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PEDAGOGIA

W S£U¯BIE WIARY

Temat powy¿szy sugeruje bardzo istotny problem: W jaki sposób, w jakim
stopniu pedagogia oparta na humanizmie przyczynia siê do przyjêcia i pog³êbiania wiary? Jak motywuje jej istotê, potrzebê oraz dzia³anie w ludzkim ¿yciu?
Odpowied na tak sformu³owane pytania jest mo¿liwa po g³êbszym zapoznaniu siê z treci¹ i rol¹ zarówno samej pedagogii, jak i wiary. St¹d podstawowa
problematyka niniejszego opracowania: Czym jest pedagogia? Jakie s¹ jej rodzaje, cele, metody oraz efekty? Konieczne jest tak¿e syntetyczne wyjanienie
istoty, genezy oraz sensu (roli) wiary w ¿yciu cz³owieka. Wtedy bêdzie mo¿na
uzyskaæ odpowied wyjaniaj¹c¹ potrzebê i sens wychowania do przyjêcia
podstawowych (humanistycznych), a jednoczenie uniwersalnych wartoci oraz
norm1. Warunkuj¹ one otwarcie siê na wartoci duchowe (religijne). Bêdzie to
tak¿e próba odpowiedzi na niepokoje i podstawowe zagubienia wspó³czesnego
cz³owieka.

1. Czym jest klasyczna pedagogia?
Pedagogia (gr. paidagogia: pais  dziecko; agogos  przewodnik)
w podstawowym rozumieniu to zespó³ rodków i metod wychowawczych
stosowanych przez nauczycieli; (...) praktyczna sztuka wychowania2. W szerszym, a zarazem bardziej szczegó³owym ujêciu termin pedagogia w wymiarze
naturalnym obejmuje: wychowanka, wychowawcê, proces formowania
dydaktycznopedagogicznego (metody, rodki, cele), przedmiot (treci) nauczania oraz wychowania, jako program formacji intelektualno-moralnej
1
Stanowi¹ one fundament wiary, tzw. preambula fidei  (³ac. praeambulus 
id¹cy przed kim).
2
Wielka Encyklopedia PWN, t. 20, Wyd. Nauk. PWN S.A., Warszawa 2004,
s. 413.
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zmierzaj¹cy do osi¹gniêcia pe³ni cz³owieczeñstwa. Fundament pedagogii
europejskiej stanowi grecka paideia, która propaguje idea³ kszta³cenia
osobowoci na dobrach kultury3. Jej naczelnym przes³aniem jest rzymska
humanitas rozumiana jako wychowanie w cz³owieku jego w³aciwego
charakteru, prawdziwego cz³owieczeñstwa4. W procesie edukacji otwiera
siê ono na wartoci wy¿sze  religijne, moralne, estetyczne, spo³eczne, a tak¿e
naukowe. To otwarcie oznacza równie¿ powinnoæ kszta³towania pod ich
wp³ywem integralnego rozwoju osobowociowego. Ku tak wysokim wzorom
etycznym osi¹ganym w pedagogii zmierza³a grecka teologia duchowa, wyra¿ana najkrócej jako vita contemplativa  ¿ycie g³êboko refleksyjne skierowane ku kontemplacji wiecznej prawdy i piêkna (kalokagathia), jako prototyp
póniejszego nowoczesnego humanizmu i uczonoci5.
W aspekcie chrzecijañskim nale¿y mówiæ o Bo¿ej pedagogii szeroko
analizowanej i pieczo³owicie kultywowanej od pierwszych wieków chrzecijañstwa przez ojców i pisarzy Kocio³a6. Jaki jej przywieca cel? Boska
pedagogia ukazuje drogê prawdy prowadz¹c¹ do kontemplacji Boga oraz
wzory wiêtych dzia³añ w wiecznym przebywaniu7. Wychowankowie tej
pedagogii to dzieci Bo¿e, a wiêc wszyscy wierz¹cy, zw³aszcza doroli. Zostali
oni wezwani w Starym Testamencie przez Boga Stwórcê (za porednictwem
proroków) do osi¹gniêcia wiêtoci przez upodobnienie siê do Niego: Bêdziecie dla Mnie ludmi wiêtymi8. Poniewa¿ Ja jestem Pan, Bóg wasz  uwiêæcie siê. B¹dcie wiêtymi, bo Ja jestem wiêty 9. Ten sam wymóg stawia
Chrystus swoim uczniom. Nazywa ich sol¹ ziemi oraz wiat³em wiata10,
zobowi¹zuje do ¿ycia doskona³ego: B¹dcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski11. Okrelenia powy¿sze oznaczaj¹ wi¹¿¹ce
wezwanie do wiêtoci (szlachetnoci) ¿ycia, która stanowi warunek osi¹gniêcia zbawienia jako celu ostatecznego.
W Bo¿ej pedagogii mocno zatem nale¿y podkreliæ, ¿e najwy¿szym
Pedagogiem jest wiêty Bóg  Przewodnik ca³ej ludzkoci. Grecy otrzymali od
Niego filozofiê, Judejczycy  Prawo. Razem jako wierz¹cy w Nowym
Przymierzu  Chrystusowym Kociele tworz¹ spo³ecznoæ Ludu Bo¿ego.
3
B. Suchodolski, Pedagogika, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomyka³o, FUNDACJA INNOWACJA, Warszawa 1993, s. 535.
4
W. Jaeger, Paideia, t. 1, prze³. M. Plezia, IW PAX, Warszawa 1962, s. 27.
5
Tam¿e, s. 28.
6
Por. ks. F. Dr¹czkowski, Pedagogia ojców i pisarzy Kocio³a, w: Encyklopedia
pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Wyd. Akad. ¯ak, Warszawa 2005, s. 88.
7
Tam¿e, s. 88.
8
Wj 22,30.
9
Kp³ 11,44.
10
Mt 5,13.14.
11
Mt 5,48.
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Odwieczny Logos  wcielone S³owo, M¹droæ, Jednorodzony Syn Ojca 
Jezus Chrystus przejawia pe³n¹ wiedzê, najwy¿sz¹, ¿yczliw¹ i bezinteresown¹
mi³oæ. Stanowi On niekwestionowany autorytet. Jest to jedyny i prawdziwy
Wychowawca, bêd¹cy pod ka¿dym wzglêdem wzorem dla wszystkich podmiotów wychowuj¹cych. Jest On wiêty (doskona³y), sprawiedliwy, w najg³êbszym tego s³owa znaczeniu  duchowy. Jego mi³oæ do wszystkich ludzi
jako wychowanków jest pe³na troski i ³agodnoci (delikatnoci) Dobrego Pasterza, który ¿ycie swoje oddaje za swoje owce. Równie zdumiewaj¹ca jest
Jego otwartoæ i gotowoæ s³u¿by potrzebuj¹cym. Syn Cz³owieczy (...) nie
przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie jako okup
za wielu12. Szerokim gestem zaprasza: Przyjdcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obci¹¿eni jestecie, a Ja was pokrzepiê13. A co najbardziej
zdumiewa, jest  przy najwy¿szej godnoci Syna Bo¿ego  niedocig³ym wzorem pokory. Powiadcza to uni¿on¹ s³u¿b¹, ale tak¿e urzekaj¹cymi s³owami:
Wecie na siebie moje jarzmo (tak okrela zaszczytn¹ misjê zbawienia,
w któr¹ jest wpisany pe³ny rozwój cz³owieczeñstwa) i uczcie siê ode Mnie,
bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych14.
Aktualn¹ od wieków szko³¹ Boskiego Logosu jest Koció³. Jego uczniowie we wszystkich pokoleniach dziel¹ siê na trzy grupy: a). Najs³absi to jeszcze zniewoleni przez grzech, który jest chorob¹ duszy. Dla nich Chrystus jest
przede wszystkim Lekarzem przynosz¹cym zarówno zdrowie duszy, jak i cia³a
oraz harmoniê miêdzy nimi. b). Uczniowie redni, wprawdzie ju¿ oderwani od
z³a, ale jeszcze nieutwierdzeni w dobru, s¹ na etapie æwiczenia siê w wa¿nych
dla ¿ycia religijnego sprawnociach. Staraj¹ siê dochowaæ wiernoci swojemu
wybraniu i powo³aniu. Boski Wychowawca w oddzia³ywaniu na nich k³adzie
nacisk na praktykowanie roztropnoci, wdra¿anie do dobrego postêpowania
oraz wiernego wykonywania obowi¹zków. W ten sposób wzywa ich na drogê
doskona³oci prowadz¹c¹ do zbawienia. c). Uczniowie najgorliwsi, najlepsi
zas³uguj¹ na miano Jego przyjació³, gdy¿ praktykuj¹ mi³oæ doskona³¹, dziêki
czemu najbardziej upodabniaj¹ siê do Boga. Boski Dydaktyk wtajemnicza ich
ju¿ na najwy¿szym poziomie w g³êbiê prawd wiary. Osi¹gana przez nich kontemplacja pozwala najcilej zespoliæ siê z M¹droci¹, a w praktyce oznacza
dojrza³oæ osobowociow¹ i wiêtoæ ¿ycia. Wszyscy, bez wyj¹tku, maj¹ tak¹
szansê i taki obowi¹zek.
Metody Bo¿ej pedagogii s¹ dostosowane do indywidualnych mo¿liwoci
ka¿dego ucznia-wychowanka. Wobec najbardziej zagubionych (zatwardzia³ych grzeszników) Pedagog zdecydowanie i stanowczo stosuje radykalne rodki
12
13
14

Mt 20,28.
Mt 11,28.
Mt 11,29.
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zarówno w postaci kary i nagany, jak i rady oraz zachêty. W stosunku do s³ug
wiernych akcentuje pos³uszeñstwo wysokiemu autorytetowi Bo¿emu, warunkuj¹ce wytrwanie w dobrym postêpowaniu, zgodnie z Dekalogiem oraz
etyk¹ ewangeliczn¹. Istotnym czynnikiem na tym etapie sk³aniaj¹cym wychowanków do pos³uszeñstwa jest bojañ Bo¿a. Przyjació³  konsekwentnie
kieruj¹cych siê doskona³¹ mi³oci¹ na wzór Chrystusa, ca³kowicie rozmi³owanych w Bogu, realizuj¹cych cnoty w stopniu heroicznym  doskona³y Pedagog
motywuje do dalszego duchowego rozwoju, oczekuj¹c od nich coraz pe³niejszej wiernoci i doskona³oci. Wszyscy systematycznie doskonal¹c w³asn¹
osobowoæ, w³¹czaj¹ siê czynnie w Jego misjê: lecznicz¹, nauczycielsk¹
(dydaktyczn¹) i wychowawcz¹.
Tak rozumiana Bo¿a pedagogia, czyli
wychowanie chrzecijañskie (paideia), obejmuj¹ce ca³ego cz³owieka  w nauczaniu Klemensa Aleksandryjskiego  realizuje siê przez formacjê intelektualn¹
zespolon¹ z formacj¹ moralno-duchow¹. Drogê formacji intelektualnej wyznaczaj¹ nastêpuj¹ce etapy: wykszta³cenie ogólne, umi³owanie prawdy (filosofia),
zbli¿enie siê do Boga przez udzia³ w Jego m¹droci (Sofia), dojrza³e [dog³êbne]
poznanie. Drogê formacji moralno-duchowej [potwierdza] pos³uszeñstwo przykazaniom, powci¹gliwoæ oparta na nadziei, naladowanie dobroci Bo¿ej przez
zaprawianie siê w cnotach oraz pe³ne zespolenie z wol¹ Bo¿¹, uzdalniaj¹ce do
doskona³ego wiadczenia (martyria)15.

