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Wst¦p

Kiedy coraz cz¦±ciej sªyszy si¦ o przest¦pstwach z udziaªem
mªodych ludzi, wówczas pojawiaj¡ si¦ pytania: ze strony ±rodo-
wiska � dlaczego tak si¦ dzieje, ze strony rodziny � co zrobili±my
¹le? Taka sytuacja skªania psychologów i pedagogów do wyt¦»o-
nej pracy nad czªowiekiem, jego osobowo±ci¡ oraz ±rodowiskiem
w jakim si¦ wychowywaª. Powstaj¡ wi¦c w ogromnych ilo±ciach
publikacje dotycz¡ce wychowania, które w swych zaªo»eniach
dostosowuj¡ si¦ do aktualnie istniej¡cych trendów. I tak jaki±
czas temu modnym byªo wychowanie bezstresowe, które nie wy-
magaªo niczego od dziecka, pozwalaj¡c mu na realizacj¦ wszyst-
kich pop¦dów. Nale»y si¦ tu zastanowi¢ czy co± takiego w ogóle
zasªuguje na miano wychowania, czy mo»e jest to tylko jakie±
zaªo»enie, które w rzeczywisto±ci si¦ nie sprawdza.

Skoro pedagogika laicka preferuje takie rozwi¡zania jak wy-
chowanie bezstresowe czy wychowanie bez pora»ek, to dlaczego
obserwuje si¦ wzrost negatywnych zachowa« w±ród mªodzie»y?
Pedagogika laicka skupia si¦ raczej na teoretyzowaniu, nato-
miast katolicka przywi¡zuje wi¦ksz¡ wag¦ do dziedziny czyn-
nego wychowania. �Pedagogika jest nauk¡ praktyczn¡, nasta-
wion¡ na »ycie, i dlatego im pewne funkcje wychowawcze s¡
lepiej samorzutnie speªniane, tym mniej pilne jest naukowe za-
stanawianie si¦ nad nimi�1. W dziedzinie czynnego wychowania
na pierwszym miejscu stoi rodzina, która wprowadza dziecko
w tajniki »ycia, ksztaªtuj¡c jego umysª i zachowania. Nie bez
znaczenia pozostaje te» wychowawcza rola Ko±cioªa, który czu-
wa nad caªym rozwojem duchowym czªowieka. Ko±cióª wpro-
wadza w wychowanie elementy nadprzyrodzone, które spajaj¡
wi¦zi rodzinne i ubogacaj¡ je. To wªa±nie dzi¦ki wpªywowi Ko-

1 J. Woroniecki, Wychowanie czªowieka, Kraków 1961, s. 11
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±cioªa na wychowanie mo»emy mówi¢ o pedagogice katolickiej.
Nie wychowuje si¦ jedynie obywateli lecz chrze±cijan.

Wobec zmieniaj¡cych si¦ stosunków spoªecznych i kulturo-
wych zmienia si¦ tak»e podej±cie do wychowania. Ulega ono
w znacznym stopniu wpªywom liberalnym z naciskiem na samo-
wychowanie i wychowanie bezstresowe. To wªa±nie takim wpªy-
wom pedagogika nowo»ytna zawdzi¦cza �wszystkie swe uprze-
dzenia do silniejszych ±rodków wychowawczych, do kar i pokut,
i w ogóle caª¡ sw¡ niezdolno±¢ stawiania w dziedzinie wycho-
wania jasnych i konkretnych wymaga«�2. Jednak aby wycho-
wa¢ dojrzaªego i odpowiedzialnego czªowieka, nie mo»na ulega¢
wszystkim wpªywom zmieniaj¡cej si¦ kultury. Musi by¢ zacho-
wany jaki± kanon wychowania, co± co jest niezmienne. Taki ka-
non prezentuje wªa±nie pedagogika katolicka, która w wycho-
waniu kªadzie nacisk na d¡»enie do prawdy i dobra oraz jasno
okre±la cel »ycia czªowieka jakim jest »ycie wieczne. Jasno te»
okre±la zasady na których mo»na to »ycie wieczne osi¡gn¡¢.
Filozo�a chrze±cija«ska i teologia s¡ wi¦c ±ci±le zwi¡zane z pe-
dagogik¡ katolick¡, która okre±la swe zasady na ich podstawie.

Zasady te s¡ przedstawione w dwojaki sposób. Pierwszy to
popularyzacyjny, który powtarza znane i wypróbowane prawdy.
Nie mo»e on jednocze±nie odbiega¢ od zasad wychowania chrze-
±cija«skiego, co czasem si¦ zdarza. Drugi sposób to przedstawie-
nie naukowe w którym �szuka si¦ gª¦bszego uzasadnienia poczy-
na« wychowawczych i gdzie rozbudowuje si¦ dalej system peda-
gogiki katolickiej�3. Jednak i tu istnieje niebezpiecze«stwo ule-
gania wpªywom pedagogiki ±wieckiej, sprowadzaj¡c wychowanie
do zakresu psychologii. Nale»y wi¦c by¢ ±wiadomym wszystkich
negatywnych sugestii i nie ulega¢ im. Trzeba te» umiej¦tnie wy-
biera¢ z kultury to co dobre i warto±ciowe.

Wychowanie katolickie jest wychowaniem realistycznym. Opie-
ra si¦ ono na pewnych zasadach, które mo»na znale¹¢ mi¦dzy
innymi w pogl¡dach: Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP, Jac-
ka Woronieckiego OP oraz Mieczysªawa Gogcza. To wªa±nie na
podstawie ich uj¦¢ rysuje si¦ peªny obraz rozwoju czªowieka.

2 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 16
3 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 14
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Rozwój ten nast¦puje w najbli»szym ±rodowisku � w rodzinie.
Wychowanie dotyczy realnego czªowieka znajduj¡cego si¦ w re-
alnej rzeczywisto±ci z faktycznymi zagro»eniami. Nie jest to ja-
ki± ideaª czªowieka do którego si¦ d¡»y, a którego si¦ nigdy nie
osi¡ga.

Praca porusza trzy podstawowe zagadnienia: podmiot wy-
chowania, którym jest dziecko i przedmiot wychowania dotycz¡-
cy tych cech, które w procesie wychowania maj¡ by¢ doskonalo-
ne. Trzecim elementem jest wychowawca, który ma pokierowa¢
wychowaniem. Wszystkie te zagadnienia poª¡czone s¡ relacjami
jakie zachodz¡ mi¦dzy lud¹mi. S¡ to wiara, nadzieja i miªo±¢,
które jednocze±nie kieruj¡ caªym »yciem moralnym. Pierwsze
zagadnienie dotycz¡ce wychowanka jest obecne w caªej pracy
w wi¦kszym lub mniejszym nat¦»eniu. To wªa±nie on jako oso-
ba wychowywana podlega najwi¦kszym wpªywom rodziny. Ro-
la rodziny w wychowaniu czªowieka jest ogromna, bowiem to
wªa±nie rodzina jest staªym ±rodowiskiem »ycia dziecka od mo-
mentu kiedy przyjdzie na ±wiat. Mo»e ona by¢ pomocna w jego
rozwoju, poprzez atmosfer¦ jak¡ stwarza, ale mo»e te» mie¢ ne-
gatywny wpªyw na wychowanka. Chodzi tu przede wszystkim
o rodziny patologiczne, gdzie dzieci nie mog¡ liczy¢ na rodziców
z powodu ich uzale»nienia. Rodzice w wychowaniu swoich dzieci
musz¡ wi¦c wykaza¢ si¦ odpowiedzialno±ci¡.

Przedmiotem wychowania jest »ycie psychiczne, które trze-
ba rozró»ni¢ na umysªowe i zmysªowe � zarówno w dziedzinie
poznania jak i chcenia. Wychowaniu podlegaj¡ te» sprawno±ci,
które s¡ pewnym staªym usposobieniem do czynów. Z nich to
mog¡ rozwin¡¢ si¦ cnoty, bowiem ka»da cnota jest sprawno-
±ci¡, jednak nie ka»da sprawno±¢ jest cnot¡. Trzecim elementem
jest sam wychowawca, który w osobie rodziców bezpo±rednio
kieruje procesem wychowania, natomiast w osobie nauczycie-
li wspomaga i uzupeªnia ten proces. Jest wi¦c bardzo wa»ne,
aby sam wychowawca byª dojrzaªym i odpowiedzialnym czªo-
wiekiem. Ostatecznie to nie jedna czy dwie osoby wychowuj¡,
lecz caªa rodzina. Podobnie powinno by¢ w szkole, nie jeden na-
uczyciel wychowuje, ale caªe grono pedagogiczne. Dlatego wa»ne
jest stworzenie odpowiedniej atmosfery wychowawczej w której
�wpªywy wychowawców, rodziców czy nauczycieli b¦d¡ koniecz-

3



ne i bardzo cenne, jednak peªny rezultat swój przynios¡ dopiero
w takiej atmosferze, z któr¡ b¦d¡ caªkowicie harmonizowa¢�4.
Je±li ten element jakim jest porz¡dek i ªad nie zostanie zacho-
wany, wówczas na nic si¦ zdadz¡ wysiªki poszczególnych wy-
chowawców, którzy b¦d¡ w swych dziaªaniach skupia¢ si¦ na
ogarni¦ciu nieªadu, nie za± na istotnym wychowaniu czªowieka.
Warto wi¦c zabiega¢ o stworzenie wªa±ciwej atmosfery wycho-
wawczej, aby nie moralizowa¢ na darmo tylko dziaªa¢.

Caªy proces wychowania wi¡»e ze sob¡ najwa»niejszy wy-
chowawca � Bóg. Dlatego tak istotne jest wychowanie religijne,
które umacnia relacje obecne w maª»e«stwie i rodzinie. Bóg jest
Osob¡, która czuwa nad caªym procesem wychowania i rozwoju
czªowieka. Wychowanie chrze±cija«skie ma na wzgl¦dzie przede
wszystkim �aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemni-
c¦ zbawienia, stawali si¦ z ka»dym dniem coraz bardziej ±wiado-
mi otrzymanego daru wiary�5. Niemniej i o ten dar nale»y dba¢
i tu te» wa»na jest rola rodziny, przynajmniej w pierwszym okre-
sie »ycia, bowiem raz zakorzenione czynne uczestnictwo w »yciu
chrze±cija«skim trudno jest potem usun¡¢.

Celem pracy jest nakre±lenie roli jak¡ speªnia rodzina w pro-
cesie wychowania. Jej powi¡za« z innymi placówkami wycho-
wawczymi, jak równie» tego jak wpªywa na wszystkie inne dzie-
dziny »ycia oraz jakie konsekwencje niesie jej ewentualny roz-
pad. Celem tym jest tak»e pokazanie, »e nie tylko rodzina uczest-
niczy w procesie wychowania, ale caªe ±rodowisko w jakim prze-
bywa dziecko. Jednak to przede wszystkim od rodziny zale»y
w jakim stopniu dziecko b¦dzie ulega¢ jego zewn¦trznym wpªy-
wom. Czy b¦dzie umiaªo powiedzie¢ nie? Czy b¦dzie potra�ªo
samodzielnie podejmowa¢ decyzje i kierowa¢ wªasnym »yciem?
Te wszystkie procesy maj¡ swój pocz¡tek wªa±nie w rodzinie.
Nale»y te» zwróci¢ uwag¦ na osobisty rozwój ka»dego wycho-
wawcy, bowiem nie mo»na wychowywa¢ innych, kiedy samemu
nie ma si¦ uporz¡dkowanego »ycia wewn¦trznego. Tak wi¦c wy-
chowanie to nie tylko praca nad wychowankiem, ale równie» nad
samym sob¡, aby ±wiadomie i m¡drze wprowadzi¢ wychowanka

4 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 26
5 Deklaracja o wychowaniu chrze±cija«skim, w: Sobór Watyka«ski II, Po-
zna« 1968, s. 315
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w »ycie doczesne, a przez nauk¦ religii i czynne uczestnictwo
w »yciu Ko±cioªa przygotowa¢ go do »ycia wiecznego.
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Rozdziaª 1

Wychowanie d¡»eniem do prawdy i dobra

Wychowanie mªodego czªowieka polega na przygotowaniu
go do samodzielnego i dojrzaªego »ycia. Dojrzaªego, czyli ±wia-
domego i wolnego. Brak tych dwóch elementów uniemo»liwia
rozwój mo»liwo±ci czªowieka. Jednak ani ±wiadomo±¢ ani wol-
no±¢ nie podlegaj¡ spontanicznemu rozwojowi. Bardzo istotne
jest odpowiednie ich ukierunkowanie, a dzieje si¦ tak za spra-
w¡ wychowawcy. �wiadomo±¢ i wolno±¢ bez pomocy kogo± do-
±wiadczonego mogªyby rozwija¢ si¦ niewªa±ciwie. Wychowaw-
ca powinien wi¦c pracowa¢ nad ich wªa±ciwym rozwojem, któ-
ry b¦dzie umacniaª wychowanka w prawdzie i miªo±ci, bowiem
czªowiek umiej¡cy my±le¢, a nie umiej¡cy kocha¢ jest czªowie-
kiem cynicznym, natomiast ten który kocha a nie potra� my-
±le¢ jest czªowiekiem naiwnym. Dlatego tak wa»n¡ spraw¡ jest
wszechstronno±¢ wychowania. Wychowanie dojrzaªego my±lenia
i wolno±ci jest bardzo trudne do osi¡gni¦cia, tym bardziej, »e
mªodzi ludzie maj¡ tendencj¦, by u»ywa¢ zdolno±ci my±lenia
po to, aby ucieka¢ od ±wiata faktów w ±wiat subiektywnych
�kcji i marze« oraz by u»ywa¢ wolno±ci po to, by czyni¢ to, co
wygodne, a nie to, co bardziej warto±ciowe i dojrzaªe. Mªody
czªowiek, w trakcie swego jeszcze krótkiego »ycia, ulega wielu
fascynacjom, tote» bardzo trudno jest nakªoni¢ go, aby w »yciu
kierowaª si¦ jedynie rozs¡dkiem. Dobrze gdy uczucia zwi¡zane
z odkrywaniem czego± nowego kierowane s¡ do prawdy i dobra
za po±rednictwem m¡dro±ci, ale nie zawsze tak jest. �To, co
prawdziwe i dobre czªowiek musi rozpozna¢ i uzna¢, gdy» tyl-
ko pod tym warunkiem takie relacje nawi¡»e. Gdy jeszcze nie
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rozpoznaje prawdy i dobra, i gdy jeszcze nie umie podejmowa¢
decyzji, nazwanym tu uznaniem za sªuszne nawi¡zywanie relacji
ze wskazanym przedmiotem, czyni to za niego wychowawca�1.

Czªowiek, aby swe dziaªania mógª kierowa¢ do prawdy i do-
bra potrzebuje przewodnika. W pierwszym etapie jego »ycia
rol¦ t¦ przyjmuj¡ rodzice, rodzina, potem nauczyciele, i inni
ludzie maj¡cy swój, bardziej lub mniej ±wiadomy udziaª w wy-
chowaniu. Wreszcie sam mªody czªowiek uczestniczy w procesie
wychowania, podejmuj¡c decyzje, które kieruj¡ go do prawdy
i dobra. Inni mog¡ mu tylko pomaga¢ w doskonaleniu osobowo-
±ci, ale nie potra�¡ go zast¡pi¢. To samowychowanie nie musi si¦
odbywa¢ w drodze �prób i bª¦dów�. Mo»e wynika¢ z umiej¦tno±ci
rozpoznawania prawdy i wyboru jej jako dobra. T¡ umiej¦tno-
±ci¡ jest m¡dro±¢. �M¡dro±¢ skªania do wi¡zania si¦ z tym, co
prawdziwe, z tym jednak, co wywoªuje w nas skutki dobre. Wy-
chowanek uczy si¦ rozpoznawania prawdy i dobra, musi zarazem
pokonywa¢ mechanizm wi¡zania si¦ z czymkolwiek. Pomaga mu
wychowawca. Wychowawc¡ jest ta osoba, której si¦ ufa. Zaufa-
nie to posta¢ wiary, wyzwalanej mi¦dzy osobami przez bytow¡
wªasno±¢ prawdy�2. Jaka wi¦c powinna by¢ osoba wychowaw-
cy, jakie powinna posiada¢ cechy, aby wzbudzi¢ zaufanie wy-
chowanka? Czym powinien charakteryzowa¢ si¦ wychowanek,
aby potra�ª roztropnie wybiera¢ to co prawdziwe i dobre. By
nie ulegaª zªudzeniom i fascynacjom zmysªowym, które mami¡
tym, »e s¡ peªnym uj¦ciem ±wiata. �Od tego kogo wychowanek
na±laduje zale»e¢ b¦d¡ zr¦by jego charakteru. Im wybitniejsza
jest osobowo±¢ wychowawcy, tym wy»szy zazwyczaj nada lot
mªodym skrzydªom swych wychowanków�3

1.1. Zadania i cechy wychowawcy

Nie ka»dy zdaje sobie spraw¦, »e wcze±niej czy pó¹niej b¦dzie
braª udziaª w procesie wychowawczym czy to jako rodzic, czy

1 M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki � wykªady bydgoskie, Warsza-
wa 1997, s. 15

2 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 19
3 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y dorastaj¡cej, Warszawa 2000,
s. 38
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inny czªonek rodziny, czy mo»e jako osoba duchowna. Nie sztu-
ka by¢ wychowawc¡, ale by by¢ dobrym wychowawc¡ potrzeba
kilku cech, które pomog¡ w nawi¡zaniu kontaktu z osob¡ wycho-
wanka. Trzeba jednocze±nie pami¦ta¢, »e to osoby wychowuj¡
a nie teorie, ideologie i inne konstrukcje intelektualne jakimi
s¡ warto±ci. Mo»na mie¢ du»¡ wiedz¦ o wychowywaniu i nie
umie¢ wychowywa¢. Znajomo±¢ teorii jest niew¡tpliwie potrzeb-
na, ale nie zast¡pi praktyki. Mi¦dzy wychowankiem, a wycho-
wawc¡ winna wytworzy¢ si¦ wi¦¹. �Ta wi¦¹ ma posta¢ wiary jako
wzajemnego otwierania si¦ osób na siebie, zarazem posta¢ na-
dziei jako wspartego na dobru doznawania zaufania i »yczliwo-
±ci. �yczliwo±¢ jest natur¡ miªo±ci, a wyznacza j¡ sama realno±¢
osób. Wierno±¢ prawdzie i dobru usprawnia nas w m¡dro±ci,
a m¡dro±¢ wspiera miªo±¢�4. To wªa±nie szczera i bezinteresowna
miªo±¢ do mªodzie»y ma uczyni¢ w ich duszach przemian¦. Sta-
nie si¦ to � je±li wychowawca ma serce nie na j¦zyku ale w piersi,
staraj¡c si¦ o ukazanie tego serca w czynach, zmierzaj¡cych do
dobra oraz udoskonalenia wychowanków, a nie do zaspokojenia
egotycznej potrzeby czuªo±ci�5.

Wychowawca swym zachowaniem powinien dawa¢ przykªad,
powinien by¢ ostro»ny i uwa»ny, aby nie zgorszy¢ wychowanka.
Jednocze±nie nie mo»e si¦ z nim spoufala¢, ani pobªa»a¢ jego
wyst¦pkom, co cz¦sto zdarza si¦ czyni¢ rodzicom. Wychowaw-
ca swoim post¦powaniem winien wzbudza¢ szacunek i zaufanie,
pozwalaj¡c na przyja¹« ª¡cz¡c¡ go z wychowankiem, ale i wi-
nien �posiada¢ sztuk¦ rozkazywania: winien on umie¢ (. . . ) �da¢
rozkaz i siª¦ z rozkazem�, to znaczy, jasnym i stanowczym wy-
powiedzeniem swej woli przela¢ niejako jej moc i jej napi¦cie do
duszy dziecka�6. Nale»y te» pami¦ta¢ o trosce, pomocy i wspóª-
dziaªaniu w d¡»eniu do doskonalenia si¦ mªodego czªowieka.
Jest to trudne, je±li chodzi o relacj¦ przyja¹ni mi¦dzy rodzicami
i dzie¢mi, gdy» wchodz¡ tu inne bardzo silnie zakorzenione wi¦-
zi, elementy wychowania, tradycje kulturowe. W relacjach tych
rodzi si¦ niebezpiecze«stwo krytykowania wychowanków, co mo-
»e prowadzi¢ do zwrócenia si¦ przeciwko rodzicom wbrew ich,

4 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 39
5 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 39
6 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 198
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niekoniecznie zªym, zamierzeniom. Wa»ne jest wi¦c wypo±rod-
kowanie pomi¦dzy krytykowaniem, a nadmiernym chwaleniem
dziecka.

Nast¦pn¡, bardzo istotn¡ cech¡ wychowawcy jest roztrop-
no±¢ dzi¦ki której mo»e dobra¢ rozs¡dnie i ze stanowczo±ci¡
odpowiednie ±rodki do doskonalenia wychowanków. �Roztrop-
no±¢ wymaga uwzgl¦dnienia do±wiadcze« wªasnych i cudzych,
zmysªu rzeczywisto±ci, by nie kierowa¢ si¦ doktrynerstwem; do-
my±lno±ci czyli trafnego wyci¡gania wniosków tam, gdzie nie
ma oczywistych danych; liczenia si¦ z ci¡gle zmieniaj¡cymi si¦
warunkami »ycia, umiej¦tno±ci przewidywania, zapobiegliwo±ci,
by mie¢ w pogotowiu ±rodki niezb¦dne do przeciwstawienia si¦
czyhaj¡cym na wychowanków niebezpiecze«stwom; staranno±ci
w przygotowaniu i wykonywaniu obowi¡zków, a tak»e dbaªo-
±ci o zewn¦trzny wygl¡d, by nie wzbudzi¢ drwin ze strony wy-
chowanków�7. O roztropno±ci b¦dzie jeszcze mowa w rozdziale
po±wi¦conym ksztaªtowaniu cnót.

Obok roztropno±ci bardzo istotne miejsce zajmuj¡: cierpli-
wo±¢, wyrozumiaªo±¢, staªo±¢ i wytrwaªo±¢. Wielu ludziom bra-
kuje tych wªa±nie cech, co mo»e odbi¢ si¦ negatywnie na wy-
chowanku. Dziecko widz¡c zdenerwowanie i brak cierpliwo±ci
zniech¦ca si¦ do dalszej pracy, a w wieku dorastania mo»e stra-
ci¢ zaufanie do wychowawcy odczytuj¡c brak zainteresowania
jako zaniedbywanie, gdy» cz¦sto si¦ zdarza, »e �wychowawcy,
nie mog¡c si¦ do±¢ pr¦dko doczeka¢ rozwoju cnót w wychowan-
kach, zaczynaj¡ z niecierpliwo±ci¡ dªuba¢ palcami w ich duszach
i psuj¡ przez to najlepiej rozpocz¦t¡ prac¦�8.

Kolejn¡ bardzo wa»n¡ cech¡ wychowawcy jest umiej¦tno±¢
dostrze»enia przez niego wªasnych wad. Jest to o tyle trudne,
»e ludzie cz¦sto nie potra�¡ by¢ samokrytyczni. Wychowaw-
ca powinien mie¢ ±wiadomo±¢ wªasnej niedoskonaªo±ci i umie¢
przyzna¢ si¦ do bª¦du. Powinien wiedzie¢, »e �niejednokrotnie
popeªnia si¦ bª¦dy i dlatego nie ma sensu wynosi¢ si¦ nad in-
nych, nawet nad wªasnych wychowanków, a je±li si¦ ma jakie±
zalety, to dzi¦ki Bogu�9. Taka pokora b¦dzie wymagaªa cz¦sto

7 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 40
8 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 197
9 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 40
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uznania wªasnej ni»szo±ci, ale jej owocem mo»e by¢ buduj¡ce
si¦ zaufanie, gdy» mªody czªowiek zacznie sobie zdawa¢ spraw¦
z tego, »e jest traktowany powa»nie i z szacunkiem. I tak do
podstawowych zada« wychowawcy nale»y:

1. Prowadzenie mªodego czªowieka do wªa±ciwego celu »ycia,

gdy» cel stanowi o drodze »ycia moralnego

2. Czujno±ci, by nie zboczyª z wªa±ciwej drogi

3. Zawrócenia z bezdro»y, je±liby wychowanek zszedª z wªa±ci-

wej drogi 10

Zadania te nie s¡ ªatwe, chocia» wszystkie maj¡ swój pocz¡tek
w rodzinie i potem owocuj¡ dobrem lub zªem. Je±li dziecko od
pocz¡tku dostrzega miªo±¢ i uczy si¦ jej od swoich rodziców to
istnieje du»e prawdopodobie«stwo, »e w pó¹niejszych latach b¦-
dzie dokonywaªo wªa±ciwych wyborów, kieruj¡c si¦ m¡dro±ci¡.
Oczywi±cie pozostaje wpªyw ±rodowiska pozarodzinnego, ale je-
±li mªody czªowiek ma �mocny fundament� wyniesiony z domu,
to nie powinien mu ulec. Celem wi¦c wychowawcy jest takie
uksztaªtowanie dziecka, a potem mªodego czªowieka, aby ten
w swym dorosªym »yciu potra�ª kierowa¢ si¦ do prawdy i do-
bra. By umiaª wybiera¢, by miaª swoje zdanie i by trwaª przy
tym co dobre.

Wychowawca powinien tak»e czuwa¢ nad wªasnym »yciem
i nad wªasn¡ dojrzaªo±ci¡. Gdy zacznie si¦ kierowa¢ we wªa-
snym post¦powaniu naiwnie rozumian¡ spontaniczno±ci¡, do-
ra¹n¡ przyjemno±ci¡, subiektywnymi przekonaniami czy mod-
nymi ideologiami, wtedy nie tylko zejdzie z drogi osobistej doj-
rzaªo±ci i odpowiedzialno±ci za wªasne »ycie, ale jednocze±nie
b¦dzie oddziaªywaª w sposób demoralizuj¡cy na swoich wycho-
wanków. W obecnych czasach, kiedy coraz bardziej rozlu¹niaj¡
si¦ normy moralne zadaniem wychowawców jest bycie znakiem
nadziei dla mªodych ludzi. Wiele dzieci patrz¡c na swoich ro-
dziców oboj¦tnieje na wªasny los rezygnuj¡c z aspiracji do »ycia
w miªo±ci i prawdzie. Wychowawca powinien wprowadzi¢ wy-
chowanków w ±wiat rzeczywistych faktów i uwarunkowa«, tak
aby nie uciekali oni od otaczaj¡cej ich rzeczywisto±ci w ±wiat

10 �w. Tomasz IV Sent. d. 19, q. 2, a. 1, za F. W. Bednarskim, Zagadnienia
pedagogiczne, Londyn 1982, s. 26

10



iluzji i �kcji. Odpowiedzialne wychowanie to uczenie sztuki »y-
cia w realnym ±wiecie i po±ród faktycznych wymaga«, jakie
stawia nam codzienna rzeczywisto±¢. Pozostaje jeszcze kwestia
nastawienia samego wychowawcy. Mo»na tu wyró»ni¢ dwie po-
stawy. Jedna to postawa optymistyczna czyli taka, w której
wychowawca nie zniech¦ca si¦ ewentualnymi pora»kami. Swo-
j¡ postaw¡ i zachowaniem pokazuje mªodzie»y wªa±ciw¡ drog¦
»ycia. Zach¦ca do realizowania swoich marze« i na miar¦ swo-
ich mo»liwo±ci pomaga. Uczy ponoszenia odpowiedzialno±ci za
swoje czyny pokazuj¡c dobre i zªe strony danego przedsi¦wzi¦-
cia. Jednak coraz cz¦±ciej spotykamy si¦ z drug¡ postaw¡ nieco
bardziej pesymistyczn¡. Tacy wychowawcy skupiaj¡ si¦ gªównie
na redukowaniu strat wychowawczych wtedy, gdy wychowanek
wybiera to, co ªatwiejsze zamiast tego, co warto±ciowsze. Zada-
niem odpowiedzialnych wychowawców jest pomaganie wycho-
wankom, by pytali o to, co dobrego powinni czyni¢, aby wy-
gra¢ swoje »ycie doczesne i wieczne. Jednocze±nie wychowawcy
powinni stanowczo i cierpliwe przezwyci¦»a¢ u wychowanków
tendencje do zadawalania si¦ przeci¦tno±ci¡, i szukania ªatwego
szcz¦±cia, bo to wychowankowie mog¡ znale¹¢ bez pomocy doro-
sªych. Sprawdzianem odpowiedzialno±ci wychowawcy za jako±¢
pomocy wychowawczej, jakiej udziela on swoim wychowankom,
jest przyprowadzanie dzieci i mªodzie»y do Chrystusa, gdy» sam
czªowiek, ze swoimi ludzkimi sªabo±ciami i ograniczeniami, nie
wystarczy wychowankowi jako punkt odniesienia w jego poszu-
kiwaniu rozwoju, dojrzaªo±ci i trwaªej rado±ci.

