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Wprowadzenie
Czy sprawności moralne są współcześnie przeżytkiem? Czy refleksja nad
nimi należy do minionego czasu? Czy jest w opozycji wobec niepozostawiającej
wątpliwości wiedzy naukowej? Pytanie o sprawności moralne wyraża zainteresowanie nie tylko tym, jak działamy na co dzień, lecz szerszym spektrum poszukiwań: horyzontem współczesnej epoki – co w niej jest, a co zniknęło; zniknęło
tymczasowo czy na trwałe. Jest więc także pytaniem o myślenie w wymiarze
naukowym. Jeśli kategoria sprawności moralnych straci znaczenie we współczesnym myśleniu, to będzie to świadczyło o zmianie rzeczywistości duchowej,
w której przebywamy. Sprawność moralna i cnota są bowiem podstawowymi pojęciami filozoficznymi i teologicznymi od zarania tych nauk. Zmiana rzeczywistości oznaczałaby więc jej zawężenie o istotny wymiar dotyczący prawdy, dobra,
piękna, właściwy egzystencji ludzkiej. Takiej „gotowości” nie deklaruje żadna
współczesna nauka.
Proponowana monografia jest zaproszeniem do refleksji rozszerzającej granice myślenia o życiu człowieka o jego wymiar moralny. Sprawność moralna jest
bowiem traktowana jako dyspozycja podmiotu moralnego, czyli osoby rozpatrywanej z perspektywy dobra i zła. Jest jakością osoby, ale bezpośrednio związaną
z jakością jej zachowań. Pytania o sprawności moralne dotyczą więc nie tylko
kategorii działania w codzienności, ale mają naturę bardziej ogólną, obejmującą
psycho-moralną kondycję współczesnego człowieka. Zatroskanie o tę kondycję
wykazali Autorzy poniższych tekstów, reprezentujący różne dyscypliny naukowe
oraz ośrodki akademickie. Książka rysuje więc obraz sprawności moralnych zdominowany różnorodnością przesłanek. Wyrazem wspólnego zatroskania są jednak duchowość i wychowanie jako wymiary integrujące przedstawione analizy.
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Refleksję rozpoczyna tekst doświadczonej pedagog Krystyny Duraj-Nowakowej zatytułowany Filozoficzne, metodologiczne i ontyczne podstawy i cele formowania sprawności moralnych w wychowaniu pedagogów. W kontekście pedagogii
formowania sprawności etyczno-moralnych analizie poddane zostają paradygmaty poznawania świata oraz metodologiczne podstawy formułowania celów
wychowania. Autorka wskazuje na rozwiązania mogące w istotny sposób sprzyjać
budowaniu wiedzy w obrębie pedagogiki. Wiele uwagi poświęciła teorii wychowania i wychowaniu jako intencjonalnym i wyzwalającym procesom personalizacji i humanizacji człowieka – wychowawcy i wychowanka, a także teleologii
wspierania samowychowania osoby według modelu personalistycznego i humanizmu świeckiego. Niewątpliwym walorem artykułu otwierającego monografię
jest harmonijne łączenie przesłanek teoretycznych ze wskazaniami praktycznymi.
Problematyka formowania sprawności moralnych pedagogów znajduje
kontynuację w artykule pedagog Lucyny Dziaczkowskiej zatytułowanym Perfekcjoryzm jako zasada organizująca działania zawodowe nauczyciela. Autorka
koncentruje uwagę Czytelnika na potrzebie i możliwościach kształtowania postawy perfekcjoryzmu przez nauczycieli u samych siebie oraz u swoich uczniów.
Wskazuje na kulturowe tendencje stające na przeszkodzie temu procesowi oraz
dokonuje diagnozy współczesnych uwarunkowań (nie)podejmowania działań
wychowawczych w tym zakresie, uzasadniając jednocześnie potrzebę etyki perfekcjorystycznej w zawodzie nauczyciela. Uwagę zwraca przedstawiona w artykule analiza czynu jako istoty wychowawczej pracy nauczycieli, uwzględniająca
perspektywę aretologiczną, w tym miłość jako szczególne znamię nauczycielskiego czynu.
Pedagog Małgorzata Kunicka przypomina stwierdzenie, że od tego, kim jest
wychowawca, w dużej mierze zależy to, kim będzie jego wychowanek. W artykule pod tytułem Perfekcjonizm wychowawcy: pomoc czy przeszkoda w wychowaniu Autorka na podstawie własnych badań empirycznych odpowiada na pytania
o to, czy wychowawca powinien być perfekcjonistą w myśleniu i działaniu, jaki
ślad w wychowankach pozostawia perfekcjonizm ich wychowawcy, czy można
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wskazać najbardziej pożądany typ osobowości nauczyciela-wychowawcy. Artykuł
zawiera interesujące refleksje na temat znaczenia dążenia do doskonałości (przyszłych) pedagogów w procesie wychowania.
Psycholog Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy w artykule pod tytułem Diagnostyka kreatywnego potencjału i modelowania osobistej przyszłości w stosowanej akmeologii kreatywnej podejmuje interesującą i nieczęsto spotykaną w polskiej literaturze problematykę osiągania szczytowej dojrzałości, sukcesów i kreatywnego
potencjału człowieka dorosłego. Autorka poddaje wnikliwej analizie opracowane przez siebie narzędzia pozwalające oszacować poziom kreatywności badanej
osoby, jej predyspozycje i potencjał twórczy, jak również przedstawia „model
wspinaczki na szczyt” obejmujący 12 kroków antycypacji rozwoju osobowości.
Artykuł stanowi interesujące źródło informacji o drogach osiągania szczytu możliwości twórczych w procesie samoaktualizacji.
O kolejnym istotnym wymiarze życia człowieka w perspektywie psychologicznej napisała Anna Ziółkowska w tekście zatytułowanym O empatii poznawczej i emocjonalnej w kontekście ludzkiego zachowania. Autorka wyjaśnia, czym
jest empatia, jak ewoluowała oraz czemu ma służyć. W kontekście ludzkiego
zachowania śledzi związki dwóch typów empatii – poznawczej i emocjonalnej,
wskazując na konsekwencje ich wzajemnych powiązań, jak też ich braku. Uwaga
Czytelnika zostaje zwrócona na centralną rolę, przynależącej do cnót moralnych,
empatii w codziennym postępowaniu człowieka.
Artykuł pod tytułem Doświadczenie wdzięczności jako podstawa kształtowania
wzajemności bezpośredniej i pośredniej stanowi owoc wspólnej pracy psycholog Małgorzaty Szcześniak oraz psychologa i pedagoga Romana Szałachowskiego. Autorzy,
przytaczając ze znawstwem kolejne koncepcje psychologiczne, wskazują na naturę wdzięczności i jej znaczenie w kształtowaniu wzajemności bezpośredniej i pośredniej. Artykuł nie pomija aspektu praktycznego kształtowania tej sprawności.
Czytelnik odnajdzie w nim precyzyjną i klarowną analizą mechanizmów, które
pozwalają ludziom stawać się lepszymi i „podawać dobro dalej”.
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Główne nurty tematyczne, które wpływają na kształt współczesnej pedagogiki, stały się przedmiotem zainteresowania filozofa, matematyka i poety Sławomira Krzyśki w tekście Aksjologiczne konteksty teorii prekursorów badań nad
dzieckiem. Autor przywołuje koncepcje między innymi J.J. Rousseau, J.H. Pestaloziego, L.S. Wygotskiego, J. Korczaka, C. Freineta, aby zaczerpnąć z nich inspirację do przemyśleń na temat wartości w życiu dziecka. Stawiając w centrum
uwagi dziecko oraz jego dobro, Autor wskazuje na możliwe sposoby nauczania
i przekazywania wartości dzieciom. Na nowo odczytane myśli wybitnych pedagogów mogą stanowić cenne źródło refleksji na ten temat.
Na czym opiera się koncepcja recentywizmu pedagogicznego? Jak przebiega proces wychowania w oparciu o sumienie? Jakie uzasadnienie stoi za przekonaniem, że człowiek nie potrzebuje żadnej instancji poza sobą samym, aby
być dobrym? Między innymi na te pytania odpowiada filozof Paweł Nierodka
w artykule zatytułowanym Człowiek pryncypialny a człowiek prostomyślny w rozważaniach filozoficznych Józefa Bańki. Przedmiotem zainteresowania Autora stała
się etyka prostomyślności Józefa Bańki oraz jej pedagogiczne implikacje. Badacz
podejmuje problematykę sumienia, wskazuje na człowieka prostomyślnego jako
ideał edukacji oraz na możliwości wychowania do prostomyślności. Artykuł stanowi interesujący zbiór rozważań filozoficzno-pedagogicznych prowadzonych na
kanwie myśli tytułowego filozofa.
Czy można przyjąć, że każda motywacja, która skłania człowieka do pomagania innym, jest dobra? Czy takie przeświadczenie znajduje potwierdzenie w wynikach naukowych dociekań? Artykuł pedagoga Grzegorza Piekarskiego pod tytułem
Orientacje prospołeczne wolontariuszy a (nie)wspaniałomyślność działania przybliża
problematykę motywacji, którymi kierują się wolontariusze w swoim działaniu.
Wskazując na dwa typy orientacji prospołecznej, Autor na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz własnych badań wskazuje na różnice zachodzące w działaniu wolontariuszy reprezentujących dwa typy orientacji prospołecznej – endocentryczną i egzocentryczną. Artykuł ujmuje problematykę wolontariatu w kontekście
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wspaniałomyślności działania wolontariuszy, unika apoteozacji działań prospołecznych, wskazując na potrzebę bardziej wnikliwej ich analizy.
Chociaż samokontrola emocji i zachowań nie należy wprost do kategorii
sprawności moralnych, to jednak, jak zaznacza Autor kolejnego artykułu Hubert
Kupiec, ściśle się z nimi wiąże. Mechanizm samokontroli warunkuje bowiem
realizację przez człowieka standardów aksjonormatywnych obowiązujących
w kulturze społeczeństwa. Działanie tego mechanizmu u nastolatków stało się
przedmiotem analiz pedagoga w tekście zatytułowanym Młodzież w sytuacji pokusy – wyniki badań empirycznych. W artykule zwrócono uwagę na znaczenie
samokontroli w wychowaniu i rozwoju moralnym młodzieży. Autor, prezentując
wyniki diagnozy funkcjonowania mechanizmu samokontroli w reprezentatywnej grupie badanych osób, odpowiada między innymi na pytania o to, z którymi pokusami młodzież radzi sobie najlepiej, a które sprawiają jej najwięcej
trudności. Analiza wyników badania pozwala na wskazanie istotnych wniosków
dotyczących tych obszarów życia młodzieży, które wymagają szczególnej troski
wychowawczej.
Kształtowanie postaw altruistycznych jest jednym z ważnych celów wychowania. Poziom jego realizacji wśród młodzieży niedostosowanej społecznie
stał się przedmiotem zainteresowania pedagog Jowity Hryszkiewicz w tekście
zatytułowanym Zachowania altruistyczne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Trzebieży. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych Autorka dokonuje analizy postaw altruistycznych młodzieży w perspektywie komponentu poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Wskazuje motywy, którymi kierują się podopieczni MOW w podejmowaniu działań
o charakterze altruistycznym. Podejmuje próbę wskazania roli wychowawców
w procesie wtórnej socjalizacji w perspektywie rozwoju sprawności moralnych
podopiecznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Rozważania o sprawnościach moralnych w perspektywie duchowości i wychowania zamyka artykuł filozof i historyk Ewy Szuszkiewicz zatytułowany „Gawęda o gawędzeniu” jako podsumowanie rozważań ojca Jacka Woronieckiego na
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temat sprawności moralnych nauczyciela. Na kanwie pism wybitnego myśliciela
Autorka wskazuje pożądane cechy nauczyciela, między innymi wychowawczą
roztropność, długomyślność, umiejętność kształtowania charakteru wychowanków. Cenną część pracy stanowią rozważania o tym, jak mówić do młodzieży, by
chciała ona słuchać nauczyciela. Współcześnie nie tracą na aktualności wskazania
ojca Jacka Woronieckiego dla nauczycieli, które mają zabawne określenia, ale
całkiem poważne znaczenie: mieć w porządku wszystkie pięć klepek, zejść ze
szczudeł, posiadać lwie serce, mieć język dobrze powieszony czy też posiadać
umiejętność słuchania i uczenia słuchania jak rośnie trawa. Zagadkowo i intrygująco brzmiące wskazania znajdują swoje wyjaśnienie w artykule.
Każdy człowiek ma w sobie cudowny potencjał, a jego odkrywanie jest jednym z zadań świadomego życia. W przestrzeni relacji z innymi tak łatwo zaprzedać siebie: swoje wartości, swój sposób na życie, żeby być akceptowanym, nie
być samotnym albo dla tak zwanego świętego spokoju. Jest to jednak krótkoterminowa metoda radzenia sobie: wcześniej czy później przychodzi za to zapłacić
brakiem spełnienia. Sprawności moralne dają odwagę pozytywnego wyrażania
swojej indywidualności i bycia „po ludzku” nawet w „nieludzkich” sytuacjach.
Spotykania osób i doświadczania sytuacji sprzyjających odkrywaniu własnego potencjału rozwojowego, także w wymiarze moralnym, życzymy Czytelnikom, Autorom i sobie. Wychowanie kieruje myślenie ku innym – niech więc
życzenia obejmą umiejętność stawania się osobą sprzyjającą odkrywaniu przez
drugiego człowieka jego potencjału rozwojowego z uwzględnieniem sprawności
moralnych.
Iwona Jazukiewicz
Ewa Rojewska

Krystyna Duraj-Nowakowa
Akademia Ignatianum

FILOZOFICZNE, METODOLOGICZNE I ONTYCZNE
PODSTAWY I CELE FORMOWANIA
SPRAWNOŚCI MORALNYCH
W WYCHOWANIU PEDAGOGÓW

Wstęp: uzasadnienie sformułowania problemu (zawartego w tytule)
do autorskich projektów jego rozwiązań
Trójpodział aspektów tematu opisu na filozoficzne, metodologiczne i ontyczne w niniejszym opracowaniu wybranego problemu nosi znamiona preferowanego ich całościowego oglądu jako problemu rzeczywistości/przedmiotu
poznania, czyli pedagogii. W świetle źródeł filozoficznych i nauk tak zwanych
szczegółowych, w tym pedagogiki oraz filozofii i logiki wywiedzionych przesłanek metodologicznych jako podstawy obranej metodyki procesu własnego
rozpoznawania wybranej i podjętej tematyki, cel opracowania tkwi próbie naszkicowania istoty takiego problemu i procedury jego rozwiązania na podstawie
transdyscyplinarnie traktowanej literatury przedmiotu zainteresowań przez jej
studiowanie, analizy i interpretacje. Przedmiotem uwagi czynimy nieprzypadkowo osobę pedagoga jako postaci, która najpierw sama winna być wychowana,
czyli aby nabyć najpierw sprawności profesjonalnych, a wśród nich głównie/ fun-
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damentalnie sprawności moralnych do samowychowania siebie jako kandydata
do wychowywania innych osób, czyli wspierania ich we własnych – z kolei – trudach samowychowawczych.