Docelowo, od strony ewangelicznego przes³ania, proces wychowania
chrzecijañskiego jest równoznaczny ze zbawcz¹ przemian¹ ludzkiego ¿ycia. Zak³ada on i realizuje nieustanne nawracanie siê  przechodzenie od
intelektualnego zagubienia i moralnego chaosu  ku wartociom chrzecijañskim: prawdzie, dobru, zw³aszcza duchowemu, chronionemu przez uniwersalne zasady i normy moralne, zgodne z Dekalogiem i Ewangeli¹. Istotnym,
wrêcz newralgicznym aspektem pe³nego odnajdywania siê w bezpiecznej
przestrzeni ¿ycia godnego chrzecijanina jest uwra¿liwianie sumienia na w³aciw¹ ocenê i prawid³owy wybór autentycznych wartoci. Wpisane na sposób
trwa³y w scenariusz codziennego ¿ycia ucznia i aposto³a Chrystusowego oraz
rozliczane w sumieniu ka¿dego wieczoru, staj¹ siê znakiem rozpoznawczym
wierz¹cych, a ponadto tworzywem do budowania solidarnej, mi³uj¹cej siê
wspólnoty.
S¹ one okrelone i chronione jako wiête dziedzictwo ojców i zobowi¹zuj¹
wszystkich wierz¹cych do pos³uszeñstwa (opartego na bojani Bo¿ej), do
powci¹gliwoci, opanowania i dystansowania siê wobec wszelkiego z³a. Od
strony pozytywnej uczniowie Chrystusa s¹ zobowi¹zani do systematycznego
15
F. Dr¹czkowski, Klemens Aleksandryjski, w: EK, t. 9, TN KUL, Lublin 2002,
kol. 101.
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æwiczenia siê w rosn¹cym, coraz doskonalszym dobru. Chodzi szczególnie
o dobro duchowe (bonum honestum) w myl ewangelicznej zasady: Jeli
wiêc razem z Chrystusem powstalicie z martwych, szukajcie tego, co
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadaj¹cy po prawicy Boga. D¹¿cie
do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi16. To zobowi¹zuje do ustawicznego czuwania oraz gotowoci na spotkanie z Panem.
Celem wiêc intelektualno-moralnej formacji jest kszta³towanie bojowników Bo¿ych, ¿o³nierzy Chrystusowych, prawdziwych atletów (si³aczy),
a wiêc bohaterów i niez³omnych wiadków wiary. Ma ich charakteryzowaæ
m¹droæ, jako sztuka dojrza³ego ¿ycia oraz trzymanie siê regu³y z³otego rodka. Wed³ug w. Jana Chryzostoma oznacza ona kszta³towanie cnót uzupe³niaj¹cych siê: mêstwa, odwagi, opanowania, trzewoci, czujnoci, hartu
ducha i cia³a oraz ³agodnoci, uprzejmoci, cierpliwoci i skromnoci17.
W kszta³towaniu postaw humanistycznych zdumiewa ewangeliczny radykalizm w nieugiêtej walce z wadami, nieopanowaniem prowadz¹cym do nêdzy
moralnej i materialnej czy luksusem, jako rozmiêkczeniem dyscypliny.
Pedagogia chrzecijañska wyrastaj¹ca z tradycji biblijnej Starego
i Nowego Testamentu, a tak¿e z kultury grecko-rzymskiej (po koniecznym
oczyszczeniu z nadu¿yæ dotycz¹cych przesadnego kultu ludzkiego cia³a  przeakcentowanej cielesnoci)  wpisa³a siê w cywilizacjê i kulturê europejsk¹
z³otymi zg³oskami. I czyni to w dalszym ci¹gu, broni¹c konsekwentnie godnoci cz³owieka i jego podstawowych praw: do ¿ycia  od urodzenia do naturalnej mierci, prawid³owego wychowania, wolnoci sumienia (i s³owa), a tak¿e
do zak³adania i utrzymania normalnej rodziny.
Uniwersalne wartoci i normy przejête z kultury staro¿ytnej (greckiej,
rzymskiej i judaistycznej) oraz pielêgnowane przez ca³e wieki w kulturze chrzecijañskiej, chroni¹ce ludzkoæ oraz wiat przed samozag³ad¹ to nader aktualne wyzwanie, któremu powinien sprostaæ wspó³czesny cz³owiek. Jego
integralny rozwój stanowi (jak zawsze) nieodzowny warunek pe³nej samorealizacji, ponadto za humanitarnej odpowiedzialnoci za innych. Kluczem do
realizowania postawy w pe³ni otwartej na blinich oraz wielkiej troski
o dobro wspólnoty wierz¹cych jest mi³oæ (caritas): bezinteresowna, ofiarna,
upodabniaj¹ca do Jezusa Chrystusa. Stanowi ona najwiêksze przykazanie,
wed³ug niego wszyscy bêdziemy s¹dzeni. Czynnikiem umo¿liwiaj¹cym
trwanie w wiernoci do koñca jest wiara i chrzecijañska nadzieja skutecznie
wspieraj¹ce mi³oæ.

16
17

Kol 3,1.2.
F. Dr¹czkowski, Pedagogia ojców..., dz. cyt., s. 91.
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2. Istota, geneza i rola (sens) wiary w ¿yciu cz³owieka
Termin wiara (gr. pistis, ³ac. fides) jest pojêciem szerokim. W znaczeniu
naturalnym mo¿e byæ rozumiana jako akt uwierzenia (dawania wiary), zaufanie komu; wiernoæ, sta³oæ, rzetelnoæ, sumiennoæ, dochowanie wiary niedopuszczaj¹ce podejrzeñ czy zw¹tpienia. Mocna, niezachwiana wiara jako akt
czysto ludzki oznacza przekonanie, pewnoæ, ¿e co jest prawd¹, ¿e jest s³uszne,
prawdziwe; ufnoæ, ¿e co siê spe³ni18. G³ówn¹ racj¹ przyjêcia takiego przewiadczenia jest niekwestionowany autorytet, czyli ogólnie uznana czyja
powaga, wp³yw, znaczenie. Powiadczane jest ono i weryfikowane na sposób sta³y nieposzlakowan¹ moraln¹ prawoci¹ i prawdomównoci¹ danego
cz³owieka.
Wiara w znaczeniu religijnym (w tym sensie jest rozumiana jako punkt
odniesienia w niniejszym opracowaniu) mo¿e byæ pojmowana jako akt, cnota
lub depozyt. Jako akt stanowi mocne i wci¹¿ pog³êbiane przekonanie o istnieniu Pana Boga, potwierdzone w Objawieniu Jego najwy¿szym autorytetem.
Dlatego wiara jest najpierw osobowym przylgniêciem cz³owieka do Boga;
równoczenie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem ca³ej
prawdy, któr¹ Bóg objawi³19. Jest tak, poniewa¿
Bogu objawiaj¹cemu nale¿y siê pos³uszeñstwo wiary. Przez nie cz³owiek
w sposób wolny ca³kowicie powierza siê Bogu (...). Aby tak¹ wiarê mo¿na by³o
w sobie obudziæ, potrzebna jest uprzedzaj¹ca i wspomagaj¹ca ³aska Boga oraz
wewnêtrzne pomoce Ducha wiêtego. (...) Ten sam Duch wiêty udoskonala
nieustannie wiarê swoimi darami, aby coraz g³êbsze stawa³o siê rozumienie
Objawienia20.

Wiara jako cnota teologalna (obok nadziei i mi³oci) jest habitualn¹ i trwa³¹
dyspozycj¹ otrzyman¹ na chrzcie wiêtym. Dziêki niej na sposób sta³y
wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam objawi³, a co Koció³ podaje nam
do wierzenia, poniewa¿ Bóg jest sam¹ Prawd¹. ( ) Dlatego wierz¹cy stara siê
poznaæ i czyniæ wolê Bo¿¹, poniewa¿ wiara ( ) dzia³a przez mi³oæ21.

Wiara jako depozyt to zespó³ (ca³okszta³t) prawd objawionych zawartych
w du¿ym skrócie w symbolach wiary  w Credo pacierzowym i mszalnym.
Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego PWN, t. 4, red. S. Dubisz, Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa 2006, s. 403.
19
Katechizm Kocio³a katolickiego, Wyd. Pallottinum, Poznañ 2002 (dalej KKK),
nr 150.
20
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym, Dei
Verbum (dalej KO), nr 5.
21
Ga 5,6; Kompendium Katechizmu Kocio³a Katolickiego, Wyd. Jednoæ, Kielce
2005, s. 128129.
18
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W wersji poszerzonej wiarê prezentuje w jej szczegó³owych aspektach Katechizm Kocio³a Katolickiego22. Ukazuj¹ one w historii Objawienia i w dziejach Kocio³a Chrystusowego opatrznociow¹, wielk¹ troskê Trójjedynego Boga
o ludzki los i ostateczne przeznaczenie cz³owieka. Tak rozumiana wiara to
wielki dar Bo¿y. Stanowi ona bowiem najwa¿niejszy komponent religijnoci.
Jest fundamentem praktyk religijnych, moralnoci chrzecijañskiej, umo¿liwia
identyfikacjê ze wspólnot¹ wierz¹cych oraz upowa¿nia do apostolstwa i dawania wiadectwa w imieniu Kocio³a.
Geneza wiary wskazuje w pierwszym rzêdzie, ¿e sam Bóg wychodzi do
cz³owieka z woln¹ inicjatyw¹, zapraszaj¹c go do sta³ego dialogu.
Spodoba³o siê Bogu w swej dobroci i m¹droci objawiæ samego siebie i ukazaæ
tajemnicê swej woli (por. Ef 1,9), dziêki której ludzie przez Chrystusa, S³owo, które
sta³o siê cia³em, maj¹ dostêp do Ojca w Duchu wiêtym i staj¹ siê wspó³uczestnikami Bo¿ej natury. (...) Przez to Objawienie najg³êbsza prawda zarówno o Bogu,
jak i o zbawieniu ludzi janieje dla nas w Chrystusie, który jest zarazem Porednikiem i Pe³ni¹ ca³ego Objawienia (...). On to sam¹ swoj¹ obecnoci¹ i ujawnieniem
siê, s³owami i czynami, znakami i cudami, a zw³aszcza przez swoj¹ mieræ i chwalebne zmartwychwstanie, a wreszcie przez zes³anie Ducha prawdy, wype³niaj¹c
Objawienie, koñczy je oraz Bo¿ym wiadectwem potwierdza, ¿e Bóg jest z nami,
aby nas wybawiæ z ciemnoci grzechu i mierci, a tak¿e wskrzesiæ do ¿ycia
wiecznego23.

Wychodz¹c od ludzkiej kondycji, dar wiary jest korzystny i mo¿liwy do
przyjêcia przez cz³owieka ze wzglêdu na jego trudn¹ sytuacjê egzystencjaln¹.
Z jednej strony jest on bowiem przez Stwórcê szczególnie wyró¿niony sporód
wszystkich stworzeñ widzialnych. Zosta³ bogato wyposa¿ony w wyj¹tkowe
predyspozycje, które go upodabniaj¹ do Stwórcy, poniewa¿ jest stworzony
na obraz i podobieñstwo Bo¿e24. Jest osob¹  istot¹ cielesno-duchow¹
maj¹c¹ zadatek niemiertelnoci. Posiada naturê rozumn¹, jest te¿ obdarowany wolnoci¹, st¹d jego niepowtarzalna godnoæ. Dziêki intelektualnemu poznaniu jest zdolny do odkrywania najg³êbszego sensu wszystkiego, co istnieje.
Ma szansê przekraczania (transcendowania) przyrody, a tak¿e samego siebie
 w celu osi¹gniêcia pe³ni cz³owieczeñstwa. Z drugiej jednak strony jest istot¹
omyln¹. Z tej racji, niestety, nie zawsze dokonuje w³aciwych wyborów i nie
w pe³ni wykorzystuje swoje mo¿liwoci. Maj¹c naturê cielesno-duchow¹, zbyt
czêsto (zw³aszcza w epoce reklamy, konsumizmu, erotyki i pornografii) ulega
manipulacji oraz tendencjom zmys³owym. Pozwala siê niekiedy bezwiednie
zniewoliæ, wpadaj¹c w ró¿ne na³ogi i uzale¿nienia. S¹ one szczególnie grone,
gdy uto¿samiaj¹ siê z grzechami g³ównymi: pych¹, chciwoci¹, nieczystoci¹,
22
23
24

Katechizm Kocio³a Katolickiego, Wyd. Pallottinum, Poznañ 2002.
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zazdroci¹, nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, gniewem czy lenistwem. Zniewolony, a wiêc bezwolny czêsto zbacza z drogi Bo¿ych przykazañ, zrywa
z praktykami religijnymi, obojêtnieje w wierze. Powoduje to coraz wiêksze
jego zagubienie, niekiedy daleko posuniêty regres, a nawet profanacjê w³asnej
godnoci. Staje siê synem marnotrawnym. Czy skorzysta z ³aski powrotu do
domu ojca, który na niego wci¹¿ czeka? W swoim sumieniu  choæby je zag³usza³  bior¹c tak najg³êbiej  czuje, ¿e powinien naprawiæ pope³nione z³o. Poczucie w³asnej godnoci daje mu w pe³ni tak¹ szansê. Mo¿e i powinien zacz¹æ
nowe ¿ycie, intensywniej rozwijaæ otrzymane talenty i stawaæ siê znowu godny szacunku, bardziej ludzki, otwarty na wartoci najwy¿sze: prawdê, dobro
i piêkno. Zapewni¹ mu one najg³êbszy wymiar godziwej egzystencji jedynie
przez fakt skierowania ca³ego ¿ycia ku ostatecznemu zwyciêstwu prawdy
nad fa³szem, dobra nad z³em, mi³oci nad nienawici¹, a w konsekwencji 
¿ycia i szczêcia wiecznego nad mierci¹ i potêpieniem.
Przestrzeñ wiary dla tego, kto siê zagubi³, niekiedy brutalnie podepta³
swoj¹ godnoæ jest wiêc b³ogos³awiona. W wierze przyjêtej jako nobilituj¹ce
wezwanie spotykaj¹ siê wrodzone potrzeby cz³owieka i uwarunkowania
jego losu z prawd¹ objawion¹. Posiadane przez niego predyspozycje duchowe,
okrelane jako metapotrzeby, stanowi¹
w teorii osobowoci Maslowa: wy¿sze potrzeby cz³owieka, takie jak potrzeba sprawiedliwoci, piêkna, porz¹dku [np. ³adu moralnego], szacunku dla samego siebie
i samorealizacji (...), potrzeby bezpieczeñstwa: braku zagro¿enia [wewnêtrznego
pokoju i równowagi duchowej], poczucia bycia zabezpieczonym (...), potrzeby
przynale¿noci i mi³oci: afiliacji, akceptacji (...), potrzeby poznawcze: wiedzy,
rozumienia, zaspokojenia ciekawoci25

