stu dio rum est – „po wta rza nie jest mat ką ucze nia się”46.

Wszystkie wy mie nio ne za sa dy pod kre śla ją jed ność funk cjo -
nal ną by tu ludz kie go, któ ra z pew no ścią po cho dzi stąd, że czło -
wiek ist nie je ja ko je den byt (ope ra tio se qu itur es se). Jed no cze śnie
ta we wnętrz na jed ność za pew nio na jest przez pod po rząd ko wa nie

44) Cyceron, Ad Herennium III, 31; Por. F. A. Yates, Sztuka pamięci, dz. cyt., s. 87. 
45) S. Th. II-II, q. 49, a. 1, ad. 2. „Quarto, oportet quod ea frequenter meditemur quae

volumus memorari. Unde philosophus dicit, in libro de Mem., quod meditationes
memoriam salvant, quia, ut in eodem libro dicitur, consuetudo est quasi natura; unde
quae multoties intelligimus cito reminiscimur, quasi naturali quodam ordine ab uno ad
aliud procedentes”. W tłumaczeniu z ,,Wydania Londyńskiego”: „Należy często
wracać myślą do przedmiotu, który chcemy zapamiętać. Wyraża to Filozof:
‘rozmyślania chronią pamięć’. Wiele tu znaczy nawyk w rozmyślaniu, który, według
Filozofa, ‘staje się jakby drugą naturą’. Kto sobie często uświadamia raz poznane
rzeczy, szybko przypomni sobie i inne, bo jedna rzecz przypomina drugą”.

46) Zob. C. Jędraszko, dz. cyt., s. 195.
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in te lek to wi władz od po wia da ją cych za dzia ła nie47.  Do mi na cja ja -
kiej kol wiek in nej sfe ry – czy to zmy słów ze wnętrz nych, czy też
zmy słów we wnętrz nych, a w kon se kwen cji pły ną cych za ni mi
uczuć, czy wresz cie sa mej wo li, któ ra mo gła by prze jąć kom pe ten -
cje władz po znaw czych – nad dzia ła niem in te lek tu mo że do pro wa -
dzić do cał ko wi cie nie ra cjo nal ne go, a na wet ir ra cjo nal ne go dzia -
ła nia. Me cha nicz ne i czy sto tech nicz ne wy tre no wa nie pa mię ci, wy -
obraź ni i wła dzy osą du my ślo we go bę dzie mia ło ta ki wła śnie nie -
-ra cjo nal ny cha rak ter.

5. Za koń cze nie. Wy cho wa nie ja ko ce lo we pod po rząd ko wa nie in -
te lek to wi ak tów zmy słów we wnętrz nych 

Dzia ła nie zmy słów we wnętrz nych nie wy czer pu je w zu peł no ści
za gad nie nia po zna nia ludz kie go, choć wła śnie funk cjo nal nie od
nich za le ży bar dzo wie le. In te lekt mo żno ścio wy, któ ry w czło wie -
ku jest kre sem i za sa dą ludz kie go po zna nia po trze bu je in te lek tu
czyn ne go dzia ła ją ce go w ob rę bie zmy słów we wnętrz nych, umo żli -
wia ją ce go po zna nia in te lek tu al ne. In te lekt czyn ny w wy obraź ni i
pa mię ci, a ta kże po przez wła dzę osą du my ślo we go, ak tu ali zu je tre -
ści po zna nia in te lek tu al ne go. In te lekt czyn ny spra wia, że to, co
zmy sło wo po zna wal ne, sta je się po zna wal ne in te lek tu al nie, jed no -
cze śnie nie do da jąc, nie two rząc i nie uzu peł nia jąc nic z te go, co
zo sta ło po zna ne ja ko cza so wo pierw sze.

In for ma cja o rze czy wi sto ści uję ta przez zmy sły we wnętrz ne nie
tyl ko jest aspek to wa, ale przede wszyst kim nie uj mu je te go, co
istot ne. Po zna nie in te lek tu al ne zaś nie ty le wy czer pu je wszyst kie
aspek ty przed mio tu po zna wa ne go, co uj mu je go ca ło ścio wo, ro zu -
mie jąc w nim to, co go sta no wi, a na stęp nie prze pro wa dza jąc ro zu -
mo wa nia, czy też wy da jąc są dy twier dzą ce i prze czą ce na je go te -
mat48.  Po zna nie w zmy słach we wnętrz nych po zo sta je na po zio mie

47) Por. M. Krasnodębski, M. Zembrzuski, Wychowanie intelektu jako celowościowe
uporządkowanie jego funkcji, „Horyzonty Wychowania”, 8 (2009) 15, s. 53-64.

48) Zob. T. Stępień, Podstawy tomistycznego rozumienia człowieka, Warszawa 2003, s. 61-
63.
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wy obra żeń, po do bieństw rze czy nie obec nych dla na sze go po zna -
nia (wy obraź nia two rzy re pre zen ta cje), jak rów nież tych, któ re w
prze szło ści by ły oglą da ne (pa mięć), a zo sta ją oce nio ne wy łącz nie w
aspek cie uży tecz no ści, przy jem no ści, czy też szko dli wo ści (wła dza
osą du my ślo we go).

Ze zmy sła mi we wnętrz ny mi bar dzo ści śle zwią za na jest rów -
nież teo rio po znaw cza pro ble ma ty ka błę du, ta zaś rzu tu je na za -
gad nie nia pe da go gicz ne. Błąd jest uzna niem fał szu za praw dę, jest
pew ną wa dli wo ścią po ja wia ją cą się w po zna niu ja ko in for ma to rze.
Po ja wia się w mo men cie w któ rym ja ka kol wiek wła dza po znaw cza
nie po zna je wła sne go przed mio tu, ale przed miot in nej wła dzy (za
po mo cą wzro ku osą dza my sło dycz przed mio tu). W zmy słach we -
wnętrz nych po mył ka mo że po ja wić się bar dzo ła two przede
wszyst kim z te go wzglę du, że są to wła dze zmy sło we, a więc pod -
le ga ją ce uszko dze niom cia ła. Błąd szcze gól nie czę sto mo że po ja -
wić się w wy obraź ni dla te go, że pod jej wpły wem czło wiek po zna -
wać mo że przed miot nie obec ny ja ko obec ny (błąd to wzię cie fał -
szu za praw dę). I nie ko niecz nie mu si być to od ra zu wy raz pa to lo -
gicz nej ha lu cy na cji wy star czy wy cho wy wać czło wie ka tak, by po -
zo sta wał w świe cie ułu dy, ma rzeń, fik cji i utwier dzać go, że nie ist -
nie je wśród by tów re al nych49. 

Pro blem wy cho wa nia ja ki tu taj się po ja wia jest kwe stią de cy zji
za trzy ma nia się wy łącz nie na in for ma cji zmy słów we wnętrz nych, a
więc rów nież kwe stią kom pe ten cji wo li, któ ra za czy na przej mo wać
dzia ła nia sa me go in te lek tu50.  Sa me wła dze po znaw cze nie mo gą
uznać swo jej in for ma cji za je dy ną i praw dzi wą51,  mo że zaś te go do -

49) Na tę problematykę zwraca uwagę M. Gogacz w pracy Osoba zadaniem pedagogiki:
„Wykształcenie wewnętrznych władz zmysłowych polega także na wyćwiczeniu ich w
wierności ich przedmiotowi. Zmysł wspólny ma tylko scalić wszystkie odebrane
informacje, wywoływane przez oddziałujące na nas byty zewnętrzne. Z tego scalenia
wyobraźnia ma wydobyć zespoły wrażeń dla pełnienia roli fizycznego znaku treści
intelektualnych. Pamięć ma przechować kompozycje znaków i znaczeń. Te
kompozycje ma utworzyć władza konkretnego osądu. […] Wynikiem jej pomyłek jest
np. pojęcie syreny jako połączenie gatunkowych elementów człowieka z elementami
innego gatunku i uznanie tego rodzaju za gatunek, którym jest człowiek o kształcie
ryby”. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997,
s. 32-33.

50) Por. M. Gogacz, Szkice o kulturze, dz. cyt., s. 76-77.
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ko nać wła dza dą że nio wa – wo la, dzia ła jąc pod wpły wem uczuć
(zmy sło wych za re ago wań na dzia ła nia zmy słów we wnętrz nych).
Czło wiek po dej mu je wte dy de cy zję o tym, by przy pi sać zmy słom
we wnętrz nym ro lę osta tecz ne go źró dła, jak rów nież kry te rium po -
zna nia. Ina czej mó wiąc to, co sta no wi wy łącz nie etap po zna nia zo -
sta je uzna ne za ca ły pro ces po zna nia. Tym cza sem wła dze te
uspraw nia ją się dla współ dzia ła nia z in te lek tem. Ich uspraw nia nie,
a więc roz wi ja nie wy obraź ni, pa mię ci, wła dzy osą du my ślo we go
nie mo że być ich tre nin giem dla nich sa mych, nie mo że być wy -
łącz nie me cha nicz nym po wta rza niem. Pro po zy cja za sto so wa nia w
wy cho wa niu uspraw nie nia zmy słów we wnętrz nych ze wzglę du na
kon tro lę in te lek tu wy da je się być god ną re ali za cji, jak rów nież
god ną uwzględ nie nia w re ali stycz nej fi lo zo fii wy cho wa nia.

196 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

51) Wyjątek stanowi sam intelekt, który nie tylko poznaje swój przedmiot, ale również
może poznać relację zachodzącą między przedmiotem poznanym a tym, co jest
skutkiem poznania. W ten sposób w klasycznym rozumieniu dokonuje się poznanie
prawdy jako adaequatio intellectus et rei.
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The is sue of ha bits in in ter nal sen ses – edu ca ti ve or
tech ni cal ac ti vi ty?

Abs tract

The sub ject of in ter nal sen ses con ta ined fol lo wing is su es: com -
mon sen se, ima gi na tion, co gi ta ti ve fa cul ty and me mo ry. The epi -
ste mo lo gi cal com pe ten ces of this sen ses are de scri bed by acts and
ob jects, which this po wer con cern. The pro blem, which ap pe ar in
con nec tion with pro blem of in ter nal sen ses are ha bits, whe re by in
easy, su re and du ra ble way are per fec ted hu man ac ti vi ties. The
excel lent exam ple of in ter nal sen ses’ ha bits is edu ca tion of me mo -
ry, which sho uld be op po sed so lu tion for on ly mne mo tech nic me -
mo ri za tion of con tents. For ma tion of in ter nal sen ses sho uldn’t ha -
ve me cha ni cal cha rac ter, but it must be the edu ca tion and sen si ti -
zed, i.d. in ten tio nal sub or di na tion of this po wer to in tel lect in view
of truth and go od.

Key words: in ter nal sen ses, com mon sen se, ima gi na tion, co gi ta ti ve
fa cul ty, me mo ry, in tel lec tu al co gni tion, ha bits, edu ca ting of in ter -
nal sen ses.
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Ja kub Wój cik*

Acedia jako problem pedagogiczny

1. Wpro wa dze nie. 2. Prze gląd wy bra nej li te ra tu ry o ace dii. 3. Prze ja wy
ace dii w pi smach św. To ma sza z Akwi nu. 4. Okre śle nie ace dii z po zy cji
struk tu ry czło wie ka. 5. Nie któ re pro po zy cje wy do by wa nia z ace dii. 6. Czło -
wiek wol ny  ja ko prze jaw wy cho dze nia z ace dii. Za koń cze nie.

Abs trakt

Czło wiek jest od po cząt ku wspa nia łą oso bą, wy ró żnio ną wśród
in nych stwo rzeń. Ale jest nie do sko na ły, co za uwa żył już Ary sto te -
les. Ten stan nie do sko na ło ści da je się wy ja śnić ter mi nem ace dia,
wska zu jąc na to, co on ozna cza w czło wie ku. Wy jąt ko wość oso by
ludz kiej po le ga na zdol no ści do sko na le nia czło wie ka, co na zy wa -
my edu ka cją. Edu ka cja jest wy do by wa niem czło wie ka z ace dii.
Sta no wią ją: wy cho wa nie, kształ ce nie i kie ro wa nie. Są to nie roz -
dziel ne, ale ró żne i prze ni ka ją ce się ob sza ry za gad nień. Edu ka cja
prze bie ga w czło wie ku wol nym, aby był sa mo dziel nym pod mio -
tem wzbo ga ca nia in nych lu dzi. Trwa nie w ace dii jest znisz cze niem
czło wie ka, po le ga ją cym na nie szczę ściu izo la cji i prze by wa nia w
oto cze niu wir tu al nym.

Sło wa klu czo we

Czło wiek, ace dia, edu ka cja, do sko na łość, szczę ście, wspól no ta
osób.

*) Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie (wcześniej: Instytut Studiów nad Rodziną); e-mail: jakwu@jest.pl
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1. Wpro wa dze nie

Ostat nio da je się za uwa żyć du że za in te re so wa nie te ma ty ką
zwią za ną z ter mi nem ace dia. Świad czy o tym choć by szyb kie wy -
czer pa nie na ryn ku księ gar skim po zy cji ksią żko wych, zwią za nych
z tym pro ble mem.

Ter min ła ciń ski ace dia po cho dzi od grec kie go akedía, ake deía –
brak tro ski o wła sny byt i ist nie nie, obo jęt ność, od kedía – tro ska.
Nie zna cze nie ter mi nu jest jed nak naj wa żniej sze. Cho dzi bo wiem
o to, co ten ter min ozna cza i na ja kie pod ło że, oma wia nych ob szer -
nie prze ja wów, ta na zwa wska zu je.

Przede wszyst kim pro blem ace dii oma wia ny jest w li te ra tu rze z
za kre su teo lo gii du cho wo ści oraz w psy cho lo gii. W teo lo gii od no -
szo ny jest do swo iste go wy pa le nia re li gij ne go, obo jęt no ści i wią za -
ny jest z tzw. „cho ro bą mni chów”, du cho wą „de pre sją”. Wła śnie
ja ko de pre sja sta ła się ace dia przed mio tem za in te re so wa nia w psy -
cho lo gii i wią za na jest z te ma tem apa tii. Psy cho lo gicz nie opi su je
się tę pro ble ma ty kę w aspek cie psy chi ki ludz kiej i ra czej od no si się
te opi sy do ze spo łu władz zmy sło wych czło wie ka. W teo lo gii jest
opi sem ra czej „cho ro by du szy”, ob ja wia ją ca się nie mo żno ścią za -
zna nia spo ko ju, de kon cen tra cją i apa tią  du cho wą. Zna na jest w
tra dy cji chrze ści jań skiej co naj mniej od cza sów Oj ców Pu sty ni.
Opi sa li ją m.in. Ewa griusz z Pon tu (345-399) i Jan Ka sjan, (360-
435), któ ry na zy wa ace dię ta edium – prze sy tem. Na pi sma Ja na Ka -
sja na wska zy wał w swo ich tek stach To masz z Akwi nu (1225-1274)
naj czę ściej, oma wia jąc ace dię i jej prze ja wy. Ter min ace dia wpro wa -
dził Ewa griusz z Pon tu. Wśród prze ja wów ace dii opi su je: „(…)
wzrok ule głe go ace dii tkwi cią gle w oknie, a je go umysł wy obra ża
so bie od wie dza ją cych (…)”1. Ewa griusz łą czy prze ja wy ace dii z cie -
ka wo ścią (cu rio si tas, ja ko prze ci wień stwo stu dio si tas – na uko we go,
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1) Ewagriusz z Pontu, O różnych rodzajach złych myśli. O ośmiu duchach zła, Kraków
2006, s. 75.
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rze tel ne go po szu ki wa nia praw dy), któ rą  póź niej św. Ber nard z
Cla irvaux uzna za pierw szy sto pień py chy. 

W tym ar ty ku le pra gnę pod jąć pró bę omó wie nia ace dii od stro -
ny pod staw i wy zwań edu ka cyj nych czło wie ka. W edu ka cji wła dze
czło wie ka, za rów no umy sło we jak i zmy sło we, ma ją zna cze nie kie -
row ni cze w roz wo ju, ale nie wy czer pu ją ca ło ści pro ble mów pe da -
go gicz nych. Czło wiek wol ny po dej mu je bo wiem dzia ła nia i czy ny
sta no wią ce o je go szczę ściu al bo „za tra ce niu”. Wa żne jest od ró -
żnie nie ele men tów struk tu ral nych nie zmien nych w czło wie ku od
ele men tów zmien nych, ko niecz nych do uwzględ nie nia wła śnie w
edu ka cji. Wy da je się, że ace dia jest wła ści wym punk tem wyj ścia
po dej mo wa nych roz wa żań. W kon klu zji stwier dzić mo żna, że pro -
ble ma ty ka spro wa dza się do głów ne go roz strzy gnię cia, czy sku pia -
my uwa gę na so bie, czy ra czej w edu ka cji uwzględ nia my „dzię ki
Ko mu?” i „dla Ko go?”, gdy po dej mu je my po wa żny trud do sko na -
le nia wy ni ka ją cy z te go, kim jest oso ba ludz ka. Tak po sta wio ny
pro blem przez Ary sto te le sa i póź niej do pre cy zo wa ny i opra co wa -
ny przez To ma sza z Akwi nu był wa żnym prze ło mem w hi sto rii fi -
lo zo fii. Jest ak tu al ny obec nie, ja ko pod sta wo we za gad nie nie edu -
ka cyj ne za rów no w ro dzi nie jak i w szko le. Łą czy bo wiem dwa ze -
spo ły za gad nień: od nie sie nie syn – oj ciec oraz re la cję uczeń –
mistrz. Wy da je się, że te pro ble my mo żna  od ró żnić i upo rząd ko -
wać przez wy ja śnie nie za gad nie nia ace dii. 

2. Prze gląd wy bra nej li te ra tu ry o ace dii

Za gad nie nie ace dii jest sze ro ko oma wia ne za rów no w li te ra tu -
rze ob co ję zycz nej2, w du żym stop niu tłu ma czo nej na nasz ję zyk,
jak i w opra co wa niach pol skich au to rów. Naj więk szą po pu lar no -
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2) J. Pieper, Über die Hoffnung, Freiburg in Breisgau 2006, s. 55 i nn.; R. Augst.,
Lebensverwirklichung und christlicher Glaube – Acedia – religiöse Gleichgültigkeit als
Problem der Spiritualität bei Evagrius Ponticus, „Saarbrücker theologische Forschungen“,
t. 3, Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris 1990.
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ścią cie szą się tłu ma cze nia ksią żek G. Bun ge3. Szcze gól nie szyb ko
wy czer pał się na kład ksią żki, tłu ma czo nej na wie le ję zy ków oraz w
licz nych wy da niach, Ace dia – du cho wa de pre sja, w któ rej au tor
wska zu je, że „za ko cha nie się w so bie sa mym” le ży u ko rze ni
wszyst kich przy war4 No we świa tło na na ucza nie Oj ców Pu sty ni
da je też ksią żka Ucznio wie Pu sty nii5 .

W pi śmien nic twie pol skim na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją
opra co wa nia na uko we ks. L. Mi siar czy ka. W ksią żce Osiem lo gi -
smoi w pi smach Ewa griu sza z Pon tu pi sze, że „…Po pierw sze, czło -
wiek zo stał stwo rzo ny na ob raz i po do bień stwo Bo ga, ja ko on tycz -
nie bar dzo do bry i ukie run ko wa ny na by cie z Nim. Z te go wy ni ka
wy raź nie, że czło wiek ze swej na tu ry, a nie z wy bo ru, jest do bry i
an tro po lo gicz nie „nie do mknię ty”, otwar ty na Bo ga. Ten wy miar
du cho we go po do bień stwa do Bo ga jest za sad ni czym wy mia rem
ży cia ludz kie go i nie mo żna go wy klu czać nie oka le cza jąc jed no -
cze śnie sa me go czło wie ka. W kon se kwen cji więc czło wiek znaj du -
je z jed nej stro ny słusz ne szczę ście i ra dość w za spo ka ja niu swo ich
po trzeb, z dru giej zaś jest po cią ga ny do te go, by prze kra czać sa me -
go sie bie. (…) Po dru gie, na po cząt ku swe go ist nie nia czło wiek
do świad czył rze czy wi sto ści, któ rą teo lo gicz nie okre śla się mia nem
grze chu pier wo rod ne go, a fi lo zo ficz nie czy psy cho lo gicz nie mo żna
by na zwać sta nem „roz bi cia” na tu ry ludz kiej czy per ma nent nej
dys har mo nii, kon flik tu. Słusz nie więc A. Görres stwier dza, że „na -
uka o grze chu pierw szych ro dzi ców da je za do wa la ją cą od po wiedź
na py ta nie, skąd bie rze się nę dza ludz kie go by to wa nia, bę dą ca fak -
tem nie bu dzą cym u ni ko go wąt pli wo ści”. Te dwie praw dy o czło -
wie ku ob ja wio ne przez Bo ga w Pi śmie Świę tym są klu czo we do

3) Gabriel Bunge (ur. w 1940 r.) jest benedyktynem z klasztoru w Belgii, prowadzącym
obecnie życie pustelnicze w Szwajcarii. Uznawany jest jako wybitny znawca pism
Ewgriusza z Pontu. Więcej informacji w przedmowie od wydawnictwa w książce G.
Bunge, Ewagriusz z Pontu – Mistrz życia duchowego, tłum. J. Bednarek, A. Jastrzębski,
A. Ziernicki, Tyniec 2007, s. 9.