Paradygmaty przedzałożeniami myślenia i pedagogii
formowania sprawności etycznomoralnych
Korzenie/źródła orientacji teorii wychowania osoby sięgać muszą do naczelnych/wielkich paradygmatów poznawania świata. Przez paradygmaty rozumiemy modele/wzorce, zwane też przedzałożeniami poznania naukowego. Ich klasyfikacja, tych zwanych naczelnymi podejściami/ujęciami, bywa wyodrębniana do
trzech tak zwanych wielkich modeli/paradygmatów poznania (M. Bunge) i/lub
do pięciu wielkich wzorców/paradygmatów (A.J. Bahm), co stanowi przedmiot
rozważań w osobnej monografii metodologicznej1.
Zacznijmy nasz namysł od metodologicznych podstaw celów wychowania.
Aby móc przedstawić systemową analizę kategorii celów dydaktycznych wychowania, wcześniej niezbędne są uściślenia zakresu znaczenia kluczowego pojęcia „cel”. Elementarna definicja celu jest następująca: „Cel to kres, punkt, do
którego skierowane jest jakieś działanie, przedmiot (rzecz, osoba) zamierzonych
działań, punkt centralny jakiejś akcji”2. Precyzyjniejszą konotację tego pojęcia
znajdujemy dopiero w źródłach specjalistycznych. W prakseologii cel to „zdarzenie zamierzone przez sprawcę (...). Przyjmujemy, że każdy impuls dowolny jest
kierunkowy, czyli zmierza do jakiegoś celu (...). Jednym z podstawowych kryteriów sprawnego działania jest celowość i skuteczność. Sprawca nie tylko wyobraża sobie jakieś przyszłe zdarzenie, którego osiągnięcie ma być etapem końcowym

1

K. Duraj-Nowakowa, Źródła podejść do pedagogiki: wybór problemów, Wydawnictwo
ŚSW, Kielce 2005.
2

Przez analogię do ogólnojęzykowych znaczeń por. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1971, s. 103.
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danego działania, lecz również włącza się czynnie w łańcuch przyczyn i skutków,
prowadzących do owego zamierzonego zdarzenia”3.
Po przedstawieniu ogólnych perspektyw aplikacji teorii modelowania systemów w pedagogice pragnę dokonać egzemplifikacji ich zastosowania w systemowym oglądzie kategorii celu wychowawczego4.
Funkcją celów, sensem pracy wychowawczej są skutki, efekty, następstwa
działalności5. Pojęcie celu można uważać za pojęcie tak zwane prymitywne, czyli
takie, którego treść rozumiemy intuicyjnie, lecz którego dalej już nie definiujemy. Kryterium systemowości stwarza możliwość ustalenia dla dwóch dowolnych
stanów systemu w zależności od tego, który z nich jest bliższy celowi. Jeżeli system ma możliwość wyboru z alternatywnie dopuszczalnych dwu stanów, wtedy
według tego kryterium następuje wybór alternatywny z tego zbioru. Należy odróżniać cel (cele) obiektu od celu systemu, który tworzymy dla danego obiektu.
Celem systemu bowiem jest z reguły dążenie do osiągnięcia jednego z celów
obiektu, który w danym przypadku jest określony bardziej precyzyjnie. To znaczy, iż celem systemu może być osiągnięcie pewnego stanu lub ciągu stanów,
przy czym dotyczy to albo stanu systemu, albo stanu jego otoczenia lub stosunku między stanem otoczenia a stanem systemu, bądź też osiągnięcie określonej
struktury systemu albo osiągnięcie określonego zachowania systemu.
Rozwiązywanie problematyki wyznaczania celów systemu dzieli się na co
najmniej trzy etapy, mianowicie na planowanie, specyfikację (określenie ich
priorytetu z punktu widzenia czasu i znaczenia) i na kontrolę realizacji celów
(porównywanie założeń z wynikami, kontrola efektywności). Przy planowaniu
celów należy stwierdzić: a) co określić jako cel; b) jak szczegółowo określić dany
cel; c) jaki powinien być horyzont czasowy, dla którego określamy cel. Podejmując decyzję o tym, co należy określić jako cel, trzeba sobie zdawać sprawę z fak3

T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław
1978, s. 32.
4

Por. K. Duraj-Nowakowa, Modelowanie systemowe w pedagogice, WN WSP, Kraków 1997.

5

Por. S. Sobczak, Celowość wychowania, Navo, Warszawa 2000.
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tu, iż zbiór ewentualnych celów jest z zasady szerszy niż pierwotnie zakładamy.
Zazwyczaj bierzemy pod uwagę przede wszystkim tak zwane tradycyjne (utarte),
oczywiste i proklamowane cele, do których osiągnięcia obiekt rzeczywiście dąży.
Aby dokonać systemowego oglądu celów, dokonam przeglądu ich rozmaitych klasyfikacji, dążąc do ich ujęcia całościowego. I tak, odróżnia się cel główny
od ubocznego (pobocznego) i równorzędnego w zależności od stopnia ich uszczegółowienia. Pierwszy rodzaj – cel główny, czyli ogólny lub nadrzędny – znajduje
się w centrum działania. Cele ogólne wskazują co prawda kierunki dążeń, ale
są obciążone wadami (wieloznaczności, idealizujących założeń, deklaratywnością
i nie dość jasnym adresatem). Do ich zalet zaś zalicza się ich bogactwo znaczeniowe, akcentowanie ważnych wartości społecznych, perswazyjność i zwięzłość.
Drugi rodzaj celów pobocznych jest realizowany jak gdyby przy okazji osiągnięcia celu głównego. Jeżeli natomiast cele są jednakowo ważne, mówimy o celach
równorzędnych6.
W zależności od tego, na jakim poziomie cel został sformułowany, wyróżniamy cel stopniowalny i niestopniowalny. W przypadku pierwszym sprawca
zbliża się mniej lub bardziej do celu; w przypadku drugim – osiąga cel albo go
nie osiąga7.
Wobec każdego celu z osobna stawiane jest wymaganie, by nie był on celem
wewnętrznie sprzecznym, czyli tak zbudowanym, że niezbędnym warunkiem
jego realizacji jest to działanie, które, gdyby się stało, to tym samym prawdopodobnie cel ów byłby udaremniony.
Osoba/podmiot wychowania może ponadto osiągać przynajmniej dwa cele:
dalszy, nadrzędny i bliższy, podrzędny, pośredni, każdy bowiem czyn złożony jest
wielocelowy także w jego perspektywie czasowej.
Funkcjonuje też klasyfikacja celów na ostateczne i pośrednie. W tej klasyfikacji cele ostateczne to cele dalekosiężne, końcowe, uwzględniane w strategii
6
7

Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza: etyka ogólna, RW KUL, Lublin 1986.

Por. K. Denek, Wartości i cele edukacji szkolnej, Wydawnictwo UAM–Edytor, Poznań–
Toruń 1994.
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racje najwyższe, pełne urzeczywistnienia, zaś pośredni cel, zwany czasem też etapowym/cząstkowym, może odnosić się do aspiracji mniej ogólnych, średnioterminowych, które kierują wysiłkiem na jednym czy kilku poziomach systemu8.
Ponadto, ze względu na wartość działania – co dla nas jest najważniejsze
– wyróżnia się cele pozytywne lub negatywne, gdyż sprawca, wywołując jakieś
zdarzenie, osiąga cele pozytywne bądź negatywne, gdy nie dopuszcza do jakiegoś
zdarzenia. Zaś cele pozytywne jako zwrotne dają się przeformułować w negatywne i odwrotnie. W związku z tym samym kryterium klasyfikacji należy także
zwrócić uwagę na relatywizację ze względu na cel jakiegoś działania, na przykład
w przypadku współdziałania możemy powiedzieć, że ze względu na te i te cele
zachodzi kooperacja pozytywna, natomiast ze względu na inne – kooperacja negatywna albo całkowity brak współdziałania, co rozszerza rozumienie wartości
każdego działania, także profesjonalnego.
Znany jest też podział konkretnych celów na cztery grupy: kreatywne, optymalizujące, minimalizujące i korekcyjne, które rozumiane są następująco: cel
pierwszy polega na wywoływaniu i kształtowaniu rezultatu, cel drugi – na zwiększaniu, wzmaganiu i poszerzaniu, cel trzeci – na osłabianiu, ograniczaniu, zaś
czwarty – na przekształcaniu, zmienianiu.
Przy tej okazji warto odwołać się do taksonomii celów B.S. Blooma, która
choć sporządzona celowo na węższy – tylko edukacyjny – użytek procesu nauczania cechuje się tak znacznym stopniem uniwersalności, iż odnosić ją możemy
przez analogię także do szerszego procesu poznania naukowego (czyli epistemologii), ponieważ prymarnie ma taki naukoznawczy rodowód. Na gruncie teorii
wychowania opracowano procedurę sprowadzania celów nadrzędnych do coraz
bardziej szczegółowych, to jest od ideału wychowania, poprzez naczelne cele

8

Por. Bliskie i dalekie cele wychowania, red. J.A. Lauwerys, R. Cowen, PWN, Warszawa
1987, s. 35.
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i cele kierunkowe, do celów etapowych i operacyjnych, zwanych wtedy już węższymi zadaniami9.
W zależności od zakresu znaczeniowego i horyzontu czasowego możemy
mówić o celu podstawowym i strategicznym, taktycznym i operacyjnym10, zaś
w zależności od dziedziny lub dyscypliny, których treść dotyczy celu, możemy
rozróżniać na przykład cele społeczne, ekonomiczne, techniczne, polityczne,
kulturalne albo naukowe, badawcze lub dydaktyczne oraz tu omawiane nam
najbliższe cele wychowawcze jako sprawności moralne pedagoga.
W zależności od szczebla, na którym zostały ustalone cele, możemy mówić
o celach w skali makro i mikro albo w skali nadsystemu, systemu lub podsystemu.
Naturalnie, podziały te mogą być też kombinowane (na przykład cele
mikrowychowawcze na szczeblu szkoły możemy podzielić na cele: poznawcze
i kształcące, informacyjne lub społeczne albo kulturalne, badawczo-naukowe
i innowacyjne11.
Przy podziale celów w zależności od horyzontu czasowego i bogactwa podstruktur występuje istotna różnica pomiędzy celem podstawowym a celami strategicznymi, taktycznymi i operacyjnymi. Cel podstawowy nazywany jest niekiedy również podstawowym życzeniem. Ani w odniesieniu do celu podstawowego,
ani przede wszystkim w odniesieniu do pozostałych celów nie należy z zasady
mówić o jednym celu, lecz o ich zbiorze, a jeszcze lepiej – o spójnym systemie
celów. Systemy podstawowych i strategicznych, taktycznych i operacyjnych celów systemu tworzą jego strukturę podcelów.
Przez cele podstawowe (podstawowe oczekiwania/życzenia) systemu określamy taki stan, w którego osiągnięciu system jest szczególnie zainteresowany
w sposób subiektywny. Podstawowy cel systemu jest niekiedy trudny do iden9

Por. K. Duraj-Nowakowa, Nauczyciel: kultura – osoba – zawód, Wydawnictwo WSU,
Kielce 2000 (wyd. 1), 2002 (wyd. 2).
10

Por. J. Habr, J. Vepřek, Systemowa analiza i synteza, PWN, Warszawa 1976, s. 70–74.

11

Por. T. Gordon, Wychowanie w samodyscyplinie, PAX, Warszawa 1997.
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tyfikacji, często nie jest wyraźnie sformułowany; w systemach społecznych jest
to czasem cel grupy ludzi, który grupa ta dzięki swojemu znaczeniu i pozycji
we władzy może przeforsować jako cel systemu. Niekiedy realizacja takiego celu
występuje w postaci ukrytego kryterium przy wyborze celów strategicznych
i taktycznych. Znaczenie celu podstawowego nie może być ocenione racjonalnie,
dlatego też nie można znaleźć metody jego racjonalnego wyboru. Na przykład
podstawowym celem przedsiębiorstwa może być osiągnięcie maksymalnego potencjału gospodarczego w danej okolicy albo osiągnięcie maksymalnego prestiżu
przykładowo naukowego w określonej dziedzinie, osiągnięcie maksymalnej stabilizacji, bezpieczeństwa.
W takim ujęciu cele podstawowe mają charakter właśnie życzeń oraz są
w dużym stopniu niezależne od rzeczywistej sytuacji systemu wychowania. A zatem przynajmniej dla pewnej przestrzeni fazowej sytuacji systemu prawdziwe są
twierdzenia, że:
a) cele podstawowe są niezależne od metod zarządzania, planowania i organizacji;
b) nie ma potrzeby zmiany celów podstawowych, jeśli zmieni się sytuacja;
c) cele podstawowe są zależne od subiektywnej skali wartości ośrodka decyzyjnego, od stopnia jego pesymizmu lub optymizmu (dlatego też cele
podstawowe często się zmieniają, jeśli zmienia się sterujący element systemu tam, gdzie funkcje decyzyjne w elemencie sterującym wykonuje
człowiek).
Z tego wynika, że decydowanie o celach podstawowych może odbywać się
przy udziale dowolnej grupy zainteresowanych ludzi, nie tylko ekspertów do
spraw zarządzania. Cele podstawowe należy zidentyfikować przed podjęciem decyzji o celach strategicznych, taktycznych i operatywnych12.

12
Por. A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej: o genezie i podstawowej strukturze
wartości moralnej, naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 6.
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Systemowa interpretacja kategorii celu w pedagogice posiada dwa aspekty.
Z jednej strony jest to kategorialny wymiar zjawiska, z drugiej zaś – metodologiczna strona jego interpretacji. Aspekt kategorialny związany jest przede wszystkim z definicją celu, natomiast aspekt metodologiczny wskazuje na istnienie
wielości sposobów interpretacji tej kategorii. Wynika stąd, że problematyka ta
wymaga odpowiedniego określenia tak celu, jak i specyfiki interpretacji, wyprowadzonej z podejścia systemologicznego, dostosowanej do charakteru postawionego tu zadania13.
Kategoria celu jest analizowana z różnych punktów widzenia (na przykład
filozoficznego, prakseologicznego, organizacyjnego, pedagogicznego, metodologicznego-klasyfikacyjnego), dzięki czemu wydobywa się różne jego właściwości,
które są niezbędne do interpretacji w pełni systemowej. I tylko z uwagi na ograniczoną objętość tekstu pomija się tutaj ich pełną listę i charakterystyki poszczególnych aspektów.
Przede wszystkim przyjmujemy, że cel jest koniecznością każdego działającego podmiotu, a ponadto sam posiada takie cechy, które uzasadniają jego
interpretację w ramach podejścia systemologicznego. Jest to bowiem efekt świadomego aktu będącego uzewnętrznieniem jego woli, zamiaru czy wyobrażeń nauczyciela jako kreatora działania. Efekt ten jest względnie samodzielną całością,
która implikuje dwa kierunki jego widzenia: prakseologiczny, związany z działaniem w sposób zorganizowany, oraz systemologiczny, oznaczający tu podzielność tej całości na części i ich specyficzne, to jest zwrotne/wzajemne sprzężenie
systemowe.
Metodologiczny aspekt interpretacji celu związany jest też ze sposobami klasyfikacji celów i wskazywania ich wzajemnych związków oraz modelowania ich
zbiorów. Obejmuje on badanie różnych stron i właściwości tego zjawiska z zastosowaniem wielu metod, jednakże z punktu widzenia podejścia systemowego
należy ograniczyć tę wieloaspektywność i wielokoncepcyjność do sfery mode-

13

Por. J. Szczepański, Zapytaj samego siebie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983.
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lowania, do przypadków najczęściej występujących. Możemy w związku z tym
wskazać cztery typy porządkowania celów:
a) ujmowanie celów jako piramidy, której wierzchołkiem jest cel główny
czy nadrzędny, jej stopnie zaś oznaczają cele niższego rzędu, będące środkami osiągania celu głównego;
b) ujmowanie celów jako drzewa, którego najwyższym punktem jest cel ostateczny, rozgałęzienia zaś stanowią zróżnicowane szczeble hierarchiczne;
c) ujmowanie celów jako gwiazdozbioru, a właściwie modelu typu geo- czy
heliocentrycznego, w którym istnieje centralny układ odniesienia, w sferze zaś jego przyciągania „orbitują” cele satelitarne;
d) ujmowanie celów za pomocą innych analogów, na przykład wiązki,
struktury atomu, splotu14.
Systemowa interpretacja celów w porównaniu z tymi sposobami ich porządkowania oparta jest na odmiennych założeniach. Bazuje ona na koniecznym
związku między charakterem badanego a właściwościami metody jego badania,
ponieważ istnienie między nimi izomorfizmu jest przyjmowane za warunek konieczny i wystarczający do ustalenia między nimi takiej relacji, jaka zachodzi
między oryginałem i jego obrazem. Jeśli z jednej strony mamy możliwość ustalenia pewnych właściwości celu jako systemu, z drugiej zaś mamy paradygmat
systemowy, to tym samym możemy przyjąć, ze wskazany warunek jest spełniony.
Jeśliby przyjąć do przemyśleń powyższe podstawy metodologiczne celów
edukacji, to dostrzec można ich użyteczność szkolną w dwu wymiarach zasadniczych: 1) lepszego kształtowania zamysłu zajęć lekcji w konspektach oraz 2) pożyteczniejszego budowania podstaw programowych i konkretnego programu
nauczania. O ile więc podstawy metodologiczne zdać się mogą przydatne li tylko
pedagogom naukowcom, to w rzeczy samej okazują się pomocne tym bardziej
pedagogom i – ogólnie – nauczycielom praktykom.