 zw³aszcza najg³êbszego sensu ¿ycia, dramatycznych czy wrêcz tragicznych zdarzeñ losu itp. Cz³owiek z natury jest bowiem skierowany do wartoci
nieutracalnych. Przenikliw¹ inteligencj¹ usi³uje zg³êbiæ prawdê  wyjaniæ
j¹ a¿ do granicy Absolutu. Swoj¹ wol¹ (jeli jest zdrowa) pragnie osi¹gn¹æ
pe³niê dobra, jako ród³a trwa³ego szczêcia. Odczuwa równie¿ nieprzepart¹
chêæ trwania, nie godzi siê na unicestwiaj¹c¹ mieræ. Nie jest jednak w stanie
o w³asnych si³ach do koñca przekroczyæ barier z³a, niesprawiedliwoci, manipulacji i zniewoleñ zagra¿aj¹cych jego godnoci. Jest wszak¿e wiadomy i czuje
siê zobowi¹zany w sumieniu, ¿e powinien to uczyniæ. Ta nieporadnoæ i niewystarczalnoæ, zw³aszcza w sytuacjach granicznych, wymaga nieodzownego
wsparcia z wysoka. Pojawia siê ono w postaci fascynuj¹cej propozycji wspó³dzia³ania z ³ask¹ powo³ania do pracy w Winnicy Pañskiej.
Ponadto rola wiary, jej sens w ¿yciu cz³owieka s¹ najg³êbiej odczytywane
w perspektywie ostatecznego celu ludzkiego ¿ycia. Pe³ni ona szczególn¹
25
A. S. Reber, S³ownik psychologii, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2002,
s. 364, 531.
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funkcjê w tym aspekcie, gdy¿ jest porêk¹ tych dóbr, których siê spodziewamy, dowodem tych rzeczywistoci, których nie widzimy26. W istotny
zatem sposób zmienia egzystencjaln¹ sytuacjê cz³owieka na ziemi. Umo¿liwia
widzenie wszystkiego w perspektywie Bo¿ego planu zbawienia. Relatywizuje
wiêc aspekt biologiczny (materialny), pozwalaj¹c go najg³êbiej odczytaæ w roli
przyporz¹dkowania wartociom duchowym27. Umo¿liwia zatem odnalezienie
siebie we w³aciwej misji, odczytywanej (i rozumianej) do koñca w perspektywie eschatologicznej. Tylko dziêki wiat³u wiary i rozwa¿aniu s³owa Bo¿ego
ka¿dy mo¿e zawsze i wszêdzie rozpoznaæ Boga, w którym «¿yjemy, poruszamy siê i jestemy»28, szukaæ Jego woli w ka¿dym wydarzeniu, widzieæ Chrystusa we wszystkich ludziach czy bliskich, czy dalekich, wydawaæ s³uszny s¹d
o prawdziwym znaczeniu i wartoci spraw doczesnych, tak samych w sobie,
jak i w odniesieniu do celu cz³owieka29.
Wiara wiêc nie tylko zapowiada i umo¿liwia, ale tak¿e kreuje now¹ jakoæ
ludzkiego ¿ycia. Przypomina cz³owiekowi o jego niepowtarzalnej godnoci oraz
wyj¹tkowym powo³aniu pe³nionym w imieniu Pana Boga zarówno wobec
wiata przyrody, jak i w stosunku do ludzi. Wiara bowiem owietla wszystko
nowym wiat³em, ukazuje Boski zamiar co do ca³ociowego powo³ania cz³owieka i dlatego kieruje umys³ ku rozwi¹zaniom w pe³ni ludzkim30. S¹ one
takie jedynie wówczas, gdy wykonuje siê je zgodnie z wol¹ Bo¿¹.
W tym kontekcie najg³êbsze aspiracje, jakie rodz¹ siê w ludzkim sercu,
przede wszystkim pragnienie ostatecznego spe³nienia siebie poprzez rozwijanie otrzymanych potencjalnoci (talentów)  staj¹ siê czym realnym, mo¿liwym do zaktualizowania. Mo¿e siê to dokonaæ i rzeczywicie realizuje siê
dziêki ³asce Bo¿ej we wszystkich losowych uwarunkowaniach ludzkiego ¿ycia. Cz³owiek zadany samemu sobie, w³aciwie odczytuj¹cy wolê Bo¿¹, wsparty
³ask¹ wiary i niez³omnej nadziei, jest zdolny do przerastania siebie. Zawierzaj¹c nawet najtrudniejsze sprawy Bo¿ej Opatrznoci, wspierany moc¹ z wysoka przechodzi przez nie obronn¹ rêk¹. Przywieca mu dewiza w. Paw³a: Wiem,
komu zawierzy³em, dlatego nie bêdê zawstydzony na wieki31. St¹d pe³en
optymizmu wniosek Aposto³a Narodów, o czym napisze w innym miejscu:
wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia32.
Hbr 11,1.
Akcentuje na pierwszym miejscu kategoriê byæ, której przyporz¹dkowuje
kategoriê mieæ, posiadaæ. Nakazuje rozwa¿nie i odpowiedzialnie u¿ywaæ dóbr materialnych.
28
Dz 17,28.
29
Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem (dalej DA), nr 4.
30
Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et spes (dalej KDK), nr 11.
31
2 Tym 1,12.
32
Flp 4,13.
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Wiara potwierdzana mi³oci¹ ma w sobie niezwyk³¹ moc uwra¿liwiania
cz³owieka na coraz gorliwsze podejmowanie i wype³nianie ¿yciowych zadañ.
Otwiera go równie¿ na znaki czasu: przyczynia siê do powszechnego i g³êbiej
ugruntowanego braterstwa33; otwiera na wartoci uniwersalne, gdy¿ sprawia, ¿e nadprzyrodzony zmys³ wiary (...) ujawnia sw¹ powszechn¹ zgodnoæ
w sprawach wiary i moralnoci34. Pozwala to trzymaæ siê niezachwianie jednolitych, ogólnoludzkich zasad postêpowania i konsekwentnie trwaæ w doskonaleniu (uwiêcaniu) w³asnego ¿ycia. Dziêki perspektywie ostatecznej, jak¹
ukazuje wiara, jest mo¿liwy do odczytania jego zbawczy sens, wówczas
nabiera ono nieprzemijaj¹cej wartoci.

3. Potrzeba pedagogii nakierowanej ku wierze
Pedagogia humanistyczna wyrastaj¹ca z filozofii realizmu, a wiêc zdrowa
w swoich korzeniach, otwarta na wartoci uniwersalne wpisuje siê skutecznie
w pedagogiê Bo¿¹. Przyjmuje jej podstawowe paradygmaty, d¹¿y do tych
samych celów. Opowiada siê zdecydowanie po stronie ludzkiej godnoci
i praw nale¿nych cz³owiekowi. Spe³nia wiêc identyczn¹ rolê w przygotowaniu
cz³owieka na spotkanie z wiar¹ religijn¹. Istotne jest zatem pytanie: Jak
w praktyce sztuka wychowania chrzecijañskiego realizuje ten zaszczytny
cel? W pierwszym rzêdzie zostanie ukazana funkcja (rola) podmiotów wspó³wychowuj¹cych  rodziców, nauczycieli, rodowiska rówieniczego, zorganizowanych grup (zespo³ów, stowarzyszeñ), mass mediów, jak równie¿, co jest
ogromnie wa¿ne  przywódców licz¹cych siê profesji, ludzi kultury oraz polityków. Ich dojrza³oæ osobowa, posiadane kompetencje, profesjonalizm, podstawowe sprawnoci i umiejêtnoci, a tak¿e otwartoæ na wspó³dzia³anie ze sob¹
w p³aszczynie ogólnie przyjêtych wartoci, norm oraz celów w postaci wzorców osobowych  to nieodzowny warunek najbardziej skutecznej formacji
intelektualno-moralnej cz³owieka od niemowlêcia po starca.
Wychowawcze oddzia³ywanie rodziców na ich dzieci stawiane jest na
pierwszym miejscu. Poniewa¿ rodzice dali ¿ycie dzieciom, w najwy¿szym
stopniu s¹ zobowi¹zani do wychowania potomstwa i dlatego nale¿y ich
uwa¿aæ za pierwszych i najlepszych wychowawców. Wychowawcze oddzia³ywanie rodziców jest tak wa¿ne, ¿e trudno je czymkolwiek zast¹piæ35. Najcenniejszym atutem wychowawczym rodziców jest ich mi³oæ do siebie i do
KDK 91.
Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium
(dalej KK), nr 12.
35
Sobór Watykañski II, Deklaracja o wychowaniu chrzecijañskim Gravissimus
educationis (dalej DWCh), nr 3.
33
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dzieci. Wiê osobowa ma³¿onków, pog³êbiana przez fakt macierzyñstwa i ojcostwa, nie tylko ich ¿yczliwie otwiera na siebie i scala, lecz równie¿ uzdalnia
do jednomylnoci i wielkodusznoci we wzajemnych relacjach. ¯yczliwa
³¹cznoæ duchowa rodziców oraz harmonijne wspó³dzia³anie wychowawcze
sprawiaj¹, ¿e rodzina jest pewnego rodzaju szko³¹ pe³niejszego cz³owieczeñstwa36. Dzieje siê tak zw³aszcza w rodzinie chrzecijañskiej dojrzale prze¿ywaj¹cej wartoci religijne. Stanowi¹ one obfite ród³o jej wiêtoci.
Wêze³ ten wiêty ze wzglêdu na dobro zarówno ma³¿onków i potomstwa, jak
i spo³eczeñstwa nie zale¿y od s¹du ludzkiego. To sam Bóg jest twórc¹ ma³¿eñstwa wyposa¿onego w ró¿ne dobra i cele (...). Chrystus Pan szczodrze pob³ogos³awi³ tej przyjmuj¹cej wiele postaci mi³oci, zrodzonej ze ród³a mi³oci Bo¿ej
i ustanowionej na wzór Jego zjednoczenia z Kocio³em (...). Zbawiciel ludzi
i Oblubieniec Kocio³a przez sakrament ma³¿eñstwa wychodzi na spotkanie
chrzecijañskim ma³¿onkom. Pozostaje nadal z nimi (...). Prawdziwa mi³oæ ma³¿eñska w³¹czana jest w mi³oæ Bo¿¹, kierowana i obdarzana odkupieñcz¹ moc¹
Chrystusa oraz zbawczym dzia³aniem Kocio³a (...). Dlatego ma³¿onkowie
chrzecijañscy w obowi¹zkach i godnoci swojego stanu s¹ utwierdzani i uwiêcani szczególnym sakramentem; wype³niaj¹c jego moc¹ swoje zadania ma³¿eñskie i rodzinne, nape³nieni duchem Chrystusa, dziêki któremu ca³e ich ¿ycie jest
przenikniête wiar¹, nadziej¹ i mi³oci¹, coraz bardziej dochodz¹ do w³aciwej
sobie doskona³oci i wzajemnego uwiêcenia, a st¹d wspólnie do chwalenia
Boga. Dlatego dzieci, a tak¿e wszyscy ¿yj¹cy w rodzinie, ³atwiej znajd¹ drogê
szlachetnoci, zbawienia i wiêtoci, je¿eli torowaæ j¹ bêdzie przyk³ad rodziców
i rodzinna modlitwa37.

Warto tu zatem przypomnieæ, ¿e bardzo istotnym warunkiem skutecznoci
oddzia³ywania wychowawczego rodziców jest ich pog³êbiana wiadomoæ,
¿e wspó³dzia³aj¹ ze Stwórc¹  dawc¹ ¿ycia. Wpatrzeni w pe³en pokory wzór
jedynego Nauczyciela  Jezusa Chrystusa, otwarci na natchnienia i wiat³o
Ducha wiêtego, rozmodleni, wype³nieni g³êbokim skupieniem i uwielbieniem
zawierzaj¹ Panu Bogu (uzgadniaj¹ z Nim) wszystkie poczynania, zw³aszcza
najtrudniejsze. S¹ pe³ni Chrystusowego pokoju. Z pietyzmem odnosz¹ siê nawet do najmniejszych szczegó³ów, by w³aciwie odczytaæ wolê Bo¿¹ i wiernie
j¹ wype³niæ. Tak duchowo ubogaceni i wierni swojemu powo³aniu chrzecijañscy ma³¿onkowie i rodzice: ¿yj¹ duchem pobo¿noci i gorliwoci, wyzwalaj¹
szlachetn¹ aktywnoæ, s¹ w pe³ni zatroskani i odpowiedzialni za siebie i ca³¹
rodzinê, dbaj¹ o sta³oæ w mi³oci, wielkodusznoci i ducha ofiary, wyró¿niaj¹
siê wiadectwem wiernoci i harmonii.
S¹ dla siebie nawzajem, dla swoich dzieci i innych domowników wspó³pracownikami ³aski i wiadkami wiary, dla swoich dzieci s¹ oni pierwszymi zwiastunami
36
37
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wiary (...), s³owem i przyk³adem przygotowuj¹ je do ¿ycia chrzecijañskiego i apostolskiego, pomagaj¹ im roztropnie w rozpoznawaniu ich powo³ania (...), pielêgnuj¹ je z wielk¹ troskliwoci¹38.

Dziêki temu tworz¹ niepowtarzalny, podnios³y klimat radoci, nadziei
i pokoju, wzajemnego szacunku i wdziêcznoci. To daje dziecku pe³ne zaufanie
(niekiedy nazywane prazaufaniem) oraz poczucie bezpieczeñstwa. Bezwarunkowa mi³oæ matki do dziecka sprawia, ¿e znajduje ono w niej ca³kowite
oparcie, a z czasem tak¿e wzorzec otwarcia siê na ludzkie ty poza rodzin¹.
Stanowi to w jego ¿yciu pierwszy krok ku socjalizacji  prze³omowy moment
w kszta³towaniu dojrza³ej osobowoci, w postrzeganiu i interioryzowaniu wartoci, zasad i wzorców kulturowych. W jeszcze wiêkszym stopniu (po 6. roku
¿ycia dziecka) zarówno w procesie personalizacji, jak i uspo³ecznienia uczestniczy ojciec. Jego mi³oæ do dziecka jest ju¿ uwarunkowana wymagan¹
postaw¹ pos³uszeñstwa, solidnym wype³nianiem obowi¹zków, starannym zachowywaniem porz¹dku, przestrzeganiem podstawowych regu³ komunikacji
interpersonalnej. Ojciec cierpliwie i wyrozumiale uczy dziecko, jak ma ono
rozwi¹zywaæ osobiste problemy. Uczy je, jak sprostaæ etycznym wymaganiom, jak ponosiæ konsekwencje za swoje czyny oraz rozs¹dnie i odpowiedzialnie kierowaæ w³asnym ¿yciem39.
W klasycznym ujêciu pedagogia rodzinna z czasem jest wspierana przez
nauczanie i wychowanie szkolne. Nauczyciel z powo³ania, obdarzony talentem
pedagogicznym  jeli dojrzale traktuje swoj¹ misjê i respektuje wartoci humanistyczne  staje siê równie¿ uczestnikiem pedagogii Bo¿ej. Wówczas
w pierwszym rzêdzie sam odczuwa potrzebê doskonalenia osobowo-zawodowego. Stawiaj¹c sobie wysokie wymagania, systematycznie pog³êbia swoj¹
wra¿liwoæ na potrzeby uczniów i wychowanków. Bacznie ich obserwuje,
wczuwa siê w ich sytuacjê, mo¿liwoci percepcyjne, poznaje ich uzdolnienia
i zainteresowania, aktualny stan dojrza³oci, ponadto za braki wyniesione
z domu rodzinnego, którym troskliwie stara siê zapobiegaæ.
W pe³ni otwiera siê na szczery, odpowiedzialny i pe³en szacunku dialog.
Okazuj¹c swoim wychowankom mi³oæ pedagogiczn¹, czuje siê ich duchowym ojcem i matk¹. Ma wiadomoæ, ¿e jego obowi¹zkiem jest cile
wspó³dzia³aæ z rodzicami swoich uczniów. Jako dydaktyk, przekazuj¹c im
profesjonalnie wiedzê, a wiêc autentyczn¹ prawdê, staje siê równoczenie jej
wiadkiem. Jako pedagog, formuj¹c dojrza³e postawy moralne swoich wychowanków, przekazuje im wszelakie dobro, a zarazem obdarza

DA 11.
Por. E. Fromm, O sztuce mi³oci, prze³. A. Bogdañski, Wyd. REBIS, Poznañ
2009, s. 5253.
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w³asn¹ duchow¹ wartoci¹ (...), ca³¹ swoj¹ osobowoci¹ (...). Przyk³adem [bowiem] dla uczniów mo¿e byæ jako cz³owiek poszukuj¹cy, stale uzupe³niaj¹cy
swoje wykszta³cenie i umiejêtnoci (...), wspó³dzia³aj¹cy (...), stawiaj¹cy sobie
cele ponadindywidualne, s³u¿¹cy okrelonej [zdrowej] idei40.