4) G. Bunge, Acedia – duchowa depresja, tłum. J. Bednarek, A. Ziernicki, Tyniec 2007, s.
102.

5) J. L. Hevelone-Harper, Uczniowie Pustyni, tłum. E. Dąbrowska, Tyniec 2010, s. 68 i n.
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zro zu mie nia je go isto ty: jest on z na tu ry bar dzo do bry, ale jed no -
cze śnie roz bi ty, pęk nię ty, w sta nie cią głej dys har mo nii i zdol ny do
mo ral ne go zła (…)”6.

Wy da je się, że przy to czo ny cy tat jest pró bą an tro po lo gicz ne go
uza sad nie nia roz wa ża nia ace dii w ob sza rze edu ka cji czło wie ka. 

O ace dii pi szą też in ni au to rzy pol scy. Wska zu jąc na licz ne prze -
ja wy, a przede wszyst kim sie dem grze chów głów nych, ka żdy z tych
grze chów opi su je w osob nych ksią żkach A. Zwo liń ski. Pi szą o ace -
dii St. Łu carz, D. Za lew ski7 i in ni. Na ace dię – nie uży wa jąc te go
ter mi nu – po śred nio wska zu je ne stor pol skiej teo lo gii bi blij nej ks.
Jó zef Ku da sie wicz8. Cie ka wy ze spół współ cze snych prze ja wów ace -
dii po da je W. Za tor ski w ksią żce Ace dia dziś9, w któ rej za uwa ża, że
„(…) ka żdy z nas jest za gro żo ny ace dią i kie dyś bę dzie mu siał się z
nią zmie rzyć. War to więc so bie zdać spra wę z tej cho ro by du cha,
aby nie po wta rzać sta le błę dów szu ka nia do raź nej po mo cy i oska -
rża nia in nych, ca łe go świa ta i Bo ga o stan na sze go du cha10”. 

Ko re spon du je za cy to wa ny frag ment z wy po wie dzia mi współ -
cze sne go nie miec kie go za kon ni ka be ne dyk tyń skie go, A. Grüna.
Uwa ża on, że ace dię mo żna uto żsa miać ze stre sem, nie po ko jem,
za bie ga niem, któ re dzi siaj to wa rzy szą pra wie ka żde mu czło wie ko -
wi i na zy wa ne są cza sem "cho ro bą na szych cza sów". Twier dzi, że
ace dia jest nie ty le cho ro bą (w od ró żnie niu od de pre sji), co nie ko -
rzyst nym sta nem du cha, któ ry jest cha rak te ry stycz ny dla czło wie -
ka w pew nych okre sach je go ży cia. 

Wspól ną my ślą wszyst kich au to rów jest, że ace dia ob ja wia się
przy gnę bie niem, smut kiem, bra kiem mo ty wa cji do dzia ła nia, bra -
kiem za an ga żo wa nia i na dziei, znie chę ce niem, wy czer pa niem, zo -
bo jęt nie niem i wra że niem du cho wej pust ki. Jest to nie zdol ność

6) L. Misiarczyk, Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Tyniec 2009, ze wstępu.
7) D. Zalewski, Sztuka samowychowania, Lublin 2007. Autor wskazuje, że współcześnie

curiositas przejawia się karmieniem umysłu newsami: nałogowym słuchaniem i
oglądaniem wiadomości oraz maniakalnym przeglądaniem serwisów internetowych. 

8) J. Kudasiewicz, Duch Święty i Jego dary, Kraków 2006, s. 48-51.
9) W. Zatorski, Acedia dziś, Tyniec 2010, s. 27-38.

10) Tamże, ze wstępu.
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by cia tu i te raz, zaj mo wa nia się tym, co wła śnie jest. Ewa griusz z
Pon tu w jed nym ze swo ich dzieł opi su je przy kład mni cha owład -
nię te go ace dią. Mnich sie dzi w swo jej ce li, jed nak tam nie wy trzy -
mu je. Cią gle wy glą da przez okno, czy cza sem ktoś nie przyj dzie w
od wie dzi ny. Nie mo że do cze kać się po ry na po si łek i ża li się na Bo -
ga, że czas tak wol no pły nie. Po tem czy ta tro chę Bi blię, lecz wte dy
ro bi się sen ny. Pod kła da Bi blię pod gło wę, ale zło ści się, że jest ona
za twar da, by na niej spać. Mnich sta je się płacz li wy, po nie waż nie
otrzy mu je te go, cze go chce. Pro blem w tym, że sam nie wie, co jest
je go za chcian ką. Jan Ka sjan do da je, że cha rak te ry stycz ną ce chą
ace dii jest tzw. hor ror lo ci, czy li nie chęć do miej sca, w któ rym się
obec nie znaj du je i czyn no ści, któ rą się wy ko nu je. Kie dy się pra cu -
je, naj chęt niej ni cze go by się nie ro bi ło. Kie dy się nie pra cu je, od -
czu wa się nu dę.

Od daw na za sta na wia no się, czy ace dia jest grze chem, czy też
nie. Naj sze rzej zaj mu je się tą kwe stią To masz z Akwi nu (S. Th. II -
-II 35), któ ry przy ta cza ar gu men ty za i prze ciw, opie ra jąc się na ta -
kich fi lo zo fach i teo lo gach jak Ary sto te les, Jan z Da masz ku, czy
Jan Ka sjan. W in ter pre ta cjach wie lu póź niej szych ko men ta to rów,
osta tecz nie To masz łą czy ace dię z grze chem le ni stwa. Ta pro ble ma -
ty ka by ła ży wo dys ku to wa na w Śre dnio wie czu i w Re ne san sie.

We dług A. Dan te go, lu dzie ob cią że ni grze chem ace dii do zna -
wa li udręk, już w czwar tym krę gu pie kieł11. Opie ra jąc się na wy -
obra że niach Dan te go treść po ję cia przy bli żył no wo cze sno ści T.S.
Eliot w swo ich dzie łach ta kich jak Zie mia Ja ło wa czy Cock ta il Par -
ty, w któ rych za głów ny pro blem współ cze sno ści uznał za nik wo li.
Wy da je się, że ten skrót my ślo wy Elio ta na le ży do pre cy zo wać w
świe tle an tro po lo gii i pe da go gi ki św. To ma sza.

11) Por. A. Dante, Boska Komedia, tłum. A. Świderska, Kęty 2003. Na uwagę zasługuje też
opracowanie problematyki acedii Dantego i Petrarki pod red. F. Schalk’a pt.: Petrarka.
Beiträge zu Werk und Wirkung, Frankfurt am Mein, 1975, s. 160-170, 180. Autor
wykazuje, że w XIII i XIV wieku problematyka ta cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Ukuto wówczas ponad 15 terminów, które miały oddać ten grecki
termin. 
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3. Prze ja wy ace dii w pi smach św. To ma sza z Akwi nu

Akwi na ta pi sze przede wszyst kim o prze ja wach ace dii. Naj wy -
raź niej zwra ca uwa gę na to za gad nie nie w Sum mie Teo lo gii, we
wspo mnia nym już tek ście II -II, 35,1-4 i ta kże w II -II, 20,4 oraz w
II -II, 34, 1-6 oraz w tek ście I -II, 41, 1-3. W swo ich omó wie niach
an tro po lo gicz nych po dej mu je za ra zem aspekt edu ka cyj ny tej pro -
ble ma ty ki. Ze wzglę du na ja sność i zwię złość wy po wie dzi św. To -
ma sza, war to przy to czyć frag men ty je go tek stów12.  Przy wo ły wa ne
frag men ty za gad nie nia 35 wy ja śnia ją wią za nie ace dii ze znie chę ce -
niem i smut kiem13.  W ce lu na wią za nia do te ma ty ki pe da go gicz nej
przy ta czam też ar ty kuł 1 z kwe stii 41 czę ści I -II.

ZA GAD NIE NIE 35
O ZNIE CHĘ CE NIU 
Za sta no wi my się te raz nad wa da mi prze ciw staw ny mi ra do ści wy -
ni kłej z mi ło ści wla nej. Ra do ści z do bra Bo że go prze ciw sta wia się
znie chę ce nie, zaś ra do ści z do bra bliź nie go prze ciw sta wia się za -
zdrość. Dla te go naj pierw zaj mie my się znie chę ce niem, na stęp nie
za zdro ścią. Za gad nie nie znie chę ce nia zba da my w 4 punk tach: 1.
Czy jest grze chem? 2. Czy jest wa dą osob ną? 3. Czy jest grze -
chem cię żkim? 4. Czy jest wa dą głów ną?

Ar ty kuł 1
CZY ZNIE CHĘ CE NIE JEST GRZE CHEM ?
Wy da je się, że nie jest, po nie waż:
1. Fi lo zof [Ary sto te les] utrzy mu je, że „tym iż ma my uczu cia nie
za słu gu je my ani na po chwa łę ani na na ga nę”. Otóż znie chę ce nie

12) Tomasz z  Akwinu, Suma teologiczna, t. 16, tłum. i objaśnienia  A. Głażewski, Londyn
1960.

13) Por. A. Andrzejuk, Słownik terminów, Londyn 1998, s. 145, hasło Acedia, i także M.
Czachorowski, Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, w haśle
Abulia.
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jest uczu ciem, bo we dług Ja na Da ma sceń skie go i jak te go do wie -
dzio no po przed nio, jest po sta cią smut ku.
2. Sła bo ści cie le sne po wra ca ją ce re gu lar nie i w tym sa mym cza sie
nie są czymś grzesz nym. Otóż znie chę ce nie jest ta ką sła bo ścią, a
Ka sjan da je na to przy kład: „znie chę ce nie ogar nia mni chów naj -
moc niej ko ło po łu dnia; jest to jak by go rącz ka po wta rza ją ca się
re gu lar nie o tym sa mym cza sie, wno sząc w scho rza łą du szę bar -
dzo moc ne roz go rącz ko wa nie o tej sa mej go dzi nie”.
3. Nie wy da je się być grze chem co po cho dzi z do bre go ko rze nia.
Otóż znie chę ce nie po cho dzi z do bre go ko rze nia. We dług bo wiem
Ka sja na, znie chę ce nie po cho dzi z te go, że ktoś „na rze ka na brak u
nie go owo ców du cho wych i wy chwa la nie obec ne dla nie go da le ko
po ło żo ne klasz to ry”, co wy da je się być wy ra zem po ko ry.
4. Grze chu na le ży uni kać; wy ra ża to Ekle zjaz tyk (21,2): „ucie kaj
przed grze cha mi ja ko by przed wę żem”. Na to miast Ka sjan mó wi,
„do świad cze nie uczy, że za cho wa nie się wo bec ata ków znie chę -
ce nia po win no po le gać nie na uciecz ce, lecz na prze zwy cię ża -
niu”. Tak za tem znie chę ce nie nie jest grze chem.

A jed nak: To cze go Pi smo św. za ka zu je, jest grze chem. Otóż Pi -
smo św. za ka zu je znie chę ce nia; we dług Ekle zja sty ka (6,26): „po -
łóż ra mię two je i noś ją”, to zna czy du cho wą mą drość, „a niech ci
się nie przy krzą jej wię zy”. A więc znie chę ce nie jest grze chem.

Od po wiedź: We dług Ja na Da ma sceń skie go, znie chę ce nie jest to
„ja kiś gnę bią cy smu tek”, któ ry tak bar dzo przy gnia ta du szę czło -
wie ka, że mu się nie chce nic ro bić; jest z tym po dob nie jak z rze -
cza mi tak prze żar ty mi kwa sem, że od py cha ją swym zim nem. Tak
więc znie chę ce nie jest jak by obrzy dze niem w sto sun ku do dzia -
ła nia, co wy ra ża Glos sa do słów Psal mu (106,18): „wszel kim po -
kar mem brzy dzi ła się du sza ich”, zaś we dług in nych znie chę ce -
nie „jest odrę twie niem umy słu do te go stop nia, że za nie dbu je się
w po dej mo wa niu do brych dzieł”.
Otóż te go ro dza ju smu tek jest za wsze zły, w pew nych wy pad kach
sam w so bie, a w pew nych ze wzglę du na skut ki. Zły sam w so bie
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jest smu tek spo wo do wa ny złem po zor nym i rze czy wi stym do -
brem, tak jak prze ciw nie przy jem ność jest zła, gdy jej po wo dem
jest do bro po zor ne, któ re w rze czy wi sto ści jest złem. A po nie waż
do bro du cho we jest do brem rze czy wi stym, smu tek spo wo do wa -
ny ta kim do brem jest zły sam w so bie. Ale na wet smu tek z po wo -
du rze czy wi ste go zła jest złym ze wzglę du na skut ki, gdy mia no -
wi cie smu tek przy gnie cie czło wie ka do te go stop nia, że go od cią -
ga od do bre go dzia ła nia. Dla te go to Apo stoł w 2 li ście do Ko ryn -
tian (2,7) nie chce, by czy nią cy po ku tę „po grą żył się w smut ku
bez mia ry”. A po nie waż znie chę ce nie, bra ne w zna cze niu tu
przy ję tym, ozna cza smu tek z po wo du do bra du cho we go, dla te -
go jest po dwój nie złe: sa mo w so bie i ze wzglę du na skut ki. 
Dla te go znie chę ce nie jest grze chem, bo jak wie my, zło za cho dzą -
ce w ru chach dą żno ścio wych na zy wa się grze chem.

Ar ty kuł 2
CZY ZNIE CHĘ CE NIE JEST WA DĄ OSOB NĄ ?
Wy da je się, że nie jest, po nie waż:
1. Co za cho dzi w ka żdej wa dzie, nie jest po wo dem dla wa dy
osob nej. Otóż ka żda wa da po wo du je w czło wie ku smu tek z do -
bra du cho we go tej wa dzie prze ciw staw ne go; roz pust ni ka smu ci
do bro po wścią gli wo ści, a żar ło ka do bro wstrze mięź li wo ści. A
po nie waż znie chę ce nie jest smut kiem z do bra du cho we go, wy da -
je się, że nie jest wa dą osob ną.
2. Bę dąc po sta cią smut ku, znie chę ce nie jest prze ci wień stwem ra -
do ści. Lecz ra dość nie jest ja kąś jed ną osob ną cno tą, wo bec te go
nie jest też od ręb ną wa dą znie chę ce nie.
3. Do bro du cho we jest przed mio tem, do któ re go ka żda cno ta
dą ży a od któ re go ka żda wa da ucie ka. Otóż aby to do bro by ło
po wo dem do po wsta nia osob nej cno ty lub wa dy mu sia ło by do
nie go być do da ne coś osob ne go. Otóż do znie chę ce nia nie cią -
gnie nic in ne go jak trud, bo prze cież lu dzie dla te go ocią ga ją się
w sto sun ku do dóbr du cho wych, po nie waż ich osią gnię cie po łą -
czo ne jest z mo zo łem; dla te go to znie chę ce nie jest swe go ro dza -
ju nie sma kiem do cze goś. Uni ka nie tru du i szu ka nie wy go dy cie -
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le snej, na le ży do te go sa me go, mia no wi cie do le ni stwa i dla te go
znie chę ce nie by ło by nie czym in nym lecz le ni stwem, co jest wi -
docz nym fał szem, bo le ni stwo jest prze ci wień stwem za bie gli wo -
ści, na to miast znie chę ce nie ra do ści. Za tem znie chę ce nie nie jest
osob ną wa dą.
A jed nak: Grze gorz wy od ręb nia znie chę ce nie od in nych wad, a
za tem jest wa dą osob ną.

Od po wiedź: Znie chę ce nie jest smut kiem z do bra du cho we go.
Bio rąc więc do bro du cho we w zna cze niu ogól nym, nie by ło by
po wo du, by znie chę ce nie by ło wa dą osob ną, po nie waż jak już
wie my, ka żda wa da ucie ka od du cho we go do bra wła ści we go dla
cno ty prze ciw staw nej da nej wa dzie. Nie mo żna go też uwa żać za
wa dę osob ną ze wzglę du na to, że jest uciecz ką przed do brem
du cho wym ja ko trud nym i przy krym dla cia ła, lub prze szka dza -
ją cym przy jem no ściom cie le snym, bo te po wo dy nie czy ni ły by
znie chę ce nia czymś od ręb nym od wad cie le snych, któ re cią gną
czło wie ka do wy go dy i przy jem no ści cia ła.
Trze ba więc po dejść do te go za gad nie nia ina czej. Mia no wi cie w
do brach du cho wych jest ja kiś po rzą dek; wszyst kie bo wiem do -
bra du cho we na le żą ce do dzia łal no ści po szcze gól nych cnót są
pod po rząd ko wa ne jed ne mu do bru du cho we mu, do bru Bo że mu,
któ re jest przed mio tem osob nej cno ty, mi ło ści. Dla te go wła ści -
wo ścią ka żdej cno ty jest ra do wać się z wła sne go do bra du cho we -
go, a tym jest jej wła sny czyn, na to miast rze czą mi ło ści jest ra dość
du cho wa, szcze gól nie z do bra Bo że go. Po dob nie jest ze smut -
kiem z du cho we go do bra, ja kim są uczyn ki po szcze gól nych cnót,
ta ki smu tek nie jest wa dą osob ną, lecz znaj du je się we wszyst kich
wa dach. Na to miast smu tek z do bra Bo że go, z któ re go mi łość ra -
du je się, na le ży do wa dy osob nej, zwa nej znie chę ce niem.

Ty le przy kła do wych cy ta tów. Roz wa ża jąc przy to czo ne wy żej
tek sty To ma sza nie trud no za uwa żyć, że mó wi o prze ja wach głęb -
szej przy czy ny. Ga ni znie chę ce nie, ale też uspra wie dli wia tę wa dę.
Smu tek uwa ża za coś nie do bre go, ale też bro ni smut ku pod pew -
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nym wzglę dem. Gdy sto su je ter min ace dia, to po dob nie jak in ni
au to rzy, wpro wa dza ją cy tę na zwę, wią że go z ja kąś nie do sko na ło -
ścią czło wie ka, któ rej le cze nie po le ga na edu ka cji i jest więc punk -
tem wyj ścia i uza sad nie niem edu ka cji. 

Ana li zu jąc tek sty To ma sza z Akwi nu mo żna po wie dzieć, że
edu ka cja uwra żli wia jąc czło wie ka na ro zu mie nia oraz do sko na ląc
ro zu mie nia i ro zu mo wa nia prze zwy cię ża ace dię, dla po bu dza nia
ochro ny mi ło ści w per spek ty wie na tu ral nej czło wie ka, ale ta kże
prze zwy cię ża ace dię w per spek ty wie nad przy ro dzo nej, przy go to -
wu jąc czło wie ka do ży cia re li gij ne go (nad przy ro dzo ne go). Te ró -
żne per spek ty wy – w uję ciach To ma sza –  wza jem nie się prze ni ka -
ją, ale nie są tym sa mym za gad nie niem. Ace dia jest sy tu acją czło -
wie ka, po zo sta wio ne go bez edu ka cji w ka żdej z per spek tyw. W
póź niej szych in ter pre ta cjach nie uwzględ nio no tych od ró żnień i
„po sze rzo no” omó wie nia ace dii, mie sza jąc obie per spek ty wy i sta -
ny roz wo jo we czło wie ka oraz od nie sio no tę pro ble ma ty kę do
wszyst kich osób, za rów no do lu dzi jak i do Bo ga i anio łów.