14

Por. K. Duraj-Nowakowa, Modelowanie systemowe...
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Praidee oddziaływań/samoformowania osoby
według wartości wychowania całożyciowego
Metodologiczne i ontyczne podejścia do pedagogii okazują się dogodnymi
uwarunkowaniami oglądu formowania sprawności moralnych – jeśli paradygmaty są przedzałożeniami poznania naukowego, to dlatego zainteresować się
musimy tak zwanymi praideami myślenia i pedagogii.
Studia nad literaturą przedmiotu poznania w pedagogice stanowią zazwyczaj
podstawę opracowania tylko stanu wiedzy o wybranej problematyce, podczas gdy
powinny być bazą dla sformułowania przedzałożeń i założeń, czyli też procedury
poznawczej oraz hipotez do metodyki badawczej. Przedzałożenia teoretyczne,
opisane wnikliwie15, przyjmują niekiedy nazwę „podejścia”, jednak w znaczeniu
tak zwanego wielkiego paradygmatu. Przedzałożenia występują pod rozmaitymi
nazwami16, na użytek niniejszego tekstu wybieramy pojęcie paradygmatu jako
prazałożenia dla poznania naukowego17.
W publikacjach nazbyt rzadko spotyka się dyskusje nad paradygmatycznym
podejściem do pedagogiki. Zwykle po wstępnych uwagach o miejscu pedagogiki
w strukturze nauk przechodzi się do omówienia stosowanych metod, a następnie – jej przedmiotu badań. Sądzimy zupełnie odmiennie, bowiem w większości nasze rozważania dotyczą osobnej kwestii paradygmatów, w odróżnieniu od
metod i przedmiotu studiów literaturowych oraz badań18. Właśnie na gruncie
paradygmatów poznania można bowiem rozstrzygnąć kwestię, czy pedagogika
może, czy nie może być pojmowana jako nauka w takiej „ludzkiej” perspektywie. Próba umiejscowienia tej kwestii wśród metod lub treści zadań badawczych
przywiodłaby nas do rozważania problemu, jak pojmujemy pedagogikę i jakie
15

W. Kaczyńska, Przedzałożeniowość myślenia i postępowania pedagogicznego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa1992, s. 8.
16

Por. ich charakterystykę, tamże, s. 14–17.

17

K. Duraj-Nowakowa, Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
18

Por. K. Duraj-Nowakowa, Nauczyciel: kultura..., 2002.
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przyjmujemy przed- i założenia co do jej przedmiotu, to jest kształtowania osoby
człowieka. Pewne przerysowanie tu znaczenia pojęcia paradygmatu jest w dużej
mierze powodowane faktem, że dłuższy czas było to pojęcie niemal ignorowane
i dlatego być może wciąż pozostaje nie tylko niejasne, ale i rzadko stosowane19.
Określając kategorię paradygmatu, trzeba wziąć pod uwagę funkcje samego badacza biorącego udział w przedsięwzięciu naukowym oraz fundamentalny
punkt widzenia człowieka na świat, który wnosi lub przyjmuje uczony w swej
pracy badawczej bez względu na to, czy ten punkt widzenia jest wyrażany wprost,
otwarcie czy tylko pośrednio. Przy tym niemało ważne jest autonomiczne prawo
badacza do osobistego wyboru i/lub rekonstrukcji składnika treści paradygmatu.
W rzeczywistości to zadanie nie jest do końca wykonalne, w dużym stopniu
pozostaje postulatem. Jednakże warto zadawać sobie trud przedstawienia w tym
zadaniu wszystkiego, co możliwe do ustalenia20.
W charakterystyce metod badawczych w naukach społecznych21 znajdujemy
przekonującą wykładnię rozumienia epistemologii podejść jako zbioru założeń,
które nie są dowiedzione i których się nie dowodzi. Te podstawowe przesłanki
stanowią warunki wstępne i konieczne do prowadzenia naukowej dyskusji. Poznając je, możemy lepiej zrozumieć istotę paradygmatu poznania naukowego
i przypisywaną mu przewagę nad innymi modelami zdobywania wiedzy naukowej. A oto podstawowe założenia przyjmowane w nauce: 1) natura jest uporządkowana; 2) natura jest poznawalna, 3) wszystkie naturalne zjawiska mają
naturalne przyczyny, 4) nic nie jest dowiedzione samo w sobie (czy samo przez
się), 5) wiedza jest wyprowadzana z nabywanego doświadczenia, jeśli ma nam
ona pomóc w zrozumieniu rzeczywistego świata, winna być empiryczna; obecnie

19
A. Giorgi, Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy: podejście
fenomenologiczne, przeł. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2002, s. 166.
20
21

Tamże.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w warunkach społecznych,
przeł. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 17–40.
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rzeczywisty świat badamy metodą ekstrapolacji i metodą aksjomatyczno-dedukcyjną; 6) wiedza przewyższa ignorancję.
Wciąż toczy się spór o jakość wiedzy i z niej wyprowadzone argumenty na
podstawie źródeł poznania między aprioryzmem i aposterioryzmem. Aprioryzm
umiarkowany jest stanowiskiem teoriopoznawczym, które mówi, że obok doświadczenia istnieją pozadoświadczalne źródła poznania, zaś aprioryzm skrajny
uznaje tylko źródła pozadoświadczalne (pojęciowanie, sądzenie, rozumowanie).
Aposterioryzm umiarkowany głosi tezę, że wszelkie poznanie pozadoświadczalne
opiera się na poznaniu doświadczalnym (uznaje zdania analityczne i empiryczne). Natomiast aposterioryzm skrajny uznaje tylko zdania empiryczne22.
Toczy się też spór między racjonalizmem i irracjonalizmem teoriopoznawczym o to, które źródło poznania jest decydujące w ocenie siebie i innych źródeł.
Racjonalizm głosi tezę, że poznanie wartościowe to tyle, co poznanie wartościowe racjonalne dla rozumu, to znaczy intersubiektywnie sensowne oraz intersubiektywnie sprawdzalne i kontrolowane. Natomiast irracjonalizm teoriopoznawczy głosi przynajmniej jedną spośród następujących tez: 1) ostateczne podstawy
naszego poznania nie są racjonalne; 2) poznanie rozumowe jest równoprawne
z rozumowym według umiarkowanego stanowiska; 3) poznanie pozarozumowe
jest bardziej wartościowe niż rozumowe.
Na gruncie wymienionych kierunków ponawia się liczne próby określenia
paradygmatów, założeń i różnych koncepcji uprawiania dyscyplin naukowych,
rozwiązywania problemów.
„Niechęć do uwzględnienia kwestii podejścia w nauce spowodowana jest
koniecznością przyjęcia zupełnie innej postawy, adekwatnej do problemu danego podejścia, której nie da się łatwo pogodzić z ustalonymi sposobami/metodami
i treściami operacji badawczych. To stała obecność konieczności rozstrzygnięcia
problemu podejścia sprawia, że tak trudno jest się z nim uporać. Zagadnienia
wyboru podejścia pojawiają się pośrednio, kiedy zajmujemy się problemem
22

Por. K. Duraj-Nowakowa, Pedagogika społeczna: między integracją a dezintegracją,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
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metodyki i treściami badawczymi, ale muszą one zostać sprecyzowane, chociaż
prawdopodobnie nigdy nie będzie to w pełni możliwe”23.
Zatem zachodzi konieczność dialogu między paradygmatem, metodą
i przedmiotem badań, albowiem chociaż wskazaliśmy na konieczność uwzględnienia kwestii paradygmatu, nie oznacza to, że problem metod i treści zagadnień
badawczych można po prostu pominąć. „Bowiem istotnie nauki humanistyczne
w ogóle, także pedagogika muszą przejść do takiego poziomu działania, dzięki
któremu stały dialog pomiędzy podejściem, metodą i treścią badanego fenomenu stanie się aksjomatem/pewnikiem/dogmatem”24. Ta ostatnia myśl brzmi dyskusyjnie w kontekście definicji wymienionych trzech pojęć, ponieważ terminy
„aksjomat”, „pewnik” i „dogmat” mają odmienne znaczenia.
Staje się coraz bardziej ważne i zarazem pilne, aby pedagogika podjęła lub
przynajmniej w znacznie większym zakresie niż to dotąd miało miejsce zajęła się
problemem swych podstaw teoretycznych na poziomie podejść, czyli przedzałożeń i założeń25.
Pedagogika od dawna, czyli od czasu badań eksperymentalnych pedologii
z początków XX wieku, nie była wolna od trudności określania przedzałożeń,
chociaż jako dyscyplina wiedzy preferowała model „niezależnego obserwatora”.
A zatem przez bezpośrednią konfrontację założeń o jej obszarze badań i pewnych
elementarnych podstaw teoretyczno-metodologicznych (albowiem obydwie
kwestie wchodzą w zakres zagadnień o kategorii podejścia) pedagogika może
wydobywać istniejące różnice i w ten sposób zyskiwać lepsze podstawy do wyjaśniania, rozwiązywania i opisywania oraz prognozowania omawianych tu problemów paradygmatów. Przecież pedagogika właściwie nie waha się przekraczać
granic wytyczonych przez nauki przyrodnicze. A skoro jest to uzasadnione, to
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A. Giorgi, dz. cyt., s. 17.
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także zasadne powinno być nawiązywanie do przesłanek z filozofii i z innych
nauk z pedagogiką współpracujących26.
Przy tym na podkreślenie oddzielnie zasługuje tu fakt, że nie można przyznać pierwszeństwa wyłącznie badanym treściom procesów poznania, gdyż sama
definicja fenomenu czy sama zdolność stawiania pytań na temat danego zjawiska
wiąże się z obecnością badacza i przyjętym przez niego paradygmatem. Podobnie
też nie można kierować się wyłącznie przedmiotem badań przy określaniu metody, ponieważ nie mamy tylko jedynej właściwej metody dla badania danego
zjawiska, nawet w ramach jednego podejścia naukowego.
Nie wyczerpujemy tu zagadnienia, które można by poruszyć, rozpatrując
kwestie podejścia. Jednak mamy przekonanie, że w ten sposób sprzyjamy usuwaniu pewnego zatoru w pedagogice i że proponowane przez nas rozwiązania mogą
sprzyjać w istotny sposób budowaniu wiedzy pedagogicznej.
Konieczne wydaje się rozważenie właściwych źródeł fenomenów pedagogicznych, ponieważ pedagogika tradycyjna często posługiwała się koncepcjami
zapożyczonymi z nauk przyrodniczych, uznając, że to one najlepiej oddają fenomeny pedagogiczne, albo często też tak traktowała zdarzenia pedagogiczne, jakby posiadały cechy właściwe rzeczom/obiektom. Takie rozumowanie jest oczywiście wspólne dla całej kultury naukowej, to nie tylko cecha charakterystyczna
dla pedagogiki. Mimo to należałoby przyjąć odmienną postawę, aby otworzyć się
na rzeczywistość fenomenalną i wpierw opisać i zrozumieć procesy pedagogiczne jako fenomeny, a następnie zająć się wprowadzonymi stąd implikacjami (na
przykład w kategoriach sensu ich użyteczności/przydatności pedagogicznej), ale
w taki sposób, który lepiej oddałby rzeczywistość pedagogiczną niż uogólnienia,
wnioski i postulaty formułowane pod adresem obiektów/rzeczy.
Ważne kwestie dotyczą – jak tego wymaga optyka fenomenologiczna – właściwego rozumienia natury i relacji między takimi zjawiskami, jak świadomość,
przeżycia i zachowania. Dla właściwego zrozumienia tych zjawisk nieodzowne
26