Jeszcze bardziej uto¿samia siê ze swoj¹ misj¹ nauczyciel religii (katecheta)  duchowny, zakonny czy wiecki, bêd¹cy wys³annikiem Chrystusa
i Kocio³a. Uczestniczy on w sposób szczególny w misji kap³añskiej, prorockiej i królewskiej Jezusa Chrystusa, w Jego pos³annictwie, jakim jest zbawienie
wiata. Naturalne uzdolnienia osobowociowe katechety s¹ ubogacane ³ask¹
stanu oraz darami Ducha wiêtego. Celem pos³ugi katechetycznej (i duszpasterskiej) jest doprowadziæ [...] nie tylko do spotkania z Jezusem Chrystusem,
ale do zjednoczenia, a nawet g³êbokiej z nim za¿y³oci. Bo tylko On sam [jako
Jedyny Nauczyciel] mo¿e prowadziæ do mi³oci Ojca w Duchu wiêtym i do
uczestnictwa w ¿yciu Trójcy wiêtej41. Stanowi ona niedocigniony wzorzec
wspólnoty tworzonej przez Mi³oæ. Budowane na Jej wzór wspólnoty ludzkie
stanowi¹ zarówno docelowy etap pedagogii chrzecijañskiej, jak i bezpieczn¹
przestrzeñ, w której dzia³ania dydaktyczno-pedagogiczne znajduj¹ wa¿ne miejsce i s¹ skutecznie realizowane przez ca³e wieki. Wspólnota bowiem ³¹czy,
zespala, wytwarza wiêzy przyjani, jako bliskie, wzajemne relacje, oparte na
¿yczliwoci, szczeroci i zaufaniu. Na sposób trwa³y mo¿e byæ budowana jedynie w prawdzie, dobru (sprawiedliwoci i mi³oci). Wspólnota szkolna  obok
wspólnoty rodzinnej nazywanej ma³ym Kocio³em  pe³ni ogromnie wa¿n¹
rolê, uzdalniaj¹c swoich wychowanków do wspó³dzia³ania z wa¿nymi podmiotami wspó³wychowuj¹cymi ku postawie wiary, jakimi s¹ rodowiskowe grupy
rówienicze, katechetyczne, stowarzyszenia realizuj¹ce wspóln¹ dzia³alnoæ,
np. opiekuñcz¹, kulturaln¹, charytatywn¹, a tak¿e ruchy podejmuj¹ce ró¿ne
akcje i programy, np. owiatowe b¹d religijne (ruch oazowy, Droga Neokatechumenalna zg³êbiaj¹ca wtajemniczenie chrzecijañskie).
Trwaj¹c w zwartym rodowisku rodzinnym, dzieci m³odsze czy dorastaj¹ce (w okresie adolescencji) kontaktuj¹ siê bardzo czêsto z rówienikami jako
swoimi s¹siadami  kolegami. Jest to dla nich wielka szansa oceniania w³asnej
postawy (mylenia, s¹dów, wyborów i dzia³ania) na tle ich postêpowania. Jeli
widziane wzorce zachowañ nie odbiegaj¹ od w³asnych, te ostatnie nie ulegaj¹
zmianom. Dostrzegane ró¿nice dzia³aj¹ na konto ich pog³êbienia lub mog¹ je
kwestionowaæ. Rodzice czujni, zatroskani nios¹ wówczas znacz¹c¹ pomoc.
Konfrontacja pozwala korygowaæ aspekty negatywne, a wzmacniaæ kwestionowane. Spe³nia siê wówczas stara zasada: Nie ma tego z³ego, co by na dobre
40
L. Bandura, Talent pedagogiczny nauczyciela, w: Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomyka³o, Wyd. FUNDACJA INNOWACJA, Warszawa 1993, s. 824.
41
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae (dalej CT), nr 5.
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nie wysz³o. Jeszcze bardziej skuteczne s¹ spotkania rówienicze prze¿ywane
wspólnie pod okiem katechety. Systematyczne pog³êbianie wiary w kontekcie biblijnym, na tle historii Kocio³a jest ubogacane dowiadczeniem religijnym coniedzielnego uczestnictwa w Eucharystii, a tak¿e w rekolekcjach
dzieciêcych i m³odzie¿owych. Towarzyszy tym spotkaniom tak konieczna
i owocna skrzynka (anonimowo stawianych) pisemnych pytañ. Równie¿
wspólne dyskusje, przygotowywane przez uczniów opracowania daj¹ ogromn¹ szansê pog³êbiania wiary. Wytrawny katecheta znajduje odpowiedni czas
równie¿ na indywidualne rozmowy, nie mówi¹c o pos³udze w konfesjonale,
gdzie mo¿e na bie¿¹co rozwi¹zywaæ problemy swoich wychowanków jako
penitentów.
Ka¿da wspólnota, szczególnie religijna, realizuj¹ca zdrowy etos, dzia³aj¹ca zgodnie ze szlachetnymi za³o¿eniami i przywiecaj¹cymi jej celami humanistycznymi, tworzy specyficzny dla jej uczestników klimat. Realizuj¹c zadania
formacyjne, jednoczy swoich cz³onków wokó³ wiod¹cych wartoci ogólnoludzkich i ewangelicznych, pog³êbia ich wiatopogl¹d, porz¹dkuje i utrwala hierarchiê wartoci, sukcesywnie przybli¿a do stawianych sobie wysokich idea³ów.
Najbardziej zas³u¿onymi dla Kocio³a wród wspólnot religijnych s¹ rodziny
zakonne (tak¿e instytuty wieckie) realizuj¹ce charyzmat swoich za³o¿ycieli.
Najwiêksz¹ ich zas³ug¹ jest pielêgnowanie ¿ycia duchowego (³ac. spiritualitas) opartego na surowej ascezie oraz radach ewangelicznych (czystoci,
ubóstwie i pos³uszeñstwie). Te ¿ywe oazy duchowoci wcielaj¹ w ¿ycie
konkretny wzór relacji z Bogiem i ze rodowiskiem (...). Jest to historycznie uwarunkowany sposób rozumienia i ¿ycia prawd¹ ewangeliczn¹, tak jak zosta³a ona
przyjêta, prze¿yta i nadal przekazywana w sposób autorytatywny we wspólnocie
Kocio³a42.

To, co najbardziej charakteryzuje wymienione wspólnoty, stanowi wyj¹tkowe oddanie ich cz³onków w s³u¿bie wartoci wysokich: spo³ecznych, kulturowych, duchowych oraz religijnych. W tak wyj¹tkowym klimacie szczeroci,
wzajemnego zaufania i pe³nego otwarcia na wewnêtrzny dialog wyrastaj¹
jak grzyby po deszczu i uwidaczniaj¹ siê osobowoci zwarte, ambitne, najbardziej wymagaj¹ce od siebie i w pe³ni oddane sprawie wiary. Ronie zatem ich
autorytet (³ac. auctoritas  wp³yw, znaczenie, powaga, w³adza). W wychowaniu pe³ni on wa¿n¹ rolê przekonywuj¹cego wiadectwa wobec akceptowanych i w pe³ni internalizowanych norm, wartoci, pogl¹dów powszechnie
przyjêtych zasad postêpowania oraz motywów dzia³ania, a tak¿e wzorców
kulturowych wyniesionych z rodziny, potwierdzanych w grupach spo³ecznych.
Szczególnie liczy siê autorytet rodziców, nauczycieli oraz prze³o¿onych,
42
K. M. Chmielewski, Duchowoæ, w: Leksykon duchowoci katolickiej, red.
ten¿e, Wyd. M, Lublin  Kraków 2002, s. 228230.
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przywódców, ludzi kultury i nauki. Pe³ni¹ oni bowiem niezast¹pion¹ rolê
znawców, liderów, ekspertów, a nade wszystko wiadków43.
wiadek (³ac. martyr) to kto heroicznie potwierdzaj¹cy swoje przekonania, zw³aszcza religijne, oddaniem w³asnego ¿ycia. Ludzie autorytetu, ludzie
sumienia, twórcy wysokiej kultury, wielcy patrioci to nieugiêci, konsekwentni
herosi, wiadkowie Prawdy  jak Sokrates, wiadkowie Pana Boga  jak prorocy, Jezus Chrystus, tak liczni mêczennicy  po dzieñ dzisiejszy imponuj¹,
przekonuj¹, a nade wszystko strzeg¹ donios³ego depozytu uniwersalnych, ogólnoludzkich i nieprzemijaj¹cych wartoci. Ich totalne zakwestionowanie we
wspó³czesnych izmach (w postmodernizmie, liberalizmie, ateizmie czy relatywizmie), niesione czêsto manipulowanemu odbiorcy (konsumentowi) na skrzyd³ach mass mediów  to która z rzêdu nieudana do koñca powtórka znanych
w historii ludzkiej myli gniewnych protestów. Pogniewaæ siê, nie chcieæ siê
bawiæ44, a wiêc nie chcieæ pracowaæ, dyscyplinowaæ i zobowi¹zywaæ siê do
kontynuowania wielkich dzie³ naszych praojców  to byæ nieobecnym, wy³¹czyæ siê ze spraw najwiêkszej wagi, zatem zaci¹gn¹æ powa¿n¹ winê wobec
Pana Boga i przysz³ych pokoleñ. Nieobecni nigdy przecie¿ nie maj¹ racji.
A jednak, Bo¿a pedagogia powierzona przez Najwy¿szego Nauczyciela 
Jezusa Chrystusa wiernym i gorliwym uczniom ma siê dobrze. Przez ca³e wieki adaptowana do nowych uwarunkowañ zmierza³a i zmierza do przekazania
ludziom staro¿ytnej triady  trzech najwy¿szych wartoci duchowych: prawdy,
dobra i piêkna. Przenikaj¹ siê one nawzajem i wspólnie oddzia³uj¹ na ch³onn¹
psychikê dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych. Jedynie ze wzglêdów metodycznych s¹ tu potraktowane oddzielnie.
3.1. Znaczenie prawdy w pedagogii
Czym jest prawda? Dlaczego jest tak wa¿na w wychowaniu i w dojrza³ym ¿yciu ludzkim? Prawda (gr. aletheia, ³ac. veritas, verum) 
w sensie logicznym: w³aciwoæ s¹dów stwierdzaj¹cych zgodnoæ lub niezgodnoæ myli z faktycznym stanem rzeczy; w sensie metafizycznym: powszechna
w³aciwoæ bytów realizuj¹cych w swym istnieniu zamys³ (ideê) Stwórcy
(wiat natury) lub twórcy (wiat kultury); wytworzona przez intelekt idea
(myl), zwana niekiedy prawd¹ w sensie ontycznym; przedmiot w³aciwy intelektu45.
43
Por. Z. Chlewiñski, S. Majdañski, Autorytet, w: EK, Wyd. TN KUL, Lublin 1973,
kol. 1164.
44
W staropolskim jêzyku bawiæ, zabawiaæ siê czem to trudziæ siê, pracowaæ.
Por. A. Brückner, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, WP, Warszawa 1970, s. 18.
45
A. Maryniarczyk, Prawda, w: PEF, t. 8, Wyd. Polskie Tow. Tomasza z Akwinu,
Lublin 2007, s. 458.
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W ujêciu Arystotelesa (...) prawda jest powiedzeniem o tym, co jest, ¿e jest,
a o tym, co nie jest, ¿e nie jest46. Prawdê istotn¹ o cz³owieku stanowi wiadomoæ bycia w drodze (homo viator). Bo¿ym zamys³em w stosunku do ka¿dego cz³owieka jest ci¹g³y jego rozwój, doskonalenie ¿ycia poprzez pomna¿anie
otrzymanych talentów. Jest to wyró¿niaj¹cy, maratoñski bieg ku pe³ni cz³owieczeñstwa. Kto stoi w miejscu, ten siê cofa. Cz³owiek zadany samemu sobie,
w rzeczywistoci nie jest tym, kim jest, ale kim bardzo chce byæ, co zdecydowanie i konsekwentnie pragnie w ¿yciu osi¹gn¹æ. Jest to mo¿liwe jedynie
w przestrzeni wci¹¿ na nowo odkrywanej i porywaj¹cej prawdy, wcielanej na
co dzieñ we w³asne ¿ycie w sposób coraz bardziej doskona³y.
Stosownie do swojej godnoci wszyscy ludzie, poniewa¿ s¹ osobami, to znaczy
istotami obdarzonymi rozumem i woln¹ wol¹, a przeto wyposa¿onymi w osobist¹
odpowiedzialnoæ, przez w³asn¹ naturê s¹ przynaglani i moralnie zobowi¹zani
do poszukiwania prawdy  przede wszystkim religijnej. S¹ te¿ zobowi¹zani do
przylgniêcia do poznanej prawdy oraz porz¹dkowania ca³ego swego ¿ycia wed³ug jej wymagañ47.