1.2. Zadania i cechy wychowanka

Proces wychowania rozpoczyna si¦ od pierwszych dni »ycia
dziecka, kiedy czuje, »e jest kochane. Na pocz¡tku wychowa-
nie takie jest bardziej intuicyjne ni» ±wiadome. �Wychowanie
si¦� dziecka polega przede wszystkim na procesie identy�kacji.
S¡ to procesy zªo»one i dokonuj¡ si¦ w sposób nie±wiadomy
tak dla dziecka, jak i rodziców. Im wi¦ksza harmonia i miªo±¢
w rodzinie, tym mniej potrzebne s¡ rodzicielskie interwencje
wychowawcze. We wczesnym dzieci«stwie, �gdy dzieci nie ma-
j¡ jeszcze zdolno±ci dobrowolnego i ±wiadomego dziaªania, wy-
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chowawca musi liczy¢ na odruchy psycho�zyczne dziecka i na
utrwalone wyobra»enia skojarzeniowe. Natomiast z chwil¡, gdy
dziecko staje si¦ zdolne do samodzielnego my±lenia i chcenia,
gdy obudzi si¦ w nim wolna wola�11 metoda ta staje si¦ niewy-
starczaj¡ca, a wr¦cz uniemo»liwia �wychowanie mªodzie»y do
osobistego wyboru i podejmowania odpowiedzialno±ci za swe
czyny�12. W pó¹niejszym wieku wychowanek prze»ywa nie tylko
zewn¦trzne, lecz tak»e wewn¦trzne kon�ikty dotycz¡ce jego wªa-
snych potrzeb i pragnie«. Cz¦sto jest niezdecydowany, a nawet
potra� wyrz¡dza¢ krzywd¦ sobie i innym. Z tego powodu jego
rozwój nie jest procesem spontanicznym, lecz wymaga wysiªku
i dyscypliny oraz pomocy wychowawczej ze strony dorosªych.

Jaki powinien by¢ wychowanek? To trudne pytanie, gdy»
tak naprawd¦ to, jaka jest osoba wychowanka zale»y od tego,
jak zostaªa uformowana w pierwszych latach »ycia. Je»eli z ro-
dziny wyniosªa miªo±¢ i w miar¦ poprawne relacje, to na pewno
ªatwiej b¦dzie z takim czªowiekiem pracowa¢ i pokaza¢ mu wªa-
±ciw¡ drog¦ je±li si¦ zagubi. Podkre±la si¦ tak»e wa»no±¢ samo-
wychowania, ale tu, przynajmniej na pocz¡tku, te» potrzebna
jest osoba wychowawcy by wychowanek mógª stwierdzi¢ co jest
dobre, a co zªe i wybra¢ to pierwsze. Stanie si¦ to o tyle ªatwe,
o ile rodzice po±wi¦cali swoim dzieciom odpowiedni¡ ilo±¢ czasu,
a nie byli zaj¦ci sob¡ i budowaniem wªasnej kariery. �Dzieci po-
winno si¦ tak wychowywa¢, aby po doj±ciu do wieku dojrzaªego
mogªy z peªnym poczuciem odpowiedzialno±ci pój±¢ za powo-
ªaniem, tak»e i duchownym oraz wybra¢ stan »ycia, w którym,
je±li zwi¡»¡ si¦ maª»e«stwem, mogªyby zaªo»y¢ wªasn¡ rodzi-
n¦ w pomy±lnych dla siebie warunkach moralnych, spoªecznych
i gospodarczych�13.

Gªównym zadaniem wychowanka jest poddanie si¦ proceso-
wi wychowawczemu. I tak si¦ dzieje. Na pocz¡tku nie±wiadomie,
poprzez zaufanie jakim dzieci darz¡ rodziców, potem na±lado-
wanie dorosªych i w ko«cu podejmowanie ±wiadomych decyzji.
Cz¦sto decyzje te nie s¡ trafne, ale czªowiek caªy czas si¦ uczy

11 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 56
12 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 56
13 Konstytucja duszpasterska o Ko±ciele w ±wiecie wspóªczesnym, w: Sobór

Watyka«ski II, Pozna« 1968, s. 581
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i po pewnym czasie nabiera wprawy do podejmowania wªa±ci-
wych wyborów.

W pierwszych latach »ycia dziecka, nale»y zwróci¢ wi¦ksz¡
uwag¦ aby wychowa¢ w nim pewne nawyki. Dziecko bowiem nie
rozumie wielu rzeczy, wi¦c rodzice cz¦sto stosuj¡ tresur¦, czyli
przyzwyczajenie dziecka do szukania przyjemno±ci w dobrych
czynach, a odczuwania przykro±ci w zªych. �Kto chce jakiego±
czªowieka skªoni¢ do zachowania przykaza«, powinien zacz¡¢ od
tego, co ów czªowiek lubi, podobnie jak dzieci zach¦ca si¦ do zro-
bienia czego± przy pomocy ró»nych podarków dziecinnych�14.

W pó¹niejszym wieku dzieci nabywaj¡ skªonno±ci do pew-
nych charakterystycznych dla nich wad, gªównie przez nadmier-
ne po»¡danie przyjemno±ci, dlatego dobrze jest przyzwyczaja¢
mªodzie» do karno±ci i wstydliwo±ci. Bardzo wa»n¡ cech¡ jest
posªusze«stwo, które jest �umiej¦tno±ci¡ zaufania prawdzie i do-
bru oraz osobom, które wychowuj¡ i ucz¡. Wyzwala wi¦c posta-
w¦ ubóstwa jako wi¡zania si¦ bardziej z osobami ni» z rzeczami.
Z osobami wi¡»e miªo±¢. Czyni ona posªusze«stwo speªnieniem
»ycze« osób, które kochamy�15. Jest to o tyle trudne, »e dziecko
ma swoje metody na osi¡gni¦cie zamierzonego celu, którym mo-
»e by¢ na przykªad wymuszenie jakiej± zabawki, poprzez pªacz
i histeri¦. Je±li rodzice zaczynaj¡ ju» tu ulega¢, to potem dzie-
ci uto»samiaj¡ swoje zachowanie z czym± dobrym, bo w ich
odczuciu osi¡gn¦ªy to, co chciaªy. Kiedy mamy do czynienia
z mªodym czªowiekiem metody z dzieci«stwa mog¡ nagle okaza¢
si¦ bardziej wyra�nowane. Dlatego tak istotn¡ spraw¡ zdaje si¦
by¢ posªusze«stwo. Wszyscy ludzie, a tym bardziej ci, którzy s¡
jeszcze w wieku rozwojowym, maj¡ tendencj¦ do oszukiwania
samych siebie po to, by unika¢ nawet najbardziej oczywistych
prawd, je±li s¡ one dla nich bolesne albo stawiaj¡ im wysokie
wymagania.

Pozostaje jeszcze jedna istotna sprawa � dostosowanie od-
powiednich metod do wieku dziecka, gdy» inaczej b¦dziemy roz-
mawia¢ z trzylatkiem, inaczej z dorastaj¡cym mªodym czªowie-
kiem, i inaczej z osob¡ dorosª¡. �Wychowanie jako zespóª nie-

14 �w. Tomasz, STh 1�2, 99, 6, za: F. W. Bednarskim, Zagadnienia peda-
gogiczne, Londyn 1982, s. 27

15 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 28
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ustannie podejmowanych czynno±ci jest raczej nieustann¡ zmia-
n¡ relacji, gdy si¦ oka»e, »e to, z czym si¦ wi¡»emy, nie jest praw-
d¡ i dobrem�16. Nie zawsze bowiem, to co wychowanek uwa»a za
dobro, jest dobre. Kiedy jest maªy nie rozumie pewnych rzeczy
i wówczas nale»y stosowa¢ inne metody wychowawcze, ni» gdy
rozmawiamy z czªowiekiem, który ±wiadomie pojmuje ró»nic¦
mi¦dzy dobrem a zªem, i przy drobnych wskazówkach ze strony
wychowawcy potra� wybra¢ wªa±ciw¡ drog¦.

Rodzina jest przewodnikiem wprowadzaj¡cymmªodego czªo-
wieka w »ycie. Istotn¡ spraw¡ jest atmosfera jaka w niej panu-
je. Powinna ona sprzyja¢ rozwojowi dziecka i da¢ mu poczucie
bezpiecze«stwa. Rodzina jest wi¦c potrzebna do prawidªowego
rozwoju, aby czªowiek b¦d¡c w niej nauczyª si¦ odpowiedzialno-
±ci za swoje czyny, aby umiaª sam pracowa¢ nad tym by sta¢ si¦
dojrzaªym czªowiekiem. W pocz¡tkowym okresie pomagaj¡ mu
ci wszyscy, którzy pragn¡ jego dobra i s¡ dla niego drogowska-
zem do tego dobra. Dlatego tak wa»ne jest wytworzenie wi¦-
zi opartej na zaufaniu mi¦dzy wychowawc¡ a wychowankiem.
Wi¦¹ ta skªania wychowawc¦ do czuwania by wychowanek nie
zboczyª z wªa±ciwej drogi, wychowanka utwierdza w przekona-
niu, »e jest on kochany przez swoich rodziców, a jego sprawy
nie s¡ im oboj¦tne.

16 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998,
s. 27
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Rozdziaª 2

Rodzina jako podstawowe ±rodowisko
rozwoju osobowo±ci

Jednym z najistotniejszych elementów wychowania dziec-
ka jest stworzenie mu wªa±ciwych warunków rozwoju psycho-
�zycznego i duchowego. Takie warunki stwarza peªna rodzina,
w której matka i ojciec kochaj¡ si¦, gdzie istnieje wzajemne
porozumienie, akceptacja i »yczliwo±¢. Wszystkie inne elementy
wychowania podlegaj¡ temu pierwszemu. �Rodzice, poniewa»
dali »ycie dzieciom, w najwy»szym stopniu s¡ obowi¡zani do
wychowania potomstwa i dlatego musz¡ by¢ uznani za pierw-
szych i gªównych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze
jest tak wielkiej wagi, »e jego ewentualny brak z trudno±ci¡
daªby si¦ zast¡pi¢. Do rodziców bowiem nale»y stworzy¢ ta-
k¡ atmosfer¦ rodzinn¡, przepojon¡ miªo±ci¡ i szacunkiem dla
Boga i ludzi, aby sprzyjaªa caªemu osobistemu i spoªecznemu
wychowaniu dzieci�1. Wychowanie jest sztuk¡ najwa»niejsz¡ ale
i najtrudniejsz¡, wymagaj¡c¡ od osób zaanga»owanych niekie-
dy wielu wyrzecze«. Teraz nie wystarcza instynkt rodzicielski
i zdrowy rozs¡dek. Gdyby tak byªo, nie obserwowaªo by si¦ roz-
bojów, chamstwa czy zakªamania. W obecnych czasach wycho-
wanie coraz bardziej wymyka si¦ rodzicom z r¡k, przechodz¡c do
nauczycieli, szkóª, wujostwa, ró»nych organizacji, a cz¦sto i na
�ulic¦�. Jednak w pierwszych latach »ycia, to wªa±nie rodzice po-
winni mie¢ najwi¦kszy udziaª w procesie ksztaªtowania dzieci,
gdy» �rodzina jest w pierwszym rz¦dzie jakby matk¡ i »ywicielk¡
wychowania; w niej to dzieci, otoczone miªo±ci¡, ªatwiej przy-

1 Deklaracja o wychowaniu chrze±cija«skim, w: Sobór Watyka«ski II, Po-
zna« 1968, s. 316
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uczaj¡ si¦ do wªa±ciwego porz¡dku rzeczy, gdy jakby naturalnie
przenikaj¡ do ich dusz z biegiem lat mªodzie«czych wypróbo-
wane formy kultury ludzkiej�2. Tak jak wszystko wokóª ulega
zmianom, tak i miªo±¢ rodziców do dziecka powinna podlega¢
ewolucji. Pocz¡tkowo jest to miªo±¢ bezwarunkowa, która nie
stawia »adnych wymaga«, potem powinna to by¢ miªo±¢, która
umie wymaga¢. Miar¡ wymaga« stawianych dziecku nie mog¡
by¢ jednak potrzeby rodziców, ale rozwojowe potrzeby samego
dziecka, zarówno te ludzkie jak i duchowe. Rodzice wychowuj¡
dziecko nie do tego, aby je zwi¡za¢ ze sob¡, ale by mogªo kiedy±
odej±¢ z domu i »y¢ na wªasn¡ odpowiedzialno±¢. Powinni te»
sam¡ swoj¡ postaw¡ »yciow¡ dawa¢ przykªad dziecku i wspóª-
pracowa¢ ze sob¡ w dziele wychowania unikaj¡c rozbie»no±ci
i niezgodno±ci mi¦dzy sob¡, gdy» �dzieci ªatwo spostrzegaj¡ roz-
bie»no±ci mi¦dzy rodzicami i potra�¡ wygrywa¢ ojca przeciw
matce lub matk¦ przeciw ojcu na sw¡ korzy±¢�3.

Pocz¡tkowe lata w wychowaniu dziecka i jego obecno±¢ w ro-
dzinie s¡ bardzo wa»ne. Potem rodzice zbieraj¡ tego plony. Za-
nim dziecko pójdzie do szkoªy, powinno by¢ na tyle gª¦boko
i mocno zwi¡zane z ojcem i matk¡, aby pó¹niej rodzina byªa
wa»niejsza od szkoªy, aby zdanie rodziców liczyªo si¦ bardziej
ni» rówie±ników. Ta wi¦¹, która si¦ wytworzy w pocz¡tkowych
latach »ycia, wywrze tak silny wpªyw na dorastaj¡cych mªodych
ludzi, �»e wszelkie pó¹niejsze oddziaªywanie nie b¦dzie potra�-
ªo go caªkowicie zatrze¢, nawet w okresie dojrzewania, kiedy
mªody czªowiek usiªuje odrzuci¢ to wszystko, co mu zostaªo
narzucone w dzieci«stwie. Wiele z tych wpªywów ukryje wów-
czas przed innymi i przed sob¡ samym, wiele z nich przetworzy,
ale zasadniczy ich pr¡d pozostanie i b¦dzie nurtowaª w gª¦bi
pod±wiadomo±ci�4. Rodzina jest z jednej strony �ltrem, z dru-
giej pomostem. �Jako �ltr ma chroni¢ mªode pokolenie przed
znieprawiaj¡cym niekiedy wpªywem ulicy i innych ±rodowisk
spoªecznych. Jako pomost uªatwia mªodzie»y wej±cie w ±wiat

2 Konstytucja duszpasterska o Ko±ciele w ±wiecie wspóªczesnym, w: Sobór
Watyka«ski II, Pozna« 1968, s. 589

3 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 51
4 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 41
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rozci¡gaj¡cy si¦ poza domem�5. Dlatego istotnym elementem
wychowania staje si¦ rozmowa. Jest ona potrzebna w caªym
okresie rozwoju dziecka, a szczególnie w okresie dorastania, bo
to wªa±nie wtedy rodzice zbieraj¡ owoc swych wcze±niejszych
wysiªków wychowawczych. Wszystko jednak zale»y od tego, na
ile mªody czªowiek czuje si¦ zwi¡zany z rodzicami i otwarty na
ich pomoc. Czy we wcze±niejszych latach nie czuª si¦ odrzucany
z powodu braku czasu i ogólnego zm¦czenia rodziców, którzy
wracaj¡c po ci¦»kim dniu pracy nie mieli ochoty na nic, a szcze-
gólnie na rozmowy z dzieckiem. Oczywi±cie z takim dzieckiem
trudniej b¦dzie nawi¡za¢ kontakt, lecz nie nale»y si¦ zniech¦ca¢,
bo na odbudowanie wi¦zi nigdy nie jest zbyt pó¹no. Z dorastaj¡-
cym mªodym czªowiekiem nale»y prowadzi¢ rozmow¦ w sposób
umiej¦tny, z wyczuciem. Nie mo»e ona koncentrowa¢ si¦ na ne-
gatywnych stronach jego zachowania, co jest bardzo cz¦stym
bª¦dem. Dzieje si¦ tak ze wzgl¦du na zbyt emocjonalne podej-
±cie do sprawy. Jest to szczególnie wa»ne w okresie dorastania
dziecka. Rodzice nie powinni wówczas zbyt nachalnie wdziera¢
si¦ w ±wiat intymno±ci nastolatka. Pytania niedelikatne mog¡
by¢ bowiem odbierane jako ingerowanie w prywatn¡ sfer¦ »y-
cia i mog¡ spowodowa¢ oddalenie si¦ od wychowawcy. Rodzice
powinni sobie u±wiadomi¢, »e ich dziecko dorasta i posiada ju»
swój ±wiat, do którego mog¡ wchodzi¢ za wyra¹n¡ zgod¡.

Wychowanie w rodzinie nie ogranicza si¦ tylko do ksztaª-
towania osobowo±ci dzieci. Dotyczy równie» samych rodziców,
gdy» �w zdrowej rodzinie obecno±¢ dzieci wpªywa na pogª¦bienie
wzajemnej miªo±ci maª»onków, na trwaªo±¢ ich zwi¡zku, na ich
dobre samopoczucie, na ich prac¦ i poszanowanie wªasnej god-
no±ci przez unikanie tego wszystkiego, co by w oczach dzieci
mogªo by¢ naganne�6. Dzieci równie» wychowuj¡ swoich rodzi-
ców. Nale»y tylko przy tym uwa»a¢, aby role nie odwróciªy si¦
caªkowicie gdy» czªowiek w czasie caªego okresu dojrzewania po-
trzebuje opieki obojga rodziców. �Oboje oni winni bra¢ udziaª
w urabianiu jego charakteru, oboje winni my±le¢ o zapewnieniu
mu przyszªo±ci zarówno pod wzgl¦dem duchowym, jak i mate-

5 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 45
6 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 43
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rialnym�7. Dojrzaªa miªo±¢ matki i ojca do dziecka, cho¢ po-
siada w sobie znaczne ró»nice, nie wyklucza si¦ wzajemnie, nie
rywalizuje, ale uzupeªnia si¦. Chªopiec uczy si¦, kim jest jako
m¦»czyzna zarówno przy ojcu jak i przy matce. Poprzez wi¦¹
z matk¡ uczy si¦ relacji do kobiety. Wi¦¹ chªopca z matk¡ jest
decyduj¡ca dla jego pó¹niejszych wi¦zi z kole»ankami, narzeczo-
n¡, »on¡. Podobnie jest w »yciu dziewczynki. Ona uczy si¦ kim
jest jako kobieta zarówno przy matce jak i przy ojcu.

W procesie wychowania potrzebni s¡ nie tylko rodzice, ale
i inni czªonkowie rodziny. �Rodzina, uj¦ta w jej granicach, po-
±rednio w jej trwaniu, nie ogranicza si¦ do rodziców i dzieci. Do
rodziny nale»¡ tak»e dziadkowie, bracia i siostry rodziców dziec-
ka�8. Zaraz po rodzicach to dziadkowie maj¡ najwi¦kszy wpªyw
na dzieci. Ujawnia si¦ to szczególnie wtedy, gdy rodzice po±wi¦-
caj¡ si¦ pracy zawodowej, a dziadkowie jako emeryci zajmuj¡
si¦ wnukami. Nale»y jednak pami¦ta¢, »e to do rodziców nale»y
wychowanie potomstwa, a nie do dziadków. Mog¡ oni by¢ jedy-
nie pomocni w procesie wychowania. W obecnych czasach staªo
si¦ modne i wygodne �oddanie� dzieci pod opiek¦ dziadków, ale
zaªo»enie rodziny niesie z sob¡ pewn¡ odpowiedzialno±¢ od któ-
rej nie nale»y ucieka¢. Oczywi±cie s¡ pewne wyj¡tkowe sytuacje
w których takie rozwi¡zanie jest najlepszym wyj±ciem. Jednak,
nawet najlepsza babcia i najcudowniejszy dziadek nie zast¡pi¡
dziecku matki i ojca. Ci¡gªa nieobecno±¢ rodziców mo»e by¢
przyczyn¡ wielu nieporozumie«, które nie musz¡ si¦ ujawni¢ od
razu, a wyjd¡ dopiero po jakim± czasie. Nale»y wi¦c chroni¢
rodzin¦ i to wszystko co w niej powstaje, bo �gdy nie chroni si¦
relacji osobowych, rozpada si¦ rodzina, a nawet maª»e«stwo�9.

2.1. Matka i jej rola w rodzinie

Miªo±¢ matczyna jest przede wszystkim ciepªa, peªna »ycz-
liwo±ci, akceptacji. Jest to miªo±¢ jakby �instynktowna�. Je»eli
»ona jako matka, nie posiada dobrego oparcia w m¦»u jako ojcu
i nie zastanawia si¦ nad swoj¡ miªo±ci¡, jej wi¦zi z dzieckiem

7 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 241
8 M. Gogacz, Okruszyny, Niepokalanów 1993, s. 78
9 M. Gogacz, Okruszyny, s. 78
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mog¡ okaza¢ si¦ zbyt zaborcze, co mo»e odbi¢ si¦ potem na
dziecku. Matka, która kochaªa swoje dzieci miªo±ci¡ zaborcz¡,
b¦dzie miaªa problem, gdy jej syn czy córka zechce zaªo»y¢ wªa-
sn¡ rodzin¦. B¦dzie si¦ staraªa zatrzyma¢ dziecko przy sobie,
dziecko, które ju» nim nie jest. Potem zacznie ingerowa¢ w »y-
cie nowo zawartego maª»e«stwa, co mo»e si¦ przyczyni¢ do jego
rozpadu. Oczywi±cie nie musi si¦ tak sta¢, dlatego tak wa»na
jest rola m¦»czyzny jako m¦»a i ojca. M¦»czyzny, który jest
przeciwwag¡ dla matczynego, czasami zbyt troskliwego serca.
Matka w rodzinie �chroni relacje osobowe, nie tyle wskazuj¡c
na wªa±ciwe dziaªania intelektu i woli, ile otaczaj¡c dobroci¡
wszystkie osoby. Dobro¢ mobilizuje. Matka ponadto wi¡»e z do-
broci¡ potrzebn¡ dzieciom czuªo±¢, która jest postaci¡ wyba-
czenia i bezsªown¡ informacj¡ o trwaniu miªo±ci. Jest staªym
zapewnieniem, »e wa»ne jest istnienie osób, »e relacje osobowe
powoduj¡ ponadto szcz¦±cie czªowieka�10.

Matka powinna by¢ dla córki wzorem. Przez swój stosunek
do m¦»a, powinna pokaza¢ jej jak by¢ dobr¡ »on¡ i matk¡. Dzie-
ci, szczególnie te mªodsze, ucz¡ si¦ wielu rzeczy przez obserwa-
cj¦, dlatego tak wa»ne jest zachowanie zgodno±ci mi¦dzy maª-
»onkami. Nie mo»e to by¢ sztuczna zgodno±¢, bo t¡ z ªatwo±ci¡
dostrzeg¡ dzieci. Synowi matka pokazuje jaka powinna by¢ jego
przyszªa wybranka, jakie powinna mie¢ cechy, aby by¢ dla niego
podpor¡. Pokazuje jak kobieta powinna traktowa¢ m¦»czyzn¦.
Potem szuka on, bardziej lub mniej ±wiadomie, takiego wªa±nie
wzorca jaki mu zaprezentowaªa w swoich relacjach do ojca i do
innych czªonków rodziny. Nie zawsze jest to trafny wybór. Ob-
raz kobiety-matki jest jednak bardzo silnie zakorzeniony w jego
pod±wiadomo±ci.

W rodzinach wielodzietnych matka powinna by¢ sprawie-
dliwa w tym znaczeniu, �»e oddaje ka»demu dziecku to co mu
potrzebne do jego rozwoju, nie wywoªuj¡c u »adnego z dzie-
ci prze±wiadczenia, »e jest mniej kochane ni» brat czy siostra
(. . . ). Dziecko nie rozumie, »e np. mªodsze rodze«stwo potrze-
buje wi¦kszej troski. Trzeba wi¦c tak wychowa¢ starsze dzieci,

10 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki. . . , s. 95
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by to rozumiaªy i raczej same byªy skªonne do jak najczulszej
opieki nad mªodszym braciszkiem czy siostrzyczk¡�11.

To co mo»e wpªywa¢ niekorzystnie na rozwój dziecka to nie-
obecno±¢ matki z powodu pracy zawodowej, podczas gdy one s¡
w domu. Jej brak lub zbyt maªa ilo±¢ czasu po±wi¦canego dziec-
ku mo»e zaowocowa¢ opó¹nieniem w rozwoju, �a nieraz spacze-
niem charakteru i zaburzeniami w rozwoju psychicznym, czy in-
nymi chorobami zwanymi sierocymi�12. Macierzy«stwo wymaga
po±wi¦ce« i odpowiedzialno±ci, wymaga wyzbycia si¦ egoizmu.
Dlatego kobieta powinna zastanowi¢ si¦ czy chce budowa¢ wªa-
sn¡ karier¦, czy speªni si¦ w macierzy«stwie.

2.2. Ojciec i jego rola w rodzinie

Wychowawcza rola ojca wzrasta wraz z wiekiem, gdy» mªo-
dzie» im starsza tym wi¦cej poszukuje wzoru osobowego. Mi-
ªo±¢ ojca jest pod wzgl¦dem emocjonalnym bardziej stonowa-
na. Ojciec chroni dziecko, daje mu poczucie bezpiecze«stwa,
wewn¦trzn¡ pewno±¢, uczy je wychodzi¢ do ±wiata. Pokazuje
dziecku, i» sensem »ycia jest nie tylko rodzinne ciepªo, ale tak»e
�wychodzenia do ±wiata�, sªu»ba innym. Zagro»eniem dla oj-
cowskiej relacji z dzieckiem mo»e by¢ jednak pewna oboj¦tno±¢
emocjonalna. Dlatego ojciec powinien przeªamywa¢ to uczucie
i okazywa¢ ciepªo i miªo±¢ swoim dzieciom. �Jego rola polega na
staªym kierowaniu si¦ m¡dro±ci¡, na jej manifestowaniu, czym
mobilizuje dzieci do stara« o m¡dro±¢. Kieruj¡c si¦ m¡dro±ci¡,
uczy trwania w miªo±ci, wierze i nadziei�13.

Poprzez odnoszenie si¦ do matki, pokazuje córce jak powi-
nien traktowa¢ j¡ m¦»czyzna. W swoim przyszªym m¦»u szuka
ona cech, które znajdowaªa w osobie ojca. Dla syna, szczególnie
w mªodszym wieku jest kim± w rodzaju bohatera. Dobrze gdy
te relacje dojrzej¡ i potem syn ujrzy w ojcu osob¦ wart¡ na±la-
dowania. Zdarza si¦ jednak i tak, »e �chªopak nie ma wzoru m¦»-
czyzny w ojcu, pragnie odnale¹¢ go w kr¦gu starszych kolegów,
posiadaj¡cych takie pon¦tne dla niego przymioty, jak odwaga,

11 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 50
12 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 48
13 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki. . . , s. 95
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siªa, przytomno±¢ umysªu itp. Bardzo cz¦sto takie poszukiwania
m¦skich wzorów wiod¡ do band chuliga«skich�14.

Tak jak miªo±¢ matki jest miªo±ci¡ bezwarunkow¡, tak mi-
ªo±¢ ojca jest warunkowa. �Ojciec reprezentuje drugi biegun
ludzkiego istnienia: ±wiat my±li, przedmiotów, ±wiat prawa i ªa-
du, dyscypliny, podró»y i przygody. Miªo±¢ ojca jest miªo±ci¡
uwarunkowan¡. Powinna dawa¢ rosn¡cemu dziecku coraz wi¦k-
sze poczucie wªasnej siªy i wreszcie pozwoli¢ mu rz¡dzi¢ si¦ wªa-
snym rozumem i obywa¢ si¦ bez autorytetu ojca�15. Do normal-
nego rozwoju dziecka jest potrzebny w takim samym stopniu
ojciec i matka. Ich wpªyw na dziecko jest uzupeªniaj¡cy, mat-
ka bowiem nie zast¡pi ojca, chocia»by dlatego, »e przez swoj¡
ªagodno±¢ cz¦sto nie potra� utrzyma¢ dyscypliny. Ojciec nie za-
st¡pi matki, gdy» w rodzinie potrzebna jest miªo±¢, a nie tylko
dyscyplina. Oczywi±cie istnieje wiele rodzin niepeªnych gdzie
rodzic wychowuj¡c samotnie dziecko niejednokrotnie doskonale
sobie radzi. Jednak w takiej sytuacji nie ma zachowanej równo-
wagi, któr¡ odnajdujemy w peªnej rodzinie.