To masz z Akwi nu w swo ich ana li zach roz wa ża wa dy czło wie ka
wy ni ka ją ce z za nie dba nia cnót na tu ral nych i od ró żnia wa dy prze -
ciw staw ne ra do ści wy ni kłej z cnót wla nych. Ra do ści z do bra Bo że -
go prze ciw sta wia znie chę ce nie, zaś ra do ści z do bra bliź nie go prze -
ciw sta wia za zdrość (por. S. Th., II -II, 35, 2 oraz cy to wa ne wpro -
wa dze nie do ca ło ści za gad nie nia 35).

Uwzględ nia jąc te od ró żnie nia też są bar dziej czy tel ne, przy ta -
cza ne czę sto, wy po wie dzi To ma sza do ty czą ce bo jaź ni.

W aspekt pe da go gicz ny tej pro ble ma ty ki wpro wa dza nas To -
masz w czę ści I -II, 41, 1, gdzie po dej mu je te mat bo jaź ni14. Sy tu ując
bo jaźń na po cząt ku roz wa żań pe da go gicz nych, trze ba do po wie -
dzieć, że Akwi na ta ko rzy sta z wy ja śnień św. Au gu sty na, któ ry od -
ró żnia bo jaźń nie wol ni czą od bo jaź ni sy now skiej. Bo jaźń nie wol ni -
cza jest tyl ko stra chem przed ka rą. Bo jaźń sy now ska jest tro ską o
re la cje z oj cem. Z li te ra tu ry źró dło wej o pi smach Ewa griu sza z

14) Tomasz z  Akwinu, Suma teologiczna, t. 10, tłum. J. Bardan, objaśnienia F. W.
Bednarski, Londyn 1960.
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Pon tu wy ni ka, że we dług au to ra ter mi nu ace dia, jest nią wła śnie
od rzu ce nie przez czło wie ka sy no stwa Bo że go, co na stą pi ło w grze -
chu pier wo rod nym15. Pi sze o tym ta kże G. Bun ge, że Oj ciec ro dzi
Sy na, ale sy no stwo czy ni oj co stwo16. Pon tyj czyk wy ja śnia, że re la -
cję sy no stwa bu du je mi łość i wy trwa łość, któ re są prze ci wień -
stwem ace dii. Do da je też, że re la cję syn – oj ciec po prze dza od nie -
sie nie uczeń – mistrz. Dla te go na le ży pod jąć lek tu rę tek stów św.
To ma sza o bo jaź ni, któ rą czę ścio wo cy tu ję.

Ar ty kuł 1 
CZY BO JAŹŃ JEST UCZU CIEM ? 
Po sta wie nie pro ble mu. Wy da je się, że bo jaźń nie jest uczu ciem,
gdyż: 
1. We dług Ja na Da ma sceń skie go, bo jaźń jest si łą po wo du ją cą
pew ne zwar cie się w so bie ce lem za cho wa nia swej na tu ry Żad na
zaś si ła nie jest uczu ciem, jak te go do wo dzi Fi lo zof [Ary sto te les].
A więc bo jaźń nie jest uczu ciem. 
2. Ka żde uczu cie jest skut kiem obec nie dzia ła ją cej przy czy ny.
Otóż przy czy ną bo jaź ni nie jest rzecz obec na, lecz to, co za gra ża
w przy szło ści, jak uczy Jan Da ma sceń ski. A więc bo jaźń nie jest
uczu ciem. 
3. Ka żde uczu cie jest pew nym wzru sze niem po żą da nia zmy sło we -
go. Zmysł zaś nie jest zdol ny do po zna nia przy szło ści, lecz uj mu je
tyl ko to, co jest obec ne. Po nie waż więc bo jaźń do ty czy zła za gra -
ża ją ce go w przy szło ści wy da je się, że nie mo że być uczu ciem. 
Ale z dru giej stro ny Au gu styn za li cza bo jaźń do uczuć. 

Od po wiedź. Po śród wszyst kich wzru szeń bo jaźń, po smut ku, naj -
bar dziej za słu gu je na mia no uczu cia. Jak wy ka za li śmy wy żej,
uczu cie to wzru sze nie bier nej wła dzy psy chicz nej, któ rą przed -
miot czyn nie po bu dza do dzia ła nia, gdyż czu cie jest skut kiem od -
dzia ły wa nia ja kie goś pier wiast ka czyn ne go. W tym zna cze niu ta -

15) Por.  L. Misiarczyk, Osiem logismoi, dz. cyt., rozdział I.
16) G. Bunge, Ewagriusz z Pontu, dz. cyt. s. 281, 190-191 i por. s. 110.
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kże do zna wa nie wra żeń zmy sło wych oraz ro zu mie nie nie kie dy
no si mia no czu cia. Ale we wła ści wym zna cze niu, uczu cie to wzru -
sze nie psy chicz nej wła dzy po żą daw czej, szcze gól nie gdy to wa rzy -
szy mu dzia ła nie na rzą dów cie le snych. Dla te go uczu cia naj wła ści -
wiej po ję te to wzru sze nia, któ re przy no szą pew ną szko dę. Otóż
nie ule ga wąt pli wo ści, że bo jaźń, od no sząc się do zła, jest pew nym
wzru sze niem wła dzy po żą daw czej, któ rej przed mio tem jest wła -
śnie do bro i zło. Do kład niej jest prze ja wem po pę du17 zmy sło we -
go, gdy łą czy się z pew ną prze mia ną. Prze mia na ta jak za uwa żył
Jan Da ma sceń ski, to pew ne zwar cie się w so bie. Nad to bo jaźń to
pe wien sto su nek do zła zwy cię ża ją ce go po nie kąd ja kieś do bro.
Tak więc bo jaźń za wie ra w so bie to, co dla uczu cia jest naj bar dziej
istot ne. Ale do pie ro po smut ku, któ ry od no si się do już obec ne go
zła. Bo jaźń bo wiem od no si się do zła za gra ża ją ce go w przy szło ści,
któ re nie wzru sza tak, jak zło już obec ne. 

Po da ne frag men ty cy to wa ne z tek stów To ma sza ta kże wska zu -
ją, że au tor mó wi o prze ja wach roz dar cia w czło wie ku. Na uwa gę
za słu gu je oma wia nie tych za gad nień w te ma ty ce uczuć, czym
wska zu je Au tor Su my na mo żność ma te rial ną czło wie ka, w po wią -
za niu (po wta rza jąc za Ja nem z Da masz ku – zwar ciu) ze sfe rą du -
cho wą. Znie chę ce nie, smu tek i ta kże bo jaźń, za zdrość oraz in ne
wa dy oma wia ne są ja ko coś ne ga tyw ne go w czło wie ku, ale pod in -
ny mi wzglę da mi – o czym już by ło wspo mnia ne – jak by To masz
bro nił np. smut ku al bo bo jaź ni. Oma wia ne prze ja wy są więc czym
in nym w od nie sie niu do sie bie sa me go, czym in nym w po wią za -
niach lu dzi, a czym in nym w aspek cie od nie sień do Bo ga. To masz
z Akwi nu oma wia jąc ace dię, wska zu je – po wtórz my – na ja kieś we -
wnętrz ne roz dar cie w czło wie ku, co Oj co wie Pu sty ni okre śla ją tym
wła śnie ter mi nem. Pod ję cie te go pro ble mu kie ru je do ana li zy

213Jakub Wójcik  Acedia jako problem pedagogiczny

17) Tłumacz stosuje tu współczesną terminologię psychologiczną. Ani Tomasz, ani
wcześniej Ojcowie Pustyni nie mówią o popędach, lecz o popędliwości, jako skutku
pożądliwości zmysłowej.
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struk tu ry on tycz nej czło wie ka, aby uzy skać od po wiedź na py ta nie,
kim jest czło wiek w je go bu do wie od po cząt ku, a co w czło wie ku
mu si być edu ko wa ne.

4. Okre śle nie ace dii z po zy cji struk tu ry czło wie ka

W oma wia nym za gad nie niu czę sto prze ja wia się okre śle nie
cho ro ba du szy. Jak za uwa ża współ cze sny fi lo zof, pro fe sor M. Go -
gacz, cho ro by du szy le czy się ina czej niż w me dy cy nie. Otóż wła -
śnie usu wa jąc prze ja wy18.  Tym na le ży tłu ma czyć ak cen to wa nie
prze ja wów przy oma wia niu pro ble mu ace dii.

Ale czło wiek nie jest tyl ko du szą. Akt ist nie nia czło wie ka ure -
al nia ca łą struk tu rę, łącz nie z du szą i cia łem. Przy czym du sza jest
sa mo dziel ną struk tu rę on tycz ną, na to miast cia ło ak tu ali zo wa ne
po przez du szę i sta no wią ce bez po śred nią pod sta wę czy nów ludz -
kich, po od dzie le niu od du szy po pro stu gi nie. Po śmier ci czło wie -
ka nie ma już cia ła, a po zo sta ją ce tzw. szcząt ki do cze sne, sta no wią -
ce or ga nizm czło wie ka, po upły wie cza su ule ga ją znisz cze niu.

Har mo nij ny roz wój czło wie ka po le ga więc na ak tu ali zo wa niu,
stwo rzo nym ak tem ist nie nia – po przez du szę – cia ła, któ re dzię ki
or ga ni zmo wi ma te rial ne mu do ko nu je czy nów speł nia ją cych re la cje
oso bo we mi ło ści, wia ry i na dziei, wią żą ce nas z Bo giem, anio ła mi i
ludź mi. Te re la cje są pier wot ne wo bec po zna nia i po stę po wa nia,
gdyż bu du ją się wprost na wła ści wo ściach z po wo du ist nie nia czło -
wie ka. W ob sza rze tych re la cji po ja wia ją się re la cje po zna nia i po -
stę po wa nia, aby re la cje oso bo we ak tu ali zo wać i po przez wła ści we
czy ny – po wtórz my – speł niać. Kie row ni czą ro lę w czło wie ku peł -
nią wła dze du szy, na zy wa ne in te lek tem i wo lą. Do po wiedz my, że
są one wła dza mi i nie są to żsa me z czło wie kiem. Mu szą być
uspraw nia ne, ale brak tych uspraw nień nie „prze kre śla” fak tu by -
cia oso bą ludz ką.  Ta ki jest – we dług To ma sza, na pod sta wie je go

18) M. Gogacz, Ciemna noc miłości, Warszawa 1985, s. 133. 
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ana li zy rze czy wi sto ści i ko rzy sta ją ce go z ob ja wie nia – za mysł
Stwór cy wo bec czło wie ka. Uczy nił czło wie ka wol nym, aby ta kże
czło wiek mógł być przy czy ną re la cji oso bo wych, któ re są dwu kie -
run ko we. Uczy nił czło wie ka – jak i ka żdy byt stwo rzo ny – nie do -
sko na łym, ale na tu rę ludz ką ogar nął swo im Ist nie niem (oj co stwo)
i dał tym sa mym czło wie ko wi szan sę i po moc w je go do sko na le niu
się wła snym. 

Stwór ca nie po zo sta wił czło wie ka sa me mu so bie. Po wtórz my,
że ogar nąw szy swo im Ist nie niem ta kże ist nie nie czło wie ka (czym
nie któ rzy anio ło wie po czu li się ura że ni i wy po wie dzie li zna ne non
se rviam) stał się dla lu dzi nie tyl ko Stwór cą, ale też Oj cem. Z opi -
su w Księ dze Ro dza ju wie my, że Oj co stwo Bo ga naj pierw prze ja -
wi ło się re la cją Mistrz – uczeń w sto sun ku do pierw sze go czło wie -
ka, aby Adam po tra fił być na uczy cie lem in nych lu dzi. Czło wiek
bo wiem, mi mo, że od po cząt ku jest w peł ni oso bą ludz ką, nie jest
do sko na ły, bo nie jest Bo giem. Mo że na to miast uzy skać ludz ką do -
sko na łość dzię ki ak tu ali za cji cia ła, cze go po wo dem w czło wie ku
jest stwo rzo ny przez Bo ga akt ist nie nia, ak tu ali zu ją cy cia ło po -
przez du szę19. Wy jąt ko wość ak tu ist nie nia czło wie ka (ina czej na zy -
wa na je go god no ścią) wy ni ka wła śnie z Oj co stwa wspo ma ga ją ce go
to ak tu ali zu ją ce przej ście z mo żno ści do skut ku. 

Trze ba za uwa żyć w tym miej scu, że we dług To ma sza są to za -
gad nie nia do stęp ne lu dziom w wy ni ku pra wi dło we go czy ta nia rze -
czy wi sto ści, przez za sto so wa nie do brej fi lo zo fii. Nie jest słusz ne sta -
wia nie te zy, iż są to za gad nie nia tyl ko z ob sza ru teo lo gii lub wy ni ka -
ją ce z wy bra ne go świa to po glą du. Wia do mo na to miast, że praw da
uzy ska na w teo lo gii jest zgod na z wy ni ka mi ana liz fi lo zo ficz nych.

Prze cho dze nie z mo żno ści do skut ku, uzy sku je czło wiek przez
edu ka cję. Jest w niej pod mio tem sa mo dziel nym, ale nie jest wy -
star czal ny dla sie bie i po trze bu je po mo cy. Po dob nie jak dziec ko,
któ re jest osob nym sa mo dziel nym czło wie kiem, nie uro dzi się sa -

19) Pojawiają się tutaj bardzo ważne aspekty teologiczne wyjaśniające te zagadnienia, ale
trzeba je pominąć w tym miejscu, aby nie mieszać filozofii i teologii oraz aspektu
nadprzyrodzonego z porządkiem naturalnym.
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mo bez ro dzi ców. Nie mo że też za trzy mać się w mo żno ści. Stan za -
trzy ma nia się w mo żno ści na zwa no ace dią.  Trwa nie w tym sta nie
jest nie bez piecz ne dla czło wie ka i pierw szym je go prze ja wem jest
wspo mi na ne już „roz dar cie”. Nie mie sza jąc fi lo zo fii z teo lo gią,
mo że my jed nak ko rzy stać z opi sów po wa żne go źró dła, któ rym jest
Bi blia. Z opi su w przy ta cza nej już Księ dze wie my, że pierw si ro dzi -
ce do pu ści li się czy nu nie wła ści we go i tym sa mym od rzu ci li sy no -
stwo Bo że. Po pro stu „od wró ci li ma try cę”20  wy bie ra jąc zwie dze nie
Sza ta na (imię Złe go po cho dzi stąd, że ka żdy sa ta nizm jest po pro -
stu in wer sją). Ta tra ge dia czło wie ka na zy wa się w ję zy ku bi blij nym
grze chem pier wo rod nym, a na stęp stwo w po sta ci „roz dar cia” w
oso bie ludz kiej sta ło się przed mio tem roz wa żań w dal szych wie -
kach. Po wód te go na stęp stwa na zwał Ewa griusz z Pon tu – po -
wtórz my – grec kim ter mi nem ace dia. Sam po wód jest czymś na tu -
ral nym, ale prze ja wy mo gą być złe dla czło wie ka. Dla te go Ma gi ste -
rium Ko ścio ła Za cho du usu nę ło ace dię z li sty grze chów (w Ko ście -
le Wscho du jest na dal na tej li ście). Uzna no słusz nie, że nie ace dia
jest grze chem, ale jej trwa nie jest grze chem za nie dba nia. Do po wie -
dzieć na le ży, że Bóg nie cof nął po sta no wie nia Oj co stwa i do ko na -
ło się Wcie le nie Sy na Bo że go dla na sze go zba wie nia, czy li utrwa le -
nia re la cji oso bo wych z Bo giem. 

Pro blem ace dii po ja wia się więc, ja ko za gad nie nie edu ka cyj ne,
po le ga ją ce na po mo cy czło wie ko wi w prze zwy cię że niu sta nu roz -
bi cia we wnętrz ne go. Czło wiek od po cząt ku jest oso bą ludz ką.
Źró dłem je go szczę ścia, któ re go wszy scy pra gną, są in ne oso by,
przez po wią za nia z ni mi re la cja mi oso bo wy mi. Czło wiek w swo jej
wol no ści mo że być przy czy ną tych po wią zań al bo mo że zre zy gno -
wać z wol no ści, i je lek ce wa żyć i nisz czyć. Po wi nien jed nak wie -
dzieć o kon se kwen cjach wła snej de struk cji, któ ra za czy na się od
przy ję cia złu dze nia, że mo że my być Bo giem21.

20) Piękne wyrażenie L. Misiarczyka stosowane na jego wykładach dla studentów UKSW.
21) Złudzenie głoszone w postmodernistycznej kulturze, budowanej na różnych

kompilacjach.
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Ace dia jest więc sta nem czło wie ka po le ga ją cym na za trzy ma -
niu się w mo żno ści. Wy do by wa nie z te go sta nu na zy wa my edu ka -
cją, od ła ciń skie go ter mi nu edu ce re, co ozna cza wy do by wać, wzra -
stać w gó rę22. W cy to wa nym już Słow ni ku ter mi nów, A. An drze juk
okre śla edu ce re sło wem edu ca tio, co ozna cza – za To ma szem z
Akwi nu – prze cho dze nie z mo żno ści, jest sta wa niem się w ak cie,
któ ry był wcze śniej w mo żno ści, a za le ży od ma te rii, i do ko nu je się
przez na tu ral ne go dzia ła ją ce go23.  Ba da nia na uko we nad edu ka cją
okre śla ne są ogól ną na zwą pe da go gi ka. W ksią żce Pod sta wy wy -
cho wa nia sze rzej oma wia ten pro blem M. Go gacz24. M. Go gacz
kon stru uje pe da go gi kę, ja ko po moc wy ja śnia ją cą prze cho dze nie z
mo żno ści do skut ku. Tym skut kiem są ak ty we wła dzach czło wie -
ka. Pe da go gi ka Go ga cza jest prze wod nią my ślą pro wa dzą cą czy -
tel ni ka ksią żki M. Kra sno dęb skie go po dro gach in nych sta no wisk
pe da go gicz nych25. 

5. Nie któ re pro po zy cje wy do by wa nia z ace dii

W przy to czo nym okre śle niu edu ca tio wa żne jest wska za nie na
czyn nik ma te rial ny czło wie ka. Od nie sie nie ace dii tyl ko do sa mej
wo li nie jest do kład ne, ale wy stę pu ją ce, choć by w in ter pre ta cjach
Elio ta, przy wo ła nych w punk cie 2 ar ty ku łu. Uwzględ nie nie cia ła w
czło wie ku wy ja śnia pod ję cie te ma tu przez To ma sza od stro ny
uczuć. Akwi na ta wią że jed nak roz wój czło wie ka z tro ską o cno ty i
o re la cje oso bo we. Po dob nie oma wia ten pro blem pe da go gicz ny
M. Go gacz. W cy to wa nej już ksią żce Ciem na noc mi ło ści, roz dział
dru gi jest omó wie niem nisz czą cej czło wie ka roz pa czy, któ ra jest
prze ci wień stwem na dziei oraz wy ni ka z utra ty mi ło ści26.  Ta kże po -

22) Słownik Łacińsko-Polski, Warszawa, brak roku wydania.
23)A. Andrzejuk, Słownik terminów, dz. cyt., s. 178.
24) M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993.
25) M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne  podstawy filozofii wychowania,

Warszawa 2009.
26) Tamże, s. 81-112.
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da je Go gacz pro po zy cje wy do by cia z roz pa czy, przez bu do wa nie
na dziei27.  Słusz nie za uwa ża A. An drze juk, że jest to pro po zy cja
uję ta od stro ny skut ków28. W swo jej ksią żce Uczu cia i spraw no ści
wią że uczu cia z wła dza mi umy sło wy mi, co jest uję ciem za gad nień
pe da go gicz nych na pod sta wie struk tu ry czło wie ka. 