Co otrzymaj¹ w zamian? Chrystus daje konkretn¹ odpowied na to pytanie:
Je¿eli trwacie w mojej nauce, jestecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdê, a prawda was wyzwoli48. Dziêki wewnêtrznej wolnoci od
zak³amania oraz wiernemu przestrzeganiu w prawym sumieniu odnajdywanej
i pog³êbianej prawdy, ka¿dy cz³owiek bêdzie móg³ dokonywaæ w³aciwych,
wa¿nych wyborów ¿yciowych i podejmowaæ trafne decyzje. W du¿ym stopniu
decyduje o jego dojrza³oci to, jeli potrafi o w³asnych si³ach odró¿niæ prawdê
od fa³szu i wyrobiæ sobie w³asny s¹d o obiektywnym stanie rzeczy49. Z punktu widzenia pedagogii, powy¿szy cel jawi siê jako niezawodna tarcza ochronna
umo¿liwiaj¹ca unikanie tzw. przyniêcia (popadania w letarg), co jest przyczyn¹ wszelkich zagubieñ, i przetrwanie sytuacji kryzysowych oraz zapewniaj¹ca
konsekwentne d¹¿enie do celu ostatecznego. Nie dziwi zatem fakt, ¿e w dydaktyce przekazywanie rzetelnej prawdy, a zw³aszcza o celu ostatecznym, atrakcyjne i wierne zaznajamianie z ni¹ nie tylko budzi ciekawoæ intelektualn¹,
ale tak¿e mobilizuje wolê i pog³êbia uczucia wy¿sze. Jest to kluczowe zadanie w rozwoju osobowoci. Równie mocno przemawia prawda o godnoci
i niepowtarzalnej wartoci cz³owieka, o jego znacz¹cym miejscu w wiecie,
o odpowiedzialnoci za szczególn¹ misjê zawart¹ w wielkim darze powo³ania.
46

k. 664.

A. Podsiad, S³ownik terminów i pojêæ filozoficznych, IW Pax, Warszawa 2000,

47
Sobór Watykañski II, Deklaracja o wolnoci religijnej Dignitatis humanae
(dalej DWR), nr 2.
48
J 8,3132.
49
Jan Pawe³ II, Encyklika Fides et ratio, w: ten¿e, Dzie³a zebrane, t. 1: Encykliki,
Wyd. M., Kraków 2006, nr 25, (dalej FR).
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Stanowi ona bowiem fundament bytu ludzkiego, staje siê zobowi¹zaniem najwy¿szej rangi. Tak¿e, co siê z tym cile wi¹¿e, poci¹ga za sob¹ równie trudne
wymagania. Wyznaczaj¹ one wysok¹ cenê, p³acon¹ za najwiêksz¹ przygodê
¿ycia. Prawda nie odstrasza jednak jedynie tych, których do koñca przekona,
zafascynuje ich i wyzwoli entuzjazm, daj¹c im szansê udzia³u w najwiêkszej
olimpiadzie wszechwiata, wieñcz¹cej laurami królewsk¹ wielkoæ dojrza³ej
do heroizmu istoty ludzkiej.
Ambitny olimpijczyk bez wahania k³adzie na szali wszystkie posiadane
mo¿liwoci, a wiêc ca³ego siebie. ¯yje wówczas pe³ni¹ prawdy o sobie. Prawdziwie wierz¹cy we w³asne si³y bohater gotów jest tak¿e w ofierze z³o¿yæ
swoje ¿ycie. Dzieje siê tak dlatego, ¿e powo³aniem cz³owieka jest d¹¿enie do
prawdy, która przekracza jego samego50. Rzeczywicie, pragnienie prawdy
stanowi nieod³¹czny element ludzkiej natury (...). Przynaglany pragnieniem
odkrycia ostatecznej prawdy swojego istnienia, cz³owiek stara siê zdobyæ pewne
elementy uniwersalnej wiedzy, które pozwalaj¹ mu lepiej zrozumieæ samego
siebie i coraz pe³niej siê realizowaæ51. Prawda-M¹droæ, jako odwieczny Logos w tajemnicy Wcielenia i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jednoznacznie ukazuje mo¿liwoæ przekroczenia granicy mierci. Ta Prawda, jako ¿ywa
Osoba, janieje najpiêkniejszym blaskiem. Rozjania wszelkie zaciemnienia
labiryntu ludzkich niemo¿noci. Ukazuje najwy¿sze Dobro przekraczaj¹ce
granice czasu. Uzdalnia ludzi do tego, aby stali siê wiat³oci¹ wiata52.
3.2. Rola dobra w pedagogii  nakierowanej ku wierze
Dobro, najogólniej bior¹c, oznacza wszystko, co wartociowe i po¿yteczne, co staje siê celem ludzkiego ¿ycia. W sensie filozoficznym dobro (gr. agathon, ³ac. bonum) wskazuje na rzeczywistoæ, która cz³owieka zdumiewa,
wprawia w podziw, spontanicznie poci¹ga ku sobie53 i sob¹ go wype³nia, gdy¿
przedstawia on wyj¹tkowo atrakcyjn¹ wartoæ. Tak rozumiane dobro stanowi
 wed³ug Platona  najwy¿sz¹ ideê poznawan¹ intuicyjnie. W nauczaniu w.
Tomasza z Akwinu (w filozofii arystotelesowsko-tomistycznej) dobro jest
form¹ bytu [dobro okrelamy jako byt] (...). Istotê dobra stanowi to, ¿e mo¿e
byæ przez kogo po¿¹dane (...). Skoro ka¿da rzecz d¹¿y do w³asnej doskona³oci  ulepszania, o tyle [cz³owiek] czego po¿¹da, o ile jest doskona³e54.
FR 5.
FR 3, 4.
52
Mt 5,14.
53
A. Maryniarczyk, Dobro, w: PEF, t. 2, Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin
2001, s. 614.
54
w. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, I, 1 zag. 5, a. 1, Wyd. Veritas, London,
s. 113115.
50
51
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Ka¿de dobro posiada ju¿ w sobie jaki stopieñ doskona³oci (pierwszej aktualizacji), a wci¹¿ d¹¿y do doskonalszego, koñcowego etapu, czyli do swojej
pe³ni55.
Dobro w znaczeniu moralnym przys³uguje tak¿e ludzkim czynom, gdy s¹
zgodne z norm¹ etyczn¹, towarzyszy im szlachetna (czysta) intencja oraz dobre  pozytywne okolicznoci56. Wyró¿nia siê trzy rodzaje dobra: u¿yteczne
(b. utile) stanowi¹ce rodek do jakiego celu (np. konkretne rzeczy, pieni¹dze); dobro przyjemne (b. delectabile)  poszukiwane i zdobywane dla siebie
oraz dobro godziwe (b. honestum) najszlachetniejsze, bezinteresowne stanowi¹ce obiektywny i ostateczny cel ludzkich dzia³añ i d¹¿eñ57. Aspekt spo³eczny najg³êbiej wyra¿a dobro wspólne (b. commune). Oznacza ono zespó³
dóbr materialno-duchowych s³u¿¹cych zarówno wspólnocie, jak i poszczególnym osobom. Warto tu dodaæ, ¿e z³o jako przeciwieñstwo dobra jest po
prostu jego brakiem58. Cz³owiek ¿yje wiêc w przestrzeni dobra, gdy¿ zdecydowanie jest go wiêcej ani¿eli z³a. St¹d regu³a pe³na optymizmu: Dobro
jest wiêksze od z³a.
Naszkicowany w du¿ym skrócie dydaktyczny aspekt dobra jeszcze bardziej wyrazicie i funkcjonalnie wystêpuje w sztuce wychowania, zw³aszcza
we wczesnym dzieciñstwie. Dlaczego tak siê dzieje? Jest to wa¿ne pytanie.
Znajomoæ pe³nej na nie odpowiedzi w sposób istotny warunkuje skutecznoæ
pedagogii i daje szansê wyprowadzenia ma³olatków (i nie tylko) z gronego
zagubienia na jasne, uszczêliwiaj¹ce cie¿ki ludzkiego  dojrza³ego ¿ycia. Proces ten nie jest jednak ³atwy, gdy¿ dobro, nie zawsze mo¿liwe do zdobycia,
wymaga z regu³y du¿ego wysi³ku, aby je w sobie utrzymaæ, a tym bardziej
rozwijaæ. Ju¿ same narodziny cz³owieka jako najwa¿niejszy, bo pierwszy prze³omowy start ku pe³ni dobra, stanowi¹ bowiem co bardzo trudnego. Jest to
bolesne, niemal pora¿aj¹ce wyjcie, a w³aciwie wyrzucenie dziecka z ³ona
matki i stanowi sytuacjê graniczn¹. Niekiedy ociera siê ono wówczas o mieræ.
Trauma porodowa zostawia w dziecku na d³ugo poczucie totalnego zagro¿enia. Nawet w idealnych warunkach, gdy dziecko od pocz¹tku jest otaczane
przez matkê troskliw¹ mi³oci¹, prze¿ywa ono (do ok. 3. roku ¿ycia) du¿e
poczucie zagro¿enia. Je¿eli natomiast mniej ofiarna matka (przemêczona,
niewiadoma w pe³ni konsekwencji w³asnych zaniedbañ) nie powiêca siê
dziecku bez reszty, nie tworzy klimatu ca³kowitego bezpieczeñstwa, radoci
i czu³oci, otwarcie siê na dobro jej dziecka mo¿e siê przed³u¿aæ, a bywa, ¿e
nigdy nie osi¹gnie ono wymaganego poziomu. Nie nast¹pi³o bowiem g³êbokie
spotkanie z dobrem ani ca³kowite wype³nienie siê nim. Klasyczne w tym
55
56
57
58

Por. tam¿e, a. 3.
Por. A. Podsiad, S³ownik terminów..., dz. cyt., k. 183.
Por. w. Tomasz z Akwinu, dz. cyt., a. 6.
Por. A. Podsiad, S³ownik terminów..., dz. cyt., k. 184.
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wzglêdzie opracowanie T. A. Harrisa 59, oparte na badaniach (analizach)
Z. Freuda, W. Penfielda i E. Bernea, uwiadamia wychowawcom ogromn¹
odpowiedzialnoæ za pierwsze prze¿ycia we wczesnym dzieciñstwie. Dlaczego? W nich bowiem
rejestrowane s¹ w najdrobniejszych szczegó³ach nie tylko zdarzenia z przesz³oci,
lecz tak¿e zwi¹zane z nimi uczucia [lêku, grozy, mierci] (...). S¹ [one] ze sob¹
zwi¹zane nierozerwalnie i razem umiejscowione w mózgu, tak ¿e nie mo¿na wywo³aæ jednego bez jednoczesnego wywo³ania drugiego60.