2.3. Wzorce pozarodzinne

Dziecko nie wie, co znaczy by¢ m¦»czyzn¡ lub kobiet¡, czym
jest miªo±¢, jak budowa¢ wi¦zi dlatego instynktownie, nie±wia-
domie szuka wzorców. Je»eli wzorce rodzinne s¡ niewyra¹ne, sªa-
be, a poza rodzin¡ spotyka wzorce negatywne, wówczas ksztaª-
towanie jego osobowo±ci mo»e by¢ bardzo zachwiane. Je»eli oj-
ciec nie jest wzorcem, np. si¦ upija, jest nieodpowiedzialny, bru-
talny, to syn spontanicznie b¦dzie ogl¡daª si¦ za innymi wzor-
cami. Wzorcem mo»e by¢ nauczyciel, który �dopeªni� rol¦ ojca,
a dla dziewczyny wychowawczyni, która mo»e �dopeªni¢� rol¦
matki. Wzorcem mo»e sta¢ si¦ starszy kolega, kole»anka. Dziec-
ko ma szcz¦±cie, kiedy tra� na osob¦ odpowiedzialn¡, dojrzaª¡
i na niej b¦dzie si¦ wzorowa¢. Nie zawsze tak si¦ dzieje, czasem
mªody czªowiek tra�a na nieodpowiedni¡ osob¦, która pod po-

14 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 53
15 E. Fromm, O sztuce miªo±ci, Warszawa 1956, s. 56, za: F. W. Bednar-

skim, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 50
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zorem dobrych intencji wykorzystuje jego zaufanie i pragnienie
akceptacji.

Postawy rodziców wobec dziecka w ogromnym stopniu de-
cyduj¡ o stylu wychowania. �Harmonia wspóª»ycia rodziców
jest podstawowym warunkiem owocnego wychowania mªodzie»y
tak»e z tego wzgl¦du, »e brak miªo±ci mi¦dzy rodzicami prowa-
dzi cz¦sto do zaniku miªo±ci wzgl¦dem dzieci lub do niezdrowej
rywalizacji o zdobycie uczucia dziecka wyª¡cznie dla siebie�16.
Istotn¡ spraw¡ jest wi¦c, aby dziecko czuªo si¦ wa»ne w rodzi-
nie, aby rodzice w miar¦ jego dorastania ±wiadomie dopuszczali
go do wspóªudziaªu w »yciu rodziny. Dziecko wypowiada swoje
zdanie, uczy si¦ tak»e liczy¢ ze zdaniem innych i z ich intere-
sami, zna zakres swoich obowi¡zków i zada«, które nie zostaªy
mu narzucone, lecz dobrowolnie je przyj¦ªo, czasami z wªasnej
ch¦ci, a niekiedy dlatego, »e wyja±niono mu sens i konieczno±¢
podj¦cia si¦ ich dla dobra caªej rodziny. Je»eli dziecko nie czuje
si¦ wa»ne i potrzebne zaczyna szuka¢ poza rodzin¡ takiego ±ro-
dowiska, w którym poczuje si¦ docenione lecz nie zawsze jest to
±rodowisko odpowiednie.

Wzajemna miªo±¢ rodziców pozwala na budowanie relacji
w rodzinie umo»liwiaj¡c w ten sposób prawidªowy rozwój dziec-
ka. Pomimo tego »e jest jeszcze maªe, wyczuwa wszelkie nie-
zgodno±ci mi¦dzy rodzicami, które mog¡ w znacz¡cy sposób
zachwia¢ jego rozwojem. Wa»ne jest wi¦c by rodzice dbali o mi-
ªo±¢, która ich poª¡czyªa i daªa pocz¡tek nowemu »yciu. Rodzi-
na stanowi pewnego rodzaju pomost ze ±wiatem, z otaczaj¡c¡
dziecko rzeczywisto±ci¡. Uczy, jak si¦ w nim zachowa¢ oraz chro-
ni przed niepo»¡danymi wpªywami ±rodowiska. Jednak aby tak
si¦ dziaªo, rodzice musz¡ caªy czas dba¢ o wi¦zi, które ª¡cz¡
rodzin¦. W umacnianiu tych wi¦zi bardzo pomocna jest roz-
mowa. Rodzice nie powinni bagatelizowa¢ problemów swoich
dzieci. Dziecko musi czu¢, »e mo»e przyj±¢ do rodziców z ka»d¡
dr¦cz¡c¡ je spraw¡ i nie zostanie odrzucone.

16 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 47
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Rozdziaª 3

Wiara, nadzieja i miªo±¢ przejawami trwania
rodziny

Rodzina powinna stwarza¢ takie warunki, aby rozwijaªy si¦
w niej, umacniaªy i trwaªy relacje wiary, nadziei i miªo±ci. Na
pocz¡tku relacje te rodz¡ si¦ mi¦dzy maª»onkami. Potem, gdy
przychodz¡ na ±wiat dzieci, relacje wi¡»¡ rodzin¦. Rodzice znaj-
duj¡ si¦ w nowej i odmiennej dla nich sytuacji. Nie s¡ ju» sami,
nie mog¡ ju» my±le¢ tylko o swoich planach we dwoje. M¦»czy-
zna uczy si¦ by¢ jednocze±nie m¦»em i ojcem, a kobieta uczy si¦
godzi¢ zadania matki i »ony. Jednak obydwoje powinni zdawa¢
sobie spraw¦ z tego, »e przyj±cie na ±wiat dzieci nie oznacza,
i» odt¡d przestaj¡ by¢ maª»onkami lub »e s¡ teraz maª»onkami
w jakim± ograniczonym wymiarze. Relacje, które zapocz¡tkowa-
ªy ich zwi¡zek i przyczyniªy si¦ do powstania rodziny powinny
dalej si¦ rozwija¢, gdy» wªa±nie od nich uzale»nione jest trwanie
rodziny i w nich si¦ wyra»a. �Jest to wªa±nie aktualne powi¡-
zanie przez miªo±¢, wiar¦ i nadziej¦. Miªo±¢ staje si¦ wzajemn¡
»yczliwo±ci¡. Wiara jest zaufaniem, wspartym na prawdzie. Na-
dzieja jest chronieniem miªo±ci i wiary�1.

Relacje s¡ najcenniejszym darem osoby dla osoby, a dar za-
wsze ma ¹ródªo w wolno±ci. Nie mo»na zmusi¢ czªowieka, aby
kochaª, czy zaufaª, dlatego wolno±¢ jest tak istotna. Wolno±¢
jest wierno±ci¡ prawdzie i dobru, ale rozumnie zdecydowan¡. To
czªowiek jest autorem swoich czynów i odpowiada za nie. Re-
lacje s¡ zale»ne od niego, a nie on od relacji. �Zwrócenie uwagi
na prawd¦ i dobro wyklucza kierowanie si¦ czªowieka do faªszu
i zªa, a tym samym do nico±ci, gdy» prawda i dobro s¡ zawsze

1 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 25
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przejawami realnego bytu. Rozumny czªowiek nie mo»e przecie»
kierowa¢ swych wolnych dziaªa« do pustki i nico±ci�2. Wolno±¢
nie jest te» czynieniem czegokolwiek, lecz opowiadaniem si¦ po
stronie dobra i prawdy. W wychowaniu dorastaj¡cego czªowieka
zawsze jednak pozostaje pewna niewiadoma. Pomi¦dzy oddzia-
ªywaniem rodziny a wpªywem ±rodowiska jest gdzie± osobisty
wybór i osobista decyzja. Wolno±¢ czªowieka w miar¦ jego roz-
woju staje si¦ decyduj¡cym czynnikiem w jego postawie wobec
siebie, bli¹nich i wobec Boga. Wolno±¢ jest elementem najmniej
okre±lonym, dlatego nikt z rodziców nie mo»e sobie zagwaran-
towa¢ �udanych dzieci�. Przeciwie«stwem wolno±ci nie s¡ zaka-
zy czy ograniczenia, lecz zniewolenie, na przykªad w postaci
uzale»nie«. Nakazy i zakazy chroni¡ wychowanka przed utrat¡
wolno±ci. Nale»y pami¦ta¢, »e wolno±¢ nie istnieje bez ducho-
wo±ci, gdy» wychowanek nie mo»e w sposób wolny i ±wiadomy
kierowa¢ swoim »yciem, dopóki nie odkryje w sferze duchowej
tego, kim jest i po co »yje.

Trwanie rodziny zale»y od tego czy chcemy chroni¢ relacje
czy nie. Zarówno o miªo±¢ jak i o budowanie zaufania trzeba
dba¢. Pozostawione same sobie nie rozwin¡ si¦, a �bez relacji
osobowych i ich chronienia rozpadaj¡ si¦ rodziny, gªównie z po-
wodu rozstania si¦ ojca i matki jako maª»e«stwa�3. Rodzina
w której jest miªo±¢ i wzajemne zaufanie jest szkoª¡ szlachet-
no±ci i moralnego »ycia. Rodzice swoim post¦powaniem daj¡
przykªad dzieciom. To co widz¡ dzieci od najmªodszych lat,
gª¦boko si¦ w nich zakorzenia i cz¦sto wytycza ich przyszª¡ dro-
g¦ »yciow¡. Dlatego tak istotn¡ spraw¡ jest dbanie o rozwój
tych relacji we wªa±ciwym kierunku � prawdy i dobra. Kie-
rowanie si¦ w »yciu do prawdy i dobra wyzwala w czªowieku
umiej¦tno±¢, która nazywa si¦ m¡dro±ci¡. �Jest to umiej¦tno±¢
sprawnego rozpoznawania prawdy i zarazem wywoªanych przez
t¦ prawd¦ dobrych skutków�4. M¡dro±¢ wskazuje na posªugi-
wanie si¦ intelektem i wol¡ w takim znaczeniu, »e stajemy si¦
wierni prawdzie i dobru. Tak jak wolno±¢ pomaga nam w nawi¡-
zywaniu relacji, odpowiadaniu za wªasne czyny i podejmowaniu

2 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki. . . , s. 29
3 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 25
4 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki. . . , s. 27
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decyzji, tak m¡dro±¢ ukierunkowuje nasze dziaªania do prawdy
i dobra, przez co umacniaj¡ si¦ relacje osobowe w rodzinie.

3.1. Wiara

Wychowanie wiary, nadziei i miªo±ci rozpoczyna si¦ z mo-
mentem wej±cia czªowieka do spoªeczno±ci Ko±cioªa. Dzieci ju»
od dnia chrztu ±w. posiadaj¡ wlane w zarodku cnoty wiary,
nadziei i miªo±ci, które nast¦pnie trzeba rozwija¢ i piel¦gnowa¢.
Cz¦sto mówi si¦, »e cnoty te s¡ niedost¦pne dla umysªów maªych
dzieci, lecz �one o wiele bardziej odpowiadaj¡ ich psychice ni»
cnoty moralne�5. Ksztaªtowanie cnót, takich jak roztropno±¢,
sprawiedliwo±¢, umiarkowanie czy m¦stwo, przychodzi pó¹niej.
Dziecko nie jest w stanie rozró»ni¢ co jest dobre, a co zªe, bra-
kuje mu do±wiadczenia, a tego nabywa si¦ z czasem. Natomiast
wiara wypªywa z jego serca, bo zdaje sobie spraw¦, »e wiara
w sªowa starszych � jest dla niego jedynym ¹ródªem, aby si¦
zorientowa¢ w otaczaj¡cym je ±wiecie i czego± si¦ o nim do-
wiedzie¢�6. Dziecko wierzy bezgranicznie swoim rodzicom, gar-
nie si¦ do nich z miªo±ci¡ i ufa im. Na takim wªa±nie podªo»u
nale»y rozwija¢ cnot¦ wiary. Takie podej±cie nie tyle �nie gwaª-
ci psychiki dziecka, ale caªkowicie jej odpowiada i znakomicie
si¦ przyczynia do mocnego oparcia caªego pó¹niejszego rozwoju
moralnego i religijnego na podstawach zªo»onych bardzo wcze-
±nie, bo w samych zacz¡tkach »ycia duchowego�7.

Wa»ne jest aby rodzice nie tylko mówili dziecku o Bogu,
ale modlili si¦ wspólnie i wypeªniali jego wyobra¹ni¦ obrazami
biblijnymi. Z ich tre±ci powoli b¦dzie si¦ wyªaniaª peªny obraz
»ycia chrze±cija«skiego, co jest bardzo wa»ne dla wychowania
religijnego. Rodzice powinni nauczy¢ swoje dzieci jak rozró»nia¢
dobro od zªa, gdy» �mo»no±¢ ±wiadomego grzeszenia przychodzi
dopiero z chwil¡, kiedy dziecko ma takie panowanie nad swymi
wewn¦trznymi procesami psychicznymi, »e jest za nie w pewnej
mierze odpowiedzialne, i w tym momencie trzeba, aby miaªo ju»

5 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza II/1, Lublin 2000, s. 151
6 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 151
7 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 152
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jasne poj¦cie o tym, na czym polega grzech�8. Dziecko, kiedy
zrozumie, »e ¹le uczyniªo powinno przeprosi¢ za swój czyn i oka-
za¢ posªusze«stwo wychowawcy, gdy» w wieku lat dziewi¦ciu,
kiedy przyjmie do swego serca Chrystusa, jest na tyle rozwi-
ni¦te, »e rozumie podstawowe prawdy wiary i wyczuwa ró»nic¦
mi¦dzy dobrem a zªem.

W wychowaniu wiary bardzo istotn¡ spraw¡ jest dawanie do-
brego przykªadu. Przykªad bowiem jest dopeªnieniem pouczenia
ustnego. Cz¦sto zdarza si¦, »e rodzice nie przywi¡zuj¡ wagi do
dawania przykªadu, owszem mówi¡ jak powinno si¦ robi¢ i »y¢,
ale niejednokrotnie nie znajduje to potwierdzenia w ich czynach.
Jednak w dziedzinie wiary i moralno±ci sam brak przykªadu jest
ju» zªym przykªadem. Czªowiek, a w szczególno±ci dziecko ma
wrodzon¡ skªonno±¢ do na±ladowania. Jest to skªonno±¢ ±wia-
doma, �a gdy idzie o starszych, maj¡cych dla dziecka szczególn¡
powag¦, jak rodzice, starsze rodze«stwo, wychowawcy, nauczy-
ciele, kapªani, nabiera w jego oczach charakteru obowi¡zku; ono
w nich widzi wzory, których na±ladowanie daje mu pewno±¢, »e
post¦puje, jak nale»y�9. Rola przykªadu jest szczególnie istotna
w wieku dzieci¦cym i mªodzie«czym, gdy» wtedy umysª dziecka
jest najbardziej podatny na wpªywy i najbardziej plastyczny.
Nie znaczy to, »e w pó¹niejszym okresie rozwoju przykªad traci
na swym znaczeniu. Wówczas te» jest on wa»ny, a zaniedby-
wanie go przez rodziców, którzy twierdz¡, »e dziecko jest ju»
dorosªe i samo decyduje co jest dobre, a co zªe, jest bª¦dem.
Dawanie dobrego przykªadu nie powinno wynika¢ z przymusu,
lecz z przekonania wypªywaj¡cego z serca. Szczególnie zobowi¡-
zani s¡ do tego rodzice, poniewa» �w czynno±ciach i uczuciach
ludzkich, w których do±wiadczenie ma bardzo wa»ne znaczenie,
przykªady bardziej poci¡gaj¡ ni» sªowa. Zwªaszcza, »e mªodzi
ludzie bardziej s¡ skªonni na±ladowa¢ przykªad czynów swych
nauczycieli, ni» trzyma¢ si¦ sªów ich nauki�10.

Wychowanie wiary i zmysªu katolickiego i trwanie w nich
powoduje, »e w mªodym czªowieku ksztaªtuje si¦ pewien rodzaj

8 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 153
9 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 162
10 �w. Tomasz, STh 1�2, 34,1, za: F. W. Bednarskim, Zagadnienia peda-

gogiczne, Londyn 1982, s. 26
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±wiatopogl¡du. Jest to ±wiatopogl¡d religijny, który polega na
kierowaniu si¦ w »yciu prawdami wiary. Wiara bowiem �pojawia
si¦ zarazem w naszych wªadzach decyzji, w woli, jako zespóª
motywów, podanych woli przez intelekt, by±my kierowali si¦ do
Boga i nawi¡zywali z Nim zbawiaj¡ce nas staªe wi¦zi�11.

3.2. Nadzieja

Nadzieja jest �usposobieniem woli w d¡»eniu do dóbr trud-
niejszych do zdobycia. Ona to sprawia, »e czªowiek nie zniech¦ca
si¦ i nie cofa, ale stara si¦ o wi¦kszy wysiªek i, o ile to mo»li-
we, o pomoc postronn¡, aby dopi¡¢ swego celu�12. Cech¡ cha-
rakterystyczn¡ nadziei jest ufno±¢ na któr¡ skªadaj¡ si¦ spokój
i pewno±¢ siebie. Nadzieja opiera si¦ na wªasno±ci dobra. Jest
ona pragnieniem dobra. Jednak jest ono silniejsze ni» po»¡danie
dóbr ªatwych do uzyskania, które zwykle s¡ mniej warto±ciowe.
Dzi¦ki nadziei czªowiek potra� przyj¡¢ dobro od drugiej oso-
by, stajemy si¦ bardziej otwarci na proponowan¡ przyja¹« czy
miªo±¢. Nadzieja tak»e podlega procesowi wychowania, bowiem
�daje tylko pewn¡ ogóln¡ skªonno±¢, któr¡ roztropno±¢ winna
normowa¢, i nie pozwoli¢ ani na zbyt ªatwe zniech¦canie si¦, ani
na zbyt pochopne rachowanie na cudz¡ pomoc. T¦ to ostatni¡
skªonno±¢ pi¦tnuje powiedzenie: nadzieja jest matk¡ gªupich�13.
Szczególnie dzieci, ch¦tnie wyr¦czaj¡ si¦ rodzicami w wielu spra-
wach, które same mog¡ rozwi¡za¢ czy zrobi¢. Oni za± nie±wiado-
mi zagro»enia ch¦tnie wykonuj¡ owe czynno±ci za swoje dzieci,
zwalaj¡c ich lenistwo na karb lat mªodzie«czych. Potem, kiedy
dziecko wyrasta z okresu wieku mªodzie«czego, rodzice niejed-
nokrotnie zastanawiaj¡ si¦ gdzie popeªnili bª¡d. M¡dra miªo±¢
nie polega na pobªa»aniu we wszystkich rzeczach. Dziecko po-
winno zna¢ swój zakres obowi¡zków i stara¢ si¦ je wykonywa¢,
a nie zdawa¢ si¦ na ci¡gª¡ pomoc rodziców.

Z nadziej¡ ª¡czy si¦ boja¹«. Obydwie maj¡ za przedmiot
� jedna wprawdzie dobro, a druga zªo, ale dobro lub zªo nie-

11 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki. . . , s. 57
12 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 168
13 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 170
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obecne, czyli dopiero przyszªe, trudne, ale nie niemo»ebne do
uzyskania lub unikni¦cia�14. Boja¹« odgrywa bardzo wa»n¡ rol¦
w wychowaniu. To dzi¦ki niej mªody czªowiek zwraca wi¦ksz¡
uwag¦ na swoje czyny i sªowa. Maªe dziecko, kiedy zrobi zªy
uczynek i zdaje sobie z tego spraw¦, wie »e b¦dzie za to uka-
rane. Wa»ne jest wi¦c, aby rodzice zwracali uwag¦ na dbaªo±¢
i staranno±¢ wykonywanych przez dzieci czynno±ci, które im po-
wierzyli, bo �kto si¦ zaprawi do tego, aby nic nie robi¢ byle jak,
ale wszystko jak najlepiej, kto umiªuje ideaª doskonaªo±ci i b¦-
dzie staraª si¦ go urzeczywistni¢, nawet w drobnych szczegóªach
codziennego »ycia, ten b¦dzie miaª ju» doskonaªe podªo»e do
boja¹ni bo»ej�15. Boja¹« bo»a jest odzwierciedleniem boja¹ni
z jak¡ dzieci odnosz¡ si¦ do rodziców, �aby w niczym czci bo»ej
nie uchybi¢�16. Dziecko od najmªodszych lat powinno uczy¢ si¦
odpowiedzialno±ci za swoje post¦powanie. Musi kojarzy¢ pew-
ne swoje zachowania ze skutkami, jakie one wywoªuj¡. Je»eli na
przykªad, dziecko mimo tego, i» byªo wcze±niej upominane kil-
kakrotnie, zrobi co± czego nie powinno przykªadowo zbije szyb¦
piªk¡, wówczas musi ponie±¢ konsekwencje, ale na miar¦ swo-
ich mo»liwo±ci. Kara wymierzona dziecku, nie powinna by¢ na-
rzucona, ale raczej zaproponowana. Sukcesem wychowawczym
jest to, i» dziecko przyjmuje dobrowolnie kar¦. Dzieci s¡ bardzo
rozumne i maj¡ poczucie sprawiedliwo±ci, ªatwo wi¦c przyjm¡
�sensown¡� kar¦. Jednak karanie posiada swoje bardzo ±ci±le
okre±lone warunki. Je»eli dziecko nie jest kochane, karanie b¦-
dzie dodatkowym ranieniem go. Kara¢ dziecko maj¡ prawo tylko
ci rodzice, którzy je kochaj¡.

Ksztaªtowanie boja¹ni daje owoce w pó¹niejszym okresie »y-
cia. W stosunku do swoich opiekunów mªody czªowiek zacho-
wuje boja¹«, lecz nie dlatego »e si¦ ich boi. Boi si¦ raczej o nich,
aby nie przysporzy¢ im niepotrzebnych przykro±ci. To wªa±nie
boja¹« wstrzymuje dzieci od popeªnienia zªego uczynku. Nie jest
to reguª¡, bo oczywi±cie istniej¡ rodziny patologiczne w których
brak jakichkolwiek zasad czy warto±ci, ale zawsze jest nadzie-
ja, »e dzieci z takich rodzin znajd¡ osoby godne na±ladowania

14 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 178
15 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 193
16 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 193
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w innym ±rodowisku. Jednak peªne wychowanie nadziei i boja¹-
ni bo»ej jest mo»liwe tylko w atmosferze cnoty miªo±ci, która
sprawi, �»e nadzieja nie b¦dzie si¦ wysuwa¢ jako naczelna po-
budka naszych czynów, a w boja¹ni obawa kary b¦dzie te» coraz
bardziej ust¦powa¢ przed czuªo±ci¡ na cze±¢ bo»¡ i obaw¡, aby
jej »adn¡ win¡ nie pomniejszy¢�17.

3.3. Miªo±¢

Cnoty wiary i nadziei znajduj¡ doskonaªy punkt zaczepienia
we wrodzonej dzieciom skªonno±ci do wierzenia sªowom star-
szych i zaufania ich opiece. �Z miªo±ci¡ sprawa przedstawia si¦
nieco inaczej. Nie brak w naszej naturze przyrodzonej skªon-
no±ci do miªowania sobie podobnych, i skªonno±¢ ta nieraz si¦
u dzieci przejawia, ale nieraz te» mo»na u nich zauwa»y¢, i to
od wczesnych lat, odruchy egoistycznej miªo±ci wªasnej, która
tamte skªonno±ci hamuje albo i zupeªnie zatrzymuje�18. U ma-
ªych dzieci spotykamy si¦ raczej ze zjawiskiem egocentryzmu,
który ¹le ukierunkowany mo»e z czasem zmieni¢ si¦ w egoizm.
Egocentryzm jest wywoªany naturaln¡ potrzeb¡ zwracania na
siebie uwagi innych, po to aby dziecko nie ulegªo jakiemu± wy-
padkowi. Nale»y te» z rozs¡dkiem wyczu¢ prawdziwe potrzeby
dziecka, aby nie speªnia¢ ka»dej jego zachcianki.

Miªo±¢ jest jakby motorem wszystkich cnót. �W stosunku do
ka»dej cnoty jest tym, czym dusza w stosunku do ciaªa, gdy»
jest czynnikiem o»ywiaj¡cym caª¡ nasz¡ osobowo±¢ w stosunku
do celu nadprzyrodzonego, który jedynie stanowi sens naszego
»ycia na ziemi. Innymi sªowy miªo±¢ jest form¡ czyli istotno±ci¡
ka»dej cnoty, podobnie jak dusza jest form¡ czyli istotno±ci¡
czªowieka�19. Tym co nas niejako przyci¡ga do miªo±ci jest ch¦¢
zjednoczenia si¦ z czym± wspólnym, a jedno±¢ ta jest przyczyn¡
miªo±ci, jej istot¡ i jej najwa»niejszym nast¦pstwem.

W »yciu moralnym istniej¡ cztery zjawiska, którym nadaje-
my nazw¦ miªo±ci, a s¡ to upodobanie, po»¡danie, »yczliwo±¢

17 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 193
18 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 201
19 F. W. Bednarski, Zagadnienia. . . , s. 173
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i przyja¹«. Wszystkie te zjawiska maj¡ swe ¹ródªo w upodoba-
niu. Istotn¡, a jednocze±nie bardzo trudn¡ spraw¡ pozostaje wy-
chowanie cnoty miªo±ci. Gªównie ze wzgl¦du na silny pr¡d mate-
rializmu i sentymentalizmu, który skutecznie zapobiega rozró»-
nianiu w psychice czªowieka �czynno±ci woli na poziomie umy-
sªowym od podobnych im afektów na poziomie zmysªowym,
czyli odczu¢ (. . . ). Miªo±¢ zacz¦to sprowadza¢ tylko do tej ni»-
szej dziedziny, a przynajmniej wedle wzorów miªo±ci uczuciowej
chciano ocenia¢ wy»sz¡ miªo±¢ duchow¡�20. Do rodziców nale»y
takie wychowanie dzieci, aby jasno widziaªy ró»nic¦ mi¦dzy mi-
ªo±ci¡ uczuciow¡, a duchow¡ i nie uto»samiaªy ich. Jest to o ty-
le wa»ne, »e dziecko znaj¡c t¡ ró»nic¦ nie b¦dzie si¦ kierowaªo
w »yciu wyª¡cznie uczuciami. Fascynacje dominuj¡ce w czªo-
wieku w okresie ksztaªtowania jego osobowo±ci nie mog¡ by¢
podstaw¡ podejmowania decyzji w dorosªym »yciu. To czªowiek
musi nauczy¢ si¦ panowa¢ nad swymi emocjami i uczuciami,
a nie one nad nim. ��w. Tomasz w jednym ze swych artyku-
ªów uczy, »e miªo±¢ prowadzi do ekstazy. Nie idzie mu tam by-
najmniej o te stany nadzwyczajne w dziedzinie poznania, jakie
silne przejawy miªo±ci ró»nego rodzaju mog¡ wywoªa¢, ale o to
ciche wychodzenie z siebie i zapominanie o sobie wobec tych,
z którymi nas ª¡czy prawdziwa miªo±¢ »yczliwa. Z niej wypªywa
gorliwo±¢ o ich sprawy, które bierzemy do serca jakby byªy nasze
wªasne�21.

Przedmiotem, czyli formalnym czynnikiem miªo±ci jest do-
bro, lecz gdy jest ono nieobecne pojawia si¦ pragnienie posiada-
nia go, gdy jest obecne pojawia si¦ uczucie zadowolenia. Jednak
te uczucia poprzedza inne o wiele gª¦bsze. Jest nim upodoba-
nie (amor complacentiae), które nie bierze pod uwag¦ tego czy
przedmiot jest obecny czy te» nie. Upodobanie jest podstawo-
wym nastawieniem do przedmiotu. W dziedzinie zmysªowo �
duchowej podobny charakter maj¡ upodobania estetyczne, któ-
re wzbudzaj¡ �radosne upodobanie� bez pragnienia prze»ycia
podobnych wra»e«, gdy nie ma ku temu odpowiednich warun-
ków. Upodobanie jako �pierwsze ustosunkowanie si¦ czy to na-

20 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 197
21 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 208
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szej uczuciowo±ci, czy to woli do jakiego± przedmiotu jest ¹ró-
dªem wszystkich pó¹niejszych zarówno uczu¢, jak i afektów woli
i ono zawsze w nich trwa jako ich podstawowe podªo»e�22.

Czasami upodobanie nie wzbudza innych uczu¢, ale zdarza
si¦ i tak, »e upodobanie zapocz¡tkowuje proces po»¡dania. Ka»-
dy czªowiek, a szczególnie mªody szuka peªni szcz¦±cia w »yciu
materialnym, doznaniach zmysªowych czy umysªowych i to po-
woduje, »e gdy ju» sobie co± upodoba to budzi si¦ w nim po»¡da-
nie posiadania tego czego±. Po»¡danie (amor concupiscentiae)
jest pewnym d¡»eniem do dobra nieobecnego w którym si¦ ma
upodobanie. Przykªadem jest tu cnota nadziei, gdy» � jest ona
rozwini¦ciem, utrwaleniem i podniesieniem do poziomu nad-
przyrodzonego niemilkn¡cego nigdy w naszym sercu po»¡dania
peªnego i nieko«cz¡cego si¦ szcz¦±cia�23. Bardzo cz¦sto mªodzi
ludzie bª¦dnie interpretuj¡ po»¡danie nazywaj¡c je miªo±ci¡. Ta-
kie pomyªki zachodz¡ kiedy w mªodym czªowieku zaczynaj¡ si¦
budzi¢ zmysªy i nie potra� on zapanowa¢ nad swymi pop¦da-
mi. �atwo wówczas przychodzi powiedzenie sªów: kocham ci¦.
Wynika ono z niezrozumienia istoty miªo±ci, która opiera si¦
na realno±ci. Dlatego tak istotne jest wskazanie na te ró»ni-
ce. Takie rozumienie miªo±ci mo»e potem odbi¢ si¦ negatywnie
na przyszªych wyborach »yciowych rani¡c najbli»szych, a szcze-
gólnie dzieci które �odczuwaj¡ nie±wiadome rozd¹wi¦ki mi¦dzy
rodzicami, a gdy spostrzeg¡ ich wzajemn¡ niech¦¢, wytwarza si¦
w nich bardzo niebezpieczny uraz braku bezpiecze«stwa�24. Nie
mo»na bowiem po»¡dania stawia¢ jako fundamentu przyszªej
rodziny, oczywi±cie b¦dzie ono zawsze �podstawowym motorem
»ycia stworze«, i caªa rzecz w tym, aby byªo ono u istot ro-
zumnych podporz¡dkowane czynnikom duchowym, zdolnym do
wy»szych przejawów miªo±ci, do »yczliwo±ci i przyja¹ni�25.