Wo la cho ru ją ca na abu lię ka pry śnie kie ru je czło wie ka (co by wa
prze ja wem py chy) do wy obra żeń lub wy two rów, co po tocz nie na -
zy wa się po trze bą ró żnych za chcia nek. We dług To ma sza na tu rą
wo li jest słu cha nie się in te lek tu. Go gacz są dzi, że to od wró ce nie
wo li od in for ma cji in te lek tu jest po cząt kiem ode rwa nia uczuć i ca -
łej sfe ry ma te rial nej od głów nej wła dzy du cho wej i jest po cząt kiem
oma wia ne go wcze śniej roz bi cia w ace dii. Pre cy zyj nie opi su je ten
pro ces A. An drze juk w obu wy da niach ksią żki  Czło wiek i de cy zja.  

Do kład ne omó wie nie jest też w mo im ar ty ku le o ro li pe da go -
gicz nej sło wa ser ca i sło wa we wnętrz ne go w czło wie ku.  Na wo lę
od dzia łu je zro dzo ne w in te lek cie sło wo ser ca, któ re jest ma ni fe sta -
cją w czło wie ku do zna nej praw dy. Sło wo ser ca uzu peł nio ne da ny -
mi zmy sło wy mi jest sły sza nym w czło wie ku i dla nie go sło wem we -
wnętrz nym30. Gdy po łą czy się sło wo we wnętrz ne z wy uczo nym
zna kiem kul tu ro wym, to po ja wia się sło wo ze wnętrz ne. 

Trze ba do po wie dzieć, że na eta pie two rze nia się sło wa we -
wnętrz ne go, już sło wo ser ca po win no być wzbo ga co ne Sło wem
Bo żym. Tu jest „miej sce” dzia ła nia Bo że go, obec ne go we wnę trzu
czło wie ka przez Chrzest. Dla te go chrzci się nie mow lę ta, bez
udzia łu ich świa do mo ści. Na stęp nie w two rze niu sło wa ze wnętrz -
ne go, dal sze go eta pu edu ka cji, wa żne jest kul tu ro we słu cha nie sło -
wa o Bo gu oraz słów Bo ga spi sa nych w Bi blii i otrzy my wa nych w
tzw. zna kach cza su.

27) Tamże, s. 113-151.
28) A. Andrzejuk, Uczucia i sprawności, Warszawa 2006, s. 45.
29) A. Andrzejuk, Człowiek i decyzja, Warszawa 1996 oraz 2007.
30) Opisuję to w artykułach: Słowo wewnętrzne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu jako

zagadnienie pedagogiki rodziny, „Studia nad Rodziną” 22-23/ 2008, s. 39-46; Matka i
ojciec pierwszymi profesorami dziecka. Pomocnicza rola nauczycieli, w: Nauki
humanistyczne i sozologia, red. J. Czartoszewski, Warszawa 2010, s. 629-642.   
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Gdy wo la od wró ci się od sło wa ser ca do wy obra żeń (uczuć), to
czło wiek po mi ja praw dę i do bro i „mio ta się” się mię dzy za chcian -
ka mi i „po trzeb ny mi” do zna nia mi. Lek ce wa ży my oso by, bo chce -
my tyl ko ich do znań w po sta ci ró żnych, wy my ślo nych lub pod po -
wia da nych „zna ków”. Gdy in te lekt czyn ny swo imi ro zu mo wa nia -
mi uza sad ni ko niecz ność tych do znań, to po tocz nie na zy wa my je
po trze ba mi nie zbęd ny mi, któ rych osią ga nie po py cha czło wie ka do
czy nów nie za wsze go dzi wych. Czło wiek wte dy sta je się cier pięt ni -
kiem, bo izo lu jąc się od osób przez nisz cze nie pod sta wo wych wię -
zi, ska zu je się na nie szczę ście sa mot no ści wśród na gro ma dzo nych
wy two rów al bo wła snych są dów. In ni lu dzie są mu tyl ko po trzeb -
ni, ja ko pod po rząd ko wa ne je mu przed mio ty lub go dzi się na pod -
po rząd ko wa nie sie bie, ale dla uzy ska nia za pla no wa nych do znań.
Po głę bia się sku pie nie uwa gi na so bie i swo im nie szczę ściu, co opi -
sy wa ne jest w prze ja wach ace dii. Pu stel ni cy od cho dzi li od lu dzi z
in nych zu peł nie po wo dów. Wła śnie chcie li być w kon tak cie z oso -
ba mi, nie zaś ich ce cha mi (zna na jest ko re spon den cja pu stel ni ków
wy ra ża ją ca mi łość do lu dzi i ta kże przy jaź nie z in ny mi pu stel ni ka -
mi). Ucie ka li więc tyl ko przed wpły wa mi nisz czą cej kul tu ry, aby
być z Bo giem. Wte dy do strze ga li nisz czą cy wpływ ace dii.  

Jest jesz cze in ny prze jaw trwa nia w ace dii, obok cho ro by wo li. 
Jak wia do mo, in te lekt czyn ny wy cią ga z po sta ci zmy sło wej (spe cies
sen si bi lis) pryn cy pia ob na żo ne z wra żeń i wy obra żeń (dla te go nad -
miar in for ma cji i prze żyć dla dziec ka nie sprzy ja je go roz wo jo wi) i
prze no si te pryn cy pia do in te lek tu mo żno ścio we go. Czy ni to pod
wpły wem wo li. Gdy wo la cho ru je, to in te lekt czyn ny nie ko rzy sta z
uspraw nień in te lek tu mo żno ścio we go (przede wszyst kim ro zu -
mień) oraz ze sło wa we wnętrz ne go. Wte dy – na mia rę tyl ko wy -
szko le nia – two rzy ro zu mo wa nia w opar ciu o da ne tyl ko zmy sło we.
Prze ja wia się to w dwóch po sta ciach. Al bo przyj mu je ja kąś ce chę
szcze gó ło wą i two rzy wła sne wi zje roz wią zań pro ble mów szcze gó -
ło wych (ra tio par ti cu la ris). Al bo za pa mię tu jąc cu dze sfor mu ło wa nia
– nie kie dy po praw ne lub tyl ko ład nie brzmią ce – łą czy je me cha -
nicz nie bez ro zu mie nia, uzy sku jąc po zo ry na uko wo ści. Dru ga po -
stać jest nie bez piecz na, bo za ciem nia ją ca praw dę. Po nad to jest
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krzyw dzą ca dla lu dzi ko rzy sta ją cych z uspraw nień, bo wiem tych
wy szko lo nych na zy wa się (nie słusz nie) in te lek tu ali sta mi. W po tocz -
nym sto so wa niu te go ter mi nu od bie ra my to okre śle nie ra czej ne ga -
tyw nie. Po win no się na zy wać ich ra cjo na li sta mi, bo wiem ra cjo na -
lizm jest wła śnie ogło sze niem po gar dy dla in te lek tu (mo żno ścio we -
go). Pi sze o tym M. Go gacz w ksią żce Obro na in te lek tu31.  

Wy do by wa nie z ace dii prze bie ga więc ta kże przez uspraw nia -
nie in te lek tu mo żno ścio we go aż do po zio mu mą dro ści (i na mia rę
uspraw nień in te lek tu mo żno ścio we go uspraw nia nie in te lek tu
czyn ne go, nie zaś tyl ko szko le nie) oraz przez uspraw nia nie wo li w
jej pra wo ści. Nie cho dzi tu o uspraw nia nie władz dla sa me go ich
uspraw nia nia. Przed tym prze strze gał już Ary sto te les mó wiąc o
błę dzie per fek cjo ni zmu. Cho dzi o na by wa nie umie jęt no ści kie -
row ni czych w czło wie ku, aby umiał po dej mo wać wła ści we czy ny
speł nia ją ce re la cje oso bo we wią żą ce go z in ny mi oraz w na stęp -
stwie tych czy nów do zna wał spo czyn ku w in te lek cie i ra do ści w
wo li, czy li po pro stu do zna wał uszczę śli wie nia, któ re go źró dłem są
oso by współ o bec ne. Ta współ o bec ność wśród przy ja ciół, za po -
cząt ko wa na spo tka niem z ni mi, na zy wa się szczę ściem czło wie ka. 

Edu ka cję roz po czy na się więc w ro dzi nie, gdzie pod kie row -
nic twem ro dzi ców i ra zem z ni mi dziec ko po dej mu je wła ści we
czyn no ści i współ two rzy czy ny (w in nej ter mi no lo gii na zy wa ne
uczyn ka mi). Ta kże trosz czy my się o na by wa nie wła ści wych ro zu -
mień, któ re dla fi lo zo fów uję te są w for mu łę tzw. pierw szych za -
sad. Na stęp nie, przy po mo cy na uczy cie li, dzie ci uzy sku ją wie dzę,
ja ko umie jęt ność od czy ta nia isto ty. Dzie ci zdu mie wa ją nas lo gicz -
no ścią swo ich py tań i w od po wie dziach po trze bu ją in for ma cji o
isto cie (nie ko niecz nie o szcze gó łach i tech ni kach), któ rej sa mi
jesz cze nie umie ją od czy tać. Ale w ro li na uczy cie la nie wy star czy
wska zać na isto tę. W mia rę roz wo ju trze ba po ka zać dro gę przej -
ścia od za sad do wnio sków i od wrot nie. Bez po mo cy na uczy cie la
dziec ko sa mo nie na uczy się te go. A przede wszyst kim trze ba pa -
mię tać, że po zna nie za czy na się – po wtórz my – od spo tka nia, prze -

31) M. Gogacz, Obrona intelektu, Warszawa 1969.
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kształ ca ne go w obec ność osób. Dla te go żad ne wy uczo ne po ję cia,
urzą dze nia, pro ce du ry lub wy two ry w po sta ci tzw. po mo cy dy dak -
tycz nych nie za stą pią od dzia ły wa nia osób. W prze ciw nym wy pad -
ku wy pu ści my z ro dzin i szkół za pro gra mo wa ne ro bo ty po praw nie
ope ru ją ce po ję cia mi i po dat ne na ma ni pu la cje.

6. Czło wiek wol ny  ja ko prze jaw wy cho dze nia z ace dii i za koń cze -
nie

Wy do by wa nie się z ace dii wy ra ża czło wiek tym, że jest wol ny.
We dług To ma sza z Akwi nu „wol nym na zy wa my te go, kto jest
przy czy ną swo ich dzia łań”. Szer sze omó wie nie te go okre śle nia jest
w ar ty ku le Wol ność a znie wo le nie32. 

Mó wi się o tzw. wol no ści we wnętrz nej, np. w oto cze niu nie -
przy ja znych lu dzi, w umę cze niu mo no to nią co dzien nych obo wiąz -
ków, w nie do stat kach lub w trud nych sy tu acjach i prze ży ciach.
Nie kie dy w na głych przy pad kach cho ro by po zo sta wia ją cych czło -
wie ka w mniej lub bar dziej dłu gich okre sach ucią żli wej nie po rad -
no ści. Wte dy czło wiek mu si być oto czo ny po mo cą in nych, ale też
mu si mieć w so bie si łę wy trwa nia w trud no ściach. Ta we wnętrz na
zdol ność prze ja wia się – we dług  przy to czo ne go okre śle nia – w
tym, że czło wiek jest wol ny. Jest za ra zem spo so bem wy do by wa nia
się z ace dii. 

Zna ne są przy pad ki bu do wa nia swo je go ży cia du cho we go
przez lu dzi, wła śnie w nie do stat ku i w sła bo ści. Prze ży cia i nie kie -
dy kul tu ra pod po wia da ją roz wią za nia sprzy ja ją ce za trzy ma niu się
w ace dii. Ta kim nie wła ści wym roz wią za niem jest uciecz ka w izo la -
cję od osób. Zgod nie z ana li zą wol no ści, do pie ro obec ność wśród
przy ja ciół ją po sze rza. Czło wiek, któ ry jest przy czy ną re la cji oso -
bo wych mi ło ści, wia ry i na dziei ujaw nia swo ją wol ność. Mi łość bo -

32) J. Wójcik, Wolność a zniewolenie, w druku; dostępne na stronie 
http://www.mikolaj-krasnodebski.pl.tl/Dr-Jakub-W%F3jcik%2C
Wolno%26%23347%3B%26%23263%3B-a-zniewolenie.htm [stan z dn. 25.01.2011].
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wiem nie jest prze zwy cię ża niem trud no ści, choć w czy nach ją speł -
nia ją cych ta ką po stać mo że przyj mo wać. Mi łość jest współ o bec no -
ścią. Ra zem z wia rą i na dzie ją ak tu ali zu je się przez re la cje po zna nia
i po stę po wa nia (a speł nia – po wtórz my – w uczyn kach). 

W po cząt kach roz wo ju dziec ka, a ta kże w wy do by wa niu z kry -
zy sów do ro słych, ko niecz na jest wspól no ta osób. Dla dziec ka na -
tu ral ną wspól no tą jest ro dzi na. Dla do ro słych na tu ral ną wspól no -
tą jest ich ma łżeń stwo, otwar te w po sze rza niu gra ni cy na po tom -
stwo i tzw. ro dzi nę wie lo po ko le nio wą. Na tu ral nym do mem czło -
wie ka jest Ko ściół. Nor mal nym zja wi skiem, ob ser wo wa nym w ży -
ciu lu dzi, jest po szu ki wa nie wspól no ty osób w Ko ście le, zwłasz cza
wte dy, gdy z ró żnych po wo dów bra ku je wspól no ty na tu ral nej.
Pierw szym więc za da niem edu ka cyj nym dziec ka jest po dej mo wa -
nie wła ści wych czyn no ści i uczyn ków, przez wy cho wa nie, kształ ce -
nie i kie ro wa nie, aby umia ło żyć we wspól no cie osób. Pod da nie
więc uczuć i ca łej sfe ry ma te rial nej czło wie ka wła dzom du cho wym,
czy li nie ustan nie uspraw nia nych in te lek to wi i wo li. 

Mo żna po wie dzieć, że wła dze du cho we są nam po trzeb ne wła -
śnie dla wy cho dze nia z ace dii. Pierw szą prze szko dą jest sku pie nie
uwa gi na so bie, za miast na in nych oso bach. Dla te go wy da je się, że
za gad nie nie ace dii jest punk tem wyj ścio wym w bu do wa niu pra -
wi dło wej pe da go gi ki do ty czą cej czło wie ka.   

Za nied bu jąc tę pro ble ma ty kę, wy ni ka ją cą z fi lo zo fii by tu,
zre du ko wa li śmy ra dość (któ ra jest w du szy czło wie ka) do przy jem -
no ści (zmy sło wej), spo czy nek in te lek tu – do od po czyn ku fi zycz ne -
go, a po kój du cho wy do tzw. świę te go spo ko ju, czy li zo bo jęt nie nia
na pro ble my ludz kie. Uspraw nie nia in te lek tu mo żno ścio we go (i
do pie ro z nich wy ni ka ją ce uspraw nie nia in te lek tu czyn ne go) za stą -
pi li śmy tyl ko szko le niem in te lek tu czyn ne go, uspraw nie nia wo li
za stą pi li śmy umie jęt no ścią uzy ska nia suk ce su (nie kie dy z po mi nię -
ciem naj wa żniej szych praw mo ral nych). Wa żny w te ma cie ace dii
pro blem ego cen try zmu prze sło ni li śmy nie ja snym i wie lo znacz nym
ter mi nem ego izm33, a mi łość prze sło ni li śmy ter mi nem al tru izm34,

33) J. M. Bocheński, Sto zabobonów, Paryż 1987, s. 32.
34) Tamże, s. 14.
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któ re J. M. Bo cheń ski za li czył do współ cze snych za bo bo nów. Po -
wa żne pro ble my ludz kie prze sło ni li śmy ana li zą tek stów o czło wie -
ku (neo po zy ty wizm) lub wręcz ba da nia mi szcze gó ło wy mi (po zy ty -
wizm). Mó wiąc krót ko, wy ni ki po rząd nych stu diów prze sło ni li śmy
re la ty wi stycz nym gło sze niem po glą dów i opi nii, nie za wsze zgod -
nych z praw dą, ale pro pa gan do wo sil nych. Mo że czas naj wy ższy
uświa do mić so bie, że kla sę od po wie dzi mie rzy się jej praw dzi wo -
ścią, nie zaś no wo cze sno ścią lub uży tecz no ścią.

Wa żne jest więc uświa do mie nie so bie i po moc w uświa do mie -
niu in nym, że wol ność to jest wier ność oso bom w po wią za niach
re la cja mi oso bo wy mi. Naj le piej ilu stru je to przy kład ota cza ją cych
nas do brych ma łżeństw. Przez wie le lat są od sie bie za le żni, ale są
w tym wol ni. W wol no ści umie ją trwać w re la cjach oso bo wych i
roz wią zy wać nie unik nio ne kon flik ty, wy ni ka ją ce z ich wza jem nej
za le żno ści. Ich wol ność nie po le ga na tym, że mo gą roz bić swo je
ma łżeń stwo, bo ta ka pro po zy cja po da wa na jest tyl ko w kul tu rze,
przez na gła śnia nie w me diach, fil mach lub in nych środ kach prze -
ka zu, przy pad ków nie szczę ścia lu dzi po zo sta ją cych w izo la cji.
War to przy po mnieć stwier dze nie Ewa griu sza z Pon tu, że ace dia,
któ rej trwa nie sta no wi pod sta wę znie wo le nia czło wie ka, jest prze -
ci wień stwem mi ło ści i wy trwa ło ści.
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Ace dia als päda go gi sches Pro blem
Zu sam men fas sung

Der Mensch ist eine wun der ba re Per son von An fang, he rvor -
he ben unter an de ren Geschöpfen. Aber den Mensch ist unvol l -
kom men, wie es von Ari sto te les be merkt. Die ser Zu stand wird
durch die Unvol l kom men he it erklärt Be griff Ace dia, und ze ig te
auf, was er im Men schen be deu tet. Die Be son der he it der men -
schli chen Per son ze igt auf der Fähig ke it des Men schen, was wir als
Erzie hung nen nen. Bil dung holt des Men schen von Ace dia he -
raus. Bil den sie: Erzie hung, Bil dung und Führung. Sie sind unzer -
tren n lich, aber unter schie dli chen Be re ichen der The men. Die
Aus bil dung be trifft den fre ier Men sche. Und nur ein fre ier
Mensch, dem einen selbständi gen Sub jekt ist, kann an de re be re -
ichern. Be har ren auf Ace dia ist die Zerstörung des men schli ches
Unglück von der Iso la tion und ble ibt in den vir tu el len Umge bun -
gen.

Key word: Mensch, Ace dia, Bil dung, Vol l kom men he it, Glück,
eine Ge me in schaft von Men schen.
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R E C E N Z J E ,  S P R AW O Z D A N I A , VA R I A

Per so na li stycz ny wy miar fi lo zo fii wy cho wa nia, red. A. Szu dra, K. Uzar
(Per so na list di men sion of phi lo so phy of edu ca tion, the edi tors A. Szu dra,
K. Uzar), Bi blio te ka Ka te dry Fi lo zo fii Wy cho wa nia, t. 1, Lu blin 2009,
ss. 392, ISBN 978-83-7363-870-9

Ksią żka Per so na li stycz ny wy miar fi lo zo fii wy cho wa nia pod re -
dak cją A. Szu dry i K. Uzar jest pod wie lo ma wzglę da mi im po nu ją -
ca. Po wsta ła ja ko re zul tat pierw szej mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
na uko wej pod tym sa mym ty tu łem de dy ko wa nej Śp. Pro fe so ro wi
Woj cie cho wi Chu de mu (1947-2007). Jej or ga ni za to rem by ła Ka te -
dra Fi lo zo fii Wy cho wa nia KUL, któ rej kie row ni kiem był W. Chu -
dy oraz In sty tut Pe da go gi ki KUL i In sty tut Ja na Paw ła II KUL1.