Sprzê¿enie to oznacza bardzo grone zjawisko, mianowicie g³êboko utrwalane w psychice dziecka lêk i z³o. W relacji do dobra pochodz¹cego od z³ych
rodziców (niesprawiedliwych, zbyt surowych, czêsto karz¹cych dziecko) 
równie¿ nie jest ono w stanie prze³amaæ w³asnych wewnêtrznych nastawieñ,
jakimi s¹: negatywne widzenie siebie, negatywna ocena rodziców oraz innych
doros³ych cz³onków rodziny. Tak¿e obraz Pana Boga, jako dobrego Ojca,
nie jest przez ma³e dziecko ³atwo akceptowany, zw³aszcza gdy nie bêdzie
z ogromn¹ trosk¹ i serdecznoci¹ przygotowane do spotkania z Ukrzy¿owanym Panem Jezusem. Trzeba d³u¿szego czasu i ogromnej delikatnoci, aby je
oswoiæ, wewnêtrznie wyciszyæ i owocnie przygotowaæ na przyjêcie tajemnicy
cierpienia. Nawet najlepszych rodziców, jeli od czasu do czasu oka¿¹ dziecku
dezaprobatê, niechêæ, a tym bardziej odruch gniewu czy nienawici  dziecko
we w³asnym odczuciu ocenia negatywnie. Nie znajduje wiêc w nich trwa³ego
punktu oparcia. Czuje siê wówczas ca³kowicie bezradne, zagubione, osamotnione i pogr¹¿one w totalnym lêku. Ka¿de nastêpne prze¿ycie tego typu pog³êbia ten dramatyczny stan, nawet wtedy, gdy powy¿sze nastawienia zepchniête
zostan¹ do podwiadomoci, co dzieje siê przy koñcu 3. roku ¿ycia61.
Prze³omowym momentem w pozytywnym odnalezieniu siê dziecka
wobec dobra jest dziêki jego Doros³emu refleksyjne, krytyczne patrzenie na
siebie i innych. Musi ono dobra osobicie dowiadczyæ i ustawicznie nim siê
wype³niaæ, pog³êbiaæ wiê z nim zarówno w samym sobie, jak i w innych.
Szczêliwe s¹ te dzieci, którym umo¿liwia siê we wczesnym dzieciñstwie
nabranie przekonania, ¿e s¹ «OK.» [s¹ w porz¹dku, s¹ dobre], wielokrotnie
stwarzaj¹c im sytuacje, w których mog¹ wypróbowaæ dla samych siebie, swoj¹ w³asn¹ wartoæ i wartoæ innych62. Musz¹ siê o tym do koñca przekonaæ.
Niezast¹pion¹ w tym wzglêdzie pomoc¹ jest siêgniêcie do Dobra ród³owego.
Jest nim Stwórca wszelkiego dobra  jako Dobro Najwy¿sze. Wszystkie
59
T. A. Harris, W zgodzie z sob¹ i z tob¹. Praktyczny przewodnik po analizie
transakcyjnej, prze³. E. Knoll, IW PAX, Warszawa 1987.
60
T. A. Harris, W zgodzie..., dz. cyt., s. 20.
61
Por. tam¿e, s. 67.
62
Tam¿e.
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upragnione doskona³oci czy wartoci p³yn¹ od Niego jako od pierwszej przyczyny (...), dlatego dobro to musi byæ w Nim w formie najdoskonalszej63.
Wa¿ne jest zatem siêganie do Ewangelii, do Jezusowych przypowieci
o dobrym pasterzu, mi³osiernym Samarytaninie, czy synu marnotrawnym,
a zw³aszcza o dzie³ach samego Chrystusa, który do koñca nas umi³owa³ 
aby ukazywaæ (i tworzyæ w wiadomoci dzieci) pozytywny, budz¹cy nadziejê
i pokój obraz Pana Boga. Jest to mo¿liwe dziêki jednomylnemu oddzia³ywaniu
rodziców i katechetów. Ich niezast¹pion¹ rol¹ jest ukazaæ dzieciom, ¿e to sam
Jezus Chrystus najpe³niej ukaza³ nam Oblicze Boga, jako najlepszego Ojca 
mi³osiernego i bardzo zatroskanego. Przebacza On synowi marnotrawnemu.
Jest Dobrym Pasterzem szukaj¹cym ka¿dego, kto siê zagubi. Dla s³abych
i grzesznych stanowi bezpieczny i pewny punkt oparcia. Sam Bóg o tym zapewnia: Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ o swym niemowlêciu, ta, która
kocha syna swego ³ona? A nawet, gdyby ona zapomnia³a, Ja nie zapomnê o tobie64. Tylko Bo¿a pedagogia daje taki luksus wyciszenia i równowagi.
Pozwala bowiem wyranie odczytaæ i rozwijaæ posiadane w sobie dobro
i uwierzyæ w nie ca³kowicie. Dziêki temu mo¿na odnaleæ wewnêtrzny pokój,
wype³niæ siê niez³omn¹ nadziej¹ nawet w najtrudniejszych sytuacjach, a zarazem w pe³ni odnaleæ i zaakceptowaæ siebie. Ten prze³omowy fakt skutkuje
zdumiewaj¹cymi konsekwencjami. Uruchamia bowiem fundamentaln¹
zasadê wychowania, daj¹c poczucie bezpieczeñstwa i wiarê we w³asne
mo¿liwoci prze¿ywane (dowiadczane) w sobie pod dobrym okiem Opatrznoci Bo¿ej, czyli w bliskoci Najwy¿szego Pedagoga.
Ca³a bowiem gra o wychowanie i dojrza³y kszta³t osobowoci wychowanka
toczyæ siê bêdzie nie tylko poprzez poznanie i przekaz okrelanych wartoci
i umiejêtnoci  lecz tak¿e poprzez kszta³towanie w³asnych prze¿yæ i w³asnych
¿yciowych wartoci wychowanka, bo te dopiero bêd¹ kszta³towa³y jego osobowoæ i prowadzi³y go do jego samorealizacji65

we wszystkich uwarunkowaniach losu. Spe³nianie bowiem siebie zgodnie
z posiadanymi mo¿liwociami to proces zachodz¹cy dziêki g³êboko prze¿ywanemu dobru. Tylko ono skutecznie oczyszcza wiadomoæ, wolê i serce cz³owieka z przyczajonego w nim z³a i lêku. Równie¿ wystarczaj¹co mobilizuje
do samorozwoju, gdy¿ cz³owiek jako osoba jest celem sam dla siebie. Rozwój
otrzymanych od Stwórcy talentów zobowi¹zuje i urealnia szansê w³aciwego
zagospodarowania czasu, aktywizuje wolê z natury skierowan¹ do dobra.

w. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna I, zag. 6, a. 2.
Iz 49,15.
65
J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna. Podrêcznik dla wychowawców, Wyd.
Salezjañskie, Warszawa 1996, s. 114.
63
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Pozytywne odniesienie siê do tej najbardziej podstawowej wartoci mo¿e
byæ jednak ró¿ne na przestrzeni ca³ego ludzkiego ¿ycia. We wczesnym okresie
¿ycia dziecko jest jedynie biorc¹, konsumentem dobra  jest i chce byæ kochane
(obdarowywane), co mu przynosi konkretn¹ korzyæ (poczucie bezpieczeñstwa)
oraz samozadowolenie. Na tym etapie ¿ycia ma do tego pe³ne prawo. Dziêki
temu dopieszczeniu i wydobrzeniu wy³¹cza i zostawia po drodze wielorakie
lêki, stopniowo zanika w nim poczucie ma³ej wartoci, brak wiary w siebie, bezradnoæ czy niedosyt ¿yciowej satysfakcji. Sta³e i racjonalne dowiadczanie dobra, zachowane w granicach potrzeb (bez nadopiekuñczoci  co budzi postawy
roszczeniowe i formuje egoistów)  wyzwala nadziejê i optymizm ¿yciowy, budzi
aktywnoæ, przysparza dzielnoci, skutecznie otwiera na innych (allocentryzm).
Jest to jednak¿e dopiero pierwszy krok w doros³oæ. Powinien on byæ czyniony
jak najwczeniej, aby nie zatrzymywaæ ma³olatka jedynie na poziomie dobra
korzystnego i przyjemnego. Mo¿e to bowiem spowodowaæ, ¿e zasada przyjemnociowa stanie siê w hierarchii jego potrzeb najwa¿niejsza i zajmie miejsce
obiektywnej, wi¹¿¹cej w sumieniu zasady rzeczywistoci.
Proces przechodzenia od postawy egocentrycznej do spontanicznego
otwierania siê na innych, by byæ dla, stawaæ siê empatycznym i solidarnym
z potrzebuj¹cymi  wymaga nie tylko przekonania, ale tak¿e zasmakowania
w s³u¿bie blinim, w bezinteresownym, wspania³omylnym i wielkodusznym
czynieniu im dobra. Pedagogia Bo¿a motywuje tak¹ postawê, odnosz¹c j¹
do Najwy¿szego Pedagoga. Przeszed³ On dobrze czyni¹c i uzdrawiaj¹c
wszystkich, którzy byli pod w³adz¹ diab³a66. Ponadto Chrystus dokonuje
najwy¿szej nobilitacji dzielenia siê dobrem z blinimi, gdy¿ uto¿samia siê ze
wszystkimi, którym okazujemy ¿yczliwe, duchowe czy materialne wsparcie:
Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mniecie uczynili67. Upodobnienie do Chrystusa oznacza nie tylko dojrza³oæ
osobowociow¹, lecz równie¿ doskona³oæ, czyli wiêtoæ  ród³o szczêcia
(b³ogos³awieñstwa) dla innych i dla siebie. Taka postawa wymaga jednak du¿ego wysi³ku i ofiary, a wiêc samozaparcia oraz powiêcenia. Wyrasta ona
z dojrza³ego przekonania wyra¿onego przez Boskiego Pedagoga: Wiêcej szczêcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu68.
3.3. Rola piêkna w pedagogii chrzecijañskiej
Piêkno okrelane jest jako zespó³ cech takich, jak: proporcja kszta³tów,
harmonia barw, dwiêków, który sprawia, ¿e co siê podoba, budzi zachwyt
(...), wysoka wartoæ moralna69. W sensie filozoficznym piêkno (gr. kalós,
66
67
68
69

Dz 10,38.
Mt 25,40.
Dz 20,35.
Uniwersalny s³ownik, dz. cyt., t. 3, s. 134.
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³ac. pulchritudo, pulchrum) to analogicznie pojêta w³aciwoæ rzeczywistoci, ludzkich wytworów, w tym sztuki, a tak¿e ludzkiego sposobu
postêpowania, wyra¿ana w tradycji kultury zachodniej pod postaci¹ harmonii,
doskona³oci lub blasku, które jako ogl¹dane i dla ogl¹dania budz¹ upodobanie70. Pierwszoplanowym przedmiotem piêkna dla Greków nie by³y wytwory
sztuki, lecz rzeczywistoæ (kosmos) i moralnoæ (kalokagathia)71. Piêkno
rozumiano, obok prawdy i dobra, jako wartoæ najwy¿sz¹, transcendentaln¹,
stanowi¹c¹ cel ostateczny ludzkiego ¿ycia. wiêty Tomasz z Akwinu okrela
piêkno, czyli urodê za pomoc¹ trzech sk³adników. S¹ nimi: ca³kowitoæ i doskona³oæ rzeczy (...) zachowanie nale¿ytej proporcji, czyli harmonijny uk³ad
rzeczy [oraz] bij¹cy w oczy blask czy jasnoæ72. Piêkno w aspekcie moralnym, gdy chodzi o ludzkie dzia³anie jest syntez¹ prawdy i dobra, czyli odnosi
siê do dzia³ania (naprawdê) dobrego. Piêkno otwiera na mi³oæ.
Rola piêkna w ludzkim ¿yciu, a zatem i w pedagogii, jest niezast¹piona.
Dlaczego?
Jak piêkno od strony obiektywnej uwyrania harmonijnoæ i ³ad ca³ej rzeczywistoci, tak od strony ludzkiego podmiotu, zw³aszcza ¿ycia osobowego, ogarniaj¹cego to, co nazywamy kultur¹, a co mieci w sobie ludzkie poznanie (w tym naukê),
postêpowanie moralne, wytwórczoæ i religiê jest piêkno zwornikiem, który
w dynamice naszego rozwoju wprowadza porz¹dek i otwiera nas na ostateczne
spe³nienie, które w perspektywie nadprzyrodzonej przybiera postaæ visio beatifica (uszczêliwiaj¹ca wizja samego Boga), anga¿uj¹cej w ca³oci wszystkie
w³adze duchowe cz³owieka w stopniu najwy¿szym. Z tego wzglêdu piêkno stanowi kluczow¹ kategoriê kultury w ogóle, poniewa¿ skupia ró¿ne w¹tki naszego
¿ycia osobowego i w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ zredukowane tylko do
estetyki (sztuki), ani te¿ utracone z pola widzenia integralnie i transcendentnie
pojêtego ludzkiego ¿ycia73.

Uwra¿liwianie na piêkno przyrody, cz³owieka, dzie³ sztuki, zdolnoæ dostrzegania go zadziwia, budzi zdumienie, pobudza do mylenia oraz kontemplacji. Od strony wychowawczej jest to wiêc element nieodzowny do pe³nego
rozwoju cz³owieka, gdy¿ bez zdziwienia cz³owiek popad³by w rutynê, przesta³by siê rozwijaæ i stopniowo sta³by siê niezdolny do ¿ycia naprawdê osobowego74. Piêkno janiej¹ce jako urzekaj¹ca dobroæ jest prawdziw¹ twarz¹
dojrza³ego cz³owieka. Musi on jednak w wietle prawdy coraz wnikliwiej
przygl¹daæ siê wszystkiemu, zw³aszcza samemu sobie. Tylko dziêki niej
70
P. Jaroszyñski, Piêkno, w: Powszechna Encyklopedia filozofii, t. 8, Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 199. (dalej PEF).
71
Tam¿e.
72
w. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna I, zag. 39, a. 8, s. 160.
73
P. Jaroszyñski, Piêkno, art. cyt., s. 203204.
74
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dociera do najg³êbszego blasku dobra, co stanowi jego duchowy sens dziêki
przemo¿nym skutkom, jakie sprawia w osobowoci. Bêd¹ one zakorzenia³y siê
w psychice wychowanków jako poczucie wzrostu (dojrzewania), wiadomoæ
pozytywnej samooceny, a tym samym radoci, satysfakcji, pog³êbiania wiary
w siebie oraz pogodnego, ufnego patrzenia w przysz³oæ. Tak¿e relacje do
blinich u cz³owieka otwartego na czynienie dobra bêd¹ coraz bardziej ¿yczliwe. Jest to warunkowane wewnêtrznym wyciszeniem, scaleniem coraz bardziej wnikliwego mylenia, uczuciowoci wy¿szej oraz poszerzanej wolnoci
woli. Zanikaj¹ bowiem stopniowo wewnêtrzne zahamowania, pretensje i bunty (okresu dojrzewania). W ich miejsce pojawia siê coraz pe³niejsza samoakceptacja oraz pozytywna samoocena. To osi¹gniêcie wewnêtrznego
zrównowa¿enia pozwala dystansowaæ siê do dotychczasowych stresuj¹cych
schematów dzia³ania, do skutecznego prze³amywania niemia³oci i tremy.
Radoæ z czynienia dobra, chêtne wychodzenie ku innym z inicjatyw¹ upewnia
dzia³aj¹cego i pozwala mu przestawiaæ siê na formy kontaktów coraz bardziej
poszerzane oraz dojrza³e i satysfakcjonuj¹ce.
Rozumienie sensu zasad i norm zobowi¹zuj¹cych do czynienia bezinteresownego dobra, reguluj¹cych ludzkie dzia³anie, stoj¹cych na jego stra¿y, coraz
pe³niejsza ich akceptacja i wierne przestrzeganie  sukcesywnie pozwala
uczestniczyæ w przestrzeni dobra wspólnego. W osobowoci tak postêpuj¹cego cz³owieka zachodz¹ wówczas znacz¹ce pozytywne zmiany. Wskazuj¹
one w sposób szczególny na jego piêkno moralne. Pog³êbia siê w nim poczucie
sprawiedliwoci, wiadomoæ obowi¹zku mówienia prawdy i nagl¹ca powinnoæ czynienia dobra oraz odpowiedzialnoæ za otrzymane dary, które zobowi¹zuj¹ do solidarnoci z potrzebuj¹cymi. Przyspieszeniu podlega równie¿
proces socjalizacji (adaptacji do rodowiska, zw³aszcza wobec osób znacz¹cych). Na tym etapie, dziêki bliskim (kole¿eñskim i przyjacielskim) relacjom
interpersonalnym, wyniesione z domu rodzinnego zasady, normy postêpowania, jak równie¿ wzorce zachowañ etycznych podlegaj¹ mniejszej czy wiêkszej
dodatniej korekcie. Wymagana jest tu czujna postawa rodziców, nauczycieli,
liderów grup lub klubów, aby ich podopieczni nie ulegali degradacji pod
wp³ywem negatywnych postaw i dzia³añ gorsz¹cych ich rówieników.
Czynnikami w sposób szczególny wspieraj¹cymi formowanie postaw
harmonijnych coraz bardziej zakorzeniaj¹cych w dobru, jako piêknie moralnym
s¹: wyzwalanie aktywnoci w³asnej oraz twórczej inicjatywy, a zw³aszcza
specyfiki dzia³ania oryginalnego pog³êbiaj¹cego indywidualnoæ; sztuka
zdobywania postawy tolerancji z zachowaniem w³asnej to¿samoci poprzez
konsekwentne realizowanie programu zgodnego z normami etycznymi i swoim
sumieniem; identyfikacja z najbardziej pozytywnymi wzorcami oraz zdrowa
rywalizacja w prezentowaniu pomys³owoci i twórczoci w³asnej; przystosowywanie siê do nowych ról i doskonalenie zwi¹zanych z nimi sprawnoci;
pog³êbianie znajomoci ocen moralnych poprzez coraz pe³niejsze rozumienie
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nie tyle litery, co g³ównie ich ducha; przesuwanie akcentu ze z³a na dobro,
które bardziej absorbuje, cieszy i mobilizuje do mylenia o nim i realizowania
go na sposób sta³y i doskonalszy. Oznacza to mylenie coraz bardziej pozytywne generuj¹ce ¿yciowy optymizm, potwierdzany wa¿n¹ regu³¹: Czyñ dobrze,
unikaj z³ego! Dobro ostatecznie zwyciê¿y. To budzi nadziejê oraz mobilizuje
do pe³niejszego zaanga¿owania siê w czynienie dobra, czyli ¿ycie mi³oci¹
pe³n¹ ofiary i powiêcenia. Wyra¿a siê ona najg³êbiej w szacunku dla godnoci
ludzkiej osoby, w trosce o jego integralne wychowanie, a zw³aszcza w odpowiedzialnym podejciu do niesienia mu pomocy w jego wielorakich zagro¿eniach. Chodzi szczególnie
o (...) obowi¹zek zrobienia wszystkiego, co jest w naszej mocy, aby ten dostrze¿ony wreszcie cz³owiek móg³ wydobyæ siê ze swojego osaczenia  z nieprawdy,
z nienawici, z nêdzy, z bezsilnoci (...). Teraz dopiero mo¿emy odczuæ to osobliwe,
duchowe pragnienie powiêcenia siê dla innego cz³owieka75.