Kolejnym zjawiskiem jest »yczliwo±¢ (amor benevolentiae),
która tym ró»ni si¦ od po»¡dania, »e czªowiek nie d¡»y do przed-
miotu upodobanego ze wzgl¦du na samego siebie, lecz na kogo±
innego. W »yczliwo±ci spotykaj¡ si¦ dwa upodobania. Jedno

22 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 198
23 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 198
24 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 47
25 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 200

31



znajduje si¦ w tym, komu si¦ czego± po»¡da, a drugie w tym
czego si¦ jemu po»¡da. �yczliwo±¢ stoi na wy»szym poziomie ni»
po»¡danie i nie jest spotykana w »yciu zmysªowym, gdy» �ma
ona swe ¹ródªo w jedno±ci wynikaj¡cej z posiadania wspólnej
natury (. . . )�26. Miªo±¢ zmysªowa mo»e by¢ tylko miªo±ci¡ po-
»¡dania. Tam gdzie czynniki zmysªowe bior¡ gór¦ nad umysªo-
wymi, tam caªe post¦powanie czªowieka oparte jest na egoizmie
i bierno±ci i nie ma w nim miejsca na miªo±¢ »yczliw¡.

Wy»szym stopniem miªo±ci jest przyja¹« (amor amicitiae).
Tak jak »yczliwo±¢ mo»emy rozci¡gn¡¢ na wszystkie osoby, tak
przyja¹« dotyczy osób które si¦ znaj¡ i darz¡ si¦ nawzajem
»yczliwo±ci¡. �Jedynie bowiem na wzajemnej »yczliwo±ci oparta
przyja¹« zasªuguje na to miano i posiada cechy czego± najszla-
chetniejszego w »yciu ludzkim, a zarazem i czego± trwaªego�27.

Miªo±¢, jak ju» zostaªo wcze±niej powiedziane, jest nast¦p-
stwem ch¦ci zjednoczenia si¦ z czym± wspólnym. Konsekwencj¡
takiej miªo±ci jest coraz lepsze poznawanie si¦ na gruncie du-
chowym, za czym idzie wi¦ksze przywi¡zanie do prawdziwych
warto±ci poznanych w drugiej osobie. Jednak nie zawsze tak si¦
dzieje bowiem �co± bardzo niedoskonale poznanego mo»e wzbu-
dzi¢ o wiele wi¦ksz¡ miªo±¢ ni» co±, co si¦ lepiej poznaªo�28.
Jest to dobrze widoczne na przykªadzie maª»e«stw zawartych
po zbyt krótkim czasie, kiedy dwoje ludzi nie zd¡»yªo si¦ do-
brze pozna¢. Potem zbieraj¡ »niwo swych pochopnych decyzji.
Rodzice powinni tak kierowa¢ wychowaniem, aby dzieci mogªy
pó¹niej odró»ni¢ zwykª¡ fascynacj¦ drug¡ osob¡ od prawdziwej
miªo±ci. Kiedy w dorosªym »yciu przyjdzie czas próby to prze-
trwa to maª»e«stwo, którego fundamentem jest miªo±¢ a nie
fascynacja. Nale»y wi¦c wystrzega¢ si¦ sprowadzania miªo±ci
�dla kogo± do miªo±ci samego siebie i miªowania go bardziej
przez po»¡danie zadowolenia, jakie sprawia, ni» z »yczliwo±ci
dla niego samego�29 oraz zrozumie¢, »e nie jest ona uczuciem.
Gdyby miªo±¢ byªa uczuciem, wtedy nie mo»na by jej byªo ±lu-
bowa¢. Nie mo»na byªoby skªada¢ przysi¦gi maª»e«skiej. Nie

26 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 200
27 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 200
28 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 203
29 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 206
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mo»na wszak»e ±lubowa¢ czy przysi¦ga¢, »e b¦dzie si¦ zawsze
prze»ywa¢ okre±lone uczucia. Wszelkie uczucia i prze»ycia emo-
cjonalne s¡ spontaniczn¡ reakcj¡ organizmu na to, co dziej¦ si¦
w nas samych i w naszym kontakcie ze ±wiatem zewn¦trznym.

Uczenie si¦ miªo±ci nie jest procesem spontanicznym ani ªa-
twym. Miªo±¢ jest bowiem najtrudniejszym ze wszystkich spo-
sobów korzystania z wolno±ci. Stawia najwi¦ksze wymagania.
Z tego wzgl¦du uczenie si¦ dojrzaªej miªo±ci nie mo»e nast¡-
pi¢ nagle czy bez wysiªku. Obejmuje konkretne fazy rozwoju:
pierwsza to wi¦¹ emocjonalna dziecka z rodzicami, druga to
zakochanie, które oznacza intensywne zauroczenie emocjonal-
ne w drugiej osobie. Kiedy mija, mªody czªowiek odkrywa, »e
pomyliª si¦ s¡dz¡c, i» jest ju» caªkiem dorosªy i niezale»ny. Je-
go rosn¡ca niezale»no±¢ emocjonalna od rodziców okazaªa si¦
raczej pokonaniem pewnego etapu zale»no±ci, ni» osi¡gni¦ciem
caªkowitej niezale»no±ci. Cierpienie, którego doznaª w czasie za-
kochania, pozwala mu odkry¢ t¦ prawd¦, która znajdowaªa si¦
poza jego zasi¦giem, gdy byª jeszcze dzieckiem i gdy stopniowo
uniezale»niaª si¦ od swoich rodziców. Prawd¦, »e wi¦zi oparte na
silnej potrzebie emocjonalnej lub na zauroczeniu emocjonalnym
nie przynios¡ mu nigdy peªnego szcz¦±cia, »e takie wi¦zi b¦d¡
go ci¡gle na nowo niepokoiªy i utrudniaªy uczenie si¦ dojrzaªej
miªo±ci. Samo zakochanie jest t¦sknot¡ czªowieka za miªo±ci¡,
która jest czym± wi¦cej ni» uczuciem czy fascynacj¡ emocjonal-
n¡. Miªo±¢ w swej istocie jest trosk¡ o los drugiego czªowieka,
a nie romantycznym szukaniem dobrego nastroju. Dobry nastrój
wywoªany blisko±ci¡ drugiej osoby jest raczej konsekwencj¡ mi-
ªo±ci, a nie jej istot¡. Miªo±¢ wymaga takiego dziaªania na rzecz
drugiego czªowieka, które rzeczywi±cie go umacnia i sªu»y jego
rozwojowi. Wymaga tak»e obiektywnego spojrzenia na drugie-
go czªowieka, co nie jest takie ªatwe. Jest to o tyle wa»niejsze,
im bardziej niedojrzaªy jest drugi czªowiek oraz im bardziej on
sam nie rozumie wªasnej sytuacji, a tak»e im bardziej nie jest
±wiadomy tego, co rzeczywi±cie si¦ z nim dzieje. W takiej wªa-
±nie sytuacji niezrozumienia znajduj¡ si¦ mªodzi ludzie. Cz¦sto
nie dostrzegaj¡ tego, co jest dla nich dobre ani nie zdaj¡ sobie
sprawy z tego, co im szkodzi. Pragn¡ zwykle tego, co ªatwiejsze
a nie tego, co warto±ciowsze. Dlatego wªa±nie rodzice nie ko-
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chaliby dojrzale swoich dzieci, gdyby tylko wczuwali si¦ w ich
subiektywne prze»ycia oraz pragnienia i bezkrytycznie starali si¦
je zaspokoi¢. Kocha¢ to troszczy¢ si¦ o dobro drugiego czªowieka
tak»e wtedy, gdy on sam nie rozumie naszej miªo±ci i gdy czyni
wszystko, by nas do siebie zniech¦ci¢. Uczenie wychowanków
tego typu miªo±ci wymaga nie tylko precyzyjnego ukazywania
natury miªo±ci. Wymaga przede wszystkim ±wiadectwa ze stro-
ny wychowawców. Tylko ci bowiem ucz¡ si¦ kocha¢, którzy sami
czuj¡ si¦ kochani dojrzaª¡ miªo±ci¡.

Trwanie rodziny jest uzale»nione od piel¦gnowania w niej
relacji osobowych. Te jednak z czasem mog¡ zanika¢. Aby te-
mu przeciwdziaªa¢, maª»onkowie powinni piel¦gnowa¢ wzajem-
n¡ miªo±¢ i darzy¢ si¦ zaufaniem. Sami musz¡ by¢ dojrzaªymi
lud¹mi, aby mogli dojrzale wychowa¢ swoje dzieci. Je±li dziec-
ko b¦dzie widziaªo ich wzajemn¡ miªo±¢ i to, jak odnosz¡ si¦
do siebie, wówczas b¦dzie traktowa¢ innych z nale»ytym sza-
cunkiem. Mªodzi ludzie cz¦sto odczuwaj¡ trosk¦ rodziców jako
ograniczanie ich wolno±ci osobistej, nie rozumiej¡ jednocze±nie,
»e zakazuj¡c im pewnych rzeczy, rodzice jedynie chroni¡ ich
wolno±¢. Przed rodzicami stoi równie» bardzo wa»ne zadanie
pokazania ró»nicy mi¦dzy miªo±ci¡ uczuciow¡ a duchow¡, po to
by dziecko nie kierowaªo si¦ w »yciu wyª¡cznie emocjami. Kiedy
samo zechce zaªo»y¢ rodzin¦ b¦dzie si¦ liczyªa ta miªo±¢, która
pozwoli przetrwa¢ ci¦»kie chwile i nie zaªamie si¦ w czasie pró-
by. Rodzice, najlepiej swoim przykªadem, powinni u±wiadomi¢
mªodemu czªowiekowi, »e w maª»e«stwie nie ma ju» � ja� i �ty�,
ale �my�. Zarówno rado±ci jak i smutki dotycz¡ obu maª»onków
i nie ma tu miejsca na egoizm.
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Rozdziaª 4

Szkoªa miejscem utrwalania i pogª¦biania
relacji osobowych

Wraz z pój±ciem do szkoªy rozpoczyna si¦ nowy etap w »y-
ciu dziecka. Do zada« szkoªy nie nale»y tylko przekazywanie
uczniom okre±lonej wiedzy i umiej¦tno±ci. Szkoªa powinna przede
wszystkim by¢ kontynuacj¡ wychowania w rodzinie. Powinna
uczy¢ rozumienia czªowieka i rzeczywisto±ci. Jej wpªyw jest ogrom-
ny, poniewa» oddziaªuje na mªodego czªowieka przez wiele lat
ksztaªtuj¡c jego ±wiatopogl¡d i wprowadzaj¡c w okre±lony typ
wi¦zi spoªecznych. Uczestniczy wi¦c w wychowaniu i wa»ne jest,
aby grono pedagogiczne miaªo tego ±wiadomo±¢ i aby jego od-
dziaªywania wychowawcze byªy dostosowane do wieku, potrzeb
i mo»liwo±ci wychowanków. Bardzo istotn¡ spraw¡ jest odpo-
wiednie przygotowanie nauczycieli, którzy oprócz dziaªa« dy-
daktycznych musz¡ dawa¢ odpowiedni przykªad swoim wycho-
wankom, pobudza¢ w nich zainteresowanie do danego przedmio-
tu i przede wszystkim nie poddawa¢ si¦ je±li wyniki s¡ niedo-
statecznie wysokie.

Obecnie mo»na zaobserwowa¢ kryzys w±ród dzieci i mªodzie-
»y. Jest on odzwierciedleniem kryzysu ludzi dorosªych. Doro±li
nie zawsze kieruj¡ si¦ w swoim post¦powaniu do prawdy i do-
bra, a to obserwuje mªodzie» ch¦tnie podchwytuj¡c ªatwiejsze
rozwi¡zania, co nie znaczy »e lepsze. Rola nauczycieli jest tak
istotna, gdy» decyduj¡c si¦ na nauczanie bior¡ na siebie pew-
n¡ odpowiedzialno±¢. Ich sªowa i czyny powinny by¢ wzorcowe.
Jednak nie zawsze tak jest, bowiem nauczycielem cz¦sto zostaj¡
osoby nieodpowiedzialne, które maj¡ kªopoty z wªasnym »yciem
wewn¦trznym.

Drug¡ wa»n¡ spraw¡ jest wspóªpraca rodziców ze szkoª¡.
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�Wspóªpraca ta nie mo»e si¦ ograniczy¢ do udziaªu w �wywia-
dówkach� szkolnych ani do uznania ocen szkolnych za barometr
pilno±ci dziecka lub za gªówny cel zabiegów wychowawczych�1.
Rodzice powinni czynnie interesowa¢ si¦ osi¡gni¦ciami dziecka,
mobilizowa¢ je w przypadku zniech¦cenia, pomaga¢ w odrabia-
niu prac domowych. Je±li wyst¡pi¡ jakie± problemy, na przykªad
gdy syn czy córka przynosz¡ zªe oceny, mimo, »e pracuj¡ w do-
mu nad przygotowaniem lekcji, rodzice powinni zadba¢ o to, by
dziecko posªugiwaªo si¦ wªa±ciw¡ metod¡ uczenia si¦. �Cz¦sto
bowiem zdarza si¦, »e jedynym powodem niepowodze« szkol-
nych nie jest ani lenistwo, ani brak uzdolnie« czy warunków
do pracy ale tylko brak wªa±ciwej metody�2. Wa»ne jest wów-
czas, aby rodzic nie tylko dopilnowaª czy zadanie jest wykona-
ne, ale by sprawdziª czy jest wykonane poprawnie. To nie tylko
buduje wi¦¹ zaufania mi¦dzy rodzicami a dzie¢mi, ale uªatwia
wyeliminowanie narastaj¡cych kon�iktów z powodu zªych ocen.
O ile ªatwiejsze jest dopilnowanie pewnych spraw w odpowied-
nim czasie, ni» pó¹niejsze ich naprawianie co przysparza nerwów
zarówno rodzicom jak i dzieciom.

Dziecko id¡c do szkoªy powinno mie¢ zakorzenione pewne
wzorce post¦powania, które nie rozpªyn¡ si¦, gdy jaki± kolega
powie co±, co wzbudzi zainteresowanie dziecka. Dlatego tak wa»-
ne s¡ relacje osobowe spajaj¡ce rodzin¦. Relacje dzi¦ki którym
negatywny wpªyw innych na mªodego czªowieka wydaje si¦ by¢
znikomy. Zale»no±¢ �mi¦dzy rodzin¡ i szkoª¡ jest ze strony rodzi-
ny wnoszeniem przez ucznia we wspólnot¦ szkoln¡ i spoªecze«-
stwo odniesie« osobowych, a ze strony szkoªy jest ich podj¦ciem
i wypeªnianiem relacjami poznania i post¦powania�3. Sposób
post¦powania zale»y od sposobu my±lenia danego wychowanka,
dlatego wa»ne jest ksztaªcenie u wychowanków logicznego my-
±lenia. Szkoªa w wychowaniu odgrywa bardzo istotn¡ rol¦, ale
nie jest najwa»niejsza. To rodzice ksztaªtuj¡ w dziecku wyj±cio-
w¡ wra»liwo±¢ na to co prawdziwe i dobre. �I w tym co wcze-
±niejsze i wyj±ciowe szkoªa ma sytuowa¢ uczniów. Tylko wtedy
peªniej przygotuje ich do »ycia. Chroni ich tym samym przed

1 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 116
2 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 117
3 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 28
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zaªamaniami i poczuciem przegranej. Nigdy bowiem nie zawodzi
miªo±¢, wiara i nadzieja. Zawodz¡ szczegóªowe cele i oceny�4

Nauczyciele powinni przekazywa¢ swoim uczniom prawdzi-
w¡ wiedz¦, tak¡ która czyni czªowieka lepszym i m¡drzejszym,
bo �wiedza, która nie pobudza do wierno±ci dobru, ujawnia po-
mijanie prawdy, a to pomijanie jako raczej brak umiej¦tno±ci jej
rozpoznawania nie powoduje ksztaªtowania si¦ prawych sumie«.
Szkoªa jest wi¦c przede wszystkim odpowiedzialna za uksztaª-
towanie sumienia uczniów. i mo»na wobec tego mierzy¢ poziom
szkoªy tym skutkiem, którym jest szlachetno±¢ uczniów jako
scalenie w ich osobowo±ci odniesie« do prawdy i dobra�5. Szko-
ªa jest pierwszym miejscem, w którym dzieci rozumiej¡c poj¦cie
dobra i zªa mog¡ sprawdzi¢ si¦ na pªaszczy¹nie spoªecznej. Ucz¡
si¦ wzajemnego szacunku i wspóª»ycia z innymi. Dla mªodszych
dzieci jest to dosy¢ trudna sytuacja, gdy» nie ma w pobli»u
rodziców, którzy do tej pory zawsze stan¦li w obronie. Pewn¡
namiastk¡ rodziców jest nauczyciel, który daj¡c przykªad swoim
zachowaniem oraz �sytuuj¡c ucznia w wi¦zi z prawd¡ i dobrem
usprawnia go w pomijaniu faªszu i zªa, a tym samym pomaga
mu w uzyskiwaniu prawo±ci sumienia�6.

4.1. Wychowanie umysªu

Jednym z najtrudniejszych zada« wychowawczych jest ksztaª-
towanie dojrzaªego my±lenia, a to ze wzgl¦du na to, »e sposób
post¦powania mªodego czªowieka zale»y od sposobu my±lenia.
Dzieci jak i mªodzie» nie zawsze post¦puj¡ zgodnie z tym co kie-
ruje ich do prawdy i dobra. Cz¦sto kieruj¡ si¦ tym, co wydaje
si¦ by¢ ªatwiejsze. Takie niekorygowane post¦powanie pozbawia
ich szans na szcz¦±liwe i dojrzaªe »ycie. Czªowiek z jednej strony
potra� logiczne my±le¢, analizowa¢ poszczególne fakty i zdarze-
nia, wyci¡ga¢ odpowiednie wnioski z okre±lonych do±wiadcze«.
Z drugiej strony potra� by¢ ra»¡co nielogiczny, my±le¢ w sposób
wra»eniowy, podchodzi¢ do wielu spraw emocjonalnie. Rozbie»-

4 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 90
5 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 88
6 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 87
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no±ci mi¦dzy tymi dwoma typami my±lenia wynikaj¡ z tego, »e
cz¦sto my±l¡c w sposób racjonalny my±li si¦ o innych i o ota-
czaj¡cym ±wiecie. My±lenie jest wówczas obiektywne. Czªowiek
wyst¦puje w roli obserwatora. Sytuacja zmienia si¦ gdy czªowiek
zaczyna zastanawia¢ si¦ nad rzeczami, zjawiskami czy osobami,
które maj¡ bezpo±redni zwi¡zek z nim samym. Wówczas za-
traca si¦ gdzie± logika i precyzja ust¦puj¡c miejsca emocjom.
Cz¦sto zdarza si¦, »e takie my±lenie wprowadza mªodego czªo-
wieka w bª¡d. Mo»na to dokªadnie zaobserwowa¢ na przykªadzie
nastolatków, którzy w swoim post¦powaniu i my±leniu kieruj¡
si¦ w gªównej mierze emocjami i uczuciami. I tu jest potrzeb-
na korekta wychowawcy, bowiem im bardziej jest zaburzone
»ycie wychowanka tym bardziej zaburzone jest jego my±lenie.
Brak zainteresowania ze strony wychowawcy mo»e doprowa-
dzi¢ do przykrych konsekwencji w »yciu dorosªym. Zaburzone
rozumowanie wynika z potrzeby zachowania zgodno±ci mi¦dzy
my±leniem, a post¦powaniem. Kiedy czªowiek ¹le post¦puje na-
st¦puje rozd¹wi¦k mi¦dzy jego przekonaniem a zachowaniem.
Ma wówczas dwie sytuacje do wyboru: albo dostosowa¢ my±le-
nie do post¦powania, albo by¢ wiernym my±leniu. Du»o ªatwiej
jest zmieni¢ my±lenie ni» post¦powanie, dlatego te» wielu ludzi
wkracza na t¡ ªatwiejsz¡ drog¦ i cz¦sto oszukuje samych siebie,
dorabiaj¡c caª¡ ideologi¦ do wªasnych niekoniecznie chlubnych
czynów. Powodem takiego dziaªania jest próba usprawiedliwie-
nia wªasnych bª¦dów co prowadzi do zatracenia ró»nicy mi¦dzy
zachowaniami, które go rozwijaj¡ i kieruj¡ do dobra i prawdy,
a takimi które przyczyniaj¡ si¦ do jego upadku. Jaka w tym
wszystkim jest rola wychowawcy? Ma on pomaga¢ wychowan-
kowi, aby my±laª o sobie w sposób realistyczny, a wi¦c pozba-
wiony zªudze« oraz w sposób caªo±ciowy. My±lenie caªo±ciowe
polega na uwzgl¦dnieniu wszystkich aspektów natury czªowieka,
a nie ograniczeniu si¦ jedynie do cielesno±ci czy emocjonalno±ci.
My±lenie takie ma zwraca¢ uwag¦ zarówno na sfer¦ �zyczn¡ jak
i psychiczn¡, duchow¡, religijn¡ oraz spoªeczn¡. Z kolei sposób
my±lenia realistyczny polega na zrozumieniu, »e sam czªowiek
jest sªaby, »e musi si¦ zmaga¢ z wewn¦trznymi pokusami jakie
roztacza przed nim pozornie ªatwe i przyjemne »ycia. Musi zro-
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zumie¢ »e potrzebuje wsparcia ze strony innych ludzi i Boga,
bo kiedy nadejd¡ trudno±ci to sam sobie nie poradzi.

Czªowiek b¦d¡c istot¡ spoªeczn¡ »yje w±ród innych ludzi,
którzy wytworzyli jak¡± kultur¦. Istot¡ ksztaªcenia umysªu jest
usprawnianie go w kierowaniu si¦ m¡dro±ci¡, gdy podlega wpªy-
wom kultury. Wa»ne jest aby z kultury umiej¦tnie wybieraª
to co prawdziwe i dobre, bowiem �wynikiem nauczania i wy-
chowania jest nie tylko nabycie wiedzy i usprawnienie w niej
intelektu, lecz (. . . ) przez poddanie woli wpªywowi intelektu
uksztaªtowanie sumienia. Dodajmy zaraz, »e sumienie jest na-
byt¡ umiej¦tno±ci¡ staªego kierowania woli do dobra informacj¡
intelektu o prawdzie�7. To wªa±nie kierowanie si¦ do prawdy
i dobra w post¦powaniu jest niejako sprawdzianem poprawnie
uksztaªtowanego my±lenia.

4.2. Ksztaªcenie nauczycieli

Wiedza nie jest skutkiem mechanicznego przejmowania in-
formacji, lecz wypeªnia informacj¡ powstaj¡c¡ wi¦¹ »yczliwo±ci
i zaufania, która nawi¡zuje si¦ mi¦dzy uczniem, a nauczycielem.
Te wi¦zi powstaj¡ ju» w rodzinie. �Nauczyciel wchodzi w nie,
kontynuuje je, utrwala i pogª¦bia. Przejmuje oddziaªywania ro-
dziców. Uczy w ten sposób poszerzania ±wiata dziecka o wi¦zi
z innymi jeszcze osobami ni» rodzice. Jest miar¡ i sposobem
wchodzenia w wi¦zi spoªeczne, które wªa±nie wymagaj¡ szer-
szej i peªniejszej wiedzy, przekazywanej w szkole�8. Jednak nie
wszyscy nauczyciele maj¡ wewn¦trzne predyspozycje do ucze-
nia innych. Nale»y zaznaczy¢, »e nie chodzi tu o samo prze-
kazywanie wiedzy, bo to akurat jest wery�kowane na studiach
w stopniu wystarczaj¡cym. Nauczyciele i pedagodzy powinni
by¢ profesjonalistami w zakresie wychowania, a tymczasem nie
otrzymuj¡ wystarczaj¡cej wiedzy o czªowieku, o jego naturze
i kryteriach dojrzaªo±ci, o jego mo»liwo±ciach i ograniczeniach.
Trudno by¢ wychowawc¡, je±li si¦ nie rozumie czªowieka. Na-
uczyciel powinien nie tylko podnosi¢ swoje kwali�kacje w za-

7 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 88
8 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 88
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kresie swojej specjalizacji, ale powinien zwróci¢ uwag¦ na swoje
»ycie wewn¦trzne i przede wszystkim o nie zadba¢. Je±li sam b¦-
dzie dojrzaªym i odpowiedzialnym czªowiekiem, b¦dzie potra�ª
przekaza¢ to co najcenniejsze swoim wychowankom. Nauczyciel
�przekazuj¡c wyznaczone programem nauczania zespoªy infor-
macji � wspomaga ucznia w nabywaniu przez niego usprawnie«
intelektu i w motywowaniu uzyskan¡ wiedz¡ jego woli. Nauczy-
ciel wi¦c aktywizuje w uczniu proces harmonizowania jego dzia-
ªa« poznawczych z dziaªaniami jego woli. Pomaga mu w ten
sposób w uzyskaniu przez niego wewn¦trznego scalenia psychi-
ki i osobowo±ci�9. Musi jednak mie¢ ±wiadomo±¢ tego, »e dla
swoich uczniów jest jakim± wzorem i odgrywa w ich »yciu dosy¢
istotn¡ rol¦. Musi zdawa¢ sobie spraw¦ jakie mechanizmy dzia-
ªaj¡ w czªowieku, jaka jest jego istota. Studia nie zawsze daj¡
peªn¡ wiedz¦ o czªowieku, cz¦sto skupiaj¡ si¦ tylko na pewnych
aspektach. Konsekwencje s¡ takie, »e nauczyciel nie wykorzy-
stuje w peªni mo»liwo±ci uczniów, traktuj¡c ich jako partnerów
lub karc¡c jak maªe dzieci. Nauczyciel powinien nie tylko wczu-
wa¢ si¦ w sytuacj¦ subiektywn¡ wychowanka, ale powinien spoj-
rze¢ na niego obiektywnie, po to by nie patrze¢ bezkrytycznie na
jego zachowanie i po to aby umie¢ mu pomóc. By wychowanek
ucz¡c si¦ asertywno±ci sam sobie potra�ª powiedzie¢ �nie�, a nie
tylko innym. Asertywno±¢ jest sztuk¡ szczerego mówienia o sa-
mym sobie wyª¡cznie po to, by broni¢ swoich sªusznych praw
i potrzeb a nie po to, by zaatakowa¢ drug¡ osob¦. Jednak tego,
co w istocie jest dla niego dobre a co zªe, wychowanek dopiero
si¦ uczy. Ka»dy mªody czªowiek wcze±niej czy pó¹niej proponuje
samemu sobie co±, co dziaªa na jego szkod¦ i nie zawsze jest przy
nim kto±, kto mo»e naprowadzi¢ go na wªa±ciw¡ drog¦.

Nauczyciel musi tak»e umie¢ przekaza¢ informacje z zakresu
danego przedmiotu. Zrobi to dobrze gdy sam b¦dzie miaª zami-
ªowanie do tego co robi i czego uczy. Ucze« powinien si¦ poczu¢
�wolnym w¦drowcem, zmierzaj¡cym do wyra¹nego celu�10. Ta-
ka postawa nauczyciela nie wyklucza wery�kacji wiedzy, któr¡
ucze« powinien sobie przyswoi¢. W trakcie studiów ten akcent

9 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 87
10 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 113

40



jest szczególnie wa»ny, bowiem studia s¡ pewnego rodzaju po-
szukiwaniem i usamodzielnieniem w poszukiwaniu prawdy, któ-
rej �nie mo»na przekaza¢, jak rzeczy. Znajduje si¦ j¡ szukaj¡c.
Sªuchacz sam musi j¡ znale¹¢, zrozumie¢ i przyj¡¢ w obszarze
poszukiwa« i my±lenia osób nauczaj¡cych�11.

Bardzo wa»ne jest aby nauczyciel nie daª si¦ ponie±¢ gro¹-
nym, z punktu widzenia wychowawczego, sloganom, którymi
jest bombardowana wspóªczesna szkoªa, a które mówi¡ o tym,
»e ucze« ma prawa bez obowi¡zków, »e wolno±¢ mo»e istnie¢ bez
odpowiedzialno±ci, tolerancja bez miªo±ci, »e istnieje wychowa-
nie bez stresów, etc. Nauczyciel musi w tym wzgl¦dzie mie¢ wy-
ostrzon¡ czujno±¢, co nie znaczy, »e ma by¢ �policjantem� dla
wychowanków. W obliczu tego typu niekontrolowanych presji
szkoªa coraz cz¦±ciej nie tylko nie uªatwia, ale wr¦cz utrudnia
wychowankowi realistyczne zrozumienie samego siebie oraz za-
j¦cie dojrzaªej postawy wobec »ycia. Dlatego tak istotn¡ spraw¡
jest wszechstronne ksztaªcenie nauczycieli, którzy b¦d¡ potra�li
przeciwstawi¢ si¦ negatywnym wpªywom kultury wydobywaj¡c
z niej to co ubogaca ich i ich wychowanków.