Por. T. Borowska, Jakości egzystencjalne wyzwaniem dla pedagogiki, „Chowanna” 2008,
nr 1, s. 143.
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jest przyjęcie postawy fenomenologicznej. Możliwe jest jednoczesne przyjęcie
takiej postawy i pozostawanie nadal w perspektywie nauki humanistycznej lub/i
społecznej w „ludzkiej” perspektywie. Wówczas postawa fenomenologiczna tak
umożliwiałaby rozumienie świata czy sytuacji, jak istnieją one dla świadomości
czy dla działającego podmiotu. Dopiero dogłębna analiza tej kwestii prowadzi
do uznania nadrzędnej roli relacji pomiędzy człowiekiem i jego światem, zamiast
przypisania tej roli tylko człowiekowi czy tylko światu jako odrębnym/osobnym/
niepowiązanym składnikom. Wówczas istotny punkt rozważań dotyczy z góry
przyjętych założeń, czyli „podejścia”. Wstępne założenia, które pedagogika pośrednio przyjęła, to koncepcje świata „samego w sobie”, pewne aspekty podejścia nauk przyrodniczych i przyjęty a priori pogląd, że może istnieć uniwersalny
punkt widzenia w odniesieniu do problemów pedagogicznych27.
Zainteresowanie przyjętymi z góry założeniami doprowadza do jawnego
uznania faktu, że wszelka działalność człowieka, łącznie z nauką, może być ujmowana z różnych perspektyw, a to z kolei – do przekonania, że uniwersalność
zwykle przyjmowana na wstępie jako ideał może okazać się bardzo zwodnicza. To
z kolei może zaowocuje bardziej realistycznym przekonaniem badaczy, że pedagogika przynajmniej na razie powinna zadowolić się tworzeniem tylko uogólnień,
podczas gdy powinno nam zależeć na poprzedzeniu procesów poznawczych wybranego przedmiotu określeniem podejścia do niego, zaś efekty domagają się nie
tylko uogólnień, czyli syntez, lecz i wniosków oraz postulatów zmian pożądanych
społeczno-pedagogicznie. Taki sam postęp, jeśli nie większy, można uczynić, kiedy
dokładnie określi się kontekst, w którym te uogólnienia są wiarygodne. Intencja
uczonego jest bowiem kluczowym czynnikiem w określaniu wiarygodnego kontekstu, zaś zakres tego kontekstu w tym opracowaniu omawiamy jako podejście
o różnym stopniu nadrzędności ponad przedmiotem poznania.
Ważny aspekt problemów podejścia do badań dotyczy niezbywalnej obecności uposażenia subiektywnego, poznawczego i przekonaniowego uczonego
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w tworzeniu nauki. Nadal nie spotykamy pedagogów w równym stopniu uświadamiających sobie ten ważki problem, którzy próbują wcielić w życie koncepcje
„niezależnego obserwatora” wraz z wynikającym z niej założeniem, że „obiektywna” postawa uczonego pozwala mu znaleźć się poza sytuacją, w której się znajduje. Bardziej poważnie traktujmy fakt, że taki ideał nie jest co prawda w pełni
możliwy do spełnienia, ale dlatego zinterpretujmy obiektywną podstawę i postawy jako naszą obecność, która właściwie nigdy nie jest pozbawiona możliwości
wpływu. Sugestia o potrzebie kontroli takich różnorodnych sposobów obecności
naukowca zakłada uznanie ich za dane do analiz i interpretacji.
Być może najbardziej klarownym sposobem przekazania naszych konkluzji
i intencji będzie stwierdzenie28, że pedagogika potrzebuje innego wielkiego paradygmatu. Paradygmat, w ramach którego pedagogika dotąd działała, przeżył
się, zużył się i nadszedł czas szukać/odkryć/stosować inny paradygmat. Tkwimy
bowiem w okresie przejściowym, to znaczy jesteśmy w takim położeniu, iż już są
widoczne braki starego paradygmatu, ale nowy nie został jeszcze ani dość jasno
sformułowany, ani dość obrazowo i przekonująco zastosowany. W tym dylemacie wybraliśmy skok w nieznane i od lat próbujemy opracować zarysy nowego paradygmatu systemologicznego, zamiast próbować łatać dziury i szczeliny
w starym, głównie i nieustająco funkcjonującym przynajmniej w dydaktyce akademickiej – neopozytywistycznym. Obciążony brakami stary paradygmat neopozytywistów należy uzupełnić/dopełnić na zasadzie triangulacji paradygmatu
lub zastąpić nowym i wówczas powiązać go nowszymi przesłankami ontologicznymi i metodologicznymi procesu naukotwórczych działań, a i w konsekwencji
– ich aplikacji w pedagogii29.
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T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1962.
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Dlatego celowe jest przyjrzenie się na użytek naszego tu toku myślenia teorii
wychowania i wychowaniu jako intencjonalnym oraz wyzwalającym procesom
personalizacji i humanizacji osoby człowieka tak w roli społeczno-zawodowej
nauczyciela, jak i wychowanka.
Zwraca uwagę wąskie i szerokie ujęcie znaczeń pojęcia wychowania:
a) wielość definicji wychowania w kontekstach społeczno-kulturowych;
b) wychowanie w szerokim ujęciu, to jest wychowanie skoncentrowane na
kształtowaniu osobowości pod względem wszystkich jej cech;
c) węższe rozumienie wychowania – to samokształtowanie charakteru jednostki w sprzyjających okolicznościach pedagogii.
Nie chodzi więc nam tu o wychowanie jako działalność tak zwaną urabiającą
(w ujęciu H. Muszyńskiego i W. Okonia), czyli wychowanie pojmowane jako
funkcja życia społecznego, ani o wychowanie jako działalność społeczną.
Zdecydowanie bardziej chodziłoby o wychowanie rozumiane jako działalność wyzwalająca (w ujęciu M. Łobockiego i M. Czerepaniak-Walczak):
a) rozumienie wychowania niedyrektywnego i emancypacyjnego człowieka;
b) warunki skuteczności wychowania niedyrektywnego;
c) wychowanie wyzwalające w kontekście pedagogiki krytycznej.
Dlatego należałoby uwzględnić następujące dynamiczne składniki procesu
wychowania:
a) społeczne działanie wychowawcze;
b) naturalny rozwój wychowanka;
c) wychowawcze zbliżenie wychowanka do ideału dobrego, mądrego i pięknego człowieka;
d) samokształtowanie postaw wobec życia.
A przecież źródłem wychowania są cele uniwersalne i od nich pochodne
przez uszczegółowienie, czyli zoperacjonalizowanie cele uszczegółowione. W tych
okolicznościach na przypomnienie zasługuje:
a) określenie wartości i sposoby ich istnienia;
b) klasyfikacja/hierarchizacja wartości;
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c) wartości preferowane w wychowaniu;
d) rola wartości w wychowaniu;
e) prymat wartości nad celami wychowania, czyli tyleż opozycja, co i kooperacja aksjologii i teleologii pedagogicznej.

Teleologia wspierania samowychowania osoby
wedle modelu personalistycznego między ujęciami chrześcijańskimi
(protestanckim a katolickim) i humanizmu świeckiego
Teologiczne konteksty samowychowania osoby znajdują mocne fundamenty w klasycznym humanizmie co najmniej starożytnej proweniencji od greckich
filozofów. Jednak transformacje idei humanizmu w wychowaniu podlegały
wpływom kolejnych epok/stylów myślenia nie tylko w renesansie, który w samej nazwie explicite tę okoliczność wyraża. XX wiek przyniósł przeformowanie
owych humanistycznych idei w nurcie chrześcijańskiej filozofii personalistycznej
i świeckiego wymiaru humanizmu30.
Pozytywnymi cechami działań samowychowawczych są: sprawność, skuteczność, efektywność, ekonomiczność, wydajność i tym podobne. „Sprawność”
jest pojęciem wieloznacznym. Odnosi się ono do działania, którego podmiotem
może być system, instytucja, organizacja (społeczna czy polityczna) lub indywidualny człowiek. Jest to pojęcie typowo prakseologiczne i dlatego najlepszego
jego wyjaśnienia należy szukać na gruncie prakseologii oraz nauk jej pokrewnych, co czynimy w naukach humanistyczno-społecznych.
Syntetyczne/generalne/uniwersalne ujęcie znaczenia sprawności obejmuje ogół walorów praktycznych danego działania, do których zalicza się między
innymi skuteczność, ekonomiczność, korzystność. Sprawność w tym znaczeniu
oznacza mistrzostwo.

30

Por. B. Suchodolski, Wychowanie i strategia życia, WSiP, Warszawa 1983.
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Sprawnością w sensie indywidualnym nazywa się każdy z uprzednio wymienionych walorów dobrej roboty (praktycznego działania) z osobna. W tym
znaczeniu sprawnością jest więc skuteczność, a także – wymieniana już – ekonomiczność, korzystność i tym podobne31.
Idąc dalej, T. Kotarbiński i inni autorzy zwracają uwagę na kolejną możliwość rozumienia sprawności, a mianowicie w znaczeniu manipulacyjnym32.
W znaczeniu tym sprawność występuje jako nazwa takich składników (wyłącznie
podmiotowych), jak: szybkość ruchów, zbliżenie wykonywanego do zamierzonego, stopień zautomatyzowania ruchu, potoczystość ruchów (płynność), stopień
scalania (scalanie rozumie się jako zastępowanie kilku impulsów jednym), pewność oraz mniejszy wysiłek przy wykonywaniu ruchów33.
Sprawnym, według Kotarbińskiego, jest „wszelkie takie działanie i tylko takie działanie, które jest zarazem celowe, energiczne i ekonomiczne”34. Wszystkie
wymienione tutaj cechy działania są stopniowalne, a więc stopień sprawności
działania uzależniony jest od stopnia celowości, energii i ekonomiczności działania. Takie interpretacje odnosimy również do przedmiotu poznania w pedagogice i pedagogii35.
Osobiście próbuję (nie bez trudu i przeszkód) sprowadzać te idee na grunt
pedeutologii, jej teorii i zastosowań w toku wspierania kandydata do samowychowania do naszej profesji nauczycielsko-pedagogicznej36.
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T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–
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Por. Wychowanie jako mądrość miłości, red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
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Zilustruję te próby krótko, przedstawiając kierunki poszukiwań utrwalone
w zespołowych i indywidualnych książkach pedeutologicznych właśnie37.
Skoncentrujemy się jednak tylko na 3 wybranych monografiach, które pomogą zobaczyć oświetlenia naszego tematu formowania sprawności moralnych
kandydata do profesji nauczyciela/pedagoga, z zastrzeżeniami, iż przeważająca
część kadr nauczycielskich (około 600 tysięcy osób) nad pedagogami (około 100
tysięcy) i stricte pedagogami akademickimi (około 4 tysięcy) pozostaje odwrotnie
proporcjonalna do specyfiki i jakości przygotowania tych ostatnich naukowców,
których – celem tyleż wyróżnienia, co i zmobilizowania do większej odpowiedzialności – lubię nazywać elitą wśród nauczycielstwa38.
Większość życia poświęciłam na zdobywanie i zgłębianie wiedzy o osobie
i naszej profesji (nauczycieli akademickich – łącznie z pedagogami akademickimi
– mamy dodatkowo około 100 tysięcy). Wychodziłam od starań o sprecyzowanie, które cechy osobowości i na jakim poziomie oraz w jakim zakresie uformowane sprzyjają identyfikacji osobowej/podmiotowej i zawodowej studentów
kierunków nauczycielskich uniwersytetu, czego dowodziłam na bardzo, nawet aż
za bardzo licznej grupie badanych studentów i absolwentów czynnych w pracy39.
Jak dowiodły zebrane w latach 1976–1978 materiały, kompetencje moralne –
użyjmy tego modnego dziś oraz mało starannie sprecyzowanego pojęcia/terminu – sprowadzane były na margines sensu prac dydaktyczno-wychowawczych
Wtedy dość naiwnie – jako początkująca badaczka – zakładając, iż badane osoby
zechcą sprecyzować swój światopogląd w tej materii działalności, dowiadywałam
się, jeśli w ogóle już zechciano podjąć tę kwestię, to określają go jako światopogląd „materialistyczno-idealistyczny”... Odzwierciedlano w ten sposób ewidentny dymorfizm etyczno-moralny, ambiwalencję myśli i uczuć oraz rozziew
37
Por. Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów u progu reformy systemu edukacji, red. K. Duraj-Nowakowa, Impuls, Kraków–Łowicz 1999.
38
39

Por. F.W. Bednarek, Wychowanie młodzieży dorastającej, Navo, Warszawa 2000.

Por. też. Duchowy rozwój człowieka, red. P. Socha, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
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między przekonaniami a aktywnością faktyczną, co ujawniali na przykład tak
zwani sędziowie kompetentni w osobach zwierzchników (kierownicy placówek,
metodycy i tym podobni). Znak czasu widać w tych rezultatach poszukiwań,
niezręcznych z mojej strony, choć ambitnych, ówczesnej asystentki-stażystki na
uniwersytecie i zarazem kandydatki na doktora nauk pedagogicznych, we wchodzeniu z butami w tak delikatne kwestie osobistego samookreślenia40.
Nauczona potknięciami i próbami ich przezwyciężenia oraz lepiej przygotowana teoretycznie i metodologicznie, oczytana głębiej i rozleglej, bardziej doświadczona codzienną pracą adiunkta na tymże onegdaj ponoć „czerwonym”
Uniwersytecie Śląskim (powstał w znamiennym z rewolt studenckich 1968
roku), zręczniej opracowałam procedurę poznawania gotowości zawodowej
studentów i nauczycieli. W sferze emocjonalno-motywacyjnej jako jednym
z trzech składników pełnych postaw prozawodowych jednocześnie starałam się
skupić na komponencie kognitywnym, czyli emocjonalno-motywacyjnym wobec wiedzy znaczącej zawodowo, oraz na komponencie sprawnościowym, czyli
konatywnym, to jest umiejętności zawodowych. Najdogodniej dostrzec można
poznawczą problematykę w jej operacjonalizacji w zmienne41. I tak badałam
stan mobilizacji cech osobowości respondentów, co pozwoliło (po analizie) porangować cechy według wskaźników w porządku następującym: 1) równowaga
emocjonalna; 2) adekwatna samoocena, poczucie własnej wartości; 3) odpowiedzialność pedagogiczna; 4) zainteresowania pedagogiczne; 5) samokontrola; 6)
bezkonfliktowość; 7) świadomość sensu działalności pedagogicznej; 8) pryncypialność (czyli perfekcjonizm, ale nie perfekcjoryzm, o którym pisał Karol Wojtyła, jako o cesze już neurotyzmu osoby)42; 9) punktualność; 10) kultura pedagogiczna; 11) życzliwość pedagogiczna; 12) podzielność uwagi; 13) cechy pamięci;
40
Por. także: J. Grad, Obyczaj a moralność: próba metodologicznego uporządkowania badań
dotychczasowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993.
41
Por. A. Drabek, O poznaniu dobra moralnego: różne rozumienie intuicji w etyce polskiej,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
42

Por. artykuł Lucyny Dziaczkowskiej w niniejszej publikacji.
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14) współpraca z uczniami; 15) współpraca z rodzicami uczniów; 16) współpraca
z kierownictwem43.
Dopełnić jeszcze warto szkicowany obraz, dodając tylko wybrane według
użytkowych rang cechy tu nas interesujące jako wskaźnik tegoż stanu mobilizacji/gotowości: „1. Optymizm pedagogiczny (...), 3. Odporność na zmęczenie
i stres, 4. Wiara we własne siły (...), 6. Chęć pomagania, wspierania (...), 10.
Wrażliwość pedagogiczna, 11. Odpowiedzialność pedagogiczna”44.
Podobne kwestie pedeutologicznych kontekstów formowania wartości
moralnych stawiam w kolejnych książkach pod moją redakcją i we współautorstwie45. Chronologicznie rzecz ujmując, z warsztatu prac autorskich uwagę
czytelników pragnęłabym zatrzymać na monografii Nauczyciel: kultura – osoba
– zawód, podkreślając, iż celowo nadałam jej tytuł, używając raczej potocznych
słów, za którymi jednak już w tekście opracowania skrywam/ujawniam 4 terminy fachowe, stanowiące nazwy dla 4 fundamentalnych zjawisk składowych,
to jest etapów formowania osoby, wspartych na trójczynnikowej teorii rozwoju
osoby (zadatków genetycznych, uspołecznienia i wychowania oraz aktywności
własnej)46.
Układam je jednak w tamtej autorskiej książce wedle rozmiarów zakresu oddziaływań w kolejności następujących procesów: 1) kulturyzacji (włącznie także
z cywilizowaniem w znaczeniu kulturyzacji technicznej); 2) socjalizacji i 3) personalizacji, 4) profesjonalizacji. Te 4 zjawiska traktowane osobno tylko w celach
poznawczych (większego ich przybliżenia w oglądzie jak przez mikroskop) stanowią bowiem przecież całościową próbę opisu 4 aspektów/czynników formowania osobowości. Zaś na podkreślenie w naszym artykule niniejszym zasługuje
43

Por. też: Z. Kalita, Człowiek a świat wartości: aksjologia renesansowego humanizmu,
Wydawnictwo UW, Wrocław 1992.
44

Por. także: A.E. Gała, Uwarunkowania dojrzałej gotowości, Wydawnictwo KUL–Lew,
Wrocław 1992.
45

Por. K. Duraj-Nowakowa, Nauczyciel: kultura..., 2000, 2002.