Niesie ono ze sob¹ niczym niekwestionowan¹ radoæ i pogodê ducha: iskrz¹
siê oczy, janieje twarz, ca³y cz³owiek promieniuje nadziej¹ i optymizmem.
Wype³nia go po brzegi ofiarna mi³oæ i g³êbokie poczucie szczêliwego spe³niania siebie. W tym punkcie spotykaj¹ siê ze sob¹ harmonijnie i integralnie rozwijaj¹ce siê cz³owieczeñstwo i pe³nia darów Ducha wiêtego, czyli wiêtoæ
¿ycia. Poza tak wznios³ym dowiadczeniem osi¹gniêcia szczêcia (poczucia
spe³nienia) nie ma na ziemi piêkniejszego etapu ¿ycia.
To ofiarne i bezinteresowne zaanga¿owanie w procesie pedagogii wyra¿a
siê w niesieniu skutecznej pomocy dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym: w pog³êbianiu ich samowiadomoci  krytycznym rozpoznawaniu swoich mo¿liwoci
i w ich systematycznym rozwoju, w odnajdywaniu i rozwijaniu w³asnego powo³ania, w krystalizowaniu siê osobistego idea³u ¿yciowego z perspektyw¹
celu ostatecznego jako sensu ca³ego ¿ycia, wype³nionego prawdziwym, tj. obiektywnym dobrem, zw³aszcza duchowym, okazywanym hojnie i bezinteresownie
potrzebuj¹cym. Ten proces ma byæ wieñczony usamodzielnianiem wychowanków w formie ustawicznego samokszta³cenia i samowychowania (odpowiedzialnego samostanowienia o w³asnym losie). Ma siê to dokonywaæ
w klimacie partnerskiego dialogu, szczeroci i pe³nego obustronnego zaufania,
radoci, pogody i optymizmu, a tak¿e d³ugomylnoci.

75
S. Ruciñski, Widzieæ osobê tak w dziecku, jak w ka¿dym innym cz³owieku,
w: Pokój z dzieæmi. Pedagogika chrzecijañska wobec zagro¿eñ rozwoju dziecka,
red. B. Smoliñska-Theiss, Wyd. ¯ak, Warszawa 1999, s. 43.
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4. Podsumowanie
Warunki skutecznej pedagogii. Postawiony we wstêpie niniejszego
opracowania problem: W jaki sposób, w jakim stopniu pedagogia oparta na
humanizmie przyczynia siê do przyjêcia i pog³êbienia wiary?  mo¿e byæ rozwi¹zany w syntetycznym ukazaniu jej efektów. S¹ one mo¿liwe do uzyskania
przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków: gdy sam proces pedagogii, jego
cele, treci programowe, metody oraz rodki wychowawcze s¹ obiektywnie
prawdziwe i dobre (a wiêc godziwe)  zgodne z ogólnoludzkimi (uniwersalnymi) normami moralnymi, zharmonizowanymi z prawem natury oraz podstawowymi prawami cz³owieka; je¿eli podmioty wspó³wychowuj¹ce ciesz¹ siê
niekwestionowanym autorytetem oraz jednomylnie co do spraw fundamentalnych wspó³dzia³aj¹ ze sob¹; kiedy wychowywani, zdrowi, zw³aszcza
psychicznie, w pe³ni otwieraj¹ siê na oddzia³ywanie wychowawców, a tak¿e
systematycznie i uczciwie pracuj¹c nad sob¹, przez samokszta³cenie i samowychowanie coraz g³êbiej interioryzuj¹ prze¿ywane wartoci oraz wiernie
zachowuj¹ normy stoj¹ce na ich stra¿y; je¿eli rodowisko wychowywanych
oraz osoby znacz¹ce, pe³ni¹c rolê wzorców, potwierdzaj¹ podstawowe paradygmaty, jako przyjêty sposób widzenia danej rzeczywistoci.
Skutki niespe³nienia istotnych warunków pedagogii. Brak spe³nienia któregokolwiek z wymienionych warunków mo¿e uszczupliæ, opóniæ wrêcz
uniemo¿liwiæ skutecznoæ sztuki wychowania. W konsekwencji, przy niemo¿noci osi¹gania integralnego rozwoju osobowociowego, proces wychowania
cz³owieka niepodatnego na wspó³pracê, czyli niezdolnego do przyjêcia trudniejszych wymogów ¿ycia dojrza³ego, nie przynosi po¿¹danych efektów. Wrêcz
przeciwnie, generuje skutki negatywne. W takim przypadku dramat cz³owieka
zagubionego, prze¿ywaj¹cego tragizm sytuacji bez wyjcia, zagra¿aj¹cej niekiedy ca³kowit¹ klêsk¹, polega przede wszystkim: na bezwiednym tkwieniu
w labiryncie lêków, zagubieñ i ca³kowitej bezradnoci, zasilanej brakiem wiary
w siebie; na przykrym odczuwaniu niedosytu dobra i przyt³oczeniu ciê¿arem
z³a w postaci negatywnego obrazu siebie i innych, a tak¿e niechêci do pe³nej
samoakceptacji; najczêciej prowadzi to do zgorzknienia oraz bolesnego rozdrapywania ran wyniesionych z dzieciñstwa; do poczucia krzywdy, uprzedzeñ
i nieufnoci, która z regu³y zamienia siê w podejrzliwoæ. W efekcie taki
nieszczêliwy i osamotniony nieudacznik daje upust swoim negatywnym
emocjom w formie agresji, albo poprzez ucieczkê w izolacjê, stosuj¹c ró¿nego
rodzaju gry-wybiegi. W pierwszym przypadku wy¿ywa siê w poni¿aniu innych, odnosz¹c siê do nich z pozycji apodyktycznego Rodzica, który kieruje
siê schematami (stereotypami) zachowañ tolerowanymi w rodowiskach
zani¿onych moralnie i kulturowo. Druga sytuacja jest prze¿ywana te¿ niedojrzale w formie zachowañ infantylnych. Du¿e, zalêknione Dziecko równie¿
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ma swoje skuteczne sposoby na przetrwanie z tak dokuczliwymi obci¹¿eniami.
Stara siê wzbudziæ czyje wspó³czucie rzewnymi ³zami lub podlizaæ siê przymiln¹ postaw¹ s³u¿alczoci, donosicielstwa czy zrêcznie na wyrost g³oszonymi
pochwa³ami wobec swojego szefa-obroñcy. Obydwa sposoby na tzw. udane ¿ycie w swoim repertuarze zawieraj¹ tak¿e dopuszczalnoæ stosowania
tzw. mechanizmów obronnych, takich jak np. racjonalizacja polegaj¹ca na
uproszczonym interpretowaniu rzeczy niejasnych i zawi³ych na swoj¹ korzyæ;
represja jako wypieranie ze wiadomoci przera¿aj¹cych bodców (np. du¿ego poczucia winy) i spychanie ich do podwiadomoci; regresja bêd¹ca cofaniem siê do wczeniejszych, mniej dojrza³ych wzorców zachowañ, czyli tzw.
infantylizacja; wreszcie mechanizm obronny zwany projekcj¹  jako proces,
w którym w³asne cechy, emocje, sk³onnoci itd. przypisywane s¹ innym76, np.
w przerzucaniu winy na drugich, co jest czêsto k³amaniem w ¿ywe oczy, ¿eby
lepiej wypaæ, a¿eby ostatecznie wyjæ na swoje. Mechanizmy obronne dyktowane przez podwiadomoæ, rozumiane jako trwa³e wzorce zachowañ, których celem jest obrona przed treciami wzbudzaj¹cymi niepokój (...), uczucie
lêku lub zagro¿enia77  stanowi¹ irracjonaln¹ formu³ê samoobrony cz³owieka
zalêknionego. Dojrza³y cz³owiek wiadomie kieruje siê prawd¹ i sumieniem,
a nie korzysta ze rodków nieetycznych.
Pozytywne efekty pedagogii otwieraj¹ce uczniów i wychowanków
na wiarê. W pierwszym rzêdzie pedagogia humanistyczna, a tym bardziej
chrzecijañska formuje normalne, integruj¹ce osobowoæ cz³owieczeñstwo.
Wychowanek g³êboko przekonany o humanizuj¹cych i uszczêliwiaj¹cych
wartociach prawdy, dobra i piêkna zmierza wiadomie i dobrowolnie
do umi³owania prawdy, do prawoci i rzetelnoci, do szacunku wobec ka¿dej
osoby [gdy¿ w ka¿dej widzi dobro], do poczucia sprawiedliwoci, do wiernoci
danemu s³owu, do prawdziwego wspó³czucia, do konsekwentnego postêpowania, a zw³aszcza do zrównowa¿onego s¹du i zachowania78.