4.3. �rodki nauczania

Niemal»e do ko«ca XIX wieku stosowano metod¦ �podaj¡-
c¡ uczniom potrzebne im wiadomo±ci w gotowej postaci, po-
±wi¦caj¡c wedªug ogólnie przyj¦tego schematu cz¦±¢ lekcji na
odpytywanie, cz¦±¢ na wyªo»enie nowego materiaªu i na zada-
nie pracy do odrobienia w domu. Metoda ta na ogóª pozba-
wia mªodzie» wszelkiej inicjatywy, przyzwyczaja j¡ do biernego
przyjmowania wiadomo±ci (. . . )�12. Potem próbowano urozma-
ica¢ wykªady przy pomocy ilustracji, wy±wietlania przezroczy,
ogl¡dania zbiorów muzealnych, czy jak to jest czynione dzi±,
cz¦stszego zastosowania telewizji. Szkoªa jednak powinna bazo-
wa¢ na spontanicznym zainteresowaniu dzieci otaczaj¡cym je
±wiatem. Zaniedbuj¡c ten wa»ny czynnik jakim jest zaintere-

11 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 113
12 F. W. Bednarski, Zagadnienia. . . , s. 40; opisywana metoda zwana jest

akromatyczn¡
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sowanie �staªa si¦ synonimem wi¦zienia dzieci¦cego, przymusu,
represji, tªumienia instynktów naturalnych i nudy, jaka jest nor-
malnym nast¦pstwem »¡dania wysiªku u kogo±, kto nie odczu-
waª jego potrzeby instynktownej lub nabytej wskutek zr¦cznego
jej wychowania�13. Odnosi si¦ to przede wszystkim do klas po-
cz¡tkowych, w których dzieci bardzo ªatwo mog¡ si¦ zniech¦ci¢
do zdobywania wiedzy. I tu szczególnie wa»na jest osoba wy-
chowawcy, która dzi¦ki swej miªo±ci do dzieci i pomysªowo±ci
w przekazywaniu wiedzy mo»e je zach¦ci¢ do odkrywania ró»-
nych rzeczy. Zainteresowania rozbudzaj¡ si¦ ju» w wieku przed-
szkolnym w trakcie zabawy, która � jako zaj¦cia podj¦te ±wiado-
mie lub pod±wiadomie, nie dla korzy±ci ale dla przyjemno±ci,
jest u dzieci przygotowaniem zdolno±ci do pracy.(. . . ) Zaba-
wa bowiem jest u dzieci spr¦»yn¡ ewolucji zainteresowa« jako
przejawów wzrastania �zycznego i umysªowego�14. Na pocz¡t-
ku s¡ to zainteresowania spostrze»eniowe przechodz¡ce w za-
interesowanie wyrazami i uczenie si¦ mowy. Potem nadchodzi
wiek pyta« i budzenia si¦ ogólnych zainteresowa« umysªowych.
Nie mo»na tego zaniedba¢, cho¢ dla rodzica m¦cz¡ce s¡ pytania
o to dlaczego woda jest mokra, a sól sªona. U mªodszych dzieci
�my±lenie rozwija si¦ ze swobodnej gry wyobra¹ni, jest raczej
konkretne i przedmiotowe, a nie poj¦ciowe lub wyrazowe jak
u dorosªych. To my±lenie opiera si¦ gªównie na analogii, któ-
ra dla dziecka jest kluczem pojmowania rzeczywisto±ci. Maªe
dziecko my±li obrazami, b¦d¡cymi tylko ogólnikowymi kontura-
mi jakiego± przedmiotu, przebywa w kr¦gu wªasnych wyobra»e«
i uczu¢. Nie odczuwa potrzeby sprawdzania swych prze±wiad-
cze«, porównuje je z wypowiedziami rówie±ników. Innymi sªowy,
my±lenie maªego dziecka jest egocentryczne. Nie potra� bowiem
przenie±¢ si¦ na stanowisko ró»ne od wªasnego�15. Rol¡ rodziców
i nauczycieli jest pokazanie mu, »e tak nie jest, »e nale»y mie¢
wªasne zdanie. Jest to trudne dla dziecka gdy» �(. . . ) nie potra�
ono przechodzi¢ od jednych s¡dów do drugich na podstawie sto-
sunków logicznych. Rozumuje tylko na podstawie podobie«stwa

13 F. W. Bednarski, Zagadnienia. . . , s. 46
14 F. W. Bednarski, Zagadnienia. . . , s. 47
15 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 112
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lub ró»no±ci mi¦dzy przedmiotami�16. Istotne jest wi¦c ucze-
nie dziecka samodzielno±ci i odpowiedzialno±ci za swoje czyny
od najmªodszych lat, aby pó¹niej nie uciekaªo w ±wiat marze«
i emocji. Cz¦sto rodzice ±wiadomie wyr¦czaj¡ dziecko w ró»nych
rzeczach ulegaj¡c w ten sposób uczuciu zadowolenia z mo»no±ci
kierowania innymi. Caªa praca wychowawcza powinna przecie»
zmierza¢ do tego, aby ich wychowankowie �przestali by¢ dzie¢-
mi, w tym znaczeniu, by nie utrwalaª si¦ w nich infantylizm,
czyli taki sposób post¦powania, który jest zrozumiaªy u dzieci,
ale nie u dorosªych�17. Szkoªa w tym wzgl¦dzie przygotowuje do
dorosªego »ycia. Nauczyciel za brak pracy domowej stawia odpo-
wiedni stopie«, co sªu»y nauczeniu karno±ci i odpowiedzialno±ci.
Na razie jej zakres jest maªy, ale wzrasta wraz z wchodzeniem
w dorosªe »ycie. Nie mo»na bowiem wymaga¢ od dzieci, odpo-
wiedzialno±ci takiej jak¡ powinni wykazywa¢ si¦ doro±li, którym
cz¦sto jej brakuje.

Nauczyciel nie powinien ogranicza¢ si¦ tylko do wtªaczania
wiedzy swoim uczniom, powinien raczej podsuwa¢ im pomysªy
i narz¦dzia do wzmacniania ich w samodzielnym rozumowaniu.
To ucze« ma by¢ bardziej aktywny w poszukiwaniu wiedzy, na-
uczyciel jest czynnikiem pomocniczym, dzi¦ki któremu ucze«
mo»e wyrobi¢ sobie wªasne pogl¡dy na pewne sprawy. Wedªug
�w. Tomasza wa»ne jest �po 1-e: umo»liwienie uczniom prze»y¢
spostrze»eniowych, przy pomocy których umysªy ich potra�-
ªyby wytworzy¢ sobie odpowiednie wyobra»enia, niezb¦dne do
zrozumienia danego problemu (. . . ). Po 2-e, wªa±ciwe uporz¡d-
kowanie materiaªu naukowego od rzeczy bardziej ju» znanych
do nowych zagadnie« (. . . ). Po 3-e, postara¢ si¦ o wªa±ciwe
nastawienie uwagi przez wzbudzenie w uczniach odpowiednich
uczu¢, uªatwiaj¡cych zainteresowanie, gdy» skojarzenie uczucia
z materiaªem naukowym utrwala go w umysªach ludzi, szcze-
gólnie mªodych (. . . ). Po 4-e, przyzwyczai¢ uczniów do cz¦stego
rozwa»ania tych rzeczy, które maj¡ zapami¦ta¢, gdy» przyzwy-
czajanie staje si¦ jakby drug¡ natur¡ (. . . )�18. Nale»y pami¦ta¢,
aby swoje tezy nauczyciele popierali »ywymi przykªadami, po

16 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 112
17 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 67
18 F. W. Bednarski, Zagadnienia. . . , s. 42
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to by lekcja nie staªa si¦ tylko przekazem suchych faktów, które
nie przemawiaj¡ do mªodzie»y, tak jak co± co mog¡ zobaczy¢
czy dotkn¡¢.

Szkoªa, aby rzeczywi±cie byªa miejscem pogª¦biania i utrwa-
lania relacji osobowych zapocz¡tkowanych w rodzinie, musi speª-
nia¢ kilka warunków. Podstawowym warunkiem jest odpowied-
nie przygotowanie nauczycieli zarówno na pªaszczy¹nie dydak-
tycznej jak i wychowawczej. Musz¡ to by¢ ludzie dojrzali oso-
bowo±ciowo oraz kompetentni od strony psychopedagogicznej.
Dojrzaªo±¢ oznacza tu zdolno±¢ wychowawców do zrozumienia
i pokochania swoich wychowanków. Patrzenia na nich w sposób
obiektywny. Pedagog to kto±, kto rozumie caªego wychowanka
i kto potra� towarzyszy¢ mu w rozwoju z miªo±ci¡ i cierpli-
wo±ci¡, a jednocze±nie ze stanowczo±ci¡ i poczuciem realizmu.
M¡dry i dojrzaªy pedagog powinien wychwytywa¢ ewentual-
ne zagro»enia i stanowczo przestrzega¢ swoich wychowanków.
W wychowaniu nie ma bowiem miejsca na rzeczy niewa»ne lub
maªo wa»ne. Lekcewa»enie cho¢by niewielkiego bª¦du wycho-
wanka sprawi, »e jego nast¦pny bª¡d b¦dzie znacznie wi¦kszy.
Dojrzaªy nauczyciel rozumie, »e wychowanek mo»e uczy¢ si¦ na
wªasnych bª¦dach, gdy ponosi konsekwencje swoich zachowa«.
Nigdy jednak nie powoduje cierpienia, którego ucze« nie zawi-
niª. Nie bez znaczenia jest te» wspóªdziaªanie rodziców z na-
uczycielami swoich dzieci, gdy» �rodzina wyzwala i wychowuje
relacje osobowe. Szkoªa je utrwala i doskonali, gdy posªuguje si¦
realistyczn¡ pedagogik¡. Rodzina tworzy moralno±¢ jako staª¡
w osobach wierno±¢ istnieniu, prawdzie i dobru. Szkoªa uczy
przez etyk¦ zasad rozpoznawania istnienia, prawdy i dobra oraz
ich stosowania dzi¦ki m¡dro±ci, kontemplacji i sumieniu�19.

Szkoªa jest kontynuacj¡ wychowania w rodzinie. Uczy dzie-
ci »ycia w spoªeczno±ci, ksztaªtuje ich postawy wobec innych
oraz wyrabia spojrzenie na ±wiat. Nale»y jednak pami¦ta¢, »e
to rodzina uwra»liwia dzieci na prawd¦ i dobro, za± szkoªa jest
pomocniczym elementem w wychowaniu co nie znaczy, »e mniej
wa»nym. Istotn¡ spraw¡ jest podej±cie samych wychowawców,

19 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 28
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którzy powinni zdawa¢ sobie spraw¦ z tego, »e czynnie uczest-
nicz¡ w procesie wychowania i niewªa±ciwym post¦powaniem
mog¡ wpªyn¡¢ negatywnie na dalszy rozwój dziecka. Powinni
wi¦c spojrze¢ obiektywnie na swojego wychowanka, by nie to-
lerowa¢ jego zªego zachowania, ale umie¢ mu pomóc wskazuj¡c
wªa±ciw¡ drog¦ post¦powania
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Rozdziaª 5

Niebezpiecze«stwo dowolno±ci w wychowaniu
i ochrona przed nim

W wychowaniu, jak ju» zostaªo powiedziane, nie ma rze-
czy niewa»nych lub maªo wa»nych. Pomijanie pewnych spraw
powoduje, szczególnie u mªodych ludzi, nabywanie przez nich
zªych nawyków i przyzwyczaje«. Nie ma wi¦c miejsca na do-
wolno±¢. Nie chodzi bowiem o wychowanie nawyków, które s¡
nie±wiadomym i mechanicznym powtarzaniem pewnych czyn-
no±ci, co przychodzi tym ªatwiej, im cz¦±ciej czynno±ci te s¡ po-
wtarzane. Wa»ne s¡ sprawno±ci, których ksztaªtowanie wymaga
±wiadomego wysiªku i uwagi. �Nawyki powstaj¡ nie±wiadomie,
nie wytwarzaj¡ sprawno±ci; natomiast sprawno±ci cz¦sto wytwa-
rzaj¡ pewne po»yteczne nawyki, dziaªaj¡ce czasem niezale»nie
od sprawno±ci�1. W wychowaniu chodzi o nabywanie spraw-
no±ci, a nie tworzenie nawyków, wa»na jest wi¦c ±wiadomo±¢
celu. Dziecko musi zrozumie¢ dlaczego w domu s¡ takie zasady,
a nie inne, i nie mo»e by¢ tu wytªumaczeniem, »e tak sobie wy-
my±lili rodzice »eby uprzyjemni¢ sobie »ycie. Przykªadem mo»e
by¢ destrukcyjny wpªyw telewizji na wychowanie, gdy» wielogo-
dzinne przesiadywanie przed telewizorem przynosi wiele bardzo
negatywnych konsekwencji. Po pierwsze, powoduje niemal caª-
kowity zanik wi¦zi rodzinnych i mo»liwo±ci oddziaªywa« wycho-
wawczych ze strony rodziców. Po drugie, szkodzi zdrowiu, gdy»
prowadzi do rezygnacji z ruchu i aktywnego wypoczynku na
±wie»ym powietrzu. Po trzecie, wielogodzinne patrzenie na tele-
wizj¦ oznacza wystawianie dzieci i mªodzie»y na szkodliwe bod¹-
ce psychiczne, typu przemoc, erotyka, naiwna �lozo�a »ycia.

1 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 60
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Po czwarte, powoduje zm¦czenie, zaniedbywanie obowi¡zków
szkolnych, domowych i religijnych. Jednak przede wszystkim,
zabija aktywno±¢ w poznawaniu ±wiata i zdobywaniu wiedzy.
W telewizji dziecko ma wszystko podane na tacy � kto± inny
to wybraª, ocenzurowaª i przetworzyª. Rozwi¡zaniem mo»e by¢
brak odbiornika telewizyjnego w domu. Dzieci specjalnie na tym
nie ucierpi¡, gdy» nie b¦d¡ do niego przyzwyczajone. Sprawa
bardziej dotyczy dorosªych, którzy przyzwyczaili si¦ do ogl¡da-
nia telewizji, wytworzyli sobie taki nawyk. Zrezygnowanie z tego
jest bardzo ci¦»kie, a czasami wr¦cz niemo»liwe, ale mo»e czasa-
mi warto spróbowa¢, bo jak na razie telewizja przyczynia si¦ do
istotnego zoboj¦tnienia na ludzkie cierpienie, znieczulicy uczu-
ciowej i spªycenia intelektualnego, a nie do umacniania wi¦zi
rodzinnych. Oczywi±cie nie wolno tu generalizowa¢, bo s¡ pro-
gramy które wzbogacaj¡ nasz¡ edukacj¦, ale czas antenowy jaki
jest im przyznawany jest nieporównywalnie mniejszy od cza-
su jaki dostaj¡ inne programy. Wa»ne jest, aby umie¢ wybra¢
z kultury to, co ubogaca czªowieka. Wydaje si¦ wi¦c, »e telewizja
nie jest w tym wzgl¦dzie najlepszym przewodnikiem; na pewno
dziecko nie wydob¦dzie z niej tego, co dla niego najcenniejsze,
skoro nie potra�¡ tego zrobi¢ doro±li.

Jak ju» zostaªo wspomniane dzieci maj¡ du»e poczucie spra-
wiedliwo±ci i pojmowania pewnych rzeczy, je±li dorosªy wytªu-
maczy im dlaczego tak ma by¢. Oczywi±cie nie znaczy to, »e do-
ro±li maj¡ caªy czas tªumaczy¢ celowo±¢ swoich polece«. Chodzi
raczej o to, aby zmusi¢ dziecko do zastanowienia si¦ nad wyko-
nywan¡ czynno±ci¡, aby same u±wiadomiªy sobie potrzeb¦ osi¡-
gni¦cia danego celu. Nie nale»y przy tym ogranicza¢ wolno±ci,
�bowiem usprawnienie tym si¦ ró»ni od nawyku, »e przysposa-
bia do czynno±ci dobrowolnych. Tªumienie tej wolno±ci byªoby
zabijaniem sprawno±ci�2. Nie chodzi tu o uleganie zachciankom
i kaprysom, lecz o zdolno±¢ wyboru odpowiednich ±rodków do
wªa±ciwego celu »ycia. Wa»ne jest, aby dziaªania rodziców cha-
rakteryzowaªy si¦ staªo±ci¡ i konsekwencj¡. Nie dotyczy to tylko
ich zachowa« w stosunku do dzieci, ale tak»e do samych siebie.
Nie mog¡ wymaga¢ od dzieci dyscypliny je»eli sami nie s¡ zdy-

2 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 61
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scyplinowani. Je±li za± sami nie przestrzegaj¡ pewnych zasad,
a wymagaj¡ tego od dzieci wówczas wychowuj¡ je w faryze-
izmie. Potem wielu ludzi dziwi si¦ sk¡d tyle zªo±ci i nienawi±ci,
pokr¦tnego zaªatwiania spraw etc. Wychowanie ma swój pocz¡-
tek w rodzinie, ale czasem nie ma w niej odpowiednich wzorców,
i sam czªowiek nie ma na tyle siªy »eby przeciwstawi¢ si¦ zªu
lecz �póki »yje, zw¡tpi¢ o nim nie wolno. Z najbardziej zde-
prawowanym czªowiekiem nale»y tak post¦powa¢, aby odczuª
i zrozumiaª, i» si¦ zawsze ufa w mo»no±¢ jego poprawy. Zawsze
trzeba umie¢ znale¹¢ dla niego jakie± zdrowe ziarno, które nieraz
dªugo b¦dzie le»e¢ martwe lub nawet podeptane w jego pami¦-
ci, a» wreszcie przyjdzie mo»e chwila, kiedy zacznie kieªkowa¢,
wzro±nie, zakwitnie i rozpromieni mu dusz¦. Jednego si¦ tylko
trzeba tu wyrzec � to jest tego nieumiarkowanego pragnienia,
aby widzie¢ samemu rezultaty swych wysiªków, aby si¦ nimi
samymi radowa¢�3. W caªym procesie wychowania nale»y si¦
opiera¢ na realizmie, gdy» wychowanie dotyczy realnego czªo-
wieka, a nie jakiej± wymy±lonej postaci. Czªowiek ten popeªnia
bª¦dy, wa»ne jest wi¦c caªo±ciowe jego rozumienie, a nie ogra-
niczanie si¦ tylko do pewnych aspektów, dlatego istotne jest
aby wychowawca byª dojrzaªym czªowiekiem po to by mógª by¢
drogowskazem dla innych w d¡»eniu do prawdy i dobra.

5.1. Realistyczne okre±lenie wychowania

Realistyczne okre±lenie wychowania opiera si¦ na pedago-
gice realistycznej, która, w przeciwie«stwie do pedagogiki ide-
alistycznej, dotyczy jednostkowego czªowieka. Pedagogika ide-
alistyczna kieruje si¦ do jakiego± modelu czªowieka. Wychowa-
niem rz¡dz¡ pewne zasady, które mo»na rozpatrywa¢ zarówno
w uj¦ciu idealistycznym jak i realistycznym. W uj¦ciu realistycz-
nym trzeba odró»ni¢ dwa aspekty: teoriopoznawczy, gdzie zasa-
dy s¡ wskazaniem na bezpo±rednie przyczyny dziaªa« czªowieka
oraz meta�zyczny, gdzie zasady s¡ samymi tymi przyczynami.
Wszystko to dotyczy czªowieka, który jest rozumny i zdolny
nawi¡za¢ relacje osobowe. Caªa pedagogika kieruje wychowa-

3 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 199
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niem i wyksztaªceniem czªowieka. �W pedagogice ogólnej chodzi
o wskazanie na zasady wyboru czynno±ci, które usprawniaj¡ in-
telekt i wol¦ w wierno±ci prawdzie i dobru. W pedagogice szcze-
góªowej chodzi o wskazanie na zasady wyboru czynno±ci, które
uªatwiaj¡ przejmowanie z kultury tego, co prawdziwe i dobre
oraz pomijanie tego, co zªe i faªszywe�4. Zasady wychowania
i wyksztaªcenia nie mog¡ ogranicza¢ si¦ tylko do poj¦¢, gdy»
jako poj¦cia nie b¦d¡ powodowa¢ realnych skutków. Zasady te
musz¡ by¢ realne, �gdy» tylko realnie istniej¡ca przyczyna mo»e
wywoªa¢ realny skutek�5. Wedªug realistycznej pedagogiki ogól-
nej s¡ trzy zasady, które kieruj¡ wychowaniem i ksztaªceniem
czªowieka. S¡ to m¡dro±¢, wiara i cierpliwo±¢. M¡dro±¢, przez
kierowanie si¦ do prawdy i dobra, kieruje zarazem do relacji
osobowych �takich jak oparta na realno±ci staªa »yczliwo±¢, na-
zywana miªo±ci¡, jak oparte na prawdzie zaufanie, nazywane
wiar¡ i jak oparte na dobru d¡»enie do trwania w miªo±ci i wie-
rze, nazywane nadziej¡�6.

Wiara jest wyzwolon¡ przez prawd¦ relacj¡ zaufania, któ-
ra wi¡»e ze sob¡ osoby, natomiast cierpliwo±¢ jako �zdolno±¢
do powtarzania w czªowieku doznawania przez niego dobra jest
sprawno±ci¡ woli i jej wkªadem w wychowanie oraz wyksztaªce-
nie. Wola musi wielokrotnie, a wi¦c cierpliwie, doznawa¢ dobra,
gªównie osób, by utrwaliªa si¦ w nas relacja nadziei jako d¡»e-
nia do trwania w miªo±ci i wierze�7. Zasadami, które wyznaczaj¡
czynno±ci przejmowania z kultury prawdy i dobra oraz unikania
faªszu i zªa, s¡ pokora i posªusze«stwo. Pokora jest zgod¡ woli
na przyj¦cie prawdy i dobra, a tym samym zgod¡ na pomijanie
faªszu i zªa. To pomijanie jest umartwieniem gdy» czªowiek mu-
si odej±¢ od tego, co cz¦sto jest atrakcyjne, a przeciwne praw-
dzie i dobru. Pokor¦ wspomaga wiara. Pokora � jest zarazem
realnym akceptowaniem wiary jako powi¡zania z osobami przez
prawd¦�8. Posªusze«stwo jest umiej¦tno±ci¡ zaufania prawdzie
i dobru jak równie» osobom, które wychowuj¡ i ksztaªc¡. Sytu-

4 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 48
5 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 48
6 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 49
7 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 49
8 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 49
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uje na pierwszym miejscu osoby, bo to wªa±nie wierno±¢ osobom
jest postaw¡ ubóstwa. To nie osoby maj¡ sªu»y¢ rzeczom, ale
rzeczy osobom. �Ksztaªc¡c ich intelekt i wol¦ oraz wychowuj¡c
te wªadze dla chronienia osób i relacji osobowych�9. Intelekt
czªowieka kieruj¡c si¦ do prawdy usprawnia si¦ w wiedzy, na-
tomiast wola kieruj¡c si¦ do dobra usprawnia si¦ w prawo±ci.
Prawda wskazuje na pewne powi¡zanie woli z intelektem, który
kieruj¡c si¦ prawd¡ i dobrem usprawnia si¦ w m¡dro±ci. Wycho-
wanie czªowieka jest nieustannym podejmowaniem czynno±ci,
które utrwalaj¡ wi¦¹ tych wªadz z prawd¡ i dobrem. Tak okre-
±lona relacja nazywa si¦ wi¦zi¡, odnosz¡c¡ czªowieka do tego co
prawdziwe i dobre. Wychowanie nie jest tylko doskonaleniem tej
wi¦zi, ale zmian¡ relacji je»eli oka»e si¦, »e to z czym si¦ wi¡»emy
nie jest prawd¡ i dobrem. Pomaga w tym m¡dro±¢, która � jest
wewn¦trznym powodem zabiegania o trwanie wi¦zi czªowieka
z prawd¡ i dobrem�10. Wychowanie jest wi¦c usprawnieniem
czªowieka w m¡dro±ci, aby za jej przewodnictwem kierowaª si¦
do prawdy i dobra i trwaª przy nich. Wierno±¢ prawdzie i dobru
czyni ludzi osobami wolnymi, wychowanie jest wi¦c w czªowieku
utrwaleniem jego wolno±ci. Zbieraj¡c to wszystko co zostaªo po-
wiedziane mo»na uzna¢, »e �wychowanie jest zespoªem nieustan-
nie podejmowanych czynno±ci, powoduj¡cych zmian¦ relacji od
faªszu do prawdy i od zªa do dobra, by pozosta¢ w staªej wi¦-
zi z prawd¡ i dobrem, co usprawnia nas w m¡dro±ci i doskonali
w nas wolno±¢. Dominuj¡ca w nas m¡dro±¢ i wolno±¢, przejawia-
j¡ca prawo±¢ woli, powoduj¡ integracj¦ osobowo±ci, swoisty ªad
w dziaªaniach dzi¦ki temu, »e wszystkimi dziaªaniami kieruje in-
telekt, usprawniony w m¡dro±ci, ju» wierny istnieniu, prawdzie
i dobru osób�11.

5.2. Wychowanie ku warto±ciom

Cz¦stym zjawiskiem w wychowaniu jest stawianie czªowieka
wobec warto±ci, a nie wobec osób. Nale»y jednak zaznaczy¢, »e

9 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 49
10 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 61
11 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 62
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warto±¢ jest pewnego rodzaju konstrukcj¡ intelektualn¡, mo»-
na je zatem okre±li¢ jako cele, normy i zasady post¦powania,
które umo»liwiaj¡ rozwój czªowieka, ale nie wychowuj¡ go. Wy-
chowuj¡ osoby, dlatego realistyczna pedagogika proponuje wi¦zi
z nimi. Wi¦zi te maj¡ posta¢ wiary, nadziei i miªo±ci. �Warto±ci
jako kompozycje intelektualne wynikaj¡ z idealizmu w kultu-
rze i sytuuj¡ nas w tym idealizmie, w samym wi¦c my±leniu
pomijaj¡cym realne osoby�12.

Idealizm proponuje obecnie dwie dominuj¡ce teorie warto-
±ci: plato«skofenomenologiczn¡ i materialistyczn¡. W pierwszej
celem wychowawczym jest model, który �mo»e wywoªa¢ jedynie
frustracj¦, gdy» sposobem wychowania stanie si¦ porównywanie
siebie z wzorem, którego nikt w peªni realnie nie osi¡ga�13. Na-
tomiast koncepcja gªoszona przez materializm historyczny mó-
wi, »e warto±¢ jest zmieniaj¡cym si¦ zadaniem spoªecznym, wy-
znaczanym przez histori¦, stosunki spoªeczne oraz zmieniaj¡ce
si¦ ideologie. Ta teoria warto±ci daje podstawy do zanegowania
wychowania, bowiem je±li warto±ci s¡ zale»ne od zmieniaj¡cych
si¦ czynników, �to mo»e nale»y nie podejmowa¢ realizowania
tych warto±ci i poczeka¢, a» nowe stosunki spoªeczne wyznacz¡
trwalsze warto±ci i wtedy dopiero podejmie si¦ wysiªek ich re-
alizowania�14. Jeszcze inna teoria ª¡czy idealizm z realizmem
gªosz¡c, »e warto±¢ jest celem, wyznaczonym przez staªe cechy
czªowieka, takie jak jedno±¢, prawda, dobro.15 W dalszym ci¡-
gu warto±¢ jest tu poj¦ciem istniej¡cym niezale»nie od realnej
rzeczy mimo, »e z tej rzeczy zostaªo wyabstrahowane.