46

Por. też S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Impuls, Kraków 2003.
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zamierzenie rozpatrywania tych 4 filarów jako wiązek/splotów cech/właściwości
osoby, które to sploty odznaczają się bardzo znacznym stopniem indywidualizacji u poszczególnych jednostek studentów/nauczycieli/pedagogów47.
W owych wiązkach (jak w bukietach kwiatów) staramy się wyłonić ich najbardziej znaczące elementy składowe, komponenty, składniki skonkretyzowane w ową
dynamicznie zmienną jak w drgającym kalejdoskopie całostkę/formę/Gestalt, natomiast w mojej interpretacji wedle paradygmatu systemologicznego – system,
wobec niego podsystemy i nadsystemy konstrukcji dojrzałej/gotowej do profesjonalizmu osobowości pedagoga. Najbliżej – z racji przedmiotu poznawania – znajdujemy się w sferze formowania nie tylko przekonań, ale ich zastosowań w wychowaniu w postaci sprawności moralno-etycznych48. Dlatego proponuję skupiać
się, refleksyjnie zastanawiać nad rozróżnianiem osoby od osobowości (aż po jej
charyzmatyczny wymiar), typologią osobowości nauczycieli (przegląd znanych stanowisk) i strukturą osobowości mniej i/lub bardziej pożądanych w zawodzie.
W drugim zaś przypadku jednej spośród autorskich (aż 12) monografii
pedutologicznych (przypomnę, iż rzeczona – publikacja wyszła drukiem już
w 2000 i wznowiona była w 2002 roku, to znaczy na dobrych kilka lat przed
dwoma monografiami innej autorki – dopiero w roku 2005 i 2008) zatrzymałam
uwagę na: 1) tożsamości osobowej (przypominając, iż dawniej nazywaliśmy to
zjawisko identyfikacją, potem samookreśleniem); 2) rozwoju osoby przez samo
formowanie indywidualności dorosłego człowieka; 3) na funkcjach (to znaczy
czynnikach i następstwach) osobowości w profesjonalnej działalności nauczycieli, powiedzmy to najszerzej49.

47

Por. K. Duraj-Nowakowa, Systemologiczne inspiracje pedeutologii, Impuls, Kraków 2000.

48

Służy temu zbudowanie rozdziału 3 na podstawach dwojakich (3.1), plus najpierw 3.2.
Typologia i komponenty osobowości, potem – 3.3 Kształtowanie osobowości..., por. rozdział 3: Osobowe formowanie studentów przyszłych pedagogów i nauczycieli: taż, Kształtowanie profesjonalnej
gotowości pedagogów, Wydawnictwo WSFP Ignatianum i WAM, Kraków 2011.
49

Por. także: Modernizowanie pedeutologii akademickiej, red. K. Duraj-Nowakowa,
Wydawnictwo AŚ i KTN, Kielce 2003.
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Zakończenie: otwarte kwestie wokół tematu dla pedagogiki szkoły wyższej
z myślą o wspieraniu samowychowania kandydatów na pedagogów
Do jakich uogólnień i konkluzji oraz postulatów doprowadza przedstawiony tok rozumowania na postawiony temat? Wiedzie do kolejnych kwestii
nowych, wciąż jeszcze otwartych mimo niezwykłej obfitości publikacji pedeutologicznych, które powstały w czasie 100-lecia tej subdyscypliny w rzeczy samej
transdyscyplinarnej, bowiem zawodoznawczej i psychologicznej, kulturoznawczej i socjologicznej oraz nade wszystko personalistyczno-humanistycznej z zamiarem integralnego/zintegrowanego postrzegania, rozumienia i formowania
człowieka, nie tylko studenta/nauczyciela/pedagoga. Problematyka stanowi więc
przedmiot nie tyle dydaktyki szkoły wyższej, co winna być, co od dawna postulujemy50, przedmiotem zainteresowania szerzej i głębiej pojmowanej pedagogiki
szkoły wyższej/pedagogiki akademickiej, która wciąż dopiero się w niemałych
bólach rodzi, pomału rozwija, szuka wyznawców i współtwórców oraz kontynuatorów dawnych mistrzów.
Nie mamy wątpliwości, iż to sfera etyczno-moralna, czyli pojmowanie powinności i obowiązków nauczycielskich, stanowić powinna podstawę/rdzeń/pień
konstrukcji dojrzałej/gotowej osobowości człowieka także w roli społeczno-zawodowej nauczyciela. Zatem coraz nowszy i zróżnicowany ogląd tego zjawiska
przez specjalistów w zespołach transdyscyplinarnych oczekuje na następne prace
studyjne i analityczne, badawcze i interpretacyjne. Ponadczasowość bowiem problematyki wartości moralnych nie może cierpieć na stagnację poglądów fachowców bardzo wysokiej nawet klasy. Wymaga rozpoznania międzydyscyplinarnego łącznie, jednocześnie i spójnie w uzgodnionych przesłankach, procedurach
diagnoz i prognoz oraz opisów pozyskiwanych wyników, z myślą przewodnią

50

Por. Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki, red. K. Duraj-Nowakowa,
J. Gnitecki, Wydawnictwo WSP, Kraków 1997.
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o unowocześnianiu podstaw i metodyki wspierania samowychowania studentów
na pedagogów i dokształcania oraz doskonalenia nauczycieli/pedagogów51.
Ogrom zadań, ich zakresu i poziomów, trudności planowania, organizacji
i realizacji takich przedsięwzięć zespołowych napawa wątpliwościami, studzi entuzjazm między innymi w związku z postmodernistycznymi próbami rozproszenia, dekompozycji i nieprzejrzystości przedmiotu poznania oraz studyjno-rozpoznawczych procedur empirycznie.
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PHILOSOPHICAL, METHODOLOGICAL AND ONTIC FOUNDATIONS
AND AIMS OF FORMING MORAL SKILLS IN PEDAGOGUES’ EDUCATION
Summary
Introduction: Grounds/reasons of formulating the problem of individual and unique projects of its solutions. 1. Paradigms as pre-assumptions of thinking and of pedagogy of forming ethic and moral skills. 2. Primary ideas of influences/self-forming of
a person according to values of long life education. 3. Teleology of supporting person’s
self-education according to personalistic model between Christian grasps/attitudes (Protestant and Catholic) and an approach of secular humanism. Conclusion: Open question
to the subject/theme, and the postulates for higher education school to support students
permanent self-education process to pedagogical readiness.
Translated by Aneta Rogalska-Marasińska

Lucyna Dziaczkowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

PERFEKCJORYZM JAKO ZASADA
ORGANIZUJĄCA DZIAŁANIA ZAWODOWE NAUCZYCIELA

Kulturowe tło podejmowania decyzji i działania
Diagnozy dotyczące kondycji współczesnego świata idą w wielu kierunkach,
uwzględniających różnorodne perspektywy: globalną, lokalną, ekonomiczną,
polityczną, indywidualistyczną i tym podobne. Szukając perspektywy najbardziej bliskiej człowiekowi, konkretyzującej problem leżący u podłoża wielorakich
wyzwań nurtujących dzisiaj ludzkość, dotkniemy kwestii działania w wymiarze
pojedynczej osoby i ludzkiej wspólnoty, a właściwie problemu głębokiego kryzysu, jakiemu owo działanie z racji silnych tendencji kulturowych jest poddane.
Z jednej strony żyjemy w czasach promujących aktywność w postaci indywidualnej zaradności, przedsiębiorczości, sprytu ekonomicznego, politycznej przebiegłości, z drugiej strony siłą, która pozwala rzeczywiście zaistnieć różnorakim
aktywistom w szerokich przestrzeniach życia społecznego nie jest siła działania,
ale siła perswazji – przekonania do swych racji społeczeństwa. Nasze czasy w dużej mierze charakteryzują słowa wypowiedziane na początku minionego wieku
przez J. Ortegę y Gasseta: „Żyjemy w epoce «prądów» i «dawania się porwać».
Prawie nikt nie stawia oporu powierzchownym prądom, jakie się współcześnie
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pojawiają w sztuce, ideologii, polityce, czy obyczajowości. Dlatego też retoryka
odnosi teraz większe triumfy niż kiedykolwiek przedtem”1.
Stanowisko Gasseta znajduje potwierdzenie w poglądach reprezentantki
współczesnej filozofii politycznej – Francuzki Ch. Delsol, która dla określenia
zauważalnego dzisiaj wyraźnie zjawiska dominacji retoryki nad ludzkim działaniem, używa określenia: „moralność intencji”. Osoby legitymizujące ten fenomen reprezentują swoisty sposób myślenia o rzeczywistości: założywszy, iż „w istnieniu nic nie jest doskonałe”, przyjmują, że „doskonała może być tylko (...)
intencja oraz dyskurs, który ją wypowiada”2. Intencja musi być zatem zgrabnie
i przekonująco ujęta, ponieważ staje się „regułą gry” z innymi, „stanowiąc zarazem jej stawkę i warunek zwycięstwa”. W tej sytuacji „liczy się tylko procedura
– słowa, których używamy, i sposób, w jaki ich używamy”3.
Przywoływana autorka demaskuje, czym jest istota i jakie są konsekwencje
moralności intencji, wskazując, że zasadniczą dlań postawą jest faryzeizm polegający „nie na moralnym działaniu, lecz na wypowiadaniu dobra w postaci upomnień, rad, gróźb”4. Oczywiście, upomnienia te są kierowane przez faryzeusza
nie do samego siebie, ale do innych. To od innych podmiot moralności intencji
żąda skruchy, choć sam nie wybacza, przyznając sobie jedynie rolę sędziego (i to
bardzo surowego) – nigdy nie oskarżonego. W swoim osądzie rzeczywistości jest
zawsze niezadowolony z tego, co jest, ale sam nie uczestniczy w czynnym budowaniu lub zmienianiu otaczających go realiów5. Z tego powodu za uzasadniony
można uznać następujący wniosek: „W moralizmie intencji podmiot pozostaje
nieautentyczny, bo zredukowany do sposobów istnienia, w które nie jest zaangażowane jego bycie. Kiedy intencja dusi i topi praktykę, nie można powiedzieć
1

J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Muza, Warszawa 2004, s. 112.

2

C. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, przeł. M. Kowalska, Znak, Kraków
2003, s. 119.
3

Tamże, s. 124.

4

Tamże, s. 119.

5

Tamże.
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o jednostce, że jest «moralna», ponieważ w grę wchodzi tylko jej pozór, jej dyskurs, a więc to, co samo w sobie nie ma żadnej wartości. Jednostka angażuje
się tylko po to, aby mogła wydawać się moralna w oczach innych i w swoich
własnych. Może w sobie nosić pokłady ukrytego cynizmu. Na ogół po prostu
oszukuje. Moralista wydaje się moralny i może nawet robić wielkie wrażenie.
Możemy obejrzeć jego fotografię na tle wojennych ruin z bośniackim dzieckiem
w ramionach, które ocalił przed ostatnią wersją faszyzmu. Poza jest moralna –
wskazuje na Dobro. Ale każda moralna poza pachnie właśnie oszustwem, a ktoś,
kto potrzebuje kamer, aby pokazać dobro, jakiego chce dokonać, jest bodaj bardziej zainteresowany własną sławą niż samym czynem. Czyn moralny związany
z osobistym sumieniem wzdraga się przed reklamą”6.
Moralność intencji nie sprzyja budowaniu ludzkiej wspólnoty, wzmacnianiu
autentycznej troski człowieka o człowieka i resztę świata. Przezwyciężenie tego
zjawiska jest w dzisiejszych czasach utrudnione w sposób szczególny, bowiem
niechęć do działania będąca istotą takiego (nie)praktykowania życia moralnego
jest wzmocniona jednoczesnym deprecjonowaniem i rzeczywistą niemocą woli
współczesnego człowieka. Wraz z Freudowską – słuszną – krytyką wiktoriańskiego ujęcia woli nastąpiło pochopne i radykalne jej odrzucenie przez wielu myślicieli. Analizując tę sytuację, psychoanalityk A. Wheelis wskazuje konsekwencje
tego odrzucenia: „Dla wyrafinowanych intelektualistów użycie terminu «siła
woli» jest zupełnie jednoznaczną oznaką naiwności. (...) Przedtem los człowieka
wyznaczony był przez jego ludzką wolę, teraz determinowany jest przez wypierane życie psychiczne. Dewaluacja woli pociągnęła za sobą dewaluację odwagi,
ponieważ odwaga istnieć może jedynie na usługach woli i nie może być ceniona
wyżej niż to, czemu służy. W naszym rozumieniu natury ludzkiej zwyciężył determinizm, przegrała determinacja”7.

6
7

Tamże, s. 119–120.

Za: R. May, Miłość i wola, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Rebis, Poznań 2011,
s. 208.
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Zakładając trafność tej diagnozy, nie można dziwić się, iż niektórzy autorzy,
przyglądając się uważnie problemom współczesnego człowieka, stwierdzają „że
podstawową chorobą naszych czasów jest atrofia woli i że czasy te nazwać można
«wiekiem woli zaburzonej»”8. Kłopoty z wolą współczesnego człowieka są rzeczywiście poważne, bowiem – jak pisze R. May – „Dzisiaj problemem nie jest
zadecydowanie, co robić, ale zdecydowanie, jak zdecydować”9.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ta sama psychoanaliza, która przyniosła zwątpienie w istnienie woli, poprzez rozwój koherentnej ze swoimi założeniami terapii, dała również argumenty wzmacniające założenia o istnieniu woli i jej
niepodważalnym znaczeniu w dynamizowaniu ludzkiego życia. Sam Z. Freud
pisał w Ego i id, że „psychoanaliza stawia sobie za zadanie (...) wyposażenie ego
w wolność wyboru sposobu zachowania”10. Dylematy związane z uznaniem istnienia woli przez psychoterapeutów dość trafnie ukazuje A. Wheelis: „Im bardziej zaawansowany jest proces terapii, tym częściej terapeuta łapie się na tym,
że chciałby, aby pacjent wykazywał większą «determinację», żeby wkładał w proces terapii więcej wysiłku, żeby starał się «dać z siebie wszystko». Często myśli
te przybierają postać uwag pod adresem pacjenta: «człowiek musi pomóc sobie
sam», «rezultat bez wysiłku nic nie jest wart», «musisz się postarać». (...) Często
(...) analitycy odczuwają niezręczność w takim apelowaniu do woli, jakby robili
coś, w co nie wierzą, i co potrzebne jest po to, by terapia szła bardziej gładko”11.
R. May zwraca uwagę na to, że „w obliczu rzeczy największych i najmniejszych, najbardziej teoretycznych i praktycznych” zadajemy pytanie: „Chcesz tego,
czy nie chcesz?”. Ostatecznie jednak – zdaniem R. Maya – to nie tylko ludzka
wola jest u podłoża określonego chcenia i działania człowieka, ale cała sfera ludzkiej intencjonalności ukierunkowująca decyzję działania za sprawą „zarówno

8

Za: tamże, s. 10.

9

Tamże, s. 9.

10

Za: tamże, s. 225.

11

Za: tamże, s. 225–226.
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świadomych, jak i nieświadomych intencji”12. Intencjonalność jest „strukturą,
na której opiera się pragnienie i wola”13 człowieka. Afirmacja oraz integracja obu
tych elementów intencjonalności jest niezwykle ważną regułą podejmowania
decyzji o działaniu i samego działania. Obrazowo argumenty przekonujące o zasadności tej reguły przedstawił E. Keen: „«Decyzja» nie jest ani pragnieniem, ani
wolą, ani prostą ich sumą. Pragnienie czegoś bez woli jest jak pokusa kradzieży
cukierków ze sklepu; wola zrobienia czegoś na przekór pragnieniom jest jak zaprzeczenie, że lubię słodycze; zadecydowanie o czymś jest zobowiązaniem, że
będę starał się (albo nie) to zrobić. Podejmowanie decyzji jest zobowiązaniem
(...), jest aktem, który angażuje całe moje jestestwo”14.
To podkreślenie zaangażowania w decyzję o czynie (a nie tylko w uzewnętrzniony akt działania) całego jestestwa człowieka podkreśla powagę i solidność fundamentu, na którym ludzki czyn jest budowany. Kulturowe zjawiska, o których
była wyżej mowa: niechęć do działania płynąca z moralności intencji oraz niemoc działania odpowiedzialnego wynikająca z osłabienia woli i z nieumiejętności
integrowania tej ostatniej z ludzkimi pragnieniami – to dwa poważne źródła
osłabienia ludzkiego czynu, który jest najpełniejszym wyrazem istnienia człowieka i jego związków z innymi osobami oraz całym otaczającym światem15. Ochrona przed takimi zjawiskami, a przede wszystkim działania pozytywne w postaci
stwarzania warunków dla samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania
decyzji oraz budowania własnego działania, należą dzisiaj do najtrudniejszych,
a jednocześnie najbardziej pożądanych społecznie zadań wychowawczych. Pożądanych nie zawsze świadomie, ale potrzebnych ze względu na swoją moc osoboi wspólnototwórczą. Są to zadania dla wszystkich, którzy angażują się w sprawę
12

Tamże, s. 72.