Zale¿y mu bardzo na osi¹gniêciu w³aciwej i koniecznej dojrza³oci osobowej
oraz realizacji samego siebie79. Bierze wiêc sobie mocno do serca szeroko
rozumiany program wychowawczy w. Paw³a, Aposto³a Narodów: Wszystko,
co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co mi³e [Bogu],
co zas³uguje na uznanie: jeli jest jak¹ cnot¹ i czynem chwalebnym 
to bierzcie pod rozwagê80. Id¹c za t¹ sugesti¹, wpisuje powy¿sze wartoci
we w³asny scenariusz ¿ycia.
A. S. Reber, S³ownik psychologii, dz. cyt., s. 553.
Tam¿e, s. 360.
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Konkretyzuj¹c podjêty program, wychowanek Bo¿ej pedagogii nadaje
w³aciwy wymiar i kszta³t posiadanym w sobie dynamizmom ¿yciowym. Razem wziête krystalizuj¹ one idea³ stawiany wszystkim ludziom. W p³aszczynie
naturalnej jest nim pe³nia cz³owieczeñstwa. Sk³adaj¹ siê na ni¹ podstawowe
dynamiczne predyspozycje wspó³dzia³aj¹ce w pedagogii. W piêciowarstwowej teorii wychowania81 s¹ nimi: bios, logos, ethos, agos i los.
W warstwie biologicznej podstawowym dynamizmem jest bios zawieraj¹cy w sobie cechy dziedziczne, tê¿yznê biologiczn¹, system hormonalny i nerwowy, rozmach  wigor ¿yciowy, popêdy, krewki temperament, pierwotne
odruchy i emocje. S¹ one humanizowane oddzia³ywaniem w³adz duchowych.
Uzyskiwany za cenê systematycznego wysi³ku dystans do sfery cielesnej (zmys³owej), a wiêc panowanie nad sob¹ jest mo¿liwe pod warunkiem relatywizacji
wartoci cielesnych. Dokonuje siê ono przy zachowaniu nale¿nego cia³u szacunku i starania o jego zdrowie (od¿ywianie, higienê, aktywnoæ). W aspekcie
pedagogii g³ównie chodzi o to, by nie szukaæ na pierwszym planie korzyci
materialnych czy przyjemnoci, aby nie daæ siê im zniewoliæ i od nich uzale¿niæ, gdy¿ to przekrela, wrêcz unicestwia potrzeby wy¿sze. Uratowana w ten
sposób wolnoæ od zniewolenia zmys³owo-materialnego otwiera cz³owieka na
realizowanie wymagañ stawianych przez Chrystusa swoim uczniom: Nie gromadcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszcz¹ i gdzie z³odzieje
w³amuj¹ siê i kradn¹. Gromadcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól,
ani rdza nie niszcz¹ i gdzie z³odzieje nie w³amuj¹ siê i nie kradn¹. Bo
gdzie jest twój skarb, tam bêdzie i serce twoje82.
Cia³o, a zw³aszcza serce, jako wi¹tynia Bo¿a, musi byæ czyste i wolne od
niegodziwej mamony, która jako niemoralnie zdobywane i wykorzystywane
bogactwo ma negatywne, korumpuj¹ce dzia³anie83 dla osobowociowego
rozwoju cz³owieka. Otwarty jedynie na osobist¹ korzyæ i hedonistyczn¹
przyjemnoæ zamyka siê ca³kowicie w egoizmie i zatrzymuje na poziomie
konsumpcji. Tym samym blokuje sobie drogê do pe³nego rozwoju. Otwiera j¹
bowiem tylko szeroko rozumiany i realizowany altruizm. W jêzyku pedagogii
chrzecijañskiej oznacza on przykazanie mi³oci Boga i bliniego. Dopiero sta³e oczyszczanie i ci¹gle wiadomie utrzymywane zdyscyplinowanie uzdalnia
skutecznie cz³owieka do bezinteresownie spe³nianego dobra w postaci czynów
chrzecijañskiego mi³osierdzia, wymaganych przez wiarê. Stanowi ono wa¿ny
krok konsekwentnie skierowany ku Chrystusowi, który uto¿samia siê z potrzebuj¹cymi84.
81
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W p³aszczynie kultury dynamizmem decyduj¹cym w równie du¿ym stopniu o dojrzewaniu i doskonaleniu cz³owieka jest logos. Oznacza on krytyczne
i trzewe mylenie zmierzaj¹ce do spotkania cz³owieka z prawd¹ zarówno
odnosz¹c¹ siê do wiata i innych ludzi, jak i do samego siebie. Jest to wielka
przygoda intelektualna umo¿liwiaj¹ca cz³owiekowi rozwi¹zanie podstawowych
problemów egzystencjalnych. G³êboko myl¹cy cz³owiek pyta: Jaki sens ma
wszystko, co istnieje? Jaka jest najg³êbsza prawda o ludzkim przeznaczeniu?
Jak nale¿y ¿yæ, aby nie zmarnowaæ tej najwa¿niejszej, jedynej szansy? Koncentracja, logiczne mylenie dr¹¿¹ce a¿ do sedna spraw dziêki inteligencji,
a wiêc wnikliwemu rozumowaniu, abstrahowaniu, dociekaniu, odkrywaniu,
wnioskowaniu, uczeniu siê, przystosowaniu oraz radzeniu sobie z problemami85  pozwala odnaleæ pewn¹ drogê do sensownego realizowania siebie.
Dzieje siê to poprzez samokszta³cenie, budowanie zwartego wiatopogl¹du,
odnajdywanie i utrwalanie w³asnej to¿samoci, pog³êbianie pozytywnego
obrazu siebie oraz pe³n¹ samoakceptacjê. W ten sposób cz³owiek potwierdza
w³asn¹ podmiotowoæ  coraz bardziej staje siê sob¹  kim niepowtarzalnym,
odrêbn¹ indywidualnoci¹. Jest to mo¿liwe jedynie w stabilnej konstelacji
niekwestionowanej Prawdy zmierzaj¹cej do Absolutu i bior¹cej z Niego swój
prapocz¹tek. Pedagogia klasyczna pieczo³owicie kontynuowana przez chrzecijañstwo i szeroko otwarta na ka¿dy odkrywany nowy jej aspekt, daje cz³owiekowi tak¹ szansê. Mo¿e on coraz pe³niej odnajdywaæ siebie w blasku
odwiecznego Logosu, czyli najwy¿szej, niezmiennej i nieomylnej Prawdy. Dziêki
temu nie tylko jest skierowany, ale tak¿e szeroko otwarty na prawdy wiary.
W sposób czysto naturalny, intuicyjnie odnajduje siê w ich bezporedniej
bliskoci.
W warstwie socjologicznej, krocz¹c w blasku Prawdy, cz³owiek mo¿e równie¿ bezpiecznie i w sposób pewny skonstatowaæ fakt istnienia godnego jego
powo³aniu duchowego oraz ród³owego Dobra. W jego przestrzeni funkcjonuje najbardziej trudne wyzwanie  dynamizm okrelany jako ethos. Z natury
poci¹gaj¹ce, wrêcz fascynuj¹ce dobro godziwe stawia jego odkrywcy podwy¿szone wymagania  obowi¹zek i regu³y jego spe³niania. Mo¿na bowiem
znaleæ siê w przestrzeni dobra, jak na olimpijskiej bie¿ni jedynie za cenê najwy¿sz¹. Trzeba nie tyle daæ co, czym siê dysponuje, ile powinno siê ofiarowaæ ca³ego siebie. Nale¿y czyniæ dobrze, nie tylko kieruj¹c siê poczuciem powinnoci moralnej, podstawowym wyczuciem sprawiedliwoci, ale tak¿e najg³êbszym macierzyñskim i ojcowskim impulsem serca. Czynienie dobra jest
imieniem w³asnym mi³oci. Odwiecznie umi³owany, wybrany, powo³any i usprawiedliwiony (oczyszczony ze z³a) uczestniczy w najwiêkszym dziele mi³oci,
jakim jest Odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa. Ma zatem obowi¹zek iæ w Jego lady. Chrystus tak poucza³ swoich uczniów: Kto by miêdzy
85
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wami chcia³ staæ siê wielkim, niech bêdzie waszym s³ug¹. A kto by chcia³
byæ pierwszy miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem waszym86. On nie
tylko mówi³: Nikt nie ma wiêkszej mi³oci od tej, gdy kto ¿ycie swoje oddaje za swoich przyjació³87. To ¿ycie z³o¿y³ w ofierze za ka¿dego z ludzi,
gdy¿ do koñca ich umi³owa³88. Tê mi³oæ uczyni³ nowym, najwiêkszym
przykazaniem. Przykazanie nowe dajê wam, abycie siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em; ¿ebycie i wy tak siê mi³owali wzajemnie89. Ta mi³oæ ma byæ znakiem rozpoznawczym Jego uczniów, ma te¿ obj¹æ
nieprzyjació³. Taka mi³oæ czyni w ludzkim sercu mieszkanie dla samego Boga90.
O ile wiêc Prawda wprowadza cz³owieka do przedsionka wiary, o tyle dobro
realizowane konsekwentnie oraz wyra¿ane w postaci owoców Ducha, jako:
mi³oæ, radoæ, pokój, cierpliwoæ, uprzejmoæ, dobroæ, wiernoæ, ³agodnoæ, opanowanie91  pozwala szlachetnemu wychowankowi Bo¿ej pedagogii znaleæ siê w centrum wiary i byæ przyjacielem Pana Boga. S³u¿yæ blinim
 tak jak samemu Chrystusowi i tak jak On sam to czyni³ to potwierdzaæ samego siebie.
Nie jest to jednak ostatnie s³owo zobowi¹zuj¹ce do sta³ego doskonalenia
siebie. Dojrzali, otwarci na wielkie wartoci otrzymuj¹ kolejn¹ szansê  ju¿
heroiczn¹. Jest ni¹ naladowanie Jezusa Chrystusa pos³usznego i oddanego
w dobrowolnym darze z w³asnego ¿ycia, aby byæ  jak On  przez ca³y czas
do dyspozycji woli Bo¿ej, przyjmowaæ tê wolê za w³asn¹, a ponadto w³¹czaæ
siê w misjê zbawiania wiata przez ascezê, ekspiacjê, otwarcie na krzy¿
w postaci dobrowolnej zgody na cierpienie. Oznacza to tak¿e obudzenie
w sobie oraz rozwój dynamizmu zwanego agos, jako osobistego idea³u
¿yciowego. Dzieje siê to w warstwie kulturotwórczej. Oznacza pe³ne zaanga¿owanie w³asnych talentów, wyzwalanie postawy twórczej, pog³êbianie wra¿liwoci na piêkno, zw³aszcza moralne. Oznacza ono ¿ycie w wymiarze daru.
Taka postawa najg³êbiej przyczynia siê do samookrelenia w³asnej to¿samoci
oraz do pe³nej samorealizacji na wzór w. Paw³a: Razem z Chrystusem zosta³em przybity do krzy¿a. Teraz za ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus92. Tak cis³a wiê ucznia z Mistrzem zamienia siê w blisk¹ za¿y³oæ oraz
to¿samoæ. Pozwala ona w wysokim stopniu rozwijaæ otrzymany charyzmat
o du¿ym znaczeniu w przestrzeni spo³ecznej  nie tylko we wspólnocie wierz¹cych.
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W pe³nym przenikniêciu i owocowaniu wiar¹, nadziej¹ i mi³oci¹ dokonuje
siê najwy¿sza nobilitacja ucznia Chrystusowego. Uzdalnia ona do odwa¿nego
wyjcia na spotkanie z losem. Ten dynamizm wychowania czêsto zaskakuje
cz³owieka w najmniej spodziewanym momencie  jak sternik kieruj¹cy
okrêtem zgodnie z tym, z której strony zawieje wiatr93. Los w znaczeniu potocznym, to dola, koleje ¿ycia lub bieg zdarzeñ94. Nie zale¿¹ one jednak od
przypadku, a tym bardziej nie s¹ sterowane przez z³oliwe, pogañskie fatum.
W wietle Opatrznoci Bo¿ej Los rozumiany jako udzia³ w pewnym zadaniu,
w tym, co przeznaczone dla cz³owieka, oznacza zwieñczenie nawet najbardziej dramatycznych sytuacji szczêliwym rozwi¹zaniem. St¹d niezawodna
nadzieja, radoæ, pokój serca oraz niegasn¹cy optymizm zamieniaj¹cy siê
w ¿yciow¹ pasjê. Oto ostatnie s³owo wychowanka pedagogii chrzecijañskiej:
wewnêtrznie uporz¹dkowany, oczyszczony ze s³aboci, coraz g³êbiej odnaleziony na drodze rozjanianej blaskiem Prawdy, ka¿dego dnia zakorzeniany
w dobru  w sprawiedliwoci, która nie podlega mierci, w mi³oci, która wszystko przetrwa  usilnie d¹¿y do osobistego idea³u  na wzór Pe³ni Chrystusa.
Nosi i wci¹¿ pog³êbia w sobie wielkie pytanie: jak najprawdziwiej i najtrafniej
zmierzyæ siê z ka¿d¹ sytuacj¹, któr¹ niesie los, bo wszystko, co siê zdarza, jest
godne uwielbienia. Potrzebne jest zatem czujne, modlitewne, ufne i wnikliwe
rozeznanie oraz dzia³anie z pasj¹!

Sommario
LA PEDAGOGIA AL SERVIZIO DELLA FEDE
La pedagogia nel senso classico del termine viene compresa come “un insieme
di mezzi e di metodi educativi” nonché come “arte di educazione pratica”. Le radici
della pedagogia sono costituite dalla paideia della Grecia che propaga lo sviluppo
della personalità sulla base del bene trasmesso nella cultura e dall’humanitas romana
che tende alla formazione di un carattere forte e di una pienezza dell’umanità. Questi
scopi vengono raggiunti grazie a valori di carattere sociale, morale, estetico, scientifico
e religioso. Su tale base di carattere naturale (e cioè su una personalità matura),
la pedagogia cristiana prepara l’uomo alla santità – alla perfezione nell’amore,
alla capacità di testimoniare il Vangelo e ad essere pronto all’incontro con il Signore.
Ciò è possibile perché l’esistenza dell’uomo è orientata verso i valori spirituali e verso
93
Wiatr  hebr. ruah  gr. pneuma  to nie tylko o¿ywiaj¹cy podmuch, ale równie¿
tchnienie ¿ycia, a tak¿e wyj¹tkowe uzdolnienia, dar charyzmatyczny, ród³o wyroczni
prorockich oraz okrelenie Ducha wiêtego. Por. W. Pratscher, Duch/Duch wiêty,
w: Nowy leksykon biblijny, dz. cyt., s. 159160.
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Uniwersalny s³ownik, dz. cyt., t. 2, s. 470.
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ciò che non va perduto. Per un istinto naturle l’uomo tende infatti alla verità, al bene
e alla bellezza nelle dimensioni dell’Assoluto. L’uomo porta in sé un profondo bisogno
di pienezza, di felicità e di eternità.
Questi bisogni dell’uomo costituiscono l’oggetto dello sforzo educativo, soprattutto dei genitori che collaborano con il Creatore, degli insegnanti, dei superiori, dei
leader, degli uomini di cultura e di tutti coloro che vengono considerati come autorità
o uomini di una coscienza sensibile.
Un ruolo particolare nella formazione di una personalità integrale, che sia aperta
pure alla fede, gioca la verità accolta sinceramente e come un arrichimento che dà la
luce sul senso ultimo della vita. In modo simile avviene con il bene. Il bene infatti indica
la strada verso la piena attualizzazione della propria personalità. L’uomo però deve
prima essere purificato e sanare le proprie ferite del tempo dell’infanzia, liberarsi dalle
paure e dai sospetti, ritrovare l’equillibrio interiore.
Come frutto di tale processo l’uomo scopre un’immagine positiva di Dio, di sé
stesso e degli altri nonché il sentimento di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità.
Il bene che è stato interiorizzato dà speranza e ottimismo nella vita, libera ad intraprendere diverse attività e a servire il prossimo, ad un “essere per” totalmente disinteressato. Un frutto di tale comportamento è una incantevole bontà dell’uomo che è
allo stesso tempo bellezza morale, la quale apre e prepara alla visione della pienezza
di Bellezza in Dio (visio beatifica). Suscitando l’ammirazione nell’uomo essa lo protegge dala routine e cioè da una vita insipida.
La pedagogia cristiana permette di formare la maturità della personalità dell’uomo
nei suoi principali dinamismi: bios, logos, ethos e destino. Permette all’uomo di evitare
diversi pericoli provenienti dal male e di mettere in pratica i valori provenienti
dalla fede.
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