Teoria warto±ci proponowana przez realizm nie dominuje
w obecnej kulturze. Wedªug niej warto±¢ jest trwaniem skut-
ku, przyczynowanego w czªowieku przez podstawowe relacje,
gdy czªowiek czynno±ciami intelektu i woli zabiega o powi¡zania
z tym, co prawdziwe i dobre. �Ze wzgl¦du na to powi¡zanie uwy-
ra¹nia si¦ w warto±ci aspekt doskonalenia czªowieka (. . . ). War-

12 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 39
13 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 40
14 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 40
15 Teori¦ t¡ gªosi tomizm tradycyjny, w którym miesza si¦ uj¦cie reali-

styczne z uj¦ciami idealistycznymi. Zobacz: Warto±¢ jako przeciwie«-
stwo zasady m¡dro±ci w: M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 39
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to±¢ jest trwaniem relacji z tym, co intelekt rozpoznaª jako praw-
d¦, a wola wybraªa jako dobro. (. . . ) To okre±lenie warto±ci jest
zarazem zgodne z realistyczn¡ koncepcj¡ czªowieka�16. Realna
warto±¢ wi¡»e nas z osobami, a nie z ideami, celami czy zasada-
mi, które s¡ jedynie pomocne do podejmowania wychowuj¡cych
nas wi¦zi z osobami. Warto±ci powinny by¢ zatem okre±lone
w oparciu o do±wiadczenie pedagogiczne. Jest to mo»liwe, gdy»
nie wszystkie sposoby post¦powania mªodych ludzi prowadz¡ do
ich rozwoju. Warto±ci wi¦c podlegaj¡ w jaki± sposób wery�ka-
cji empirycznej, gdy» post¦powanie sprzeczne z nimi prowadzi
do zaburze« w rozwoju wychowanka zarówno na pªaszczy¹nie
duchowej jak i �zycznej. Odkrycie i respektowanie warto±ci nie
jest ani spontaniczne, ani ªatwe. W swoich wyborach wychowa-
nek musi kierowa¢ si¦ do dobra i prawdy, co nie zawsze zdaje si¦
by¢ ªatwym zadaniem. Szczególnie widoczne jest to teraz, kiedy
modne staªy si¦ hasªa relatywizmu, tolerancji, subiektywizmu,
zapomnienia o przeszªo±ci i »ycie tera¹niejszo±ci¡. Postulaty te
maj¡ destrukcyjne konsekwencje wychowawcze, gdy» dla wy-
chowanków staje si¦ oczywiste, »e je±li wszystko jest relatywne
i je±li nie ma odpowiedzialno±ci za przeszªo±¢, to nie ma tak-
»e odpowiedzialno±ci za tera¹niejszo±¢ i przyszªo±¢. Wychowaw-
cy ±wiadomi tego zagro»enia powinni demaskowa¢ antywarto±ci
i promowa¢ rzeczywiste warto±ci, które wi¡»¡ nas z osobami.
Powinni prostowa¢ wypaczone rozumienia niektórych modnych
dzisiaj haseª. Jednym z nich jest tolerancja, która cz¦sto we-
dªug mªodych ludzi jest rozumiana jako przyjmowanie wszyst-
kich postaw i zachowa«, zarówno tych zªych jak i dobrych, na
zasadach równowa»nych, a wi¦c nie odró»nianie dobra od zªa.
Tak rozumiana tolerancja jest wypaczeniem, jest oznak¡, »e nie
traktujemy powa»nie drugiego czªowieka. Ostatecznie prowadzi
te» do o±mieszenia i unicestwienia samej siebie, gdy» w ±wie-
cie, w którym nie odró»nia si¦ prawdy od kªamstwa ani dobra
od zªa, bez znaczenia staje si¦ tak»e ró»nica mi¦dzy tolerancj¡
a nietolerancj¡.

Pewnego rodzaju zagro»enie dla wychowania ku warto±ciom
stwarza równie» traktowanie dobrego nastroju jako warto±ci

16 M. Gogacz, Osoba zadaniem. . . , s. 41
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i kryterium post¦powania. Mo»na tu zaobserwowa¢ infantylizm,
który jest wªa±ciwy dziecku, ale nie osobie dorosªej. Prowadzi
to do ucieczki do tego co ªatwe i przyjemne, a co niekoniecz-
nie sªu»y rozwojowi mªodego czªowieka. Jednocze±nie taka po-
stawa uniemo»liwia osi¡gni¦cie prawdziwego rozwoju, gdy» jest
on konsekwencj¡ czynienia tego, co warto±ciowe, a nie tego, co
przyjemne.

Kolejnym zagro»eniem dla wychowania ku warto±ciom jest
bª¦dne rozumienie subiektywizmu. Subiektywizm oznacza zdol-
no±¢ czªowieka do indywidualnego, osobistego prze»ywania oraz
interpretowania siebie i ±wiata. Nie oznacza natomiast, »e ka»de
subiektywne spojrzenie na siebie i ±wiat jest równie prawdziwe
czy dojrzaªe. Zadaniem czªowieka jest poznawanie siebie i ±wia-
ta a nie dowolne tworzenie �wªasnej� prawdy o samym sobie
czy o otaczaj¡cej nas rzeczywisto±ci. To bª¦dne rozumienie su-
biektywizmu prowadzi do uznania za warto±ciowy, taki sposób
post¦powania, który akceptuje sam zainteresowany, niezale»nie
od obiektywnych konsekwencji i skutków takiego post¦powania.

Warto±¢ jest trwaniem relacji z tym co intelekt rozpoznaª
jako prawdziwe i wola wybraªa jako dobre. Jest trwaniem w re-
lacjach osobowych: w wierze, nadziei i miªo±ci. Dzi¦ki prawdzi-
wemu poznaniu i rozumieniu siebie oraz ±wiata wychowanek ma
szans¦, by odró»nia¢ to, co go rozwija i umacnia od tego, co mu
szkodzi i co niszczy jego rozwój oraz jego wi¦zi z innymi lud¹mi.
Nie mo»e przecie» rozwin¡¢ si¦, kto± kto nie odró»nia rozwo-
ju od degeneracji. Nie mo»e si¦ rozwin¡¢ ten, kto nie rozumie
siebie i otaczaj¡cej go rzeczywisto±ci, kto nie potra� wyci¡ga¢
wniosków z do±wiadcze« wªasnych i innych ludzi. Sprawdzianem
dojrzaªo±ci jest tu wychowanie prawego my±lenia, które b¦dzie
widoczne w »yciu, w podejmowaniu decyzji, w wyci¡ganiu wªa-
±ciwych wniosków. Czªowiek musi rozumie¢ przy tym, »e je±li
zbª¡dzi, ale odró»nia dobro od zªa, to ma szans¦ na zmian¦
swojego post¦powania.

Prawda i miªo±¢ s¡ same w sobie warto±ciami podstawo-
wymi i koniecznymi dla rozwoju czªowieka. S¡ te» warto±ciami
nierozª¡cznymi. Miªo±¢ bez prawdy jest bowiem niebezpieczn¡
naiwno±ci¡ czy pobªa»liwo±ci¡. Z kolei prawda bez miªo±ci pro-
wadzi do okrucie«stwa lub rozpaczy. Warto±ci¡ jest wi¦c trwa-
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nie miªo±ci, lecz tylko takiej miªo±ci, która ª¡czy ze sob¡ osoby.
Najwa»niejsz¡ rol¦ w procesie wychowania do prawdy i miªo±ci
speªnia rodzina. W niej to bowiem dziecko uczy si¦, a raczej
odczuwa pierwsze wi¦zi, które pó¹niej staj¡ si¦ wzorcami dla
wszystkich innych. Wi¦zi te mog¡ by¢ albo warto±ciowe, albo
zaburzone, oparte na miªo±ci lub na wrogo±ci. Od sytuacji ro-
dzinnej zale»y wi¦c w najwi¦kszym stopniu to, w jaki sposób
wychowanek b¦dzie rozumiaª siebie i ±wiat oraz w jaki sposób
b¦dzie si¦ do siebie i do ±wiata odnosiª. Proces wychowania ku
warto±ciom w peªni realizuje si¦ w rodzinie, gdy» nie wystarczy
tylko mie¢ racj¦, ale przede wszystkim trzeba umie¢ kocha¢.
Wszystkie inne instytucje speªniaj¡ rol¦ pomocnicz¡ wobec ro-
dziny, na swój sposób i wedªug swoich mo»liwo±ci pomagaj¡c
wychowankowi w odkrywaniu prawdy i miªo±ci, czyli pomaga-
j¡c mu, by dojrzale zrozumiaª i pokochaª siebie, Boga i drugiego
czªowieka.

5.3. Rola ideaªów

W obecnych czasach, kiedy mªodzie» nara»ona jest na ró»ne
negatywne czynniki ze strony ±rodowiska w którym przebywa
cz¦sto mówi si¦ o ideaªach, pewnych wzorach post¦powania etc.
Nale»y zada¢ sobie pytanie: czy ideaªy istniej¡ i jaki maj¡ wpªyw
na rozwijaj¡cych si¦ mªodych ludzi? Jednak ideaªów nie nale»y
myli¢ z celami. �Ideaªy to drogowskazy, a drogowskazy wskazu-
j¡ tylko drog¦ prowadz¡c¡ do celu, ale same przez si¦ pobudk¡
do dziaªania nie s¡ i impulsu do czynu nie daj¡. Kto »adnego
celu sobie nie postawi, kto go nie zapragnie, nie umiªuje i nie
postanowi osi¡gn¡¢, dla takiego drogowskazy nie maj¡ znacze-
nia, nawet na nie nie spojrzy; takiemu prawi¢ o ideaªach, to
tyle co mªóci¢ pust¡ sªom¦�17. Nie nale»y jednak umniejsza¢
ich roli, która opiera si¦ na potrzebie na±ladowania. Na±lado-
wanie jest istotnym czynnikiem rozwoju »ycia czªowieka, gdy»
pozwala korzysta¢ z do±wiadcze« innych ludzi. Bardzo wyra¹-
nie mo»na to dostrzec u maªych dzieci. Jednak kiedy wchodz¡
w wiek dojrzewania cz¦sto nie przyznaj¡ si¦ do na±ladownictwa,

17 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 65

54



czy idealizmu, ale s¡ to tylko pozy. Mªodzie» pomimo wewn¦trz-
nego buntu poszukuje wzorów »ycia, nie mitycznych ale »ywych
i nie zakªamanych. Patrz¡c na wspóªczesny ±wiat przepeªniony
zakªamaniem, mªodzie» neguje wszelkie warto±ci podsuwane jej
przez starsze pokolenie. �Jest to idealizm buntu przeciw zakªa-
maniu wspóªczesnego ±wiata�18. Jego ¹ródªem jest rozd¹wi¦k
mi¦dzy ±wiatem marze« i pragnie«, a rzeczywisto±ci¡, w której
dominuje zakªamanie i zoboj¦tnienie religijne. Dlatego idealizm
mªodzie«czy trzeba zwróci¢ w odpowiednim kierunku, stawiaj¡c
mªodzie»y realne wzory post¦powania. Jako realne wzory mo»na
tu podawa¢ przykªady ±wi¦tych, ale nie nale»y zapomina¢, »e
i oni popeªniali bª¦dy. Jednak dzi¦ki wytrwaªej pracy wyrobili
sobie charakter i siln¡ wol¦, dzi¦ki której umieli opanowywa¢
swoje pop¦dy.

Jedynym bezwzgl¦dnie doskonaªym ideaªem post¦powania
jest Jezus Chrystus i Jego Matka Naj±wi¦tsza Maryja Panna.
�Jezus Chrystus to nie mit, ale »ywy ideaª, w którym zawiera
si¦ caªa peªnia wszystkich ideaªów, a to dzi¦ki zjednoczeniu na-
tury boskiej i ludzkiej w jednej osobie�19. Mªodzi ludzie szukaj¡
przykªadów, które wska»¡ im drog¦ w konkretnych sytuacjach.
Takimi wzorami s¡ �wi¦ci, którzy mimo wielu trudów nie byli
lud¹mi rezygnacji, �umieli si¦ zdoby¢ na o�arny wysiªek, by i±¢
cho¢by pod wiatr drog¡ sprawiedliwo±ci�20. Nie mo»na tylko
ograniczy¢ si¦ do wskazania mªodzie»y ideaªu, ale nale»y czynie
pomóc w d¡»eniu do niego. Ideaªy nie mog¡ by¢ oderwanymi
od »ycia wzorami, gdy» nie maj¡ w sobie siªy przyci¡gaj¡cej,
nie udzielaj¡ czªowiekowi energii do dziaªania.

Ideaªy s¡ wa»ne w dziedzinie my±li, jednak gdy chodzi o czy-
ny, wa»ne s¡ cele. �Czynniki celowe maj¡ w »yciu moralnym
piersze«stwo przed czynnikami formalnymi, jakimi s¡ ideaªy.
Etyka »ywa, pªodna, zdolna oddziaªywa¢ na »ycie, b¦dzie przede
wszystkim etyk¡ konkretnych celów, do których dopiero ide-
aªy maj¡ prowadzi¢, wskazuj¡c ogólne normy post¦powania�21.
Nie mo»na sobie zasªania¢ celów ideaªami. Ideaªy w znaczeniu

18 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 32
19 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 34
20 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 35
21 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 65
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nierealnych wzorów do na±ladowania nie licz¡ si¦ ju» tak jak
ideaªy w znaczeniu realnych wzorów, �b¦d¡cych jakby drogo-
wskazami naszego »ycia, a jeszcze wi¦cej ideaªy w zaznaczeniu
konkretnych lecz szlachetnych celów, gdy» takie wªa±nie ide-
aªy jako realne dobra, maj¡ w sobie moc przyci¡gaj¡c¡ wol¦
oraz uczucia, dzi¦ki czemu s¡ zdolne zmobilizowa¢ potencjal-
n¡ energi¦ czªowieka i wywoªa¢ w nim skuteczny zryw ku ich
urzeczywistnieniu�22. Ideaªy s¡ wi¦c tylko pomocne w osi¡ganiu
celów. Tymi celami s¡: zaspokojenie wszystkich prawdziwych
potrzeb czªowieka, zgodnych z jego natur¡. Jednak ostatecz-
nym celem czªowieka jest »ycie wieczne, zjednoczenie z Bogiem.
Drog¡ do osi¡gni¦cia tego celu jest na±ladowanie »ycia Jezusa
Chrystusa oraz Jego Matki, przez peªne doskonalenie osobowo-
±ci czªowieka. Chodzi tu o doskonalenie umysªu przez wiar¦,
m¡dro±¢ i roztropno±¢, woli przez nadziej¦ i miªo±¢ Boga i bli¹-
niego, a tak»e sprawiedliwo±¢. Chodzi równie» o doskonalenie
istniej¡cego w nas pop¦du do walki przez m¦stwo oraz zwi¡za-
ne z nim sprawno±ci: wielkoduszno±¢, cierpliwo±¢, staªo±¢ oraz
opanowanie pop¦du do przyjemno±ci przez cnot¦ umiarkowa-
nia. Ksztaªtowanie tych cnót ±wiadczy o doskonaªo±ci czªowieka.
Stanowi¡ one ideaªy, które nigdy si¦ nie prze»yj¡ podobnie jak
�»ycie Chrystusa i Matki Bo»ej jest zawsze »ywotnym ideaªem
ka»dego chrze±cijanina w znaczeniu doskonaªych lecz realnych
wzorów post¦powania�23.

Wychowanie czªowieka nie jest procesem dowolnym. Kiedy
czªowiek zacznie sam si¦ wychowywa¢, nie maj¡c »adnych wska-
zówek i wzorców, wówczas wytworzy w sobie wªasny system
warto±ci i wªasn¡ moralno±¢, która nie koniecznie mo»e by¢
zgodna z ogólnie przyj¦tymi normami. Samowychowanie jest
bardzo wa»ne, ale aby si¦ dokonaªo musi mie¢ jakie± podstawy.
Te podstawy na których opiera si¦ mªody czªowiek wkraczaj¡c
w dorosªe »ycie, s¡ okre±lane wªa±nie w rodzinie. Rodzina dba
o rozwój intelektualny dziecka poprzez usprawnianie go w wie-
dzy oraz ksztaªtuje jego wol¦, aby w »yciu z pomoc¡ m¡dro±ci
kierowaªo si¦ do prawdy i dobra. W wychowaniu niezwykle wa»-

22 F. W. Bednarski, Zagadnienia. . . , s. 101
23 F. W. Bednarski, Zagadnienia. . . , s. 102
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nym elementem jest staªo±¢ i konsekwencja nie tyle wobec dzieci
co wobec siebie samych. Czªowiek mo»e by¢ dobrym wychowaw-
c¡ wtedy, gdy sam czuwa nad wªasnym rozwojem wewn¦trznym.
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Rozdziaª 6

Ksztaªtowanie cnót

Wychowanie jest przyzwyczajaniem lub nawykaniem do do-
brego, ale samo przyzwyczajanie nie wystarczy, bowiem �do po-
j¦cia dobrze wychowanego czªowieka, (. . . ) nale»y ta sprawno±¢
wewn¦trzna, dzi¦ki której post¦powanie nasze nie tylko odpo-
wiada wymaganiom moralno±ci, ale jest w pewnym stopniu,
przynajmniej w normalnych warunkach »ycia, wolne od waha«
i zmaga« wewn¦trznych�1. Wa»ne jest, aby kierowa¢ si¦ do do-
bra w sposób ±wiadomy, za pomoc¡ ksztaªtowania sprawno±ci
i cnót. Mo»na powiedzie¢, »e istotn¡ rol¦ speªniaj¡ tu te» na-
wyki, lecz nawyki dziaªaj¡ automatycznie, bez ka»dorazowego
udziaªu ±wiadomo±ci. �atwo jest te» pomyli¢ nawyk ze spraw-
no±ci¡. �ródªem tego jest nie do±¢ ±cisªe rozró»nienie poziomu
zmysªowego od umysªowego, �a wi¦c dziaªalno±ci rozumu i wo-
li, do ni»szych czynno±ci poznania i po»¡dania zmysªowego�2.
Sprawno±¢ nie kr¦puje wolno±ci, daje jedynie skªonno±ci do pew-
nego jednolitego post¦powania, nie wykluczaj¡c podejmowania
czynów przeciwnych i nie narzucaj¡c konieczno±ci. W sprawno-
±ci w przeciwie«stwie do nawyku zawsze dziaªa rozum i wola,
±wiadomo±¢ i wolno±¢. �wiadczy o tym umiar, który sprawia, �»e
czªowiek umie wymierzy¢ swój czyn i przystosowa¢ go do oko-
liczno±ci, do warunków, w±ród których ma dziaªa¢�3. Sprawno-
±ci s¡ ukierunkowaniem wªadzy ku jakiemu± dziaªaniu, ale tylko
cnoty s¡ sprawno±ciami doskonal¡cymi je w dobru. Cnoty wi¦c
s¡ sprawno±ciami moralnymi, które skªaniaj¡ czªowieka w spo-
sób staªy do speªniania dobrych czynów. Sprawno±ci dotycz¡ce

1 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 33
2 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 38
3 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 52
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woli nazywa si¦ sprawno±ciami lub cnotami moralnymi. Cnoty
te doskonal¡ po»¡danie gdy» jak �po»¡danie jest ¹ródªem czyn-
no±ci ludzkich ze wzgl¦du na swoje uczestnictwo w rozumie, tak
sprawno±¢ moralna jest cnot¡ czªowieka na miar¦ swej zgodno-
±ci z rozumem�4. Nale»y zauwa»y¢, »e cnota moralna mo»e ist-
nie¢ w czªowieku, któremu brakuje sprawno±ci intelektualnych.
Oczywi±cie dotyczy to tylko niektórych sprawno±ci, na przy-
kªad wiedzy, m¡dro±ci b¡d¹ sztuki. Jednak cnoty moralne nie
mog¡ by¢ w czªowieku bez roztropno±ci, jak równie» sprawno-
±ci pierwszych zasad poznania i post¦powania. Cnoty moralne
s¡ uzale»nione od roztropno±ci, gdy» polegaj¡ one na wybie-
raniu dobra oraz drogi do niego. Wybieranie drogi do dobra
le»y w roztropno±ci. Bez sprawno±ci pierwszych zasad �niemo»-
liwe jest posiadanie cnót moralnych, gdy» bez uj¦cia pierwszych,
naturalnie pojmowanych przez intelekt pryncypiów, niemo»liwe
jest posiadanie sªusznego powodu post¦powania, czyli roztrop-
no±ci�5. Cnota podobnie jak wada tylko skªania, lecz nie znie-
wala. To do czªowieka nale»y mo»liwo±¢ wyboru. On to zawsze
zachowuje wolno±¢ post¡pienia przeciw temu, do czego skªania-
j¡. Doskonalenie sprawno±ci przynosi czªowiekowi zadowolenie.
Wida¢ to u dzieci, które kiedy naucz¡ si¦ czego±, w zmaganiu
o usprawnienie wªadz, powtarzaj¡ t¦ czynno±¢. Wida¢ wówczas,
»e to co robi¡ sprawia im zadowolenie.

Sprawno±ci okre±la si¦ jako dyspozycj¦ przysposabiaj¡c¡ czªo-
wieka do dobrych lub zªych czynów. Ich ksztaªtowanie nast¦pu-
je zarówno w dziedzinie samego poznania jak i w dziedzinie
czynu. Sprawno±ci dotycz¡ce poznania dotycz¡ sfery teoretycz-
nej i praktycznej. W sferze teoretycznej to: sprawno±¢ pierw-
szych zasad poznania, która pomaga w rozumieniu rzeczywi-
sto±ci takiej jak¡ ona jest. Dzi¦ki niej �ªatwo i bez namysªu
orzekamy, »e co± nie mo»e jednocze±nie by¢ i nie by¢�6. Z niej
to wynika sprawno±¢ wiedzy, polegaj¡ca na szybkim i jasnym
ujmowaniu istoty poznawanej rzeczy, tego co w niej wa»ne oraz
m¡dro±¢, która ª¡czy czªowieka z tym co prawdziwe i dobre.

4 �w. Tomasz, STh I-II, 58, 2c, za: A. Andrzejukiem, Filozo�a moralna,
Warszawa 1999, s. 70

5 A. Andrzejuk, Filozo�a moralna, Warszawa 1999, s. 71
6 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 338
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M¡dro±¢ wprowadza w dziedzin¦ praktyczn¡ intelektu dotycz¡-
c¡ zasad post¦powania. Tu ogromn¡ rol¦ odgrywa roztropno±¢,
która jest naczeln¡ umiej¦tno±ci¡ praktyczn¡ kierowania caªym
»yciem czªowieka. Jej punktem wyj±cia jest sumienie, pozwala-
j¡ce czªowiekowi na ªatwe i precyzyjne ocenianie danego czynu
jako dobrego lub zªego zgodnie z ogólnymi normami moralnymi.
Wi¡»e si¦ to z os¡dzaniem. Sumienie jest sprawno±ci¡. Powo-
duje to, »e jedni ludzie z ªatwo±ci¡ oceniaj¡ czyny jako dobre
lub zªe, innym natomiast stwarza to problemy. Mo»na tu poda¢
bardzo konkretny przykªad. Norm¡ aktualn¡ jest przykazanie
�nie zabijaj�. Mo»na to odnie±¢ do czªowieka uzale»nionego od
narkotyków, który powoli ale skutecznie niszczy swoje zdrowie
przez co ±wiadomie si¦ zabija. Je±li czªowiek potra� podci¡gn¡¢
za»ywanie narkotyków pod ogóln¡ norm¦ to mo»na stwierdzi¢,
»e ma rozwini¦t¡ sprawno±¢ pierwszych zasad post¦powania.
Intelekt bowiem wyda os¡d, natomiast wola zadecyduje o tym
co si¦ zrobi.7 Dlatego tak wa»ne jest ksztaªtowanie my±lenia
i wybierania dobra. Mªodzi ludzie maj¡ skªonno±ci do buntowa-
nia si¦ w okresie dorastania, przez co cz¦sto wyrz¡dzaj¡ sobie
krzywd¦ nadu»ywaj¡c, na przykªad alkoholu. Czªowiek cz¦sto
zastanawia si¦ nad swoim post¦powaniem po fakcie, kiedy cz¦-
sto jest zbyt pó¹no na naprawianie czegokolwiek. Pod wpªywem
wyobra»enia zªa, które uczyniª, rodzi si¦ uczucie bólu, a wraz
z nim pojawiaj¡ si¦ wyrzuty sumienia. Jednak ostatecznie jest
to dziaªalno±¢ wªadz uczuciowych.

Sprawno±ci dotycz¡ce intelektu nie podlegaj¡ prawu moral-
nemu i nie dziel¡ si¦ na dobre i zªe. Czªowiek mo»e ka»d¡ z nich
posiada¢ w wi¦kszym lub mniejszym stopniu doskonaªo±ci. S¡
one pomocne w »yciu, uªatwiaj¡c okre±lone czynno±ci. Nato-
miast w dziedzinie moralnej sprawno±ci, w zale»no±ci od tego
czy przestrzegaj¡ normy moralne czy nie, dziel¡ si¦ na dobre
i zªe. Pierwsze, które uªatwiaj¡ czªowiekowi czynienie dobra
nazywa si¦ cnotami, a drugie wadami jako »e �uªatwiaj¡ nam
uczynki, które si¦ sprzeciwiaj¡ wªa±ciwemu przeznaczeniu na-
szej duszy, a zaspokajaj¡ od±rodkowe d¡»enia poszczególnych jej

7 B¦dzie o tym mowa w dalszej cz¦±ci pracy.
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wªadz�8. Sprawno±ci intelektu nie maj¡ swoich przeciwie«stw,
co najwy»ej mo»na stwierdzi¢ ich brak lub niedostateczne ich
opanowanie. W dziedzinie moralnej ka»dej sprawno±ci przeciw-
stawia si¦ wada. Dlaczego wi¦c kªadzie si¦ taki nacisk na odpo-
wiednie ksztaªtowanie cnót? Jak ju» zostaªo wspomniane spraw-
no±ci intelektualne nie posiadaj¡ swoich przeciwie«stw, wi¦c nie
grozi powstanie czego± przeciwnego w ich miejsce. Inaczej jest
w ksztaªtowaniu woli, gdy» �wªadza nieopanowana przez cnot¦,
niepostrze»enie nabywa skªonno±ci jej przeciwnych, które pr¦-
dzej czy pó¹niej ujawni¡ si¦ w postaci wad. I nie tylko to, ale
samo zatrzymanie si¦ w rozwoju i post¦pie cnoty jest zacz¡tkiem
wady, która korzysta z ka»dego osªabienia w napi¦ciu cnoty, aby
jej miejsce zaj¡¢.(. . . ) Kto nad cnotami nie pracuje, tego wªa-
dze porastaj¡ wkrótce chwastem wad�9. Nale»y te» pami¦ta¢,
»e mi¦dzy poszczególnymi cnotami istnieje pewna solidarno±¢.
Oznacza to, »e kiedy miejsce cnoty zajmuje wada, osªabia ona
inne cnoty, z których ka»da jest zale»na od moralnego rozwo-
ju wszystkich pozostaªych. Dziecko uczy si¦ tego wszystkiego
od najmªodszych lat, na pocz¡tku robi to nie±wiadomie przez
na±ladowanie. Potem kiedy dochodzi ±wiadomo±¢, zaczyna si¦
zastanawia¢ nad swoim post¦powaniem. Jest wi¦c bardzo wa»-
ne, aby w domu w którym pojawi si¦ nowy czªonek rodziny
istniaªy odpowiednie warunki do jego prawidªowego rozwoju.
To »e dziecko jest maªe i nie rozumie pewnych rzeczy nie zwal-
nia jego rodziców z obowi¡zku dawania mu dobrego przykªadu.
Dziecko nie rozumiej¡c tego co si¦ wokóª niego dzieje, nie±wia-
domie na±laduje rodziców, wi¦c kiedy sªyszy, »e które± z nich
przeklina robi to samo nie uto»samiaj¡c tego z czym± niepra-
widªowym. Zªe skªonno±ci pojawiaj¡ si¦ u maªych dzieci do-
sy¢ cz¦sto. Przejawiaj¡ si¦ w ªakomstwie, gniewie, chciwo±ci,
pró»no±ci, zazdro±ci. Rodzice zwykle bagatelizuj¡ ten problem,
czekaj¡c a» sam si¦ rozwi¡»e. Tymczasem �wychowanie w tym
okresie polega na pewnej represji tych objawów i stopniowym
u±wiadamianiu dziecka o ich szkodliwo±ci (. . . ), w miar¦ jak jego
rozwój umysªowy jest w stanie te wzgl¦dy poj¡¢�10.

8 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 341
9 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 342
10 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 356
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Doskonalenie cnót powinno przynosi¢ rado±¢, tak jak nabyta
sprawno±¢ przynosi zadowolenie. Brak rado±ci ±wiadczy¢ mo»e
o niezbyt gª¦bokim ugruntowaniu cnoty. Nie jest wi¦c ªatwe
ksztaªtowanie cnót. Wymaga bowiem pracy nad samym sob¡,
nad swoim charakterem. Doskonalenie cnót jest walk¡ z wªasny-
mi sªabo±ciami. Jednak dzi¦ki wysiªkom i wewn¦trznemu umia-
rowi cnota � jest ogromn¡ oszcz¦dno±ci¡ siª »yciowych, chroni
nas bowiem od kra«cowo±ci i sprawia, »e wydajemy ich tylko
tyle, ile potrzeba dla osi¡gni¦cia celu�11. Wa»ne jest, aby na-
uczy¢ si¦ umiej¦tnie stosowa¢ wskazówki praw moralnych do
okre±lonych zada« »yciowych. T¡ umiej¦tno±¢ w formie staªej
sprawno±ci mo»e da¢ tylko cnota. �Cnota staje si¦ zindywidu-
alizowanym prawem ka»dego dobrze wychowanego czªowieka,
prawem, które sam sobie nadaª i którego bynajmniej nie uwa-
»a za co± obcego, narzuconego wbrew jego woli, skoro go ono
wprawia w nastrój pogody i zadowolenia�12. Cnota na staªe
usprawnia do dobrych czynów, gdy» sam¡ dusz¦ czyni lepsz¡
utrwalaj¡c we wªadzach wol¦ dobra. Nie wystarczy jednak samo
ksztaªtowanie poszczególnych cnót i usprawnianie wªadz. Trze-
ba by wszystko to zwi¡zaªo si¦ w jedn¡ caªo±¢, w tak zwany
charakter moralny. �¡czenie cnót w charakter odbywa si¦ jakby
z dwóch stron, w dziedzinie przyrodzonej jest to wspólne dobro
spoªecze«stwa, a w dziedzinie nadprzyrodzonej �wspólne dobro
±wiata � Bóg.�13. Budow¦ charakteru moralnego zamyka spra-
wiedliwo±¢ i miªo±¢. Z drugiej strony pewn¡ jednolito±¢ czynni-
kom sprawczym, które wªasne swe cele maj¡ podporz¡dkowa¢
naczelnym celom »ycia, nadaje roztropno±¢ przez utrzymanie
we wszystkich innych cnotach nale»ytego umiaru.