Ta li czą ca bli sko 400 stron pra ca sta no wi prze gląd ba dań z za -
kre su fi lo zo ficz nych pod staw teo rii wy cho wa nia nie tyl ko wio dą -
cych w tej dzie dzi nie ba da czy z Pol ski. Tom otwie ra wy stą pie nie
wy bit ne go hi sto ry ka fi lo zo fii, zna ne go w kra ju za po śred nic twem
tłu ma cze nia je go Hi sto rii fi lo zo fii sta ro żyt nej – G. Re ale go, prof.
Uni wer sy te tu Ka to lic kie go w Me dio la nie. Wśród go ści za gra nicz -
nych trze ba wy mie nić C. Nan nie go, prof. Uni wer sy te tu Sa le zjań -
skie go w Rzy mie oraz przed sta wi cie li Uni wer sy te tu w Tar na vie na
Sło wa cji, do któ rych na le żą: prof. B. Kudlácová i dr A. Rajský. Pra -
ca za wie ra 29 roz dzia łów – re fe ra tów, któ re Re dak tor ki to mu dzie -

>

1) Zgodnie z zapowiedzią Redaktorek kontynuacją niniejszej książki jest wydana w 2009
roku praca Wojciecha Chudego pt. Pedagogika godności. Elementy etyki pedagogicznej
opracowana przez A. Szudrę. Pozycja ta zostanie zrecenzowana w kolejnym numerze
periodyku.  
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lą na trzy czę ści: 1) teo re tycz no -me to do lo gicz ną, 2) ak sjo lo gicz ną i
3) prak tycz ną. Au to rzy wy stą pień przed sta wi li bar dzo bo ga ty ze -
spół za gad nień, oma wia nych sta no wisk i ujęć. Zre fe ro wa no lub
od wo ła no się do po glą dów: Ka ro la Woj ty ły -Ja na Paw ła II, W.
Chu de go, J. Ti sch ne ra, A. Ciesz kow skie go, I. Kan ta, M. A. Krąp -
ca, J. Va vie ra, L. Ste fa ni nie go, Pla to na, Ary sto te le sa, Grze go rza z
Ny sy, Au gu sty na, To ma sza z Akwi nu, S. Kier ke ga ar da, W. Ja ege ra,
T. Stycz nia, T. Ślip ko, M. Go ga cza oraz fi lo zo fów dia lo gu i post -
mo der ni stów. Sa mo ze sta wie nie tych na zwisk i kie run ków fi lo zo -
ficz nych świad czy o sze ro kim ukie run ko wa niu wy stą pień za war -
tych w tym to mie.  

Mo ty wem prze wod nim za miesz czo nych prac jest per so na lizm
i sze ro ko ro zu mia na pe da go gi ka per so na li stycz na. Wy ró żnio no
per so na lizm me ta fi zycz ny, li be ral ny i etycz ny (s. 170-174) wy ka zu -
jąc, że wy ra sta ją cy na ich osno wie per so na lizm pe da go gicz ny gło -
si:

– dzia łal ność pe da go gicz na jest czyn no ścią na rzecz roz wo ju
oso by i wspól no ty;

– ce lem wy cho wa nia jest uzdol nie nie (uspraw nie nie) oso by wy -
cho wy wa nej do prze ję cia i kon ty nu owa nia pro ce su wy cho -
wa nia -per so na li za cji (sa mo wy cho wa nie);

– przyj mu je, że czło wie ka kształ tu je się na płasz czyź nie „ma ie -
tycz nej”; przyj mu je się za tem za So kra te sem, iż na le ży prze -
bu dzić wy cho wy wa ną i edu ko wa ną oso bę, wy do być z jej
„wnę trza” ukry tą wie dzę (jest to sta no wi sko prze ciw ne w sto -
sun ku do em pi ry zmu i be ha wio ry zmu);

– wy cho wa nek jest pierw szym „spraw cą pro ce su wy cho wa -
nia”, zaś wy cho waw ca jest je go współ pra cow ni kiem;

– wy cho wa nek nie jest „rze czą” – wła sno ścią in nych osób,
wspól not, czy in sty tu cji;

– uzna je się ko niecz ność wy cho wa nia i kształ ce nia in te gral ne -
go i ogól ne go (w tym uni wer sal ne go i hu ma ni stycz ne go);

– bro ni się pe da go gicz nej ro li ro dzi ny i jej au to ry tet;
– za kła da się sza cu nek do „ta jem ni cy” dziec ka (s. 65-66). 
Per so na lizm wy cho waw czy pod kre śla więc zna cze nie nor my

per so na li stycz nej w kształ to wa niu się wy mia ru oso bo we go spo tka -
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nia osób, god no ści (s. 183-188), mi ło ści (s. 201-210), na dziei 
(s. 265-278) oraz au to ry te tu mi strza, mą dro ści, ka lo ka ga thii
(s. 303-311) i zwią za ne go z ni mi za gad nie nia tak tu pe da go gicz ne -
go (s. 313-323). 

Wśród Au to rów pa nu je zgo da, że pe da go gi ka, mi mo iż jest sa -
mo dziel ną na uką, to nie jest wol na od przed za ło żeń an tro po lo -
gicz nych i ak sjo lo gicz no -etycz nych, czy li od fi lo zo fii. Po dej mo wa -
ne są pró by od po wie dzi na nur tu ją ce py ta nie: w ja kim stop niu pe -
da go gi ka jest uza le żnio na od fi lo zo fii? M. No wak w tek ście pt.
Mo de le upra wia nia fi lo zo fii wy cho wa nia. Fi lo zo fia sto so wa na a fi lo -
zo fia wy cho wa nia pod kre śla za M. Go ga czem, że: „pe da go gi ka zaj -
mu jąc się za sa da mi wy bo ru czyn no ści wy cho wu ją cych, jest na uką
fi lo zo ficz ną, gdyż fi lo zo fię wy ró żnia ten przed miot ba dań, któ rym
są za sa dy, ina czej na zwa ne pryn cy pia mi. Trze ba też do po wie dzieć,
że pe da go gi ka ni gdy nie uto żsa mia się z fi lo zo fią czło wie ka, z fi lo -
zo fią by tu czy ety ką. Peł ni osob ną, wa żną ro lę w od nie sie niu do
czło wie ka i wśród na uk o czło wie ku” (s. 80, cyt. za: M. Go gacz,
Pod sta wy wy cho wa nia, Nie po ka la nów 1993, s. 26). Stąd fi lo zo fię
wy cho wa nia uzna je za dzie dzi nę pe da go gicz ną, a sa mą pe da go gi -
kę za fi lo zo fię sto so wa ną (s. 77 i nn.). S. Pal ka do da je, że na zwę
„fi lo zo fia wy cho wa nia” lub „fi lo zo ficz ne pod sta wy wy cho wa nia”
uży wa się czę sto w ce lu okre śle nia pod sta wo wej dys cy pli ny pe da -
go gicz nej, ja ką jest pe da go gi ka ogól na, do któ rej na le żą: teo ria wy -
cho wa nia, dy dak ty ka ogól na, hi sto ria wy cho wa nia i my śli pe da go -
gicz nej. Fi lo zo fię wy cho wa nia ro zu mie się wła śnie ja ko fi lo zo fię
sto so wa ną, po nie waż jest re flek sją wy cho waw czą na płasz czyź nie
sa mej fi lo zo fii i ja ko ta ka jest fak tem obec nym w kul tu rze od fi lo -
zo fii pre so kra tej skiej do dnia dzi siej sze go. Z dru giej stro ny sta no -
wi „fi lo zo fo wa nie” sa mej pe da go gi ki, na te mat jej naj wa żniej szych
i za ra zem naj bar dziej pod sta wo wych za gad nień, do któ rych na le -
żą ro zum ienie: pe da go gi ki ja ko na uki i jej przed mio tu, pod sta wo -
wych jej po jęć i ję zy ka, przed za ło żeń teo re tycz nych, me to do lo gicz -
nych i prak tycz nych, re la cji pe da go gi ki do współ cze snej kul tu ry i
na uki (s. 100-101). Stąd fi lo zo fia wy cho wa nia ja ko na uka pe da go -
gicz na jest „zde ter mi no wa na” przez fi lo zo fię, jej dzia ły i kie run ki.
Nie ma za tem jed no rod nej fi lo zo fii wy cho wa nia (po 1989 ro ku w
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Pol sce po wsta ło wie le jej od mian opar tych nie tyl ko na per so na li -
zmie, ale i szu ka ją cych in spi ra cji ba daw czych w fe no me no lo gii,
her me neu ty ce, fi lo zo fii dia lo gu, eg zy sten cja li zmie, post mo der ni -
zmie i to mi zmie kon se kwent nym. Oczy wi ście ich wspól nym mia -
now ni kiem jest OSO BA i stąd nie któ rzy za li cza ją je do sze ro ko ro -
zu mia ne go per so na li zmu).   

Czę sto od wo ły wa no się ta kże do re ali zmu on to lo gicz ne go i epi -
ste mo lo gicz ne go, wska zu jąc na ko niecz ność opar cia na nim teo rii
wy cho wa nia (s. 120). 

Ana li zo wa no też za gro że nia, przed któ ry mi stoi współ cze sna
oso ba, kul tu ra i wy cho wa nie. Pod wpły wem po stu la tów szko ły
frank furc kiej gło si się „zmierz ro zu mu” i na ro dzi ny „ra cjo na li zmu”
tech no lo gicz ne go, cy ber ne tycz ne go i in for ma tycz ne go, wy ra ża ją ce
epo kę post in du strial ną (s. 69). Post mo der ni zmu sta wia so bie za cel
ne ga cję my śle nia me ta fi zycz ne go, re la ty wi za cję ra cjo nal no ści, re la -
ty wizm war to ści, po le ga ją cy na od rzu ce niu jed nej uni wer sal nej mo -
ral no ści (s. 344). Za tem ja ko ta ki sta no wi też wy zwa nie dla współ -
cze sne go wy cho wa nia. Pro blem ten za uwa ża mię dzy in ny mi Nan -
ni, któ ry pi sze, że „dzi siaj in ten syw nej niż w prze szło ści od czu wa na
jest po trze ba po zna nia upo rząd ko wa ne go i in te gral nie ludz kie go, w
któ rym wra że nia, uczu cia, do świad cze nia i dą że nia łą czą się z in te -
lek tem, ro zu mie niem” (s. 70). Bo wiem współ cze sna kul tu ra scjen -
ty stycz no -tech nicz na nie sie nie bez pie czeń stwo de hu ma ni za cji czło -
wie ka. Po le ga ono na tym, że czło wiek pa nu je nad ota cza ją cą go
przy ro dą i tech ni ką, ale nie pa nu je sam nad so bą. Nie po zna je on
sa me go sie bie, o co do ma gał się już So kra tes. W kon se kwen cji
współ cze sna kul tu ra, we dług Re al e go, po le ga na „re cy klin gu czło -
wie ka”, oso ba sta je się rze czą i ma te rią. Pi sze on: „jak wia do mo, w
wie lu krę gach pod no szo ny jest pro blem, czy ze wzglę du na funk -
cjo nal ność oraz mo żli wo ści tech nicz ne na szych cza sów, nie na le ża -
ło by „ra cjo nal nie” usu wać ludz kich zwłok przez kre ma cję i li kwi -
da cję po pio łów, co za stą pi ło by po grzeb i wszyst ko, co się z nim
wią że – ce re mo nie nie pa su ją ce do dy na mi ki no wo cze sne go ży cia.
Na rzą dy zmar łe go mo gły by zo stać z po żyt kiem wy ko rzy sta ne po -
now nie, a te go, co po zo sta nie ze zwłok, „po zby to” by się przez kre -
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ma cję. Tak jak sta re wy sy pi ska śmie ci – jak ktoś traf nie za uwa żył –
są stop nio wo za stę po wa ne spa lar nia mi, a od pa dy se gre gu je się, że -
by pod dać jej re cy klin go wi, po dob nie po grzeb na cmen ta rzu pro -
po nu je się za stą pić kre ma cją („po zby ciem się!”) zwłok i reu ty li za -
cją („re cy klin giem”!) na rzą dów” (s. 39). G. Re ale po wo łu je się na
pas sus z Uczty Pla to na, w któ rej przed sta wio na jest mi to lo gicz na
wi zja po wtór ne go po dzia łu czło wie ka (pier wot ny po dział czło wie -
ka był ka rą za ne ga cję pra wa na tu ry). Je go zda niem obec na de hu -
ma ni za cja ma wła śnie ta ki cha rak ter; czło wie ko wi gro zi po now ne
roz człon ko wa nie, w kon se kwen cji lu dzie „sta li się po now nie ni -
czym” (s. 44). Stąd wy zwa niem dla per so na li stycz nej teo rii wy cho -
wa nia jest wła śnie skraj ny in dy wi du alizm, któ ry ne gu je ko niecz ność
roz wo ju oso by na płasz czyź nie do bra wspól ne go oraz za nik oso bo -
wych re la cji i sa mot ność. De hu ma ni za cja wią że się też z za gro że -
niem kon sump cjo ni zmu, kul tu ry kon sump cyj nej, któ ra re du ku je
czło wie ka do po zio mu na by wa nia i uży wa nia co raz to now szych
dóbr. Kon sump cjo nizm jest ta kże przy czy ną zmia ny re la cji mię dzy -
ludz kich, mo ty wem iden ty fi ko wa nia się z okre ślo ną mar ką lub bra -
nżą, któ re ma ją nadać czło wie ko wi je mu wła ści wą, ale nie praw dzi -
wą to żsa mość. Na bie ra on for mę no wej „re li gii” (ana lo gicz nej do
New Age), któ ra osta tecz nie pro wa dzi do dzia łań ir ra cjo nal nych i
fru stra cji, po nie waż nie spo sób za spo ko ić wszyst kich pra gnień w
szyb ko zmie nia ją cym się ryn ku ofert kon sump cyj nych. Dla te go
„czło wiek ni gdy nie od kry je swo jej to żsa mo ści na dro dze nie ogra -
ni czo nej kon sump cji” (s. 362).

Re cen zo wa na ksią żka jest za pi sem tro ski jej Au to rów o per so -
na li stycz ny wy miar wy cho wa nia. Per so na li stycz na pa ide ia jest wła -
śnie fi lo zo ficz nym na my słem nad wy cho wa niem, któ ry dba o in te -
gral ny i sa pien cjal ny kształt pe da go gi ki. Nie mo żna za tem dzi wić
się jej fi lo zo ficz ne mu wy mia ro wi, gdyż „fi lo zo fia w uję ciu mą dro -
ścio wym jest wy sił kiem, ni gdy zresz tą do koń ca nie zre ali zo wa nym,
kształ to wa nia pięk na du szy” (s. 46). 

Po le cam ni niej szą pra cę tym wszyst kim, któ rzy za bie ga ją o per -
so na li stycz ny wy mia ry wy cho wa nia.

Mi ko łaj Kra sno dęb ski
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Ste fan Igna cy Mo żdżeń, Hi sto ria wy cho wa nia do 1795 
(The hi sto ry of edu ca tion in 1795), 

San do mierz 2006, ss. 440, ISBN 83-7300-479-3.

Jak za uwa żył S. I. Mo żdżeń we Wstę pie do swo jej ksią żki Hi -
sto ria wy cho wa nia do 1795, w XX wie ku w Pol sce uka za ło się kil -
ka syn tez hi sto rii wy cho wa nia i hi sto rii edu ka cji. Naj bar dziej zna -
ne jest przed wo jen ne opra co wa nie S. Ko ta (z 1924, wyd. 2: 1996).
Pra ca ta mi mo upły wu lat wciąż sta no wi je den z głów nych pod -
ręcz ni ków do pro pe deu ty ki hi sto rii wy cho wa nia. Pod ręcz nik Ko -
ta z ra cji roz wo ju ba dań hi sto rycz nych, jak nie mal ka żdy pod ręcz -
nik wy ma ga, by do ko na no w nim uzu peł nień i do pre cy zo wań, któ -
re wią żą się ze współ cze sną zna jo mo ścią i in ter pre ta cją źró deł. Je -
go atu tem jest nie za le żność od fi lo zo ficz nych i pe da go gicz nych
przed za ło żeń mark si stow skich, w któ re z ró żnych po wo dów, są
uwi kła ne opra co wa nia: S. Wo ło szy na, R. Wro czyń skie go oraz pra -
ca zbio ro wa pol skich, ro syj skich i wschod nio -nie miec kich hi sto ry -
ków wy cho wa nia pod re dak cją Ł. Kur dy ba chy (s. 11 przyp. 3). Za -
tem opra co wa nie Mo żdże nia jest jak naj bar dziej ak tu al ne i po -
trzeb ne. Au tor Hi sto rii wy cho wa nia jest świa do my, że w obec nej
edu ka cji i pe da go gi ce wciąż do mi nu ją opra co wa nia z po przed niej
epo ki. Do nio słość tej pra cy nie tyl ko wią że się z tym wy znacz ni -
kiem, ale sta no wi no we, rze czo we i obiek tyw ne spoj rze nie na eu -
ro pej skie dzie je kul tu ry i wy pra co wa ną przez nią pa ideę.

Re cen zo wa na pra ca sta no wi pierw szy tom je go try lo gii po świę -
co nej hi sto rii wy cho wa nia (tom dru gi: Hi sto ria wy cho wa nia 1795-
1918; tom trze ci: Hi sto ria wy cho wa nia 1918-1945). Przed sta wie nie
i omó wie nie ni niej szych to mów wy ma ga od dziel nych re cen zji.

Hi sto ria wy cho wa nia w uję ciu Mo żdże nia zo sta ła za ry so wa na
w bo ga tej sza cie hi sto rycz nej, któ ra po zwa la peł niej zro zu mieć
oma wia ne epo ki. Po nad to Au tor na świe tla kon se kwen cje ja kie
pły ną dla wy cho wa nia z po szcze gól nych wy da rzeń hi sto rycz nych,
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spo łecz nych i po li tycz nych. Mo żdżeń się ga od wa żnie do dzie jów
fi lo zo fii i re li gii, wy ka zu jąc ich zwią zek z teo rią wy cho wa nia i
kształ ce nia. No vum pra cy sta no wi uka za nie chrze ści jań ska i je go
wpły wu na eu ro pej skie wy cho wa nie i kształ ce nie. S. I. Mo żdżeń
obok wy bit ne go hi sto ry ka fi lo zo fii i me die wi sty É. Gil so na oba la
mit „o ciem nym śre dnio wie czu” (s. 139-142). Prze sta wia związ ki
śre dnio wie cza z fi lo zo fią Pla to na i Ary sto te le sa, ob ra zu je ewo lu cje
edu ka cji na po zio mie tri vium i qu adri vium aż do po wsta nia pierw -
szych eu ro pej skich uni wer sy te tów ja ko wspól not na ucza ją cych i
na ucza nych. Po nad to szcze gó ło wo oma wia nasz ro dzi my wkład w
kształ to wa nie się pe da go gi ki eu ro pej skiej. Stąd nie spo sób nie zgo -
dzić się z je go uwa gą, że: „ist nie je (…) po trze ba no we go uję cia
kul tu ry eu ro pej skiej ja ko dzie dzic twa cy wi li za cji chrze ści jań skiej z
wy ko rzy sta niem naj now szych pol skich i ob cych opra co wań mo no -
gra ficz nych, uka zu ją cych bar dziej obiek tyw nie ro lę Ko ścio ła w
roz wo ju na uki i edu ka cji eu ro pej skiej. Trze ba po ka zać do ro bek
na uki i oświa ty pol skiej, któ ra jest zu peł nie po mi ja na w pod ręcz ni -
kach i opra co wa niach za chod nio eu ro pej skich co ne ga tyw nie rzu -
tu je na wi ze ru nek Pol ski w Eu ro pie. Ta kie opra co wa nie po win no
ugrun to wać to żsa mość na ro do wą Po la ków. Na po trze bę no we go
opra co wa nia zwra cał uwa gę J. Hel l wig i K. Po znań ski” (s. 11).