13

Tamże, s. 273.

14

Za: tamże, s. 314.

15

Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red.
T. Styczeń, W. Chudy, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, TN KUL, Lublin 2000,
s. 301–311.
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wychowania, zatem przede wszystkim dla wychowawców pierwszych i naturalnych – dla rodziców, ale także dla tych, którzy ze względów zawodowych podjęli
zobowiązania rzetelnego dopełniania tego dzieła. Wśród tych profesjonalnych
wychowawców najpotężniejszą liczebnie grupę stanowią nauczyciele i to właśnie
oni są społecznie zobowiązani, by podejmować z pełną powagą i odpowiedzialnością działania wychowawcze.

Działanie wychowawcze i jego uwarunkowania
Moralność intencji, wzmacniana dodatkowo – jak sugeruje R. May – atrofią ludzkiej woli, to zjawiska, które rzutują również na obecność/nieobecność
i kształt wychowania w przestrzeni społecznej. Jak zauważa Ch. Delsol, współczesność (przede wszystkim w krajach rozwiniętych) charakteryzuje się swoistą
niechęcią rodziców, a także zawodowych nauczycieli do podejmowania czynności
wychowywania, rozumianego jako proces związany z urzeczywistnianiem w życiu własnym i we wspólnocie z innymi konkretnych wartości. Ta niechęć usprawiedliwiana jest faktycznymi lub rzekomymi błędami i porażkami wychowawców (a zapewne przede wszystkim pseudowychowaców – o czym będzie mowa
jeszcze poniżej). Niemniej konsekwencją owej niechęci jest wylewanie dziecka
z kąpielą, bowiem w imię uniknięcia kolejnych porażek wychowawczych postuluje się rezygnację z wychowania w ogóle – odstąpienie od ukazywania młodemu
pokoleniu świata wartości, odstąpienie od działań, poprzez które potencjalni wychowawcy mogliby jasno pokazać, co nadaje sens ich życiu, jaki trud podejmują,
by uczynić swoje życie wartościowym nie tylko w wymiarze indywidualnym,
ale i społecznym. Pozostawienie młodym takiej próżni aksjologicznej, niewypełnionej konkretnym przekazem etycznym, naraża tych młodych na zachowania
nieuporządkowane moralnie, barbarzyńskie, związane z szukaniem po omacku
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własnego sposobu na życie16. Naraża ich na niebezpieczne eksperymentowanie
z własnym życiem i z życiem innych ludzi.
Diagnoza współczesnych uwarunkowań (nie)podejmowania działań wychowawczych, która wskazywałaby – jak powyżej – jedynie na przywiązanie
do moralności intencji i atrofię woli, byłaby jednak niepełna. Można bowiem
również zauważyć (o czym wspomniano na samym początku rozważań), że żyjemy w czasach swoistego kultu aktywności. Aktywności nieukierunkowanej
żadnymi określonymi nastawieniami aksjonormatywnymi. Wymiernej gratyfikacji w miejscu pracy (także w szkole) można doświadczyć z racji sprawnego
poruszania się w przestrzeni instytucjonalno-organizacyjnej. Miarą pozytywnie
ocenionego zachowania jednostki nie jest wówczas wartość moralna, ale jego
zgodność z ustalonymi procedurami17. Chęć sprostania procedurom wyzwala
różne formy aktywizmu nastawione na osiągnięcie takich rezultatów, jak awans
zawodowy czy otrzymanie nagrody pieniężnej. W zawodzie nauczyciela zdarza
się, iż za sprawą takich zachowań jednostki mniej angażujące się w rzeczywiste
wspieranie rozwoju uczniów szybciej osiągają kolejne szczeble awansu w swojej
profesji niż ich koledzy poświęcający swoim podopiecznym więcej czasu i efektywnego wysiłku wychowawczego.
Przykłady tego typu uświadamiają, jak istotną rolę regulacyjną w relacjach
międzyludzkich odgrywają wartości ukierunkowujące aktywność człowieka. Nauczyciele wykazujący autentyczną troskę o ucznia zdolni są do przezwyciężenia
instytucjonalnego nacisku i wyboru wartości moralnych służących wspieraniu
ucznia w jego rozwoju, rezygnując z gratyfikacji związanych z realizacją tych
wymogów organizacyjnych, które utrudniają proces takiego wspierania. Chodzi tu, oczywiście, o wartości ujmowane realistycznie, pojęte nie-abstrakcyjnie,
nie-idealistycznie. Wartość ujęta realistycznie oznacza ocenę konkretnego „bytu,

16
17

C. Delsol, Jak dzisiaj przekazywać wartości?, przeł. D. Zańko, „Znak” 2005, nr 2, s. 22–27.

Por. Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 1995, s. 46.
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jego cechy lub relacji”, ma charakter podmiotowy18. W odniesieniu do człowieka
i procesów wychowania wartości ujawniają się w relacjach międzyosobowych,
wartości wiążą osoby19 – „realna wartość, gdy jest trwaniem realnej relacji, stawia
nas wobec realnych osób”20. Ponadto, realistycznie pojmowaną wartość – „zgodnie (...) z intuicją językową” – „wiążemy (...) z tym, co doskonali, co prawdziwe,
co dobre”21. Zatem można powiedzieć, że w tym ujęciu „wartość jest trwaniem
relacji z tym, co intelekt rozpoznał jako prawdę, a wola wybrała jako dobro”22.
W przypadku osób, które są zaangażowane w aktywność wychowawczą,
to ukierunkowanie na dobro rozumiane zawsze w łączności z realnie istniejącą
osobą – innym uczestnikiem wychowania, jakim jest dla nauczyciela uczeń –
staje się istotnym warunkiem organizowania profesjonalnej aktywności. Troska
o tak nieabstrakcyjnie pojęte dobro w pewnej mierze zabezpiecza relację nauczyciel–uczeń przed niebezpieczeństwem sytuacji pseudowychowania, które między
innymi może przyjąć postać wychowania fikcyjnego23, w ramach którego nauczyciel tworzy jedynie pozory wychowania (na przykład dostarczając dyrekcji
szkoły przekonująco brzmiące programy wychowawcze, ale w praktyce nierealizowane, pozostawające w sferze projektu).
Aktywność wychowawcza (która nie wchodzi na tory pseudowychowania)
wymaga zatem autentycznego nastawienia na dobro drugiego człowieka, ale –
zgodnie z wcześniej przedstawioną logiką – nie poprzestaje jedynie na takiej intencji, lecz włącza ją w proces decyzyjny i działanie, które jest żywą relacją z drugim człowiekiem. Aktywność ta zabiega o dobry czyn. W przypadku nauczycieli,

18

M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Navo, Warszawa 1997, s. 46.

19

Zob. M. Gogacz, Antropologiczne podstawy pedagogiczne, w: Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola
1997, s. 125.
20

Tamże, s. 126.

21

Tamże, s. 125.

22

Tamże.

23

J. Filek, Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne, Znak, Kraków 2001, s. 105–106.
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jeszcze na etapie kształcenia przygotowującego ich do zawodu, często zwraca się
uwagę na potrzebę doskonalenia moralnego, nie zawsze uwrażliwiając na konieczność troski o każdy czyn mający miejsce w sytuacji wychowawczej w odniesieniu
do drugiego człowieka i jego dobra. Tym samym wzmacnia się tendencje perfekcjonistyczne, skłaniające do odniesień związanych z różnymi ujęciami normatywnymi. Wychowawca o nastawieniu perfekcjonistycznym będzie porównywał się
z uznanymi standardami rozwoju moralnego. Grozi mu zgubienie z pola widzenia
troski o budowaną w czynie żywą i niepowtarzalną relację z wychowankiem. Warto też zauważyć, iż takie nastawienie zagraża bardzo poważnie kondycji samego
wychowawcy, bowiem – jak pokazują wyniki badań nad syndromem wypalenia
zawodowego – w zbiorze czynników istotnych dla jego zaistnienia znajdują się
tendencje idealistyczne, rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a „realnością życia
zawodowego”24, pozostające w silnym związku z perfekcjonizmem.
Etyka zawodu nauczycielskiego, która zwraca uwagę wyłącznie na pożądany
zestaw norm obowiązujących w tym zawodzie, niesie ze sobą zagrożenie ukierunkowania profesjonalnych wychowawców jedynie na postawy perfekcjonistyczne
– doskonalenie samego siebie w odniesieniu do pewnego normatywnego wzorca. Taka etyka perfekcjonistyczna zawiera w sobie istotnie różne uwrażliwienia od
tych, które płyną z etyki perfekcjorystycznej. Potrzebę i zasadność tej ostatniej
ukazywał Karol Wojtyła, znajdując w ludzkim działaniu – w czynie najgłębszy wyraz ujawnienia człowieczeństwa osoby ludzkiej i jej relacji z innymi osobami i całym światem25. Etyka perfekcjorystyczna „kładzie nacisk na stawanie się człowieka
lepszym przez każdy dobry czyn, podczas gdy perfekcjonizm mówi ogólnie o doskonaleniu się moralnym człowieka”26. Etyka perfekcjorystyczna ponadto wyraźnie

24

H. Sęk, Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Społeczne i podmiotowe uwarunkowania,
w: Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań–Toruń
1994, s. 329.
25
26

K. Wojtyła, Osoba..., s. 337–338.

Tenże, W poszukiwaniu podstaw perfekcjoryzmu w etyce, w: Zagadnienie podmiotu moralności, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, TN KUL, Lublin 2001, s. 203.
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akcentuje swój antrpocentryczny charakter – „normy przeto nie mają pełnego znaczenia w oderwaniu od człowieka”27, rozumianego nieredukcyjnie, nieograniczonego sztucznie – jak rzecz się ma niekiedy w refleksji humanistycznej – do wymiaru świadomości czy uczuć, ale ujmowanego w perspektywie całego swojego bytu28.
Zgodnie z zasadą perfekcjoryzmu „czyn dobry (...) doskonali spełniającego
ów czyn człowieka”29. Dobry czyn ukierunkowany jest również na doskonalenie
tych, którzy są w relacji do osoby go spełniającej. Warunek takiego ukierunkowania jest niezbędny w pracy wychowawczej. Wychowanie domaga się czynu, który
wspierać będzie rozwój wychowanka i to nie tyle we wszystkich możliwych kierunkach (na co wskazywałoby często używane określenie „wszechstronny rozwój”),
ale w taki sposób, by wychowanek doświadczał wartości siebie, odkrywał w sobie
nowe obszary twórczości, znajdując w nich satysfakcję działania nie tylko w celach
autokreatywnych, ale również na rzecz innych osób i całego otoczenia (co lepiej
oddaje postulat „rozwoju integralnego”). Już sama etymologia słowa „wychowanie”
(podobnie jak w łacińskim educare, niemieckim erziehen czy rosyjskim wospitanije)
„domaga się” niejako owego ukierunkowania na rozwój, wskazując na czynności
wyprowadzania człowieka z sytuacji „chowu” (wspomagania jedynie rozwoju biologicznego), pewnego stanu o niższym poziomie i wprowadzenia go w stan wyższy –
kultury30. Według innych jeszcze intuicji językowych słowu „wychowanie” można
również nadać znaczenie czynności i procesów „wydobywających na jaw” (wydobywanie z ukrycia) tego, co kryje natura ludzka – ujawniania i urzeczywistniania
potencjału rozwojowego jednostki31. Wychowanie zatem ma charakter intencjonalny, co w świetle tego, co mówi o ludzkiej intencjonalności przywoływany wcześniej
27

Tamże, s. 204.
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Tamże.

29

Tamże.
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Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004, s. 165.
31
Por. B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w: Wychowanie. Pojęcia.
Procesy. Konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2007, s. 29.
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R. May, nie wyklucza również działań o charakterze mniej świadomym, a bardziej
intuicyjnym, czy może nawet wręcz nieświadomym, ale zawsze ukierunkowanym
na ów „rozwojowy cel”.
Tak rozumiane wychowanie musi być odróżnione od pseudowychowania,
które obejmuje czynności i procesy ludzkiej aktywności również o charakterze
intencjonalnym, w wyniku których jednak nie dochodzi do efektu rozwojowego,
do udoskonalenia ludzkiej osoby. Pseudowychowanie przyjmuje dość zróżnicowane postaci. O jednej z jego odmian – wychowaniu fikcyjnym – była już wyżej
mowa. Fikcyjność wychowania przejawia się często w swoistej „połowiczności”.
Może bowiem dotyczyć tworzenia pozorów wychowania przez wychowawcę,
a właściwie pseudowychowawcę, przy jednoczesnym zachowaniu nastawienia
do współpracy wychowawczej ze strony wychowanka, może też wiązać się z podejmowanymi przez wychowawcę „w dobrej wierze działaniami”, które jednak
w wyniku nieskoordynowania ich z rzeczywistymi możliwościami lub/i motywacją wychowanka nie znajdują oddźwięku u tego ostatniego. Sytuacja fikcji
wychowawczej ma również miejsce, gdy po obu stronach relacji wychowawczej
występuje wola współpracy, do której jednak nie dochodzi32 w wyniku różnego
rodzaju przeszkód natury organizacyjnej, komunikacyjnej i tym podobnych.
Inną odmianą pseudowychowania jest wychowanie nieadekwatne. Wiąże się
ono na ogół z błędnym rozpoznaniem społecznych oraz indywidualnych potrzeb uczestników tego procesu. Przykładem takiego wychowania może być forsowanie przez pseudowychowawców wychowania antyreligijnego w warunkach,
gdy grupa społeczna czy też poszczególne jednostki wyraźnie ujawniają potrzebę religii czy pogłębienia posiadanej już formacji religijnej33, dając jednocześnie
dowody konstruktywnego jej wykorzystania w relacjach międzyludzkich. Ten
sam przykład zdaje się również pasować do innego typu pseudowychowania,
jakim jest „wychowanie zawładające”. Istotą działań zawładających jest zawsze