Najistotniejsz¡ spo±ród wszystkich cnót jest wi¦c roztrop-
no±¢, a to dlatego »e �one wszystkie jej potrzebuj¡ i bez niej
sprawnie dziaªa¢ nie s¡ w stanie, ale i ona bez nich oby¢ si¦
nie mo»e�14. Grupuje ona wokóª siebie wszystkie te cnoty które
odnosz¡ si¦ do funkcji kierowniczych »ycia moralnego. Roztrop-
no±¢ dziaªa w dziedzinie rozumu, który szczególnie powinien by¢

11 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 368
12 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 371
13 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 379
14 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 379
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usprawniany do kierowania »yciem praktycznym. Skªadnikami
roztropno±ci s¡: wyrobiona i usprawniona pami¦¢, poj¦tno±¢,
rozs¡dek, ulegªo±¢ radom innych oraz zdolno±¢ przewidywania.
Te poszczególne elementy s¡ konieczne do prawidªowego funk-
cjonowania roztropno±ci. W obszarze woli wysuwa si¦ sprawie-
dliwo±¢, czyli podstawowe usposobienie woli aby we wszystkim
co si¦ robi uszanowa¢ to co si¦ innym od nas nale»y. W »yciu
uczuciowym wªadze po»¡dliwe zostaj¡ okieªznane przez umiar-
kowanie, aby nie poci¡gaªy nas zbyt daleko, natomiast we wªa-
dzach pop¦dliwych podstawow¡ cnot¡ jest m¦stwo, które pod-
trzymuje czªowieka, aby nie cofaª si¦ przed trudno±ciami.

6.1. Roztropno±¢

Celem roztropno±ci jest znalezienie umiaru w stosowaniu
±rodków do zamierzonego celu. Cel okre±la rozum, który po-
winien by¢ wychowywany do tego, aby go sprawnie zastosowa¢
w dziedzinie wszystkich cnót. Roztropno±¢ jako cnota dziaªa-
j¡ca w dziedzinie rozumu opiera si¦ na rozwadze i rozs¡dku.
W ±wietle zasady, »e nale»y czyni¢ dobro a unika¢ zªa, rozum
ocenia cele i ±rodki prowadz¡ce do nich �i gdy widzi, »e panuje
mi¦dzy nimi zgodno±¢, pozwala woli lgn¡¢ do dobra, które j¡
w nich poci¡ga�15. Caªy ten proces doj±cia do celu, przy u»y-
ciu odpowiednich ±rodków jest tym co nazywamy sumieniem.
�Roztropno±¢ jest wi¦c cnot¡ dobrze wychowanego sumienia,
a to wychowanie zapewnia mu prawo±¢ woli�16. Wspomniany
ju» przykªad narkomana, który nie potra� oceni¢ obiektywnie
swojej sytuacji, pozwala stwierdzi¢ »e nie miaª on dostatecz-
nie uksztaªtowanego sumienia. Nie zauwa»aª bowiem zale»no±ci
mi¦dzy przyjmowaniem narkotyków, a powolnym unicestwie-
niem. Odurzenie sprawiªo mu przyjemno±¢ i w swoich s¡dach
poprzestawaª on na przyjemno±ci, nie widz¡c innych konsekwen-
cji swego post¦powania. Bª¦dnie zde�niowaª cel swego »ycia.
Szukaj¡c krótkotrwaªego szcz¦±cia znalazª dªugotrwaªe rozcza-

15 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 27
16 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 27
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rowanie. To czego zabrakªo w jego my±leniu i post¦powaniu to
rozwagi i rozs¡dku, a wi¦c i roztropno±ci.

Czynno±ci rozumu i woli przeplataj¡ si¦ wzajemnie, nale»y
wi¦c wzmacnia¢ w czªowieku prawo±¢ woli, która w postawio-
nych sobie celach i wyborze do nich ±rodków, zawsze kieruje
si¦ prawd¡ i dobrem. Pod jej wpªywem �sumienie nabierze te-
go, co nazywamy delikatno±ci¡ lub czuªo±ci¡, i co sprawia, »e
rozum wci¡» czuwa, aby si¦ nie odchyli¢ od prawa moralne-
go, i zawsze post¦powa¢ zgodnie z jego wymaganiami�17. Je-
±li zabraknie prawo±ci woli, po roztropno±ci pozostaj¡ pozory.
Wewn¦trznie straci ona sw¡ warto±¢ z cnoty przemieniaj¡c si¦
w wad¦. Dziaªalno±¢ woli powinna si¦ tak»e odznacza¢ pilno-
±ci¡ ±wiadcz¡c¡ o peªnym chceniu tego co si¦ czyni i peªnym
mu oddaniu.

Roztropno±¢ jako cnota zawiera pewne skªadniki potrzebne
do jej dobrego funkcjonowania. Pierwszym z nich jest wyro-
biona pami¦¢. Ma by¢ ona uporz¡dkowana, co nie znaczy »e
wybiórcza. Ma zawiera¢ istotne informacje oraz �szczegóªy ota-
czaj¡cego nas »ycia codziennego, którego znajomo±¢ jest nie-
odzowna dla pokierowania naszym post¦powaniem�18. Pami¦¢
wymaga dbaªo±ci ka»dego czªowieka, jest wi¦c wa»ny i tu wysi-
ªek samowychowawczy, aby nie �za±mieca¢� jej niepotrzebnymi
wspomnieniami. Drugim wa»nym skªadnikiem roztropno±ci jest
zmysª rzeczywisto±ci, który odnosi si¦ przede wszystkim do wy-
obra¹ni wchªaniaj¡cej wra»enia zmysªów zewn¦trznych. Wra»e-
nia te s¡ przerabiane w umy±le czªowieka, jest wi¦c niezmiernie
wa»ne �mie¢ staª¡ kontrol¦ nad tym procesem przeobra»ania si¦
wra»e« zewn¦trznych na wyobra»enia wewn¦trzne i dobrze sobie
zdawa¢ spraw¦ z tego, które z tych ostatnich odpowiadaj¡ cze-
mu± rzeczywistemu, a które s¡ tworem naszej psychiki�19. Szcze-
gólnie wa»ne jest to u dzieci, które cz¦sto nie potra�¡ rozró»ni¢
rzeczywisto±ci od tego, co na przykªad zobaczyªy w telewizji.
Budz¡ si¦ wówczas w nocy z pªaczem, »e kto± kogo± skrzywdziª,
co jest nieprawd¡. Równie» wielu dorosªych, którzy nie upo-
rz¡dkowali swej wyobra¹ni za mªodu, opiera swoje dziaªania na

17 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 30
18 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 32
19 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 34
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pªodach fantazji, a nie na realnych dziaªaniach. U takich ludzi
roztropno±¢ jest jakby sparali»owana. Nie potra�¡ oni wyzna-
czy¢ sobie realnego celu i realnych ±rodków do jego osi¡gni¦cia.

Kolejnym skªadnikiem roztropno±ci jest gotowo±¢ do przyj-
mowania rad, które mog¡ przynie±¢ korzy±¢. �ycie czªowieka
jest zbyt krótkie aby uczyª si¦ on wszystkiego od pocz¡tku,
nie wykorzystuj¡c przy tym do±wiadczenia innych, �którzy »y-
ciem swym wykazali, »e umiej¡ sobie w najtrudniejszych warun-
kach poradzi¢�20. Nie chodzi tu o bezwzgl¦dne przyjmowanie
rad innych osób, lecz o rozszerzenie horyzontu my±li i do±wiad-
czenia. Korzystanie z do±wiadczenia innych nie zwalnia czªo-
wieka z gromadzenia wªasnych przemy±le«. Rodzi to nast¦pny
skªadnik roztropno±ci jakim jest domy±lno±¢, �a który polega na
trafnym wyci¡ganiu wniosków tam, gdzie oczywistych danych
nie ma�21. Nale»y odpowiednio rozwija¢ t¦ cech¦ w mªodych
ludziach, gdy» zastanowienie si¦ nad »yciem wyrabia w nich
umiej¦tno±¢ �s¡dzenia spraw ludzkich i jednocze±nie korzystania
z niej dla kierowania swymi wªasnymi�22.

Nast¦pny skªadnik odnosi si¦ do rozs¡dku, a polega na umie-
j¦tno±ci prawidªowego rozumowania. Jest to jakby elastyczno±¢
czªowieka w dopasowaniu si¦ do konkretnej sytuacji »yciowej.
Kiedy jaka± okoliczno±¢ ulegnie zmianie, rozumowanie czªowie-
ka powinno pój±¢ inn¡ drog¡ i sprawi¢, »e czªowiek powie �nie�
tam gdzie do tej pory mówiª �tak�. Oczywi±cie tylko wtedy, je±li
nowa droga prowadzi do prawdy i dobra. Rozumowanie prak-
tyczne jest du»o bardziej plastyczne od rozumowania teoretycz-
nego, gdy» zmienia si¦ ono tak jak zmieniaj¡ si¦ warunki »ycia.
Wszystkie wymienione dot¡d skªadniki dotyczyªy zamierzenia
czynu ludzkiego, natomiast pozostaªe trzy dotycz¡ sfery wyko-
nania tego czynu. Pierwszym z nich jest umiej¦tno±¢ przewidy-
wania, czyli odpowiedniego zaplanowania konkretnych dziaªa«.
Kiedy ju» czªowiek dziaªa wedªug jakiego± planu, powinien pa-
mi¦ta¢, �»e on b¦dzie realizowany nie w abstrakcji, nie w umy±le
gdzie warunki s¡ niezmienne, ale w peªnym rozgwarze »ycia,

20 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 36
21 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 37
22 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 38
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w którym wszystko jest pªynne, wszystko jest w ruchu�23. Na-
le»y wi¦c nabra¢ umiej¦tno±ci ujmowania planu w konkretnych
warunkach jego realizacji, co nazywa si¦ ogl¦dno±ci¡. Czªowiek
powinien wzi¡¢ pod uwag¦ wszystkie aspekty danego przedsi¦-
wzi¦cia, a nie tylko wybrane, na przykªad te które mu odpo-
wiadaj¡. W swoich dziaªaniach powinien by¢ zapobiegliwy, aby
�przewidywa¢ nie tylko to, co sprzyja, ale i to, co mo»e wprost
stan¡¢ na przeszkodzie w przeprowadzeniu planu, aby niejako
zabiec drog¦ tym mo»liwym trudno±ciom i przeszkodom i aby
mie¢ przeciw nim w pogotowiu odpowiednie ±rodki�24.

Ksztaªtowanie roztropno±ci nale»y przede wszystkim zacz¡¢
od samego siebie, gdy» nikt nie b¦dzie dobrze rz¡dziª innymi
kto nie umie rz¡dzi¢ samym sob¡. Dlatego tak trudno jest na-
uczy¢ roztropno±ci dzieci, gdy rodzicom jej brakuje. Ksztaªtuj¡c
roztropno±¢ w dziecku nale»y bra¢ pod uwag¦ wszystkie jego
cechy, aby gdy jest nadpobudliwe, pomaga¢ mu w skupieniu
i doko«czeniu rozpocz¦tej czynno±ci. Nauczy¢ go gdzie jest gra-
nica mi¦dzy rzeczywisto±ci¡ a �kcj¡ i wszystkich tych rzeczy
które skªadaj¡ si¦ na cnot¦ roztropno±ci. Nale»y te» pami¦ta¢,
aby nad wszystkimi d¡»eniami do wychowania odpowiedzialne-
go czªowieka czuwaª Bóg, gdy» sama pedagogika laicka tego nie
zrobi, �bo do gª¦bi sumienia nie ma czym przenikn¡¢�25.

6.2. Sprawiedliwo±¢

Istot¦ sprawiedliwo±ci stanowi oddanie ka»demu tego co si¦
mu nale»y i czujno±¢ by nawet bezwiednie nie skrzywdzi¢ go.
Jest to gotowo±¢ by czyni¢ to co dla innych jest dobre, a wi¦c
to co ich doskonali. Sprawiedliwo±¢ mo»na podzieli¢ na ogóln¡
czyli spoªeczn¡, gdzie jest ona sprawno±ci¡ �w podporz¡dkowa-
niu dobru ogólnemu wszystkich dobrych uczynków, a wi¦c caªe-
go »ycia ludzkiego, skoro to powinno skªada¢ si¦ z samych tyl-
ko dobrych czynno±ci�26 oraz szczególn¡ rozdzielcz¡ i wymien-
n¡. Sprawiedliwo±¢ rozdzielcza jest sprawno±ci¡ w rozdzielaniu

23 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 40
24 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 41
25 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 60
26 F. W. Bednarski, Zagadnienia. . . , s. 171
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i przyjmowaniu ci¦»arów i dóbr »ycia spoªecznego stosownie
do zasªug i mo»liwo±ci poszczególnych jej czªonków. Natomiast
sprawiedliwo±¢ wymienna reguluje stosunki mi¦dzy czªonkami
spoªecze«stwa. Cnota sprawiedliwo±ci znajduje odbicie w Dzie-
si¦ciu Przykazaniach Bo»ych. Jako »e tematem pracy jest rodzi-
na i jej rola w wychowaniu, rozpatrz¦ sprawiedliwo±¢ w oparciu
o czwarte przykazanie, które brzmi �czcij ojca swego i matk¦
swoj¡�. Kolejne przykazania zajmuj¡ si¦ przewinieniami prze-
ciw sprawiedliwo±ci wymiennej � zaczynaj¡c od najci¦»szych,
popeªnionych czynem, poprzez mniej ci¦»kie popeªnione sªowem
i wreszcie my±l¡.

Pod wzgl¦dem wychowawczym sprawiedliwo±¢ ma za za-
danie wpoi¢ poczucie obowi¡zkowo±ci, czyli czuªo±ci sumienia
na cudze uprawnienia27. Podmiotem sprawiedliwo±ci jest wola,
gdy» tylko ona �kierowana ±wiatªem rozumu, mo»e wznie±¢ si¦
ponad wzgl¡d na wªasne dobro i zd¡»a¢ do dobra cudzego, nie
podporz¡dkowuj¡c go bezpo±rednio swojemu�28. W ksztaªtowa-
niu sprawiedliwo±ci pomocne s¡ równie» cnoty pokrewne, takie
jak posªusze«stwo i szacunek, który nale»y si¦ ka»demu czªowie-
kowi jako »e jest on stworzony na obraz i podobie«stwo Bo»e.
Najbardziej istotnym ±rodkiem do ksztaªtowania sprawiedliwo-
±ci w dzieciach jest nie tylko przykªad jaki daj¡ im rodzice, ale
i porz¡dek jaki powinien otacza¢ dziecko od chwili narodzin.
Jest on szczególnie wa»ny od momentu gdy zaczynaj¡ si¦ bu-
dzi¢ w dziecku pierwsze próby zastanowienia si¦ nad sob¡ i nad
otoczeniem. Dziecko powinno zdawa¢ sobie spraw¦ z tego, »e
w danym otoczeniu ma si¦ liczy¢ z jego porz¡dkiem. Utwierdza
je w tym rodzina, która otacza dziecko od �pierwszych chwil,
kiedy si¦ w nim budzi poczucie odpowiedzialno±ci za swe po-
st¦powanie, atmosfer¡ ªadu i porz¡dku, a staªymi impulsami
zach¦ca je do robienia tego, co odpowiada innym, lub wstrzy-
muje od tego, co jest im niemiªe�29.

Rodzina jest pierwsz¡ szkoª¡ »ycia spoªecznego, to w niej
czªowiek powinien przyzwyczaja¢ si¦ do my±li, »e jest cz¡stk¡

27 Uprawnienie jest tu rozumiane jako wzgl¡d na to co si¦ komu nale»y na
mocy prawa, czyli na mocy obiektywnej normy post¦powania.

28 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/2, s. 78
29 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/2, s. 78

67



caªo±ci i w swym post¦powaniu kierowa¢ si¦ jej dobrem. Dlatego
bardzo wa»na jest jej nierozerwalno±¢. Celem zawarcia maª»e«-
stwa nie jest tylko posiadanie potomstwa, ale przede wszystkim
stworzenie mu odpowiednich warunków rozwoju, takich które
umo»liwi¡ mu samodzielne kierowanie si¦ w »yciu. Maª»e«stwo
nie jest spraw¡ przelotn¡, dzieci bowiem wymagaj¡ opieki oboj-
ga rodziców. Z chwil¡ pojawienia si¦ dzieci powstaj¡ nowe sto-
sunki rodziców do dzieci oraz rodziców do siebie samych, rodz¡
si¦ nowe uprawnienia i nowe zobowi¡zania. W pocz¡tkowym
okresie dzieci bardzo przywi¡zuj¡ si¦ do rodziców, ale w miar¦
jak dorastaj¡ i zaczynaj¡ »y¢ samodzielnie, opieka rodzicielska
jest coraz mniej potrzebna. Istnieje wówczas niebezpiecze«stwo
»e dziecko zaniedba speªnianie swych obowi¡zków wobec rodzi-
ców. Czwarte przykazanie przypomina o czci jaka si¦ nale»y
rodzicom, �o uznaniu zale»no±ci od tych, którym zawdzi¦cza si¦
»ycie, i liczeniu si¦ z ni¡ w swym stosunku do nich�30. Cno-
ta czci rodzicielskiej zalicza si¦ do sprawiedliwo±ci, gdy» jej
przedmiotem jest uprawnienie do szczególnej czci u tych, któ-
rym czªowiek zawdzi¦cza »ycie i wychowanie. Oprócz czci na-
le»y zapewni¢ rodzicom godziw¡ staro±¢, je±liby pozostali bez
±rodków do »ycia. Rodzice w stosunku do swoich dzieci tak»e
maj¡ pewne obowi¡zki, jako ci którzy dali im »ycie. Poza sfe-
r¡ materialn¡ powinni wpoi¢ swoim dzieciom mocne i zdrowe
podstawy moralne, powinni umie¢ obserwowa¢ psychik¦ dziec-
ka rozwijaj¡c w niej dobre cechy. Od najmªodszych lat trzeba,
by rodzice przyzwyczajali dzieci do posªusze«stwa, które b¦dzie
mocnym fundamentem charakteru w postaci cnoty sprawiedli-
wo±ci. �Posªusze«stwo nauczy dziecko od pierwszych lat »ycia
podporz¡dkowywa¢ si¦ dobru wspólnemu spoªeczno±ci, w któ-
rej »yje i stosowa¢ si¦ do wskaza« tych, którzy maj¡ piecz¦ nad
tym dobrem wspólnym�31. Wszystkie inne rzeczy, które nale»¡
do rodziców jako pierwszych wychowawców, s¡ przedmiotem tej
pracy i zostaªy ju» poruszone w poprzednich rozdziaªach. Nale»y
pami¦ta¢ o jednym, »e rodzice daj¡ swoim dzieciom niewspóª-
miernie wi¦cej ni» od nich otrzymuj¡, �ale miªo±¢, jak¡ maj¡ oni

30 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/2, s. 111
31 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/2, s. 118
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do dzieci sprawia, i» zadowalaj¡ si¦ tym, co im dzieci okazuj¡
w najlepszej swej woli, i wtedy czwartemu przykazaniu staje si¦
caªkowicie zado±¢�32.

6.3. Umiarkowanie

Cnota umiarkowania bli»sza jest »yciu uczuciowemu. Odpo-
wiednie jej uksztaªtowanie powoduje, »e czªowiek panuje nad
dwoma najsilniejszymi po»¡daniami natury ludzkiej, zapewnia-
j¡cymi utrzymanie przy »yciu jednostki i gatunku. Chodzi tu
o wstrzemi¦¹liwo±¢ i czysto±¢, których zadaniem jest �miarkowa¢
wci¡» budz¡ce si¦ w tych dziedzinach pragnienia i utrzymywa¢
je w karbach nale»ytego umiaru�33. Podobnie jak roztropno±¢,
umiarkowanie posiada swoje skªadniki, które piel¦gnowane po-
zwalaj¡ na prawidªowy rozwój tej cnoty. S¡ to: poczucie godno-
±ci i wstyd. Poczucie godno±ci wynika z u±wiadomienia rozum-
nej natury czªowieka, który w swym post¦powaniu nie kieruje
si¦ tylko po»¡daniami zmysªowymi. Rozum pozwala mu na po-
znanie dobra samego w sobie, co jest niedost¦pne dla poznania
zmysªowego. W momencie gdy dziecko zaczyna zastanawia¢ si¦
nad otaczaj¡cym je ±wiatem nale»y mu u±wiadomi¢ jego god-
no±¢ pokazuj¡c jaki wpªyw powinna ona wywiera¢ na jego »ycie
i post¦powanie. �Trzeba mªodzie»y bardzo gª¦boko wry¢ w dusze
to przekonanie, »e caªe pi¦kno duchowe czªowieka polega na tej
jego mocy, któr¡ ma nad samym sob¡ i »e tylko panowaniem nad
dziedzin¡ zmysªów, a nie uleganiem jej winien si¦ szczyci¢�34.
Na tym wªa±nie polega godno±¢ ludzka. Gdy czªowiek widzi, »e
mógªby zrobi¢ co± co sprzeciwiªoby si¦ godno±ci, rodzi si¦ w nim
uczucie wstydu. Wstyd jest pewnego rodzaju obaw¡, która to-
warzyszy czªowiekowi gdy zniesªawia kogo± w oczach innych lub
gdy wykonuje czynno±ci, w których przestaje si¦ kierowa¢ ro-
zumem i ma tego ±wiadomo±¢. W wychowaniu bardzo wa»n¡
rzecz¡ jest aby odpowiednio wykorzysta¢ wstyd dla umocnienia
przywi¡zania do tego, co skªada si¦ na godno±¢. W okresie wcze-

32 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/2, s. 113
33 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 334
34 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 338
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snego dzieci«stwa uczucie to rozwija si¦ powoli, a swój rozkwit
prze»ywa w okresie dorastania, kiedy przychodzi dojrzewanie
pªciowe. Nale»y w tym okresie bardzo rozumnie podchodzi¢ do
tak zwanego u±wiadamiania seksualnego, aby nie osªabi¢ wsty-
du. Niestety wymaga to wspóªpracy ze strony szkoªy, która w tej
kwestii pozostawia wiele do »yczenia, sprowadzaj¡c problem do
naturalnych reakcji organizmu na pewne bod¹ce.

Cnota umiarkowania dotyczy przede wszystkim wstrzemi¦¹-
liwo±ci w dziedzinie jedzenia i picia oraz czysto±ci w »yciu pªcio-
wym. Nale»y pami¦ta¢, »e cnoty �nie polegaj¡ tylko na wyro-
bieniu i usprawnieniu woli do kierowania jej przejawami, ale
i na usprawnieniu samych wªadz zmysªowych, b¦d¡cych siedzi-
b¡ uczu¢, tak aby si¦ impulsom woli sprawnie poddawaªy�35.
Wstrzemi¦¹liwo±¢ ma za zadanie panowa¢ nad procesem od-
»ywiania si¦. Ka»dy czªowiek powinien sam sobie ustali¢ ja-
ki± umiar w przyjmowaniu pokarmu. Pomocna w tym jest cno-
ta roztropno±ci, któr¡ powinna si¦ kierowa¢ wstrzemi¦¹liwo±¢.
Wstrzemi¦¹liwo±¢ tak»e podlega wychowaniu, wówczas bardzo
wa»ny jest przykªad caªego ±rodowiska, w którym znajduje si¦
czªowiek. Gdy dziecko b¦dzie si¦ wychowywaªo w domu w któ-
rym »ycie rodzinne skupia si¦ wokóª stoªu i jedzenia, wówczas
mo»e si¦ zdarzy¢, »e zamiast cnoty b¦dzie si¦ rozwijaªa wada
jak¡ jest ªakomstwo. W »yciu dorosªym w wychowaniu cnoty
wstrzemi¦¹liwo±ci pomocne s¡ posty, bowiem �kto sobie nigdy
nie odmawia niczego dozwolonego, gdy przyjdzie pokusa, nie
b¦dzie umiaª odmówi¢ sobie i czego± zakazanego�36. Posty s¡
wi¦c swego rodzaju ¢wiczeniem cnoty wstrzemi¦¹liwo±ci.

Zachowanie czysto±ci w »yciu pªciowym zwi¡zane jest przede
wszystkim z dbaniem o prawidªowy rozwój wyobra¹ni dziecka,
a potem dorastaj¡cego czªowieka. Nale»y wi¦c czuwa¢ �nad czy-
sto±ci¡ wyobra¹ni i nie wprowadza¢ do niej obrazów, które by
pó¹niej same si¦ nasuwaªy i budziªy nieczyste po»¡dania�37. Du-
»o te» zale»y od samego ±rodowiska w jakim przebywa mªody
czªowiek. Je±li jest to kochaj¡ca si¦ rodzina, w której przestrzega
si¦ pewnych zasad i gdzie czuje si¦ obecno±¢ Jezusa Chrystusa,

35 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 342
36 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 355
37 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 379
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wychowanie czysto±ci nie b¦dzie stanowi¢ problemu. Natural-
n¡ rzecz¡ jest zainteresowanie si¦ »yciem pªciowym w pewnym
wieku. I tu rodzice powinni si¦ wykaza¢ odpowiedzialno±ci¡. Nie
mo»na bowiem unika¢ tego tematu jako wstydliwego. Owszem
jest to temat delikatny, �dlatego w ka»dym domu, gdzie »yj¡
podrastaj¡ce dzieci, trzeba zaopatrzy¢ bibliotek¦ w ksi¡»ki, któ-
re ujmuj¡ sprawy »ycia pªciowego w sposób naukowo-popularny
ale rzeczowo i z poczuciem odpowiedzialno±ci, by mªodzie» nie
byªa zmuszona czerpa¢ wiedzy o tych, tak wa»nych dla nich
sprawach, z brudnych ¹ródeª�38.

6.4. M¦stwo

Cnota m¦stwa ma za zadanie chroni¢ uczucia przeciwstawia-
j¡ce si¦ zªu, ma �podtrzymywa¢ wysiªki i podnieca¢ do wytrwa-
nia i niecofania si¦ przed zagra»aj¡cym zªem, lub te» nawet
i przed trudno±ciami, z jakimi jest poª¡czone nieraz zdobycie
niejednego dobra�39. Wida¢ tu dwa czynniki. Pierwszy to nie-
cofanie si¦ wobec gro»¡cego zªa. Wytwarza si¦ wówczas nastrój
zaufania w swe siªy. Drugim czynnikiem jest atakowanie zªa,
co przynosi uczucie bezpiecze«stwa. Zarówno w pierwszym jak
i w drugim przypadku potrzeba roztropno±ci i umiaru w podej-
mowaniu konkretnych dziaªa«. W sytuacji zagro»enia towarzy-
sz¡ czªowiekowi dwa odmienne uczucia strach i odwaga. Przy
ksztaªtowaniu cnoty m¦stwa nale»y nabra¢ sprawno±ci w opano-
waniu tych uczu¢. �M¦stwo, gdy jest mocno ugruntowane w du-
szy, sprawia, »e w decyduj¡cych chwilach, (. . . ) zale»nie od oko-
liczno±ci i prawa moralnego cofa si¦ przed tym, co mu zagra»a,
albo trwa na swym stanowisku (. . . )�40. Jednak, aby wyksztaª-
ci¢ w sobie tak¡ postaw¦, nale»y ksztaªtowa¢ inne cnoty, które
s¡ spokrewnione z m¦stwem. Nale»¡ do nich cierpliwo±¢, wy-
trwaªo±¢ i staªo±¢. Byªa ju» o nich mowa w rozdziale pierwszym
przy omawianiu cech wychowawcy.

W dziecku nale»y caªy czas podsyca¢ ch¦¢ ±wiadomego d¡-

38 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 203
39 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 424
40 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 427
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»enia do prawdy i dobra. Jednak sama ch¦¢ d¡»enia do tego nie
wystarczy, trzeba nauczy¢ je ±wiadomego ksztaªtowania w sobie
innych sprawno±ci i cnót moralnych. Tu znowu jest wa»na rola
rodziców, którzy powinni pokaza¢ dzieciom jak pracowa¢ nad
sprawno±ciami, aby te przemieniªy si¦ w cnoty. Jest to dosy¢
trudne zadanie, jednak gdy nie zostanie podj¦ty, wówczas mªody
czªowiek ucieknie do tego co wyda si¦ mu ªatwiejsze i wygod-
niejsze, a co jednocze±nie jest najlepszym podªo»em do rozwo-
ju wad. Ksztaªtowanie cnót pozwala na roztropne znalezienie
umiaru w stosowaniu ±rodków do zamierzonego celu.
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Rozdziaª 7

Wychowanie religijne i jego zagro»enia

Wychowanie religijne jest dopeªnieniem caªego ksztaªtowa-
nia osobowo±ci czªowieka. Ró»ni si¦ ono od wszelkiego innego
wychowania tym, »e jest zawsze zespoªem czynno±ci niedoko-
nanych. Oznacza to, »e czªowiek mo»e zawsze pogª¦bia¢ swoj¡
wi¦¹ ª¡cz¡c¡ go z Bogiem.