Mo żdżeń re ali zu je po sta wio ny so bie cel, któ rym jest no we spoj -
rze nie na dzie je wy cho wa nia. W je go pra cy znaj du je my no wa tor -
skie roz dzia ły, w któ rych zo sta ło omó wio ne wy cho wa nie: na Bli -
skim Wcho dzie, w Bi zan cjum, w is la mie oraz pe da go gi ka św. Paw -
ła, Oj ców i Dok to rów Ko ścio ła. Au tor rze czo wo i kry tycz nie od no -
si się do do rob ku Re ne san su i Oświe ce nia, wska zu jąc na ich in te -
lek tu al ne źró dła oraz wy ni ka ją ce z nich kul tu ro wo -spo łecz ne kon -
se kwen cje. Zwra ca uwa gę, że „Re ne sans kul tu ry an tycz nej nie jest
zu peł nie czymś no wym, wie ki śred nie ni gdy nie ze rwa ły zu peł nie ze
sta ro żyt no ści” (s. 217). W dobie Renesansu obok roz wo ju sztu ki,
me dy cy ny, ar chi tek tu ry, li te ra tu ry, ko smo lo gii i na uk przy rod ni -
czych po pu lar ność zdo by wa też ma gia i cza ry. Pod kre śla też (o
czym pi sał już W. Ta tar kie wicz i in ni), że „w okre sie od ro dze nia
bar dziej pło nę ły sto sy niż w wie kach śred nich” (s. 225). Osta tecz -
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nie kry tycz nie oce nia też fi lo zo ficz ne pod sta wy Oświe ce nia, cha -
rak te ry zu jąc kon se kwen cje, któ re obec nie z nich wy ni ka ją i są wy -
zwa niem rów nież współ cze sne go wy cho wa nia. Pi sze: „fi lo zo fia
oświe ce nia wpły nę ła za sad ni czo na po wsta nie w XIX w. sze re gu an -
ty chrze ści jań skich prą dów fi lo zo ficz nych, któ re gło si ły ma te ria li -
stycz ną wi zję czło wie ka spro wa dza ją ca byt do ma te rii, czło wie ka do
jed ne go ze zwie rząt, ze wszyst ki mi kon se kwen cja mi dla wy cho wa -
nia. Fał szy we teo rie spro wa dza jąc po trze by ludz kie tyl ko do fi zjo -
lo gii i za spa ka ja nia in stynk tów. Fi lo zo fia XIX w. zo sta wi ła nam cha -
os wie ży Ba bel: su biek ty wizm, ide alizm, scep ty cyzm, agno sty cyzm,
po zy ty wizm, prag ma tyzm, dar wi nizm, mark sizm, freu dyzm, re la ty -
wizm a w związ ku z tym de izm, na tu ra lizm, la icyzm, uty li ta ryzm,
ate izm i ko mu nizm. Na stą pi ło ugrun to wa nie skraj ne go li be ra li zmu
uzna ją ce go je dy nie su biek tyw ne nor my mo ral ne. Do gło su za czął
do cho dzić in dy wi du alizm. Li be ra lizm po słu gu je się ta ki mi ha sła mi
jak wol ność, to le ran cja, pra wa czło wie ka, hu ma nizm. Two rzy cy wi -
li za cję śmier ci, roz da jąc fał szy we re cep ty na po wab ne i wy god ne ży -
cie, bez wy sił ku, bez dzie ci, bez sta ro ści” (s. 413). Ana lo gicz ną oce -
nę li be ra li zmu przed sta wia ją in ni teo re ty cy wy cho wa nia (np. M.
Go gacz) oraz au to ry te ty mo ral ne (np. Jan Pa weł II). Fak tycz nie są
to pro ble my i wy zwa nia przed, któ ry mi stoi obec ne wy cho wa nie i
edu ka cja. 

Na uwa gę za słu gu je też uję cie pe da go gicz nych po glą dów
Kwin ty lia na (s. 96) i ich zbie żność z nor ma mi pe da go gi ki re ali -
stycz nej M. Go ga cza (Pod sta wy wy cho wa nia, Nie po ka la nów 1993;
Oso ba za da niem pe da go gi ki, War sza wa 1997). Świad czy to o jed -
no ści do świad cze nia kla sycz nej pa idei.  

W sto sun ku do dzie ła S. I. Mo żdże nia mo że wy su nąć kil ka za -
strze żeń, któ re za sad ni czo nie zmie nia ją po zy tyw nej oce ny tej pra -
cy. Ogra ni czę się do „wąt ków” fi lo zo ficz nych i hi sto rycz no -fi lo zo -
ficz nych. Z ra cji, iż Au tor Hi sto rii wy cho wa nia nie jest „ra so wym”
fi lo zo fem, za tem pro szę trak to wać mo je uwa gi ja ko do po wie dze -
nia lub uzu peł nia nia je go pra cy. Na stro nie 50, S. I. Mo żdżeń cha -
rak te ry zu je me to dę fi lo zo ficz ną So kra te sa na zy wa jąc ją „ero te ma -
tycz ną po ga dan ką”. Z kon tek stu wy ni ka, że Au tor ma na my śli
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me to dę „ma jeu tycz ną”. Na stęp nie przy opra co wa niu po glą dów
Ary sto te le sa (s. 58-60) wąt pli wo ści bu dzi ter mi no lo gią, któ rą po -
słu gu je się Mo żdżeń. Uży wa on za mien nie ter mi nów: ro zum i
umysł, w za sa dzie uto żsa mia jąc je, co nie jest zgod ne z po glą da mi
Sta gi ry ty. Ro zum to in te lekt czyn ny, któ ry na płasz czyź nie po zna -
nia wy raź ne go współ pra cu jąc z in te lek tem mo żno ścio wym i zmy -
sło wą wła dzą osą du two rząc po ję cia. Umysł to in te lekt mo żno ścio -
wy, czyn ny i wo la wy ra ża ją ce się w dzia ła niu i dą że niu czło wie ka,
zaś in te lekt – ozna cza po znaw czą wła dzę in te lek tu al ną, czy li głów -
nie in te lekt mo żno ścio wy. Po nad to do pre cy zo wa nia wy ma ga ter -
min: „na uki” vel „na ucza nie ezo te rycz ne”. W przy pad ku Sta gi ry -
ty by ło ono prze zna czo ne wła śnie dla sze ro kie go krę gu od bior ców,
po wsta ło jesz cze w pod czas je go po by tu w Aka de mii Pla to na i
mia ło cha rak ter dia lo gów. Swo je wła sne po glą dy Ary sto te les
przed sta wił w tzw. pi smach akro ma tycz nych – lo goi akro ama ti koi.
Wy kład po glą dów Ary sto te le sa jest za sad ni czo po praw ny, ale nie -
ste ty głów nie opar ty na Po li ty ce. W tym wzglę dzie S. I. Mo żdżeń
tak jak S. Kot (zob. Hi sto ria wy cho wa nia, dz. cyt., s. 58-65) i A.
Da nysz (zob. Pe da go gi ka Ary sto te le sa, „Eos” 1904, s. 42-56; prze -
druk: Pol skie ba da nia nad my ślą pe da go gicz ną w la tach 1990-1939.
Pa rer ga, opr. S. Szto bryn i M. Świt ka, Gdańsk 2006, s. 171-183)
ogra ni cza in ter pre ta cje pe da go gicz nych po glą dów Sta gi ry ty do te -
go dzie ła, za po mi na jąc, że bo ga te wą tli pe da go gicz ne znaj du ją się
w je go Ety ce ni ko ma chej skiej i frag men tach Me ta fi zy ki. Po nad to
wąt pli wo ści bu dzi sfor mu ło wa nie „he do nizm Epi ku ra” (s. 72),
obec ne też w słyn nej Hi sto rii fi lo zo fii W. Ta tar kie wi cza. Na pod -
sta wie naj now szych ba dań są dzi się ra czej, iż teo rię przy jem no ści
wią że za ło ży ciel Ogro du z ro zu mem (lo go sem). Jest to dia me tral -
nie in ne uję cie przy jem no ści niż na przy kład w ety ce Ary scy pa z
Cy re ny. Wy da je się, iż do pre cy zo wa nia wy ma ga rów nież uję cie
scho la sty ki. Wpraw dzie Au tor do strze ga jej do nio słość in te lek tu -
al ną i kul tu ro wą w roz wo ju dzie dzic twa eu ro pej skie go, ale nie zro -
zu mia łe jest stwier dze nie, że „na ukę tę ce cho wał brak dą żno ści do
od kry wa nia no we go” (s. 174). To wła śnie scho la sty ka wy pra co wu -
jąc sze reg me tod na uko wych sto so wa nych do dziś oraz twór czo
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roz wi ja jąc myśl kul tu ry sta ro żyt nej, od ci snę ła swo je zna mię na wet
na współ cze snej na uce. God ne uwa gi w tej kwe stii są opra co wa nia
nie tyl ko wspo mnia ne go Gil so na, ale in nych au tów, na przy kład 
J. Pie pe ra (Scho la sty ka, War sza wa 1963). W dzie le S. I. Mo żdże nia
bra ku je wła śnie od wo ła nia do now szych prac hi sto ry ków fi lo zo fii
(np. G. Re ale go). Uści śle nia wy ma ga też to, jak Au tor ro zu mie ter -
min „re alizm”. W roz dzia le XVII, Mo żdżeń pi sze o „zwro cie ku
re ali zmo wi w pe da go gi ce” (od str. 341 i 358). Re alizm we dług K.
Aj du kie wi czem jest sta no wi skiem on to lo gicz nym i epi ste mo lo gicz -
nym, któ re gło si pierw szeń stwo by to wa nia i pierw szeń stwo po zna -
nia przed my śle niem. Tak uję ty re alizm prze ciw sta wia się ide ali -
zmo wi i je go od mia nom. Wy ni ka ją z te go oczy wi ście kon se kwen -
cje dla wy cho wa nia. Za tem na le ża ło by użyć ter mi nu sen su alizm,
któ ry od da je teo rię po zna nia oma wia nej epo ki przez Au to ra Hi sto -
rii wy cho wa nia. Wów czas  uży wa ny przez nie go ter min „in te lek tu -
alizm” na bie ra in ne go, wła ści we go Oświe ce niu zna cze nia, zgod no -
ści z po zna niem zmy sło wym. Stąd okre śla się go mia nem ra cjo na -
li zmu, ale nie jest to in te lek tu alizm w uję ciu Ary sto te le sa, czy To -
masz z Akwi nu, któ ry gło si do mi na cję in te lek tu wśród in nych
władz po znaw czych i po żą daw czych czło wie ka. 

W pra cy Hi sto ria wy cho wa nia do 1795 nie ste ty mo żna też zna -
leźć błę dy li te ro we i błęd ne da ty. Na przy kład błęd nie po da no da tę
usta no wie nia chrze ści jań stwa ja ko re li gii pań stwo wej (s. 79). Mia ło
to miej sce w 413 r. po Ch., a nie w 381 r. Błąd jest też w przy dom -
ku Raj mun da z Lull (s. 175) oraz w lo ka li za cji war szaw skie go Col -
le gium No bi lium, któ re mie ści ło się przy ul. Dłu giej, a na stęp nie
Mio do wej, a nie Ma zo wiec kiej (s. 383). Na str. 16 czy ta my, że w ro -
ku 300 przed Ch. Egipt zo stał pod bi ty przez Rzy mian. Oczy wi ście
cho dzi o pod bój te go pań stwa przez Alek san dra Ma ce doń skie go.

Na za koń cze nie pra gnę po le cić Pań stwu Hi sto rię wy cho wa nia
te go Au to ra. Jest to rze tel ne i god ne uwa gi opra co wa nie dzie jów wy -
cho wa nia od Su me rów do Oświe ce nia. Pra ca jest bo ga ta me ry to -
rycz nie i ob szer na ob ję to ścio wo. Z po śród zna nych mi opra co wań
te go ty pu sta no wi ona naj peł niej sze uję cie dzie jów pa idei, któ re po -
wsta ło w ostat nich la tach w Pol sce. Gra tu lu ję Au to ro wi je go dzie ła.

Mi ko łaj Kra sno dęb ski
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Ar tur An drze juk. Uczu cia i spraw no ści. Zwią zek uczuć 
i spraw no ści w Sum ma The olo giae św. To ma sza z Akwi nu 

(Fe elings and ef fi cien cy. The com po und of fe elings and skills 
at Sum ma The olo giae of St. Tho mas Aqu inas), War sza wa 2006, 

ss. 191, ISBN 83-87809-98-5

W pol skiej li te ra tu rze fi lo zo ficz nej po dej mo wa no już pro ble -
ma ty kę uczuć (F. Ga bryl, J. Pa stusz ka, A. Uso wicz, K. Wajs) oraz
spraw no ści (W. F. Bed nar ski, J. M. Bo cheń ski, J. Wo ro niec ki). No -
vum pra cy A. An drze ju ka jest po wią za nie tym dwóch płasz czyzn ze
so bą oraz zi lu stro wa nie ich w opar ciu o źró dło we tek sty Akwi na -
ty. To masz z Akwi nu m. in. w Sum mie The olo giae oma wia za gad -
nie nie uczuć i spraw no ści czło wie ka, stąd au tor pra cy za sad ni czo
opie ra się na tym dzie le Akwi na ty. 

Ksią żka Uczu cia i spraw no ści skła da się z trzech roz dzia łów,
wstę pu, za koń cze nia oraz przed mo wy au tor stwa M. Go ga cza.
God na uwa gi jest li te ra tu ra przed mio tu, w któ rej au tor ze sta wia
bo ga tą li te ra tu rę oma wia ne go przed mio tu. Roz dział pierw szy jest
ana li zą skut ków etycz nych i an tro po lo gicz nych wy ni ka ją cych z
teo rii uczuć i spraw no ści. W roz dzia le dru gim po ru szo ny jest
zwią zek uczuć i spraw no ści. W roz dzia le tym oma wia się pod miot
uczuć i spraw no ści, prze mia ny uczuć spo wo do wa ne bra kiem
spraw no ści, spraw no ści in te lek tu i ty py ner wic oraz ich te ra pie.
Roz dział za my ka ją: pro ble ma ty ka roz pa czy i na dziei opar ta na roz -
wa ża niach M. Go ga cza oraz za ry so wa na kwe stia sto sun ku uczuć
do są du ro zu mu. W roz dzia le trze cim zaś A. An drze juk oma wia
zwią zek umiar ko wa nia i mę stwa z uczu cia mi po żą dli wy mi i kon se -
kwen cje ich bra ku oraz cnót z ni mi zwią za ny mi. 

Roz pra wa A. An drze ju ka nie jest tyl ko pra cą hi sto ry ka fi lo zo -
fii. Swój wy kład ni niej szej pro ble ma ty ki po sze rza on o współ cze -
sne in ter pre ta cje to mi zmu. W ten spo sób pra ca An drze ju ka wpi -
su je się w to mizm eg zy sten cjal ny (E. Gil son, M. A. Krą piec) oraz
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wy ra sta ją cy z nie go to mizm kon se kwent ny (M. Go gacz). Au tor
pra cy się ga ta kże do przed sta wi cie li to mi zmu tra dy cyj ne go (J. Wo -
ro niec ki, F. W. Bed nar ski). Uczu cia i spraw no ści nie są jed nak wer -
bal nym ze sta wie niem opi nii na te mat te go, jak to mi ści ro zu mie ją
uczu cia i spraw no ści czło wie ka, ale sta no wi twór czą in ter pre ta cję,
któ ra wska zu je na no we per spek ty wy ba daw cze w an tro po lo gii i
ety ce re ali stycz nej oraz teo rii wy cho wa nia.

Jak więc słusz nie za uwa żył M. Go gacz w Przed mo wie do ksią -
żki, jest to „mo no gra fia teo rii po wią zań mię dzy wszyst ki mi wła -
dza mi i dzia ła nia mi czło wie ka” (s. 9). Pro fe sor An drze juk bo wiem
za ry so wał w niej kon se kwen cje wy ni ka ją ce z sub stan cjal ne go zjed -
no cze nia czło wie ka z du szy i cia ła. Oma wia je z po zy cji współ pra -
cy du cho wych władz po znaw czych (in te lekt mo żno ścio wy i czyn -
ny) i po żą daw czych (wo la) oraz ich związ ku z po żą da niem zmy sło -
wym, czy li uczu cia mi. Wy da je się za tem, że roz wa ża nia A. An drze -
ju ka są uzu peł nie niem, a za ra zem do pre cy zo wa niem ba dań na te -
mat com men su ra tio ani ma ad hoc cor pus, któ re prze pro wa dził au -
tor ni niej szej re cen zji (zob. M. Kra sno dęb ski, Du sza i cia ło. Za gad -
nie nie zjed no cze nia du szy i cia ła w wy bra nych tek stach To ma sza z
Akwi nu oraz w fi lo zo fii to mi stycz nej, War sza wa 2004). 

Ksią żka Uczu cia i spraw no ści jest istot na jesz cze z jed ne go po wo -
du. Pro ble ma ty ka spraw no ści i uczuć jest po bocz na w an tro po lo gii
fi lo zo ficz nej, ale istot na dla teo rii wy cho wa nia (s. 11). Jak prze ko nu -
ją Wo ro niec ki i Bed nar ski mo żna zbu do wać na niej sys tem pe da go -
gicz ny. Zda niem te go ostat nie go na pod sta wie po glą dów Ary sto te le -
sa i To ma sza z Akwi nu mo żna skon stru ować teo rię wy cho wa nia, któ -
ra opie ra ła by się na ra do ści i przy jem no ści (s. 43). „W tym też tkwi
ta jem ni ca sku tecz no ści zdro wej me to dy wy cho wa nia to mi stycz ne go,
że w du szy wy cho wan ków ko ja rzy się z du cho wą przy jem no ścią, to,
co szla chet ne, cno tli we i dziel ne” (W. F. Bed nar ski, Ob ja śnie nia, w:
Św. To masz z Akwi nu, Su ma Teo lo gicz na, t. 10, Uczu cia, tłum. J. Bar -
dan, Lon dyn 1967, s. 306). Wska zu je to na no we aspek ty w fi lo zo fii
wy cho wa nia, kształ ce niu cha rak te ru i oso bo wo ści.

Pro ble ma ty ka spraw no ści oraz wy cho wa nia uczuć obok teo rii
oso bo wych re la cji i me ta noi wpro wa dza do hu ma ni za cji wy cho wa -
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nia. Wy cho wa nie i kształ ce nie – pi sze An drze juk – „w ich sto so wa -
niu ro zu mie się ja ko kie ro wa nie wo lą czło wie ka przez ko goś in ne -
go. Za cho dzi ono w sy tu acji, gdy in te lekt i wo la nie są jesz cze
uspraw nio ne, przez kul tu rę, w do sta tecz nym stop niu. Ko rzy sta ją
wte dy te wła dze ze wska zań in te lek tu i wo li in ne go czło wie ka” (s.
113). Tak uję te wy cho wa nie wska zu je na aspekt od dzia ły wa nia na
in nych. Wy da je się, że au tor Uczu cia i spraw no ści nie do strze ga ro li
sa mo wy cho wa nia, któ re na pod sta wie po glą dów J. Wo ro niec kie go
mo żna po wią zać z cno tą dłu go myśl no ści. Sa mo wy cho wa nie po le -
ga na sa mo dziel nym po dej mo wa niu spraw no ści, któ re ma ją na ce -
lu ukształ to wa nie cha rak te ru i wy cho wa nie uczuć oso by. W ten
spo sób czło wie ka sta je się od po wie dzial ny za wła sny roz wój (por.
S. Gał kow ski, Roz wój i od po wie dzial ność. An tro po lo gicz ne pod sta -
wy kon cep cji wy cho wa nia mo ral ne go, Lu blin 2003, s. 221). Sa mo -
wy cho wa nie ma wów czas miej sce na po zio mie pierw szych za sad
po zna nia i syn de re sis. 

Wy da je się, że ten trze ci prak tycz ny aspekt za sto so wa nia ksią -
żki An drze ju ka jest naj istot niej szy z punk tu pe da go gi ki i dzie dzin
jej po krew nych. Pro fe sor bo wiem czę sto w swo ich teo re tycz nych
roz wa ża niach nie za po mi na o tym, co prak tycz ne, umie jęt nie łą -
cząc kon tem pla cję i dzia ła nie. 

Dla te go oprócz ana liz fi lo zo ficz nych w ksią żce po ru szo ne są
po glą dy A. Ter ru we i C. Ba ars z pra cy In te gra cja psy chicz na (tłum.
W. Unolt, Po znań 1987). An drze juk do strze ga zwią zek po mię dzy
spraw no ścia mi in te lek tu a ner wi ca mi i ich le cze niem (s. 97-107).
Wy ka zu je on, że za ner wi ce od po wia da brak wy cho wa nia wła dzy
kon kret ne go osą du (vis co gi ta ti va). Wła dza ta win na być pod da na
kie row nic twu ro zu mu. Czło wiek jest wspól nym pod mio tem dla
uczuć i spraw no ści (nie ma ją one od dziel nej wła dzy). Ludz kie po -
stę po wa nie wska zu je na fun da men tal ną jed ność roz ma itych władz
czło wie ka: po zna nie, uczu cio wość, wo la. Za M. A. Krą piec pi sze
An drze juk, że uczu cia są na sty ku na tu ry i oso by (s. 12). Są mo to -
rycz na re ak cja na wy obra że nie ja kie goś kon kret ne go przed mio tu.
In te lekt jest tą wła dzą, któ ra rzą dzi uczu cia mi i wo lą „po li tycz nie i
po kró lew sku”, zaś wo la – de spo tycz nie (s. 64). Wo la kon tro lu je
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uczu cia za po śred nic twem umiar ko wa nia i mę stwa. Za tem brak
cnót wo li to brak wy cho wa nia uczuć, zaś brak wy cho wa nia in te -
lek tu to nie za sto so wa nie za sa dy nie sprzecz no ści, co nie tyl ko pro -
wa dzi do ilu zji, prze są dów i mi tów, ale rów nież ner wi cy. Ner wi ca
po wsta je wów czas, gdy ta sa ma rzecz wy wo łu je prze ciw staw ne
uczu cia, np. pra gnie nie i bo jaźń (s. 174). Dla te go „spraw no ści in -
te lek tu są uczu ciom nie zbęd ne, a cno ty wo li bar dzo po trzeb ne” 
(s. 175). 

W pra cy Uczu cia i spraw no ści bra ku je wy ka za nia po wią zań
po mię dzy in te lek tem mo żno ścio wym na po zio mie po zna nia wy -
raź ne go a cno ta mi i uczu cia mi. Oczy wi ście pro ble ma ty ka po zna -
nia nie wy raź ne go jest tu pro ble ma ty ką po bocz ną, ale rzu tu ją cą na
za gad nie nie spraw no ści czło wie ka.  

Go rą co po le cam lek tu rę pra cy Uczu cia i spraw no ści Pro fe so ra
Ar tu ra An drze ju ka. Re cen zo wa na ksią żka jest wa żną po zy cją z za -
kre su re ali stycz nej an tro po lo gii i ety ki, zaś jej kon se kwen cje ma ją
do nio słe zna cze nie dla fi lo zo fii wy cho wa nia.

Mi ko łaj Kra sno dęb ski 
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Spra woz da nie z IV Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji Pe da go gi ki 
Fi lo zo ficz nej w Ło dzi, 22-24 li sto pa da 2010 (Re port of the Fo urth

In ter na tio nal Con fe ren ce on Phi lo so phy of Edu ca tion in Lodz, 
22-24 No vem ber 2010)

W dniach 22-24 li sto pa da 2010 ro ku w Cen trum Szko le nio wo -
-Kon fe ren cyj nym Uni wer sy te tu Łódz kie go od by ła się IV Mię dzy -
na ro do wa Kon fe ren cja Pe da go gi ki Fi lo zo ficz nej zor ga ni zo wa na
przez Za kład Pe da go gi ki Fi lo zo ficz nej Uni wer sy te tu Łódz kie go,
To wa rzy stwo Pe da go gi ki Fi lo zo ficz nej im. B. Tren tow skie go oraz
Ka te drę Stu diów Pe da go gicz nych Uni wer sy te tu Trnaw skie go.
Kon fe ren cję za ty tu ło wa no: Me ta mor fo zy fi lo zo fii wy cho wa nia od
an ty ku do współ cze sno ści. Fi lo zo fia wy cho wa nia Bog da na Na wro -
czyń skie go (Ak sjo lo gia – kul tu ra – hi sto rio gra fia). Ze spół tych za -
gad nień wy zna czył prze bieg ob rad, któ ry zo stał po dzie lo ny na dwie
za sad ni cze czę ści: re fe ra ty po świę co ne fi lo zo fii wy cho wa nia uję te
we dług klu cza hi sto rycz ne go, od sta ro żyt nej pa idei do pe da go gi ki
współ cze snej oraz wy stą pie nia po świe co ne oso bie i do rob ko wi B.
Na wro czyń skie go. Ob ra dom ogól nym prze wod ni czy li or ga ni za to -
rzy: prof. S. Szto bryn i prof. B. Kudlácová, zaś nad prze bie giem po -
szcze gól nych se sji czu wa li Pro fe so ro wie: W. An dru ko wicz, R. Lep -
pert, S. Gał kow ski. Kon fe ren cja ze bra ła nie mal wszyst kich przed -
sta wi cie li z głów nych ośrod ków na uko wych w Pol sce, któ rzy zaj -
mu ją się sze ro ko po ję tą fi lo zo fią wy cho wa nia oraz go ści za gra nicz -
nych ze Sło wa cji, Nie miec i Ukra iny. Wy gło szo no łącz nie 43 re fe ra -
ty, stąd na wet krót kie ich omó wie nie wy kra cza po za ra my ni niej sze -
go spra woz da nia nie tyl ko z po wo du je go ob ję to ści (ogra ni czam się
do krót kie go za sy gna li zo wa nia pro ble ma ty ki wy stą pień, co wy da je
się uza sad nio ne, po nie waż re fe ra ty zo sta ną opu bli ko wa ne w czwar -
tym to mie Pe da go gi ki Fi lo zo ficz nej).

W pierw szym dniu kon fe ren cji ob ra dy se sji ple nar nej obok or -
ga ni za to rów otwo rzył prof. A. Ró żal ski, pro rek tor ds. na uki UŁ.
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Pierw szy re fe rat pt.: Ja ski nia ja ko to pos pro ce su kształ ce nia. Trans -
for ma cje Pla toń skiej me ta fo ry ja ski ni w fi lo zo ficz nym my śle niu o
wy cho wa niu wy gło sił prof. D. Ben ner z Uni wer sy te tu Hum bol ta w
Ber li nie i Uni wer sy te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War -
sza wie. Na stęp nie głos za bra ła prof. B. Kudlácová, któ ra wy gło si -
ła re fe rat na te mat pa ra dyg ma tów w roz wo ju eu ro pej skiej my śli
pe da go gicz nej. Ko lej na pre le gent ka, prof. Al do na Po bo jew ska z
Uni wer sy te tu Łódz kie go omó wi ła za gad nie nie pt.: Dia log So kra tej -
ski a me to da warsz ta to wa na za ję ciach fi lo zo fii, zaś prof. Na ta lia
Ło sie wa z Pań stwo we go Uni wer sy te tu w Do niec ku na Ukra inie
pod ję ła te mat roz wo ju idei sa mo re ali za cji oso bo wo ści w pra cach
pe da go gów ukra iń skich w XIX i XX wie ku. Na stęp nie prof. R.
Lep pert z Uni wer sy te tu Ka zi mie rza Wiel kie go pod jął pro blem re -
la cji fi lo zo fii i pe da go gi ki ogól nej w aspek cie me to do lo gicz nym.
Omó wio no ta kże za sto so wa nie pa ra dyg ma tów fi lo zo ficz nych Her -
bar ta i Scho pen hau era (prof. A. Mu rzyn, mgr T. Kop ciń ski z Uni -
wer sy te tu Ślą skie go) oraz E. Abra mow skie go (prof. W. An dru ko -
wicz z Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go). Z ko lei prof. S. Gał kow ski z
Kra kow skiej Aka de mii im. An drze ja Fry cza Mo drzew skie go po ru -
szył pro ble ma ty kę za ty tu ło wa ną: Po zy cja dziec ka we współ cze snym
spo łe czeń stwie i jej kon se kwen cje pe da go gicz ne. 

Te go dnia, po za koń cze niu se sji od by ło się spo tka nie i ob ra dy
To wa rzy stwa Pe da go gi ki Fi lo zo ficz nej, któ rym prze wod ni czył jego
pre zes, prof. S. Szto bryn. 

Pod czas dru gie go dnia kon fe ren cji ob ra dy zo sta ły po dzie lo ne
na trzy se sje: 1) Fi lo zo fia wy cho wa nia w an ty ku i wie kach śred -
nich; 2) No wo żyt na fi lo zo fia wy cho wa nia; 3) Ob li cza współ cze snej
fi lo zo fii wy cho wa nia. 

Pod czas ob rad se sji pierw szej, któ rej prze wod ni czył prof. W.
An dru ko wicz zo sta ły omó wio ne na stę pu ją ce za gad nie nia: are to lo -
gii kla sycz nej i jej ne ga cji przez Ma chia vel le go (dr J. Rut kow ski,
UW); za sto so wa nia teo rii po zna nia nie wy raź ne go oraz pro ble ma -
ty ka hu ma ni za cji wy cho wa nia i kon tem pla cji w re ali stycz nej fi lo -
zo fii wy cho wa nia (dr M. Kra sno dęb ski, NWSP); pro ble ma ty ka
mę stwa (mgr inż. D. Peł ka, UKSW); wy cho wa nie w śre dnio wiecz -
nych za ko nach ry cer skich (dr K. Ra taj czak, UAM) i pe da go gi ka

242 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 2-3/2010-2011

ped tekst2:zeszyty naukowe 2.qxd  2013-02-22  18:30  Page 242



za kon na (dr E. Bart ko wiak, UZ). Pod ję to rów nież ana li zę za ło żeń
pe da go gicz nych u Par me ni de sa i He ra kli ta (dr K. Ko ła kow ska,
KUL), He ro do ta (dr M. Wa si lew ski, UŁ) i To ma sza z Akwi nu (dr
A. Szu dra, KUL). 

Ob ra dy se sji dru giej, któ rym prze wod ni czył prof. R. Lep pert
roz po czę ło wy stą pie nia dra A. Raj skie go z uni wer sy te tu w Trna -
wie. Raj sky omó wił an tro po lo gie pe da go gicz ną E. Mo unie ra. Ob -
ra dy tej se sji za sad ni czo zdo mi no wa ły wy stą pie nia o cha rak te rze
hi sto rycz no -pro ble mo wym, w któ rych na wią zy wa no do ujęć J.
Loc ka (dr K. Wroń ska, UJ), mark si zmu i le ni ni zmu (dr T. M. Kor -
czyń ski, UKSW), J. Ti sch ne ra (P. Wal czak, UZ) oraz W. Schap pa
(I. No wi kow, UAM). Po nad to zo sta ła za pre zen to wa na pro ble ma -
ty ka ho de ge ty ki, któ ra sta no wi au to no micz ną w sto sun ku do dy -
dak ty ki me to dę wy cho wa nia (dr M. Ga ła żew ski, UZ). 

Se sja po świę co na współ cze snej fi lo zo fii wy cho wa nia (prze wod -
ni czył jej prof. S. Gał kow ski) zgro ma dzi ła naj więk sza licz bę wy stą -
pień. Po ru szo no w niej sze reg pro ble mów pe da go gicz nych za in -
spi ro wa nych współ cze sną fi lo zo fią oraz pod ję to pró bę zdia gno zo -
wa nia kon dy cji współ cze snych na uk o wy cho wa niu oraz sa me go
pro ce su edu ka cyj ne go w Pol sce. Te mu ostat nie mu pro ble mo wi
po świę cił swo je wy stą pie nie za ty tu ło wa ne: Fi lo zo fia wy cho wa nia a
kształ ce nie uni wer sy tec kie dr R. Go dań z UW. Po ru szo no po nad -
to pro ble ma ty kę: epi ste mo lo gicz nych za ło żeń fe no me no lo gii E.
Hus ser la (dr J. Ga ra, APS); dys kur su edu ka cyj ne go (dr A. Wró -
bel, UŁ), pod mio to wo ści i jej wpły wu na oso bo we speł nie nie się
czło wie ka (dr K. Gry że nia, UKSW); wol no ści w pe da go gi ce M.
Mon tes so ri (dr M. Mik sza, UŁ); ana li zie sta no wi ska na tu ra li stycz -
ne go w dys kur sie fi lo zo ficz nym i pe da go gicz nym (mgr A. Ku le sza,
UJ); pa ra dyg ma tów hu ma ni stycz nych w fi lo zo fii wy cho wa nia (dr
A. Sztyl ka, AP); kon cep cji na tu ra pu ra (mgr M. Wie sen gan ger,
Trna vska uni ver si ta); re la cjom to mi zmu z per so na li zmem (dr J.
Ho row ski, UMK); ży cia (mgr M. Ro jek, UŁ) i ar te te ra pii (dr E. Ja -
ki mow ska, APS). Wy gło szo no też re fe ra ty trak tu ją ce o me to do lo -
gicz nych uwa run ko wa niach współ cze snej fi lo zo fii wy cho wa nia
(mgr T. Leś, UJ i dr M. Kie lar, APS). 
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Ostat ni dzień kon fe ren cji zo stał po świę co ny na przy bli że nie i
omó wie nie fi lo zo fii wy cho wa nia, wy bit ne go pol skie go pe da go ga
kul tu ry – Bog da na Na wro czyń skie go. Mia ły miej sce na stę pu ją ce
wy stą pie nia:

– Bog da na Na wro czyń skie go świat war to ści. Kon tekst pe da go -
gicz ny (prof. H. Gaj mo wicz, UŁ);

– Ak sjo lo gia kul tu ry Bog da na Na wro czyń skie go a prze mia ny
współ cze sno ści (mgr A. Skro bas, UMCS);

– In tro cep cja w fi lo zo fii wy cho wa nia B. Na wro czyń skie go (dr K.
Ma li szew ski, UŚ);

– Ro zum, roz są dek i in tu icja w na uce – za sto so wa nie teo rii kul -
tu ry B. Na wro czyń skie go w dys cy pli nach pe da go gicz nych (dr
A. Żyw czok, UŚ);

– In dy wi du al ność i oso bo wość w kon cep cji wy cho wa nia Bog da -
na Na wro czyń skie go (dr A. Sztyl ka, AP);

– Bog dan Na wro czyń ski ja ko pu bli cy sta „Kul tu ry i Wy cho wa -
nia” w la tach 1933-1939 (mgr M. Bo czoń, UG);

– Fi lo zo fia nar ra cji hi sto rycz no pe da go gicz nej Bog da na Na wro -
czyń skie go (mgr Ł. Mi chal ski, UŚ);

– Bog dan Na wro czyń ski ja ko hi sto ryk fi lo zo fii wy cho wa nia
(prof. S. Szto bryn, UŁ).

Pod su mo wa nia ob raz w se sjach pod ję li się ich prze wod ni czą cy,
zaś za mknię cia kon fe ren cji do ko nał S. Szto bryn, za pra sza jąc jej
uczest ni ków za dwa la ta na pią tą już Mię dzy na ro do wą Kon fe ren -
cję Pe da go gi ki Fi lo zo ficz nej. 

Na le ży do dać, że wio dą cym ję zy kiem kon fe ren cji był ję zyk pol -
ski. Wy stą pie nie prof. D. Ben ne ra zo sta ło sy mul ta nicz ne prze tłu -
ma czo ne przez dra D. Stęp kow skie go (UKSW). Pre le gent ka z
Ukra iny z po wo dze niem pod ję ła się wy gło sze nia swo je go re fe ra tu
po pol sku, zaś pre le gen ci ze Sło wa cji ope ro wa li swo im ję zy kiem,
wspie ra jąc się pre zen ta cją mul ti me dial ną w ję zy ku pol skim.  

W od czu ciu uczest ni ków kon fe ren cji sze ro ki za kres oma wia -
nych za gad nień hi sto rycz nych i pro ble mo wych nie zo stał w spo sób
wy czer pu ją cy przedyskutowany. Prze zna czo ny na dys ku sję czas nie
był wy star cza ją cy, jed nak bio rąc pod uwa gę sze ro ki wa chlarz pre -
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zen to wa nej pro ble ma ty ki i ilo ści wy stą pień, jest zro zu mia łe. Na le -
ży ufać, że apo rie, któ re po ja wi ły się w trak cie kon fe ren cji zo sta ną
przy naj mniej w pew nym za kre sie uję te w przy go to wy wa nej pu bli -
ka cji po kon fe ren cyj nej. A z dru giej stro ny przy czy nią się do oży wie -
nia kon tak tów na uko wych, po le mik i re plik na ła mach pe rio dy ków
po świę co nych pro ble ma ty ce fi lo zo ficz ne go wy cho wa nia.

Od stro ny fi lo zo ficz nej wy pa da do dać, że pod czas kon fe ren cji
do mi no wa ły pa ra dyg ma ty wy zna czo ne przez fi lo zo fię post mo der -
ni stycz ną, ide alizm nie miec ki i fe no me no lo gię, fi lo zo fię dia lo gu
oraz fi lo zo fię oświe ce nia, choć też po ja wi ły się wąt ki an tycz ne, naj -
czę ściej zwią za ne z oso bą pre so kra ty ków, So kra te sa i Pla to na.
Zde cy do wa nie „wąt ki” re ali stycz ne  zo sta ły po ru szo ne w za le d wie
w kil ku wy stą pie niach. Są dzę, że fakt ten od da je stan fi lo zo fii wy -
cho wa nia w Pol sce i Eu ro pie. Tym bar dziej fi lo zo fia wy cho wa nia
sta je się wy zwa niem dla fi lo zo fa i fi lo zo fii, któ ra nie po win ny zre -
zy gno wać z kon tak tu z re al nie ist nie ją cą rze czy wi sto ścią, ta kże rze -
czy wi sto ścią wy cho wa nia i edu ka cji.  

Za istot ną ini cja ty wę uwa żam też omó wie nie po glą dów fi lo zo -
ficz no -pe da go gicz nych Na wro czyń skie go, któ re go do ro bek wciąż
nie zo stał na le ży cie do ce nio ny i spo pu la ry zo wa ny. 

Pra gnę po gra tu lo wać Or ga ni za to rem kon fe ren cji ich cen nej
ini cja ty wy, któ ra nie tyl ko in te gru je pol skie i za gra nicz ne śro do wi -
ska upra wia ją ce fi lo zo fię wy cho wa nia, ale jest cen nym fo rum wy -
mia ny po glą dów, kry tycz nych uwag i pe da go gicz no -fi lo zo ficz nych
in tu icji, któ re sprzy ja ją roz wo jo wi tej ja kże istot nej dzie dzi ny.
Dzię ku ję za za pro sze nie do uczest nic twa w tym spo tka niu, zaś
wszyst kim Pre le gen tom win szu ję ich wy stą pień, któ re jak są dzę
sta no wią znacz ny wkład we współ cze sne ro zu mie nie fi lo zo fii wy -
cho wa nia.

Mi ko łaj Kra sno dęb ski
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To masz z Akwi nu, Czy na uczy ciel bar dziej po wi nien uży wać ro zu -
mu czy au to ry te tu? (Sho uld the te acher use mo re un der stan ding

than au tho ri ty?)* 

Kwodlibet IV, q. 9 a. 3
Czy nauczyciel w określaniu

kwestii teologicznych powinien
bardziej używać rozumu, czy
autorytetu?

Odnośnie do trzeciego tak
postępujemy: wydaje się, że
nauczyciel określając kwestie
teologiczne powinien [w
nauczaniu] bardziej używać
autorytetów niż rozumu.

Quodlibet IV, q. 9 a. 3.
Utrum magister

determinando quaestiones
theologicas magis debeat uti
ratione, vel auctoritate

Circa tertium sic proceditur:
videtur quod magister
determinans quaestiones
theologicas magis debeat uti
auctoritatibus quam rationibus.