Istot¡ religii jest �nawi¡zana z Bogiem realna wi¦¹ miªo±ci,
kierowana do Chrystusa�1. To wªa±nie ta wi¦¹ jest przedmiotem
nieustannego pogª¦biania w dalszym »yciu. Wi¦¹ t¦ zapocz¡tko-
wuje w czªowieku Chrystus przez sakrament chrztu. Potem jest
ona piel¦gnowana przez rodziców i tu ich rola wydaje si¦ by¢
szczególnie wa»na. Kiedy dziecko zaczyna sobie powoli u±wiada-
mia¢ pewne rzeczy, �trzeba zacz¡¢ wnet mu poddawa¢ pierwsze
wiadomo±ci o Bogu budz¡c jednocze±nie w jego woli i uczuciu
pierwsze do niego aspiracje i wysnuwaj¡c z nich podstawowe
pobudki jego zachowywania si¦�2. W miar¦ jak dziecko zaczy-
na dorasta¢ i rozwija si¦ jego »ycie umysªowe, wi¦¹ t¦ nale»y
utrwala¢ i gª¦biej uzasadnia¢. Podobnie jak w ksztaªtowaniu
cnót i tu wa»na jest sama postawa rodziców, którzy wierni swym
przekonaniom potra�¡ zagrza¢ i umocni¢ dzieci w wierze. Jed-
nak zdarza si¦ i tak, »e w dorosªym »yciu cz¦sto wi¦¹ ta, o ile
nie byªa mocno zakorzeniona w sercu czªowieka, cz¦±ciowo si¦
gubi, a nawet zupeªnie zanika. Podobnie jak czªowiek pragnie
zachowa¢ relacje z innymi osobami i dba o to, tak samo mu-
si dba¢ o relacje ª¡cz¡ce go z Bogiem. W nawi¡zaniu kontaktu
z Bogiem pomaga mu modlitwa oraz czynne uczestnictwo w Eu-
charystii. Jednak w wychowaniu religijnym tak»e nale»y zacho-

1 M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 46
2 J. Woroniecki, Katolicka. . . I, s. 357
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wa¢ pewien umiar. Dotyczy to szczególnie maªych dzieci, które
dosy¢ szybko ulegaj¡ znudzeniu i zniecierpliwieniu. Religijno±¢
dziecka cechuje uczuciowo±¢ i bezpo±rednio±¢ wi¦c dªugie modli-
twy mijaj¡ si¦ z celem. Nie znaczy to, »e maªe dzieci powinny
unika¢ uczestniczenia we Mszy �wi¦tej czy przesta¢ si¦ modli¢.
Jednak modlitwa ta powinna by¢ na pocz¡tku krótka, ale ser-
deczna, nie ma bowiem �skuteczniejszego sposobu wychowania
przyszªych bezbo»ników jak zmusza¢ dzieci do bardzo dªugich,
nu»¡cych modlitw, odmawianych wtedy gdy dziecko jest zbyt
znu»one i senne�3. Mo»e to zaowocowa¢ w pó¹niejszym cza-
sie odej±ciem od wiary, gdy» b¦dzie si¦ ona kojarzyªa z czym±
przykrym. Dziecko musi zrozumie¢, »e modlitwa jest prawdzi-
wym spotkaniem, w którym Bóg uczy najwa»niejszych prawd
i warto±ci. Dopiero wtedy czªowiek mo»e sam zacz¡¢ mówi¢ do
Boga, aby wypowiedzie¢ swoj¡ miªo±¢ ku Niemu, wdzi¦czno±¢,
rado±¢, a tak»e niepokój, ból, w¡tpliwo±ci i pytania. �Modlitwa
jest zawsze aktem miªo±ci i to miªo±ci aktualnej, ±wiadomej, ª¡-
cz¡cej nas wewn¦trznym upodobaniem z tym Bogiem, którego
poznajemy rozumem i wiar¡, i który nam objawiª, »e w duszach
naszych chce zamieszka¢�4. Nale»y pami¦ta¢, »e w modlitwie
bior¡ udziaª zarówno wªadze zmysªowe jak i umysªowe, lecz to
co jest w niej najistotniejsze b¦dzie wysiªkiem rozumu i woli.
Natomiast uczucia b¦d¡ bra¢ w niej udziaª czy to w formie
gorliwo±ci, smutku lub »alu za grzechy, �ale tych przejawów za
istotne skªadniki modlitwy nigdy nie b¦dziemy mogli uwa»a¢�5.
Cz¦sto te wªa±nie czynniki uczuciowe s¡ przeszkod¡ w modli-
twie, kiedy to czªowiek musi pokona¢ zniech¦cenie, bunt czy
jak¡± odraz¦.

Wªadze zmysªowe, jako »e dostarczaj¡ do±wiadcze«, nie s¡
oboj¦tne dla »ycia moralnego. Nale»y wi¦c o nie dba¢ od naj-
mªodszych lat. Wyobra¹nia powinna nie tylko by¢ utrzymywana
w czysto±ci, ale i przyzwyczajana do wyobra»e«, które byªyby
podªo»em dla »ycia moralnego. Dlatego du»¡ pomoc¡ w wycho-
waniu religijnym w okresie dzieci«stwa jest czytanie dzieciom
Biblii. W dzieci«stwie bowiem wyobra¹nia dziecka jest bardzo

3 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 135
4 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 147
5 J. Woroniecki, Wychowanie. . . , s. 149
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plastyczna przez co opowiadania takie mog¡ przyczyni¢ si¦ do
rozwoju »ycia duchowego. Jednak najbardziej owocne wychowa-
nie religijne dziecka to religijne »ycie caªej rodziny, czyli wspólna
modlitwa, wspólne uczestnictwo we Mszy �wi¦tej. Dziecko dora-
staj¡c i uczestnicz¡c w takim »yciu religijnym poznaje czym jest
dobro i zªo oraz jaki jest cel ostateczny »ycia czªowieka. W zro-
zumieniu tego pomaga mu wykªad religii, który zawsze powi-
nien by¢ przepeªniony wiar¡ wykªadaj¡cego. Je±li zabraknie te-
go podstawowego elementu jakim jest wiara wówczas �wykªad
obni»a si¦ do poziomu byle jakiego przedmiotu przyrodzonego,
a nawet i opada jeszcze ni»ej, bo uczniowie wnet zdaj¡ sobie
spraw¦ z jego bezpo»yteczno±ci�6. Pogª¦bianie i umacnianie wi¦-
zi z Bogiem oraz znajomo±¢ prawd wiary powinno odbywa¢ si¦
stopniowo, tak jak stopniowo rozwija si¦ umysª dziecka. Pewne
zasady, które czªowiek w wieku dzieci¦cym przyjmuje biernie
z ust wychowawców, musz¡ by¢ odpowiednio przemy±lane i roz-
wa»one, aby staªy si¦ umocnieniem dla duszy, a nie przyczyniªy
si¦ do kryzysu religijnego. Mªody czªowiek zaczyna rozumie¢
Boga, nieco inaczej ni» miaªo to miejsce w latach wczesnego
dzieci«stwa, kiedy to Bóg byª antropomor�czny, przedstawia-
ny tak jak mu podali rodzice. Teraz, gdy coraz cz¦±ciej poja-
wiaj¡ si¦ pytania o sens »ycia, mªody czªowiek rozumie Boga
jako istot¦ nie podpadaj¡c¡ pod zmysªy, niesko«czenie dosko-
naª¡ i nieznan¡. Wiara niesie ze sob¡ wielk¡ odpowiedzialno±¢,
która dotyczy rozwijania jej w sobie i trwania przy niej. Kiedy
zanika dzieci¦ca wiara, a w jej miejsce pojawiaj¡ si¦ nie znaj¡ce
odpowiedzi pytania, mªodzi ludzie cz¦sto zaniedbuj¡ obowi¡zki
religijne. ��aska za± wiary, dana przez Boga musi przebija¢ si¦
z trudem przez wszystkie zapory uczu¢ i pop¦dów, uprzedze«
i wrogich religii pogl¡dów�7, które sprzyjaj¡ rozwojowi kryzysu.

Wspóªczesny szybki i zautomatyzowany ±wiat wymaga ci¡-
gªego po±piechu. W czªowieku gwaªtownie ro±nie suma napi¦-
cia i l¦ku. I to nie tylko mi¦dzy wrogimi narodami ale tak»e
w kr¦gu najbli»szych, w rodzinie a nawet w sercu poszczegól-
nych ludzi. W konsekwencji obserwuje si¦ coraz wi¦cej prze-
mocy �zycznej i emocjonalnej, coraz wi¦cej zaburze« i chorób

6 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 155
7 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 139
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psychicznych, coraz wi¦cej rozwodów i samobójstw. Mªodzie»,
aby nad¡»y¢ za wspóªczesnym tempem »ycia szuka rozªadowa-
nia emocji w wi¦kszych dawkach dozwolonych i niedozwolonych
przyjemno±ci. Cz¦±ciej te» sªyszy si¦, »e tak naprawd¦ to mo»-
na liczy¢ tylko na siebie, a religia jest jednym ze sposobów na
»ycie. To wszystko sprzyja oddalaniu si¦ od Boga. Wiele osób
prze»ywa du»e trudno±ci w budowaniu dojrzaªych wi¦zi z Bo-
giem. Jedn¡ z takich trudno±ci jest fakt, »e kontakt z Bogiem
opiera si¦ wªa±nie na wierze. W kontaktach z innymi osobami
czªowiek opiera si¦ na wiedzy i pewno±ci, natomiast kontakty
z Bogiem nie s¡ namacalne, nie mo»na ich zwery�kowa¢, nios¡
wi¦c ze sob¡ ryzyko. Takie rozumowanie wydaje si¦ sªuszne, ale
w rzeczywisto±ci nie jest ono prawdziwe. Opiera si¦ bowiem na
bª¦dnym zaªo»eniu, »e nasze wi¦zi z lud¹mi nie nios¡ ze sob¡
ryzyka i nie wymagaj¡ zawierzenia. Tymczasem nie tylko wi¦zi
z Bogiem lecz tak»e wi¦zi z drugim czªowiekiem nie s¡ mo»li-
we bez wiary i zaufania. Wi¦zi z Bogiem wymagaj¡ mniejszego
wysiªku wiary ni» wi¦zi z lud¹mi, bo drugi czªowiek daje nam
cz¦sto sprzeczne znaki, które nas niepokoj¡. Czasem okazuje
nam »yczliwo±¢ i przyja¹«, a za chwil¦ ten sam czªowiek potra�
dawa¢ znaki agresji, oboj¦tno±ci czy egoizmu. Tymczasem Bóg
obdarowuje nas zawsze miªo±ci¡ i prawd¡. Ludzie nie zauwa»aj¡
wa»nej rzeczy, »e przez zerwanie z religi¡ nie stan¡ si¦ bardziej
samodzielni i niezale»ni, a wr¦cz przeciwnie � stan¡ si¦ �niewol-
nikami wªasnych przecze« i pop¦dów�8.

Wszystko to prowadzi do kryzysu religijnego w wyniku któ-
rego mo»na zaobserwowa¢ trzy rodzaje stosunku do religii: nie-
wierz¡cy i niepraktykuj¡cy, oportuni±ci oraz wierz¡cy i prakty-
kuj¡cy. Pierwsza grupa uwa»a za prawd¦ tylko to, co potra�
poj¡¢ wªasnym rozumem. Nie na darmo mówi si¦, »e to co na
±wiecie jest równo podzielone to rozum, bo ka»dy uwa»a »e ma
go wystarczaj¡co du»o. Szczególnie tyczy si¦ to tych mªodych
ludzi, którzy buntuj¡ si¦ bezpodstawnie przeciwko wszystkim
i wszystkiemu i nie umiej¡ b¡d¹ nie chc¡ przyjmowa¢ rad star-
szych. Druga grupa to oportuni±ci, którzy z ka»dej sytuacji pra-
gn¡ wyci¡gn¡¢ jakie± korzy±ci dla siebie. W tej grupie mo»emy

8 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 140
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wyró»ni¢ niewierz¡cych, ale praktykuj¡cych. S¡ to ludzie któ-
rzy trwaj¡ przy religii z powodu przywi¡zania do tradycji lub
braku odwagi aby z ni¡ zerwa¢. Drugim rodzajem oportunistów
s¡ wierz¡cy, ale nie praktykuj¡cy. To wªa±nie ta grupa cieszy
si¦ najwi¦ksz¡ popularno±ci¡ w±ród mªodzie»y. Jest to bardzo
wygodna postawa. Pocz¡tkowo prowadzi do niej czyste zanie-
dbanie, mªodzi ludzie �za maªo maj¡ odwagi cywilnej, by bro-
ni¢ otwarcie wªasnych przekona«, potem za wiele tchórzostwa,
by nie wyda¢ si¦ zbyt klerykalnymi, dalej, ust¦pstwo za ust¦p-
stwem a» wreszcie czªowiek zabrnie w bagnisko oportunizmu
i zdrady�9. Do trzeciej, z wymienionych grup, nale»¡ wierz¡cy
i praktykuj¡cy. Nie obnosz¡ si¦ oni ze swoj¡ religijno±ci¡ jak
czyni¡ to cz¦sto atei±ci. Mo»na o tych ludziach powiedzie¢, »e
maj¡ wychowany zmysª katolicki, który �daje duszy jak¡± wielk¡
moc w s¡dzeniu wszystkiego w ±wietle wiary, a jednak chroni j¡
od zarozumiaªo±ci, pewno±ci siebie i uporu�10. Nale»y te» pami¦-
ta¢, »e nie wolno narzuca¢ nikomu wiary, mo»e to zaowocowa¢
zupeªnym odej±ciem od niej. Nie znaczy to, »e rodzice maj¡
zaprzesta¢ wychowania religijnego swoich dzieci czekaj¡c, a» te
osi¡gn¡ peªnoletnio±¢ i stan¡ si¦ lud¹mi wolnymi. Czªowiek b¦-
d¡c wolnym musi wybiera¢, jednak ten wybór musi by¢ zgodny
z jego ostatecznym celem »ycia. Cel ten poznaje czªowiek przez
wiar¦, do której przyj¦cia �mo»na i trzeba przysposobi¢ przez
wychowanie religijne od najwcze±niejszego dzieci«stwa�11.

Jednym z najpot¦»niejszych narz¦dzi sªu»¡cych rozbijaniu
wiary religijnej jest teoria ewolucjonizmu, która próbuje wytªu-
maczy¢ wszystko przy pomocy ±wiatopogl¡du materialistyczne-
go, odrzucaj¡c istnienie Boga. Taka linia my±lenia przyjmowa-
na jest gªównie przez ateistów, którzy wbrew pozorom równie»
w co± wierz¡. Wierz¡ »e pochodz¡ od czego± mniejszego ni» oni
sami: od materii, od ±wiata przyrody, »e s¡ wytworem ewolucji
lub dzieªem przypadku. Jednak teoria ewolucji nie wyklucza
istnienia Boga, gdy» nie jest ±lepa ale kierowana, wytwarzaj¡ca
coraz to bardziej zªo»one organizmy. Ewolucja to pewne prawa
kieruj¡ce »yciem na ziemi, ale kto± musiaª to »ycie da¢ i kto±

9 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 142
10 J. Woroniecki, Katolicka. . . II/1, s. 167
11 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 143
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musiaª te prawa ustanowi¢. Ewolucja jest pewnego rodzaju na-
rz¦dziem obróbki »ycia w r¦kach Boga, który nadaje temu »yciu
istnienie i sens.

Prze±wiadczenie o istnieniu Boga jest tak silne, »e trudno
jest wykorzeni¢ je z wªasnej duszy nawet wojuj¡cym ateistom.
W±ród dorastaj¡cej mªodzie»y niewiele jest osób, które s¡ za-
gorzaªymi przeciwnikami Boga. Wi¦cej kontrowersji budzi na-
tomiast sam stosunek do Ko±cioªa, a cz¦±ciej do tych, którzy
ten Ko±cióª reprezentuj¡. Zanim jednak wysunie si¦ caªy arsenaª
broni przeciwko Ko±cioªowi, trzeba sobie uzmysªowi¢, »e Ko±cióª
to ludzie. Ludzie którzy popeªniaj¡ bª¦dy i ulegaj¡ sªabo±ciom.
Ko±cióª nie tylko jest instytucj¡ usªugow¡ od spraw duchowych,
któr¡ mo»na zmieni¢ albo porzuci¢, kiedy przestaje speªnia¢
oczekiwania czªowieka. Oczywi±cie to, »e Ko±cióª jest instytu-
cj¡, zapewnia realny dost¦p do mocy i obecno±ci Jezusa. Jednak
bª¡dzenie poszczególnych jego czªonków jest czym± naturalnym
i dowodzi, �»e w Ko±ciele jest jaka± boska moc, i» mimo zªych
niejednokrotnie przywódców, nie tylko nie rozpadª si¦ ale ci¡gle
na nowo si¦ odradzaª i odradza�12.

Nale»y wi¦c przezwyci¦»y¢ zagro»enia wiary, nie ogranicza¢
si¦ tylko do zdobywania ªatwych � ekonomicznych celów. Prze-
ciwstawi¢ si¦ kulturze, która coraz cz¦±ciej nawoªuje do wi¡-
zania si¦ z rzeczami, a nie z lud¹mi i Bogiem. Dostrzega si¦
tu, jak wa»n¡ rzecz¡ jest ksztaªtowanie cnót, które niew¡tpliwie
pomagaj¡ przy wyborach »yciowych. Wiara nie jest rezygnacj¡
z wiedzy. �Jest zaufaniem do osób i powierzaniem si¦ osobom.
Jest doskonaªo±ci¡ caªej osoby, która przez intelekt wi¡»e si¦
z prawd¡, a przez wol¦ z dobrem. Wspóªtworzy humanizm, gdy
stanowi peªne zaufania wi¡zanie si¦ ludzi z lud¹mi. Wspóªtworzy
religi¦, gdy stanowi powierzanie si¦ z zaufaniem Bogu�13. Wiara
jest tak»e ¹ródªem post¦pu, pozwala korzysta¢ bowiem z wiedzy
i do±wiadcze« innych ludzi. Kto by nie chciaª nikomu wierzy¢
i pokªada¢ ufno±¢ tylko we wªasnych teoriach, niczego by si¦ nie
nauczyª. Nic bowiem nie ª¡czy ludzi tak jak wiara. Nikn¡ wów-
czas wszelkie ró»nice maj¡tkowe, spoªeczne, naukowe. Wobec

12 F. W. Bednarski, Wychowanie mªodzie»y. . . , s. 149
13 M. Gogacz, Podstawy. . . , s. 117
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Boga wszyscy ludzie s¡ równi. Jednak Bóg stawia czªowieko-
wi jasne wymagania. Wie, kiedy czªowiek mo»e by¢ naprawd¦
szcz¦±liwy i co mu w tym przeszkadza. Bóg proponuje t¦ miªo±¢,
za któr¡ czªowiek najbardziej t¦skni, ale która jest trudna. Wy-
maga bowiem siªy woli, dyscypliny, jasnych zasad moralnych.
Jest to miªo±¢ cierpliwa, która nie zazdro±ci, która jest cicha
i czysta, która nie unosi si¦ gniewem, nie pami¦ta zªego, która
jest wierna i bezinteresowna. Jest to miªo±¢, która szuka prawdy
i sprawiedliwo±ci, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokªada nadziej¦, wszystko przetrzyma i która nigdy
nie ustaje. Wymagania te zawarte s¡ w Dekalogu. S¡ to prawa
Boga, któremu niew¡tpliwie zale»y na dobru ka»dego czªowie-
ka. Przestrzeganie tych praw jest fundamentem pod budowanie
»ycia zgodnego z prawami moralnymi. To wewn¦trzne poczucie
obowi¡zku jest jakby waªem ochronnym, który broni czªowie-
ka przed moralnym chaosem, kiedy kto± jeszcze nie zrozumiaª
istoty moralno±ci. T¡ istot¡ »ycia moralnego jest zaufanie Bo-
gu. Podobnie jak rodzice zabraniaj¡ dzieciom pewnych rzeczy
dla ich dobra, tak Bóg przez przykazania wyznacza pewne nor-
my post¦powania, które mog¡ si¦ przyczyni¢ tylko do szcz¦±cia
czªowieka nie za± do jego upadku. Wiara jest ªask¡, która daje
nam zdolno±¢ przyjmowania darów Ducha �wi¦tego. �aska ta
aktywuje si¦ w Eucharystii. Wa»nym elementem wychowania
religijnego jest pomaganie dzieciom, by w dojrzaªy sposób ro-
zumiaªy obecno±¢ Chrystusa w Eucharystii oraz by tej obecno±ci
do±wiadczaªy. Podstawowe znaczenie ma tu oczywi±cie postawa
tych ludzi dorosªych, dla których Eucharystia jest rzeczywi±cie
miejscem osobistego spotkania z Chrystusem. Istotny jest tak»e
j¦zyk, którym tªumaczy si¦ dzieciom i mªodzie»y eucharystycz-
n¡ obecno±¢ Syna Bo»ego. Eucharystia jest tym miejscem gdzie
czªowiek mo»e do±wiadczy¢ miªo±ci Boga i gdzie uczy si¦ tej mi-
ªo±ci. Ka»da Msza �wi¦ta jest uobecnieniem faktu, »e Chrystus
do ko«ca nas umiªowaª i »e z miªo±ci ku nam pozostaje z nami a»
do sko«czenia ±wiata. Komunia �wi¦ta to duchowe przytulenie
si¦ do Chrystusa, to umacnianie wiary i nadziei, to umacnianie
w sobie wewn¦trznego czªowieka, by trwa¢ w przyja¹ni z Bo-
giem, by Boga sªucha¢ bardziej ni» ludzi i ni» samego siebie.
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Jego miªosierdzia czªowiek mo»e do±wiadczy¢ w sakramencie
pojednania.

Dojrzaªe »ycie religijne polega na owocowaniu w czªowie-
ku darów Ducha �wi¦tego. �Gdy swoj¡ prac¡ nad sob¡ uzyska-
my wiedz¦ o Bogu przez uczenie si¦ religii i zarazem stanie-
my si¦ wierni Bogu, prawdzie i dobru, uczciwi przez kierowanie
si¦ sprawiedliwo±ci¡, umiarkowani w nabywaniu rzeczy, m¦»ni
w bronieniu swej miªo±ci do Chrystusa, wtedy Duch �wi¦ty za-
cznie coraz intensywniej wi¡za¢ z Bogiem nasz¡ wol¦ trwania
przy Bogu i wniesie w nasz intelekt rozumienie »ycze« Boga�14.
Czªowiek musi tylko chcie¢ podda¢ si¦ jego dziaªaniu.

Wychowanie religijne jest nieodª¡cznym elementem w ksztaª-
towaniu osobowo±ci mªodego czªowieka. Rozpoczyna si¦ ono
z momentem przyj¦cia Chrztu ±w., potem rodzice wprowadza-
j¡ w »ycie dziecka Osob¦ Jezusa Chrystusa. Jednak najlepszym
wychowaniem religijnym jest wspólne uczestnictwo we Mszy ±w.
i wspólna modlitwa. Rodzice, je±li maj¡ w sercu Boga, samym
swoim post¦powaniem pokazuj¡ dzieciom jak by¢ dobrym chrze-
±cijaninem i co robi¢ aby otrzyma¢ »ycie wieczne. Przykªad jest
wi¦c bardzo istotny i nie tylko w pierwszych latach »ycia, ale
szczególnie wtedy gdy w dziecku pojawia si¦ zw¡tpienie, wtedy
za przykªadem rodziców kieruje si¦ do Boga.

14 M. Gogacz, Podstawy. . . , s. 118
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Zako«czenie

W czasach gdy co kilka lat powstaj¡ i upadaj¡ kolejne zaªo-
»enia wychowawcze, coraz cz¦±ciej mówi si¦ o stworzeniu kanonu
wychowania, który miaªby by¢ wzorcem post¦powania dla ka»-
dego, kto odpowiedzialnie pragnie wychowywa¢ swe potomstwo.
Zapomina si¦ jednak, »e problem dobrego wychowania nie poja-
wiª si¦ wczoraj czy dzisiaj � jest on tak stary jak ludzko±¢. Przez
wieki caªe kwestie wychowania zaprz¡taªy zarówno gªowy zwy-
kªych ludzi jak i umysªy �lozofów. Jaki wi¦c powinien by¢ ten
kanon wychowawczy? Czym nale»y si¦ kierowa¢ formuj¡c umy-
sªy i dusze wychowanków powierzonych naszej opiece i odpowie-
dzialno±ci? Próba odpowiedzi na te pytania zostaªa zawarta na
stronach niniejszej pracy. Przedstawiono tu subiektywn¡ synte-
z¦ najwa»niejszych zaªo»e« i my±li trzech wybitnych �lozofów
odno±nie roli, jak¡ peªni rodzina w wychowaniu czªowieka. Za-
prezentowana zostaªa katolicka koncepcja wychowania, oparta
na realizmie. Dojrzali rodzice nie mog¡ bowiem z wychowania
usun¡¢ Boga. Powinni swoim »yciem pokaza¢ dzieciom jak wa»-
na jest Osoba Jezusa Chrystusa i jak wpªywa na »ycie moralne,
ukazuj¡c zarazem zagro»enia jakie tworzy wspóªczesno±¢ oraz
sposoby ich przezwyci¦»ania. Wychowanie katolickie dotyczy re-
alnej osoby nie za± jakiego± niedo±cignionego wzoru. Stwarza to
mo»liwo±¢ odpowiedniego ukierunkowania mªodego czªowieka.
Takie wychowanie nie ulega równie» zmieniaj¡cej si¦ modzie,
ucz¡c wªa±ciwego wyboru ±rodków do osi¡gni¦cia celu oraz sza-
cunku dla innych. Ten wªa±nie model wychowania, w którym
rodzina peªna i kochaj¡ca wskazuje drog¦ wiod¡c¡ do prawdy
i dobra, a wychowanie oparte jest na realizmie, jest tematem
tej pracy. Nauka Ko±cioªa katolickiego staje si¦ wyznacznikiem
post¦powania dla tych wychowawców, którzy prawdziwie po-
czuwaj¡ si¦ do odpowiedzialno±ci za caªo±¢ swojego post¦po-
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wania wzgl¦dem wychowanków. Dotyczy to zarówno rodziców
jak i tych wszystkich, którzy z racji swego zawodu lub z innych
powodów maj¡ cz¦sty kontakt z dzie¢mi i mªodzie»¡. Jednak na-
wet je±li nie mamy wªasnych dzieci ani z dzie¢mi nie pracujemy,
nie mo»emy rezygnowa¢ z czujno±ci w tym wzgl¦dzie, bowiem
w ka»dej chwili mo»emy by¢ obserwowani przez mªodego czªo-
wieka, szukaj¡cego swojej wªasnej drogi. Bezsprzecznym jest, »e
wychowanie osi¡ga swój cel dopiero wtedy, gdy prowadzi do doj-
rzaªych postaw. Chodzi przecie» nie tylko o to, by dziecko wie-
dziaªo co sªu»y jego rozwojowi, a co mu szkodzi, lecz by chciaªo
z tej wiedzy skorzysta¢. Przedstawiona w pracy rola rodziny,
stanowi wyra¹ny czynnik wpªywaj¡cy na przyswojenie przez
mªodego czªowieka zasad, które pomog¡ mu wej±¢ w dorosªe
»ycie, prze»y¢ je z godno±ci¡ oraz podj¡¢ trud wychowania wªa-
snych dzieci. W pracy ukazano równie» niebezpiecze«stwa jakie
pªyn¡ z dowolno±ci wychowania. W konsekwencji prowadz¡ one
do zatarcia ró»nicy mi¦dzy dobrem a zªem. Rodzina w swych
dziaªaniach wychowawczych powinna opiera¢ si¦ na pewnych
niezmiennych warto±ciach, które mo»na odnale¹¢ w pedagogice
katolickiej. Wag¦ rozwa»a« zawartych w pracy potwierdza nie
tylko nietrwaªo±¢ i uªomno±¢ wi¦kszo±ci wspóªczesnych zaªo»e«
wychowawczych, ale tak»e ogromna rola jak¡ speªnia rodzina
w procesie wychowania. Powinna ona wyksztaªci¢ w mªodym
czªowieku zachowania, które pomog¡ mu w dorosªym »yciu po-
dejmowa¢ ±wiadome decyzje przy jednoczesnym szacunku dla
innych ludzi. Powinna przygotowa¢ go do »ycia tak, by umie-
j¦tnie korzystaª z dóbr kultury, wybieraj¡c z niej to co sªu»y
jego rozwojowi i by caªe swoje post¦powanie kierowaª do praw-
dy i dobra.
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