*) Tłumaczenie na podstawie edycji tekstów Enrique Alarcóna ze strony internetowej:
www.corpusthomisticum.org. Edycja ta oparta jest na tekście: Tomasz z Akwinu,
Quaestiones quodlibetales, ed. R. Spiazzi, wyd. 9, Torino 1956. Tytuł pochodzi od
tłumacza.
Tomasz z Akwinu (1224/1225 - 1274) jest jednym z gigantów myśli średniowiecznej
zarówno pod względem objętości problematyki jakiej się podjął jak i głębokości myśli
jaką wyraził w swoich obszernych dziełach. Rzeczą charakterystyczną dla tamtego
okresu jest metoda badawcza, którą posługiwali się autorzy formułując opasłe tomy
Summ i Kwestii dyskutowanych jak również komentarzy do Sentencji Piotra Lombarda.
Metoda ta wyznaczona była przez stawianą kwestię (zazwyczaj w formie pytania
rozstrzygnięcia – utrum – czy?) i jej rozwiązywanie, które dokonywało się poprzez
formułowanie zarzutów (argumentum) przedstawiania argumentu przeciwnego do
formułowanych (sed contra), którym zazwyczaj był autorytet albo Pisma Świętego, albo
św. Augustyna, bądź innego Doktora Kościoła czy filozofa. Po przedstawieniu
autorytetu następowało rozwiązanie kwestii (respondeo) oraz odparcie argumentów
sformułowanych na początku (ad argumentum). 
Przetłumaczona kwestia pochodzi z dzieła zatytułowanego Quaestiones quodlibetales
(dosł. kwestie na dowolny temat), które jest zapisem prawdziwych dysput
przeprowadzonych na Uniwersytecie Paryskim w prawdopodobnie w okresie
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Quia in qualibet scientia
quaestiones optime
determinantur per prima
principia illius scientiae. Sed
prima principia scientiae
theologicae sunt articuli fidei, qui
nobis per auctoritates
innotescunt. Ergo maxime
quaestiones theologicae sunt
determinandae per auctoritates.
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Ponieważ w jakiejkolwiek
wiedzy kwestie są najlepiej
określane przez pierwsze zasady
owej wiedzy, to jednak pierwsze
zasady wiedzy teologicznej są
artykułami wiary, które stają się
dla nas znane dzięki autorytetom.
Zatem kwestie teologiczne są
bardziej określane przez

Wielkiego Postu 1272 roku. Dysputy te odbywały się w taki sposób, że nauczyciel –
mistrz (magister) odpowiadał na zgłoszone przez zainteresowanych problemy. Pytanie
zgłoszone w Kwodlibecie IV dotyczy właśnie tego metodologicznego problemu
pojawiania się w dyspucie argumentu z autorytetu. Odpowiedź zaś sprowadza się do
wskazania, że różne cele dysputy determinują różne użycie argumentów, a więc i
autorytetów. Nie można jednak stwierdzić, by użyteczność, a więc chęć przekonania za
wszelką cenę przemawiała za zastosowaniem odpowiedniego rodzaju autorytetu.
Akwinata stwierdza, że użycie odpowiedniego argumentu (a więc znalezienie
właściwego) zależy od aktu wyrównującego (actus exequendus). Dysputa więc polega na
działaniu zrównania oponentów w ten sposób, że albo usuwane są błędy stojące na
przeszkodzie zrównania, albo przygotowywany jest słuchacz do przyjęcia prawdy.
Tomasz z Akwinu pisząc pierwszy rozdział Summy Filozoficznej wskazuje, że dwojakie
jest zadanie mędrca, które odpowiada dwojakiemu rodzajowi dysputy (Summa contra
Gentiles I, 1). Jedno z nich polega na badaniu prawdy o pierwszej zasadzie, jej
rozważanie i przekazywanie, natomiast drugie polega na usuwaniu błędów i zwalczaniu
fałszu prawdzie tej przeciwnego.
W Kwodlibecie IV te dwa rodzaje dysput powiązane są z użyciem odpowiednich
argumentów. Błędy usuwane są przez zastosowanie odpowiednich autorytetów, zaś
doprowadzenie do poznania i rozumienia prawdy dokonuje się przez użycie
argumentów rozumowych powiązanych jednak z argumentem z autorytetu.
Przetłumaczona kwestia nie zawiera w sobie żadnego odróżnienia na dyscypliny w
których waga odpowiednich argumentów byłaby różna (inna jest rola autorytetu w
teologii, inna w filozofii, czy też w naukach przyrodniczych). Jest to z pewnością
podyktowane postawionym pytaniem dotyczącym „kwestii teologicznych”.
Interesujące natomiast jest samo określenie funkcji nauczyciela, który pracuje nie tylko
z tymi, którzy popełniają błędy (choć często nauczyciel najpierw musi przeprowadzać
apologię swojej dyscypliny i uzasadniać jej przydatność przed uczniami czy
studentami), ale również, a może przede wszystkim z tymi, których ma doprowadzić do
prawdy. Warto zauważyć, że ten średniowieczny myśliciel wcale nie wskazuje, że
nauczanie jest przekazywaniem erudycji, lecz raczej jest przekazywaniem rozumienia i
powodowaniem rozumienia.
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Sed contra, est quod dicitur
ad Tit., I, 9: ut sit potens
exhortari in doctrina sana, et
contradicentes revincere. Sed
contradicentes melius
revincuntur rationibus quam
auctoritatibus. Ergo magis
oportet determinare quaestiones
per rationes quam per
auctoritates.

Respondeo. Dicendum, quod
quilibet actus exequendus est
secundum quod convenit ad
suum finem. Disputatio autem ad
duplicem finem potest ordinari.
Quaedam enim disputatio
ordinatur ad removendum
dubitationem an ita sit; et in tali
disputatione theologica maxime
utendum est auctoritatibus, quas
recipiunt illi cum quibus
disputatur; puta, si cum Iudaeis
disputatur, oportet inducere
auctoritates veteris testamenti: si
cum Manichaeis, qui vetus
testamentum respuunt, oportet
uti solum auctoritatibus novi
testamenti: si autem cum
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autorytety [niż przez argumenty
rozumowe].

Lecz przeciw temu jest to, co
jest powiedziane w Liście do
Tytusa (1, 9): aby jeśli będzie
mógł - był skuteczny w
zachęcaniu do zdrowej nauki oraz
przekonywał tych, co się
sprzeciwiają. Jednak
sprzeciwiających się, lepiej
przekonuje się przez argumenty
rozumowe niż przez autorytety.
Zatem bardziej należy określać
kwestie przez argumenty
rozumowe niż przez autorytety.

Odpowiedź. Należy
powiedzieć, że jakikolwiek akt
wyrównywania dokonuje się
według tego, co jest odpowiednie
dla jego celu. Rozwiązywanie
kwestii (dysputy) zaś może być
przyporządkowane do
dwojakiego celu. Pewien sposób
rozwiązywania kwestii (dysputy)
jest przyporządkowany do
usuwania wątpliwości, o ile by
takie się pojawiły. I w takim
sposobie rozwiązywania kwestii
teologicznych należy przede
wszystkim używać autorytetów,
które są przyjmowane przez tych,
z którymi się prowadzi dysputę.
Na przykład jeśli prowadzi się
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schismaticis, qui recipiunt vetus
et novum testamentum, non
autem doctrinam sanctorum
nostrorum, sicut sunt Gracie,
oportet cum eis disputare ex
auctoritatibus novi vel veteris
testamenti, et illorum doctorum
quod ipsi recipiunt. Si autem
nullam auctoritatem recipiunt,
oportet ad eos convincendos, ad
rationes naturales confugere.
Quaedam vero disputatio est
magistralis in scholis non ad
removendum errorem, sed ad
instruendum auditores ut
inducantur ad intellectum
veritatis quam intendit: et tunc
oportet rationibus inniti
investigantibus veritatis radicem,
et facientibus scire quomodo sit
verum quod dicitur: alioquin si
nudis auctoritatibus magister
quaestionem determinet,
certificabitur quidem auditor
quod ita est, sed nihil scientiae vel
intellectus acquiret et vacuus
abscedet.
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dysputę z Żydami, należy
wprowadzać autorytety Starego
Testamentu, jeśli zaś z
Manichejczykami, którzy
odrzucają Stary Testament, należy
używać tylko autorytetów
Nowego Testamentu. Jeśli zaś
[prowadzi się dysputę] ze
schizmatykami (odstępcami),
którzy przyjmują Stary i Nowy
Testament, nie uznają jednak
nauki naszych świętych
[doktorów], jak to czynią Grecy,
należy z nimi dyskutować przez
autorytety Starego i Nowego
Testamentu, a także [używając]
tych doktorów, których oni
[jednak] uznają. Jeśli zaś żadnych
autorytetów nie uznają, należy im
wykazywać [prawdę] odwołując
się do racji naturalnych. Inny zaś
sposób rozwiązywania kwestii
dokonuje się przez nauczycieli w
szkołach – nie jest
[przyporządkowany] do
usuwania błędów, lecz do
przygotowania słuchaczy, by byli
doprowadzeni do rozumienia
prawdy, do której dążą
(nauczyciele). I należy, aby
wówczas na argumentach
rozumowych opierały się
poszukiwania prawdy jako
korzeniu oraz aby dokonywało się
poznanie [tego] w jaki sposób
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przedstawia się prawda o której
[nauczyciele] mówią. Prócz tego,
jeśli nauczyciel określałby
(wyjaśniałby) kwestie będąc
pozbawionym autorytetów,
zapewniałby jakiegoś słuchacza o
tym, że tak jest, jednak żadnej on
wiedzy by nie nabywał, ani
rozumienia oraz odchodziłby bez
niczego (pusty).

I przez to jasna staje się
odpowiedź na zarzuty.

Tłumaczenie Michał Zembrzuski

Et per haec patet responsio
ad obiecta.
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Izydor z Sewilli, O tych, co dobrze nauczają i źle żyją 
(Of those who teach well, but ill live)*

*) Tekst łaciński Sentencji Izydora z Sewilli jest umieszczony na internetowym portalu
zawierającym liczne łacińskie teksty starożytności i średniowiecza -
www.thelatinlibrary.com. Został wydany w serii Patrologia Latina (PL) vol. 83, 708.
Tytuł pochodzi od tłumacza.
Izydor z Sewilli (ur. przed 570, zm. w 636 r.) jest jedną z ważniejszych postaci, które
ukształtowały filozofię średniowieczną. W jego dziełach (szczególnie w Etymologiach i
Sentencjach) została w sposób syntetyczny oraz encyklopedyczny zawarta i przekazana
tradycja starożytna. Wszechstronne wykształcenie, jakie zdobył Izydor jest widoczne w
wielości zagadnień jakie podejmuje w swoich dziełach, zagadnień z wielu różnych
dziedzin, począwszy od sztuk wyzwolonych, przez medycynę, prawo, fizykę,
astronomię, architekturę, a skończywszy na rolnictwie i żeglarstwie.
Trzy księgi Sentencji (Libri III sententiarum), gdyż tak brzmi pełny tytuł dzieła z którego
pochodzą przetłumaczone sentencje, zostały napisane pod wpływem spotkania Izydora
z Grzegorzem Wielkim (ok. 590 r.), jak również pod wpływem jego Moraliów. Dzieło to
nosi również inny tytuł: De summum bonum – O najwyższym dobru, od pierwszych
słów, które je rozpoczynają: „Najwyższym dobrem jest Bóg, ponieważ jest Niezmienny
i nie może wszystkiego zniszczyć”. Pierwsza księga Sentencji dotyczy zagadnień
związanych ze strukturą rzeczywistości – począwszy od Boga, świata, aniołów,
człowieka, zła, Kościoła, życia wiecznego. Księga druga obejmuje kwestie związane z
postępowaniem – rozpoczyna się od określenia mądrości, miłości, wad i grzechów,
nawrócenia. Trzecia wreszcie księga dotyka spraw bardziej szczegółowych związanych
z postępowaniem, np. kuszenia przez diabła, życia kontemplacyjnego i czynnego,
postępowania na odpowiednich stanowiskach kościelnych. Wśród takich
szczegółowych zagadnień leży problem postawy nauczyciela, który nauczałby o
sprawach słusznych i właściwych, a swoim życiem zaprzeczałby temu, co przekazuje. W
księdze trzeciej taką postawę Izydor określa jako hipokryzję (Sentencje ks. III, rozdz.
24): „hipokryta posiada słowa świętych, jednak nie posiada właściwego życia (...)
hipokryci nazywani są symulantami (hypocritae simulatores dicuntur)”. Bardzo

1. Interdum doctoris vitio etiam
ipsa verax doctrina vilescit, et qui
non vivit sicut docet, ipsam quam
praedicat veritatem
contemptibilem facit.

Sentencje, ks. III, rozdz. 37.
1. Niekiedy z powodu wady
nauczyciela także prawdziwa
nauka (doktryna) staje się
bezwartościowa, a ten, kto nie
żyje zgodnie z tym jak naucza,
ową prawdę, której naucza czyni
godną pogardy.
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2. Arcus perversus est lingua
magistrorum docentium bene et
viventium male. Et ideo quasi ex
perverso arcu sagittam emittunt,
dum suam prava.

3. Qui divina praedicant et ex
eius praedicationis dignitate
vivere rninus curant, habentes
verbum Dei in ore et in opere non
habentes, multa et bene docentes,
nihil autem operantes imitantur
Balaam hariolum qui corruens

2. Łukiem przewrotnym jest język
nauczycieli dobrze nauczających i
źle żyjących. 
I dlatego jakby z przewrotnego
łuku wysyłają strzałę, gdy kłują
ostrzem języka właściwego ich
krętemu życiu.

3. Ci, którzy nauczają o Bogu, nie
troszcząc się równocześnie o
godność swego życia, mając słowa
Boga w modlitwie a nie w
działaniu i wiele nauczając
niczego nie czyniąc, przypominają
szarlatanów Baala. Oni to
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*) interesująca wydaje się być uwaga Izydora z księgi X Etymologii (X, 119) tłumaczącego
skąd wzięło się greckie słowo: hipokrisis: „nazwa hipokryta oznaczał taką grupę ludzi,
którzy w przedstawieniach zasłaniali sobie twarze maskami, dla odróżnienia chcieli
malować je na niebieski i czerwony kolor, o podobnych rysach i kolorze skóry jaki miały
osoby, których rolę odgrywali. (…) Postępując w ten sposób zwodzili tych, którzy ich
oglądali”. Warto zauważyć, że określenie„łuk przewrotny” pojawiające się w drugiej
sentencji, Izydor zaczerpnął z Pisma Świętego – Księga Psalmów 78, 56-57 (tłumaczenie
Biblii Tysiąclecia): „Ale wystawiali na próbę i drażnili Boga najwyższego i Jego
przykazań nie strzegli. Odstępowali zdradziecko, jak ich ojcowie, byli zmienni, jak łuk
zawodny”.
Wydaje się, że postawiony jest tutaj podwójny problem związany z wychowaniem –
problem moralności oraz problem skuteczności przekazywanej nauki. Ponieważ słowa,
które wypowiada Izydor nie są kierowane wyłącznie do „nauczycieli głoszących
Ewangelię”, lecz do każdego kto naucza, to należy postawić pytanie o zgodność
postawy nauczającego z tym, co przekazuje. Tak postawiony problem związany jest z
kwestią prawdomówności w ten właśnie sposób, że udawanie (obłuda) jest postacią
kłamstwa budzącego zgorszenie (gr. hypo – fałsz, gr. krisis - sąd). Waga tego problemu
wyraża się z pewnością w tym, że przeciwstawienie prawdzie i prawdomówności
skutkuje wprowadzaniem ludzi w błąd. Wszelkie ostrzeżenia św. Izydora mają na celu
zwrócenie uwagi na to, że znaki, którymi się człowiek posługuje w nauczaniu mają
odpowiadać rzeczom oznaczonym przez te znaki. Wymaga więc w pewnym sensie
czegoś co można nazwać prostolinijnością w całkowicie pozytywnym znaczeniu tego
słowa. Skuteczność nauczania zależy zdaniem Izydora  niemalże bezpośrednio od tej
zgodności. Nawet nie tyle pociąga ucznia związek teorii z praktyką życiową, co związek
nauczania ocenionego pozytywnie pod względem moralnym, z życiem tego nauczyciela
ocenionym również pozytywnie. Życie niemoralne nauczyciela powoduje, że jego nauka
jakkolwiek by nie była wartościowa ze swej natury zostaje osłabiona i zniszczona.
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opere, apertos oculos habuit ad
contvendam lucem doctrinae.

4. Qui bene docet et male vivit,
tamquam aes aut cymbalum
sonum facit aliis, ipse tamen sibi
manet insensualis.

5. Qui bene docet et male vivit,
quod docet bene, viventibus
proficit; quod vero male vivit,
seipsum occidit; sicut sacerdos
qui, si digne se agit ut sacerdotem
decet ministerium eius, et ipsi et
aliis utilis est; indigne autem
vivens, aliis quidem utilis est
loquendo, se autem interficit
prave vivendo. Ac per hoc, quod
in illo mortuum est, proprium
eius est; quod vero vivit in eo, id
est sacrum ministerium, quod est
vitae, alienum est.

6. Qui bene docet et male vivit
videtur ut cereus aliis, dum
bonum exponit, lucem praestare,
se vero inmalissuis consumere
atque extinguere.

7. Qui bene docet et male vivit,
videtur bonum malo coniungere,
lucem tenebris permiscere,
veritatem mendacio mutare.

pomimo otwartych na światło
nauki oczu, niszczyli jej dzieła.

4. Ten, co dobrze naucza i źle
żyje, z innych czyni jakby miedź
brzęczącą lub cymbał brzmiący,
sam zaś pozostaje nieczuły.

5. Ten, co dobrze naucza i źle
żyje, nauczając dobrze - ubogaca
innych, żyjąc źle - samego siebie
zatraca. Tak jak kapłan, gdy
postępuje godnie siebie i
stosownie do swej posługi,
przynosi pożytek sobie i innym.
Ci, którzy niegodnie swojej
funkcji żyją, choć użyteczne jest
ich nauczanie, niweczą wszystko
swym przewrotnym
postępowaniem. I tak ten, kto źle
żyje nie dostępuje tego, co jemu
jest właściwe; kto zaś żyje tym, tj.
świętą posługą, ten ma życie a
śmierć jest mu obca.

6. Ten, co dobrze naucza i źle żyje
wydaje się być jak jakaś świeca,
która okazuje się światłem, gdy
dobro przedstawia, lecz siebie
samą w najgorszy sposób pożera i
niszczy.

7. Ten, co dobrze naucza i źle
żyje, wydaje się łączyć dobro ze
złem, mieszać światło z
ciemnością, zamieniać prawdę na
kłamstwo.

Tłumaczenie Michał Zembrzuski
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In for ma cje dla au to rów

ZE SZY TY NA UKO WE

SZKO ŁY WY ŻSZEJ PRZY MIE RZA RO DZIN W WAR SZA WIE

SE RIA PE DA GO GICZ NA

ROCZ NIK

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

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

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

Au tor prze pro wa dza jed ną ko rek tę swo je go tek stu, zwy kle
pierw szą.

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

umiesz cze nia go w in nym nu me rze.

Pe rio dyk jest re cen zo wa ny. 

Spo sób przy go to wa nia tek stu:

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

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

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

4. Do re dak cji mo żna do star czyć tekst w wer sji elek tro nicz nej
(ma il po da ny jest po ni żej). Ist nie je mo żli wość prze sła nia tek -
stu w wer sji tra dy cyj nej: wy dru ku oraz elek tro nicz ną wer sję
tek stu na pły cie CD (na po da ny po ni żej ad res Re dak cji). Wy -
druk wi nien być jed no stron ny, czy tel ny na bia łym pa pie rze
for ma tu A4. W wy dru ku nie do pusz cza się od ręcz nych uzu -
peł nień. 
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5. Pierw szą stro nę na le ży roz po cząć od imie nia i na zwi ska Au -
to ra. W przy pi sie dol nym ko rzy sta jąc z od sy ła cza w for mie
„*” na le ży po dać jed nost kę afi lia cyj ną; ewen tu al nie: e -ma il
lub stro nę www. Od no we go wier sza, wy środ ko wa ny i po -
gru bio ny ty tuł pra cy.

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

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

Spo sób cy to wa nia:

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

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

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

4. W przy pad ku cy to wa nia z pra cy zbio ro wej: ini cjał imie nia,
na zwi sko, ty tuł ar ty ku łu kur sy wą, znak ‘w:”, na zwa pra cy
zbio ro wej, pod skró cie ‘red.” ini cjał imie nia i na zwi sko re -
dak to ra lub re dak to rów, miej sce i rok wy da nia (bez na zwy
wy daw nic twa), stro na. Np. T. Ga dacz, Wy cho wa nie ja ko
spo tka nie osób, w: Wy cho wa nie per so na li stycz ne. Wy bór tek -
stów, red. F. Adam ski, Kra ków 2005, s. 213-221.

5. W przy pad ku cy to wa nia pra cy tłu ma czo nej na ję zyk pol ski:
po dać po skró cie ‘tłum.” ini cjał imie nia i na zwi sko tłu ma cza.
Np. W. Bre zin ka, Wy cho wa nie i pe da go gi ka w do bie prze mian
kul tu ro wych, tłum. J. Ko cha no wicz, Kra ków 2005.
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6. W przy pad ku ko lej ne go cy to wa nia tej sa mej po zy cji na le ży
sto so wać skrót ‘dz. cyt.” umiesz czo ny po ini cja le imie nia
i na zwi sku au to ra.

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

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

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