32

J. Filek, dz. cyt., s. 105–108.
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świadoma wola „panowania człowieka nad człowiekiem”, niemająca jednak wiele
wspólnego z naturalną asymetrią w wielu sytuacjach wychowawczych, wymagających prowadzenia, przewodzenia, tłumaczenia, a niewystępującego w innych
sytuacjach dialogicznego spotkania. Istotą bowiem wszystkich sytuacji wychowawczych jest dążenie do zniesienia owej asymetrii, by wychowanek doświadczał
coraz pełniej swoich możliwości autokreacji i odpowiedzialnego uczestnictwa
w relacjach z innymi. Istotą stosunku „zawładającego” jest utrzymanie relacji
panowania, manipulacji podopiecznym, którym jest wychowanek34.
Szczególną odmianą pseudowychowania jest wychowanie wyobcowane
(alienacja wychowania). Pseudowychowawca, który jest jego wykonawcą, realizuje cele, które w swojej istocie nie są celami wychowawczymi. Służą czemuś
innemu niż pomoc wychowankowi w ujawnianiu i urzeczywistnianiu jego potencjału rozwojowego. Alienacja wychowawcza może przejawiać się we wspomnianych wyżej odmianach pseudowychowania. Można jednak o niej mówić
wtedy, gdy osoba mająca być wychowawcą przyjęła jako główne cele swojej działalności, z założenia wychowawczej, cele uboczne – ukierunkowane na inne niż
wychowanek podmioty czy obiekty. Przykładem wychowania wyobcowanego
może być nastawienie nauczyciela-pseudowychowawcy głównie na zarobkowanie i utrzymanie swoich najbliższych35. Egzemplifikacją alienacji wychowawczej
jest również urabianie wychowanka według szczegółowych zaleceń instytucji totalitarnych, nieliczących się z dobrem pojedynczego człowieka. Ilustracji takiego
przypadku wraz z jego interpretacją dostarcza J. Filek: „Baldur von Schirach, szef
Hitlerjugend, zeznawał w Norymberdze: «Jest moją winą, że wychowywałem
młodzież dla człowieka, który był milionowym mordercą». Stawiam tezę, że zło
nie tkwi w tym kimś «dla kogo» się wychowuje; nie idzie o to, że Hitler był zły,
lecz w samym tym «dla». To znaczy: nieważne, jaki jest ów podmiot pośredni;
wychowanie bezpośredniego podmiotu jest zaprzepaszczone przez samo odno-
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szenie go do podmiotu pośredniego. Jeżeli wychowujemy Pawła Adamowi, to
nieważne, jaki jest Adam; wychowanie Pawła jest zaprzepaszczone przez samo
odnoszenie go do Adama. Wychowanie «dla» jest właśnie wychowaniem wyobcowanym. Jeżeli na końcu wychowania pojawić się ma skrystalizowana osobowość, to w przypadku «wychowania dla», będzie to «osobowość dla», ale moim
zdaniem, nie można pomyśleć «osobowości dla», bowiem «osobowość dla» jest
właśnie brakiem osobowości”36.
Aktywność pseudowychwawcza stanowi egzemplifikację odpowiedzi na pytanie, jak nie należy organizować działania wychowawczego. Uwrażliwia również na
to, iż sama, choćby najbardziej szczera intencja dobra wychowanka nie wystarcza
do zbudowania dobrego czynu wychowawczego. Potrzeba tu bowiem nieustannej
mobilizacji całej osoby wychowawcy i rozwijania jego zdolności podtrzymywania
więzi z otaczającym światem oraz zdolności do korzystania z istniejącego zasobu
wiedzy, mądrości i umiejętności, twórczo przetwarzanego i wciąż wzbogacanego
w takim celu, aby stworzyć korzystne podłoże dla działania wychowawczego afirmującego wychowanka i stanowiącego dla niego życiodajne źródło doskonalenia
się w dobru w wymiarze indywidualnym i wspólnoty z innymi.

Czyn jako istota wychowawczej aktywności nauczyciela
Nauczyciel – z założenia – nie może nie być wychowawcą. Z założenia nie
może nie dbać o dobry czyn wychowawczy. Z założenia... Rzeczywistość bowiem
dostarcza przykładów ucieczek nauczyciela od takiego czynu – w imię swoiście
pojętego profesjonalizmu, wyrażającego się w podejmowaniu głównie zadań dydaktycznych, w imię szacunku dla możliwości autokreacyjnych najmłodszych
pokoleń wychowanków, w imię tolerancji dla różnorodności poglądów i postaw
i tym podobnych. Zaniechanie przez nauczycieli troski o czyn wychowawczy
w jego pełnym wymiarze, niepozbawionym zwłaszcza aspektu moralnego, niesie
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groźbę poważnych kryzysów rozwoju jednostek i całych społeczeństw. Na długo
przedtem, zanim na ten problem zwróciła uwagę wspominana wyżej Ch. Delsol
i wielu innych współczesnych, w Niemczech (RFN) przełomu lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych minionego wieku czynił to K. Jaspers, apelując o istotne zmiany w treściach kształcenia, ale też o autentyczne zaangażowanie się nauczycieli
w aktywność wychowawczą37.
Dzisiaj postulat tego zaangażowania nie zawsze wybrzmiewa wystarczająco
głośno w toku kształcenia adeptów do zawodu nauczycielskiego. Sama retoryka,
obecna w wielu pracach pedagogicznych (i z zakresu dyscyplin wspomagających tę
dziedzinę wiedzy), dotycząca profesji nauczycielskiej, podkreślająca jako istotne dla
analiz tej profesji pojęcie roli zawodowej, rodzi skojarzenia z odgrywaniem cudzego scenariusza. Nie zawsze autorzy tych prac, dostarczając interesującego materiału głównie o charakterze socjologicznym, zwracają uwagę na pułapki tego ujęcia.
Obecnie kategorią popularniejszą (i bardziej afirmowaną w środowisku pedagogów) od roli zawodowej nauczyciela są kompetencje. Wydaje się, że wyparły one
zdecydowanie pojęcie cnoty czy sprawności moralnych, łączonych w ścisły sposób
z czynem ukierunkowanym na dobro38. Pojęcia roli zawodowej czy kompetencji
poprzez przypisywane im znaczenia wskazujące zazwyczaj (nie zawsze39) na zewnętrzny charakter owych przymiotów jednostki niejako skłaniają potencjalnego
czy aktualnego nauczyciela do pewnego dystansu wobec samego siebie i innych,
do postrzegania wszystkich swoich profesjonalnych czynności jako możliwych do
technicznego wyuczenia40. Ta szczególna postawa zdystansowania niesie niebezpie37

K. Jaspers, Uwagi o wychowaniu, przeł. G. Sowiński, w: Myśl pedagogiczna w XX stuleciu,
t. 3, ks. 2, red. S. Wołoszyn, Strzelec, Kielce 1998, s. 163.
38
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1: Etyka ogólna, RW KUL, Lublin 1995,
s. 372.
39
Zob. R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika. Podręcznik
akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 291–323.
40

Por. J. Horowski, Etyka powinności czy etyka cnoty w przygotowaniu zawodowym nauczycieli?, „Paedagogia Christiana” 2011, nr 1(27), s. 177–180.
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czeństwo przerodzenia się we współczesną odmianę stoicyzmu, którego obecność
sygnalizuje Ch. Delsol, pisząc: „Stoicyzm właśnie dlatego z taką siłą odradza się
w dzisiejszym myśleniu, że proponuje widzenie egzystencji jako roli odgrywanej
z dystansem. Przekreśla poczucie tragiczności życia, domaga się, aby podmiot stał
się widzem samego siebie, i odmawia borykania się z tajemnicami egzystencji, aby
uniknąć cierpienia. Uważa, że działanie jest czymś wulgarnym, marnowaniem
energii, z którego może płynąć tylko niepokój i ból. Stoik nie jest podmiotem, lecz
tylko spojrzeniem z Awentynu, gardzącym jednocześnie tragicznymi pytaniami
i działaniem, które jako jedyne może na te pytania odpowiedzieć”41.
Nauczyciel reprezentujący ów swoisty stoicyzm staje się jedynie intelektualistą
zdystansowanym wobec rzeczywistości szkolnej, nieponoszącym żadnego ryzyka
związanego z podejmowaniem konkretnych czynów wobec swoich podopiecznych – uczniów. Snuje jednak wobec nich swoją moralizatorską opowieść o świecie – głównie dalekim. Chęć moralizowania w odniesieniu do globalnych, a nie
lokalnych zjawisk, w odniesieniu do problemów „niedotkniętych osobiście”, ale
przybliżonych za sprawą mediów, niezwiązanych bezpośrednio z rzeczywistością,
w którą są uwikłani uczestnicy rzeczywistości szkolnej, wiąże się z zanikiem „autentyczności podmiotu”42, którym jest nauczyciel w relacjach z innymi podmiotami
edukacji. Autentyczność, której brakuje nauczycielom-zdystansowanym intelektualistom, wiąże się z „odwagą angażowania się”43 w głębokie relacje z uczniem,
podtrzymywania z nim szczególnej bliskości. Szczególnej, bowiem jej istotą jest zachowanie swoistego dystansu wobec ucznia. Dystansu rozumianego tu jako wyraz
autentycznego szacunku dla ucznia, pokory wobec tajemnic jego możliwości czy
sposobów ich urzeczywistniania44. Nauczyciel pozbawiony odwagi angażowania się
w bliskie relacje, pochłonięty problemami dalekimi coraz bardziej gubi swą wiary41

C. Delsol, Esej..., s. 124.

42

Zob. tamże, s. 123.

43

Zob. tamże.

44

Por. L. Giussani, Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, przeł. A. Surdej,
Jedność, Kielce 2002, s. 151.

Lucyna Dziaczkowska

56

godność i autentyczność, nie zauważa, że „świat daleki nie może zastąpić bliskiego.
Uzupełnia go i poszerza, ale wychodząc od źródła, którego wyschnięcie niszczy całą
konstrukcję. Tym źródłem jest osobiste ryzyko związane z moralnym działaniem.
Dlatego odbudowa podmiotu wymaga w pierwszym rzędzie zrozumienia, że bliski
jest innym zapoczątkowującym życie moralne”45.
Uczeń jako bliski inny, jako bliźni, zaangażowany we wspólnotę wychowania
moralnego domaga się od nauczyciela czynu, bowiem „moralność nabiera wartości tylko poprzez czyn: tylko konkretyzacja ugruntowuje ją, uzasadnia i upowszechnia. Nie jest ona ani nauką, ani poznaniem, które mogą poprzestać na
dyskursie, lecz praktyką”46. Dzieci i młodzież nie potrzebują zatem – jak uwrażliwia L. Giussani – „wyjaśniania idei”. Ten sam autor przekonuje, że „współczesne wychowanie jest wadliwe głównie ze względu na racjonalizm w punkcie
wyjścia, który zapomina o istotnym znaczeniu zaangażowania egzystencjalnego
jako warunku autentycznego doświadczenia prawdy, a zatem jako warunku bycia
przekonanym. Nie można zrozumieć rzeczywistości, jeśli się nie jest w niej «zanurzonym». (...) Ten pojmuje swoje istnienie, kto działa”47.
Działając, nauczyciel nie skupia się na procesie tworzenia swojego autorytetu, ale pragnie dostarczyć uczniowi pewnej „hipotezy roboczej”48, która jest
określoną propozycją życia sprawdzoną przez samego nauczyciela i może zostać
zweryfikowana przez ucznia, jeśli uda się nauczycielowi wzbudzić swoim czynem zaangażowanie ucznia – zapał do takiej weryfikacji49. W tym procesie uczeń
potrzebuje od nauczyciela wsparcia w budowaniu własnego czynu – nie ma bowiem „nic bardziej szkodliwego, ogłupiającego i na dłuższą metę rozdrażniającego młodego człowieka niż brak poczucia ludzkiego wsparcia w stawianiu czoła
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środowisku z nieodzowną jasnością i zdecydowaniem”50. To wsparcie wymaga
niekiedy tylko zwykłej życzliwości w stosunku do ucznia otwartego i ufnego we
własne siły, niekiedy domaga się od nauczyciela wzmożonego wysiłku odkrywania w uczniu skrytym lub trudnym jego rzeczywistego potencjału i kierowania
nań uwagi zainteresowanego, by dostrzegł swą wartość i chciał ją rozwijać i dzielić się nią z innymi.
Czyn nauczyciela, jeśli ma faktycznie służyć dobru wychowanka, uwzględnia
również perspektywę wspólnotową. Człowiek rozwija bowiem swoje najbardziej
indywidualne i niepowtarzalne możliwości w relacji do innych. Dlatego istotnym
zadaniem nauczyciela jest „rodzenie wspólnoty”51, a rodzi się ona wówczas, kiedy
ludziom „zdarza (...) się dzielić ze sobą to, co istotne, to zaś rozgrywa się w czynach”52. Owa wspólnota wymaga zatem podejmowania rzeczywistych wyzwań
rodzących się w środowisku życia nauczycieli i uczniów. Jak pisała Ch. Delsol:
„Wspólny świat wymaga korzeni: wyrasta z pytań bez odpowiedzi, które w bólu
stawiamy razem i na które można odpowiedzieć tylko czynami, angażując w nie
własną egzystencję. Tylko czyn angażuje jestestwo i kształtuje podmiot. I tylko
wspólne zaangażowanie ustanawia więź”53.
To wspólne zaangażowanie jest związane z trudem budowania i podtrzymywania więzi. Wspólnota czynu nie rodzi się bowiem w warunkach sielankowych.
Przekonywali o tym zgodnie dwaj wybitni twórcy wspólnot: D. Bonhoeffer –
niemiecki teolog protestancki, założyciel wspólnoty chrześcijańskiej w Finkenwalde (dzisiaj Szczecin-Zdroje), skazany w czasie drugiej wojny światowej za
swoje antyhitlerowskie przekonania na karę śmierci, oraz J. Vanier – twórca
wspólnot L’Arche, w których żyją razem osoby niepełnosprawne (głównie intelektualnie) z osobami pełnosprawnymi. Obaj (Vanier odwołuje się do twórczości
Bonhoeffera) jako niezbędny warunek budowania silnych relacji wspólnotowych
50
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wskazują przeżycie rozczarowania wspólnotą. Obaj twórcy stoją także na stanowisku, iż swoistym sprawdzianem dla członka wspólnoty jest również przeżycie
poczucia samotności w relacjach z innymi, doświadczenia opuszczenia przez innych. Tylko ktoś, kto konstruktywnie upora się z takimi przeżyciami i spojrzy
na drugiego człowieka przez pryzmat jego słabości, niedoskonałości, błędów, dostrzegając w nim nadal wielką wartość i potencjał rozwojowy, ktoś, kto – pomimo przeżytego rozczarowania i zawodu drugim człowiekiem – zachowa ufność
w jego człowieczeństwo, ma szanse budować autentyczne więzi wspólnotowe,
dając szanse rozwoju sobie i drugiemu człowiekowi54.
Działanie nauczyciela podejmującego trud budowania wspólnoty szkolnej
naraża go nieustannie na konfrontację z uczniem, który może nie odczytać troski
swojego wychowawcy o jego osobę. Działanie to może być po prostu za mało mistrzowskie – zawierające błędy wychowawcze, z różnych powodów (niekoniecznie zawinionych przez nauczyciela) ocierające się o sytuację pseudowychowania.
Wówczas bardzo łatwo prowadzi ono wychowanka do rozczarowania nauczycielem. Trzeba wyjątkowej dojrzałości ucznia, by sam uporał się z taką sytuacją i nie
zerwał więzi z nauczycielem. Dlatego zaistnienie takiego stanu (rozczarowania
ucznia nauczycielem) wymaga przede wszystkim od samego nauczyciela wysiłku
naprawy tej trudnej sytuacji: przyznania się do popełnionych błędów, przeproszenia zań, szukania wraz z uczniem nowych pól współpracy – wspólnego czynu.
Innym typem rozczarowania w relacjach uczeń–nauczyciel, weryfikującym
istnienie wspólnoty szkolnej, jest rozczarowanie nauczyciela uczniem. Można by
znów powiedzieć, że „z założenia” do takich rozczarowań nie powinno w ogóle dochodzić. Jeśli bowiem tak się dzieje, oznacza to, że nauczyciel zapomniał
(przynajmniej na chwilę tego rozczarowania), iż pracuje z konkretnym człowie54
D. Bonhoeffer, Życie wspólne, przeł. K. Wojtowicz, Alleluja, Kraków 2001, s. 40–42;
J. Vanier, Wspólnota miejscem miłości i przebaczenia, przeł. L. Rutowska, Éditions du Dialogue,
Société d’Éditions Internationales, Paryż 1985, s. 78.
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kiem, a każdy człowiek ma w sobie mniejszy lub większy margines nieprzewidywalności (kryjący zarówno miłe niespodzianki, jak i przykre odkrycia). Nauczyciel, u którego doszło do takiego zapomnienia, wykreował w swojej wyobraźni
obraz ucznia i przygotował dlań (dla tego obrazu, a nie dla rzeczywistego ucznia)
matrycę zadań do wykonania. Uczeń w takiej relacji to fantom, którego nie ma.
Rzeczywisty uczeń nie uzyskał tu od nauczyciela pełnej akceptacji swojej osoby. Im ta akceptacja jest mniejsza w sytuacji rozczarowania, tym bardziej rośnie
niebezpieczeństwo zerwania relacji nauczyciel–uczeń, porzucenia trudu budowania wspólnego czynu, jakim jest wysiłek wydobywania i rozwijania możliwości
ucznia, wykorzystania ich do procesów ubogacania osobowości nie tylko konkretnej jednostki, ale również innych uczestników rzeczywistości szkolnej.
By takich rozczarowań było jak najmniej, a te, które zdarzą się (wszak nauczyciel jest również „tylko człowiekiem”), trwały jak najkrócej i stawały się impulsem do wzmocnienia uczniowsko-nauczycielskiej wspólnoty, warto spojrzeć
na tę kwestię z punktu widzenia aretologii, wskazującej na cnoty, nad którymi
należy popracować w podobnych sytuacjach. Niewątpliwie należą do nich: cierpliwość i niezwykle rzadko dziś przywoływana (poza samą aretologią) długomyślność. Obie są umieszczane – nie bez racji – w „orszaku” cnoty męstwa. Jej
istotą jest u nauczyciela „podtrzymywanie wysiłku” zmierzania ku dobru ucznia,
niezniechęcania się trudnościami na drodze do jego urzeczywistniania, „niecofania się przed zagrażającym [uczniowi] złem” (podejmowania z nim walki)55.
Męstwo powstrzymuje nauczyciela przed wadą zuchwalstwa56, która może przejawiać się w tym, że nauczyciel lokuje własne wygórowane ambicje w osobie
ucznia i obarcza go zadaniami ponad jego siły, narażając podopiecznego na poważny stres i zwątpienie w wartość własnego „ja”. Męstwo również nie pozwala
na tchórzostwo57, gdy troska o ucznia i wsparcie jego rozwoju domagają się na55

Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2: Etyka szczegółowa, cz. 1, RW KUL,
Lublin 1995, s. 424.
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rażenia własnego bezpieczeństwa, wejścia w konflikt z przełożonymi czy innymi
podmiotami życia szkolnego.
Cierpliwość jako cnota „zaprzężona do orszaku męstwa” wymaga od nauczyciela „opanowania smutku i zniechęcenia”, „nie pozwala na cofanie się pod
ich wpływem od spełnienia tego, co jest (...) obowiązkiem”58. Tak rozumiana
„cierpliwość” (w nawiązaniu do pokrewieństwa ze słowem „cierpienie”) oznacza sprawność moralną w znoszeniu cierpienia – dyskomfortu, znużenia, jest
zdolnością do pokonywania trudności i przeszkód w osiąganiu pewnego dobra.
W odniesieniu do nauczyciela wymaga przezwyciężenia rutyny, dostrzegania
w każdym, a zwłaszcza w szczególnie trudnym, momencie wychowawczym możliwości wspomagania ucznia w wysiłku rozwijania jego osoby. We współczesnym
rozumieniu cierpliwości umieszczamy również znaczenie, dla którego na gruncie
aretologii zarezerwowano inne pojęcie – długomyślności. Święty Tomasz zdecydowanie odróżniał te cnoty od siebie, choć widział również ich pokrewieństwo. Obie bowiem – w jego rozumieniu – służą „panowaniu nad zniechęceniem wywołanym smutkiem z powodu jakiegoś zła”. Zło to oznacza albo „coś,
co nam sprawia ból, cierpienie lub jakąkolwiek nieprzyjemność”, albo „samą
nieobecność jakiegoś dobra, którego bardzo pragniemy, którego się spodziewamy”59. Cnota cierpliwości służy panowaniu nad złem w pierwszym ujęciu, cnota
długomyślności wiąże się z panowaniem nad złem w drugim ujęciu60. Długomyślność wymaga od nauczyciela męstwa w walce ze zniechęceniem, gdy cele
wychowania nie są osiągnięte, gdy uczeń zbyt wolno albo wręcz niezauważalnie
kroczy drogą rozwoju i osiągania określonych dóbr w wymiarze osobistym i w relacjach z innymi. J. Woroniecki stwierdza, że cnota długomyślności jest wręcz
„właściwą cnotą wychowawcy”61. W zawodzie nauczyciela, jak w każdej innej
profesji związanej z wychowaniem, nie należy spodziewać się natychmiastowych
58
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rezultatów62. Przeciwnie – są one odroczone w czasie, należałoby je rozpatrywać
w perspektywie całego życia. Nauczyciel kierujący się cnotą długomyślności nie
zniechęca się tym, że jego uczeń jest wciąż taki niedoskonały. Cieszy się z nim
każdym postępem dokonanym na drodze rozwoju, odsłania przed uczniem perspektywę nieustannego doskonalenia jego jestestwa w relacjach z samym sobą
i z otoczeniem. Taka postawa jest wyrazem miłości do drugiego człowieka, którego akceptuje się pomimo jego ułomności. J. Woroniecki zwraca uwagę, iż jako
przymiot miłości długomyślność pojawia się w znanym powszechnie fragmencie
Pierwszego Listu do Koryntian – przetłumaczone na język polski w XIII rozdziale tego listu świętego Pawła słowa: „miłość cierpliwa jest” brzmią po grecku:
„miłość wybiega w dal”63. Należałoby powiedzieć: miłość jest długomyślna – nie
oczekuje natychmiast wspaniałych rezultatów, nie zniechęca się ich brakiem, pomaga w ich osiąganiu bez oczekiwania zań nagrody.
Czyn, który faktycznie doskonali nauczyciela i jego uczniów, wymaga zatem
ostatecznie tego jedynego właściwego odniesienia do osoby, jakim jest cnota miłości64, będąca – jak przekonuje święty Tomasz – tym spoiwem, które zapewnia
doskonałe połączenie w ludzkim działaniu wszystkich cnot kardynalnych: roztropności, umiarkowania, męstwa, sprawiedliwości65. Dziś o tej miłości w odniesieniu do nauczyciela nie mówimy tak szczerze i konkretnie, jak czynił to niegdyś
J.W. Dawid, pisząc o „miłości dusz ludzkich”66, upatrując w niej troski o dobro
moralne ucznia, o jego duchowe udoskonalenie67.
Obawiamy się – całkiem słusznie – płytkiego sentymentalizmu, ale rezygnując z jakichkolwiek prób ulokowania miłości w perspektywie pedeutologicznej,
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tracimy niepowtarzalną okazję zasygnalizowania najważniejszej sprawy w relacjach nauczyciel–uczeń. Warto więc podjąć wysiłek ukonkretnienia tej kwestii.
Każda miłość, w tym miłość nauczyciela, kroczy drogą świadectwa, które wymaga odważnego głoszenia prawdy, niekiedy męczeństwa: „Świadek to ktoś, czyjego życia i myśli nie da się rozdzielić. Żyje swoimi słowami tak, jak oddycha powietrzem. Dlaczego tak mało doradza i nie poucza z namaszczeniem. Zna bowiem
ciężar słów, które nie są dla niego świątecznymi girlandami czyniącymi pozór piękniejszym, lecz są czymś ważkim. Jan Patočka nazywa to «życiem w prawdzie»”68.
Przy okazji wspomnienia powyżej czeskiego myśliciela warto przypomnieć, że sam J. Patočka poświadczył życiem wierność prawdzie. Zmarł po
morderczych przesłuchaniach przeprowadzonych przez służbę bezpieczeństwa
po podpisaniu przez niego Karty 77 – wyrażającej sprzeciw wobec polityki
komunistycznej Czechosłowacji.
Wydaje się, że słowo „męczeństwo”, zwłaszcza w przypadku nauczycieli pracujących w warunkach pokoju, w krajach demokratycznych, to pewna przesada.
Niemniej jednak rzeczywistość kulturowa takich państw również nie jest pozbawiona tendencji totalizujących, związanych choćby ze zjawiskami poprawności
politycznej, społecznego konformizmu, rywalizacji ekonomicznej. Dlatego za
J. Filkiem można rzec: „wielki wychowawca to zwykle wychowawca prześladowany”69. Nie zgadza się on w żadnych warunkach na krzywdę swojego podopiecznego. Jako nauczyciel będzie walczył ze wszystkimi, którzy godzą w dobro
ucznia – jego godność i pomyślny rozwój. Aż po swoiste (faktyczne) męczeństwo, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.
Wydaje się, że współcześnie jest wyjątkowo trudno mówić przekonująco,
bez patosu o miłości i świadectwie jako szczególnym znamieniu nauczycielskiego
czynu, bez taniego sentymentalizmu albo pomówienia o niego. Niemniej jednak, zwłaszcza przy okazji analizy kryzysowych sytuacji wychowania w szkole,
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pojawia się u nielicznych wprawdzie myślicieli postulat miłości jako „podstawowej siły wychowania”, która w swojej istocie jest – jak chce K. Jaspers – „stawaniem się sobą w komunikacji z inną osobą”70. Miłość bowiem – wedle tej intuicji wybitnego egzystencjalisty – pozwala każdemu być sobą. Miłość nauczyciela
otwiera uczniowi drogi do odpowiedzialnego czynu.
Dzieje się tak między innym za sprawą dostarczenia przez nauczyciela owej
„hipotezy roboczej”, dzięki umożliwieniu uczniowi wejścia w doświadczenie egzystencjalne71, w którym pojawi się okazja do pozytywnej interwencji, dającej
uczniowi możliwość doskonalenia się w cnotach. J. Horowski, przyznając rację
J. Woronieckiemu, zwraca uwagę na to, że: „Rozwój cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania oraz męstwa rozpoczyna się (...) od drobnych czynności, podejmowanych na rzecz innego człowieka. Wykonując czyny
moralnie dobre człowiek doskonali się stając się zdolnym do moralnie dobrych
działań o coraz poważniejszej materii”72.
Jednoczesna troska nauczyciela o czyn własny i otwieranie przed uczniem
możliwości dokonywania choćby najdrobniejszych – jak się może zdawać – czynów dobroci, zabiegająca o tworzenie relacji z innymi ludźmi, stwarza realną
szansę budowania wspólnego dobra, w którym każdy uczestnik wychowania doskonali sam siebie i staje się źródłem doskonalenia dla innych. Troska ta znosi
perfekcjonistyczne dążenia nauczyciela nastawione na indywidualną doskonałość moralną, mierzoną miarą zewnętrznych standardów formalnych. Punktem
wyjścia dla niej jest zawsze realna osoba – uczeń – ze swoim nieodgadnionym potencjałem rozwojowym, ze swoimi pragnieniami i wolą jako wyzwaniami do pracy wychowawczej, wspierającej twórczy i odpowiedzialny czyn samego ucznia.
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PERFECTIORISM AS A RULE ORGANIZING
TEACHER’S PROFESSIONAL ACTIVITIES
Summary
The article reminds a category of perfectiorism that occurs rarely in pedagogical
reflection. This concept means an ethic attitude directed towards a good act, an act which
truly improves its performer, but also his relations with other people, and often also these
people. In teacher’s case this act is oriented to student’s good. Perfectiorism doesn’t allow
the teacher to be entrapped by perfectionism, the essence of which is fidelity to external,
formal moral norms instead of caring for a real human being (actual student) with his
unpredictability, and sometimes heavy burden of experience. The author of these reflections tries to present both, the cultural conditions which impede perfectiorism, as well
as a need and possibilities of forming this attitude in teachers by and in themselves and
in their pupils.
Translated by Magdalena Dziaczkowska

Małgorzata Kunicka
Uniwersytet Szczeciński

PERFEKCJONIZM WYCHOWAWCY:
POMOC CZY PRZESZKODA W WYCHOWANIU
Wychowawca rysuje duszę wychowanka. Od tego, kim jest wychowawca,
w dużej mierze zależeć może, kim będzie jego wychowanek. Dla pedagogiki fundamentalne staje się więc pytanie: kim jest człowiek? W poszukiwaniu odpowiedzi na nie niezbędne staje się odniesienie do „odpowiedniego systemu wartości”, „związku etyki i wychowania”, oparcie pedagogiki „na pełnej antropologii
i na słusznej etyce oraz określonej aksjologii, które stanowią fundament refleksji
o wychowaniu człowieka jako osoby”1.
Dzisiaj pedagogika opiera się nie na antropologii i etyce, lecz na psychologii,
a wychowanie jest zastępowane psychoterapią i manipulacją. A przecież człowiek jako byt osobowy i suwerenny realizuje się przez swą rozumność i wolność
w świetle dobra jako motywu działania. W rozchwianej aksjologicznie rzeczywistości swoistym kryterium i wyznacznikiem postępowania na miarę człowieka
i człowieczeństwa staje się godność osobowa, która przysługuje każdemu tylko
z tej racji, że jest człowiekiem. Jest ona wrodzoną, stałą, niezniszczalną wartością
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człowieka, wpisaną w jego ontyczną strukturę, co oznacza, że człowiek nie może
się jej pozbyć, tak jak nie może się pozbyć własnej natury2.
Dziecko jako układ odniesienia dla systemu współczesnej aksjologii jest uniwersalnym miernikiem humanizmu i moralności społecznej. Aksjonormatywny
ład społeczny to – według H. Nogi – „zorganizowany porządek wyborów, oparty
na przyjętej hierarchii wartości i wyznaczający porządek dążeń jednostki ludzkiej.
W takim rozumieniu osobowość może być pojmowana jako ciągłe tworzenie ładu
moralnego w sobie, a także odpowiedniego ładu w otaczającej człowieka rzeczywistości”3. Wewnętrzny ład moralny jest permanentnie i dynamicznie tworzony.
W wychowankach ten ład współtworzy wychowawca, realizujący spotkanie osób,
które sprzyja wzrastaniu ku pełni człowieczeństwa, rozwojowi potencjału tkwiącego w dziecku i przygotowaniu go do rozwoju cnót. Zadaniem wychowawcy jest
wypracowanie wraz z wychowankiem stałej dyspozycji do poznawania i wyboru
prawdy. Wychowanie jako aktualizacja możności człowieka polega więc na ciągłym wypracowywaniu sprawności intelektualnych i moralnych.
Środkiem zaradczym, swoistym panaceum na aksjologiczny chaos, relatywizm moralny, nieobecność prawdy w życiu społecznym jest oparcie wychowania na aretologii, czyli teorii cnót. Pedagogika aretologiczna zapoczątkowana
przez Arystotelesa i Akwinatę, stanowiąca syntezę humanizmu greckiej paidei
i chrześcijańskiej pedagogiki jest – zdaniem M. Krasnodębskiego – niezbędna
dla skonstruowania realistycznej filozofii wychowania, która podkreśla znaczenie sprawności intelektu i cnót woli w wychowaniu człowieka. Celem wychowania jest zintegrowana moralnie osoba, której działania wyznaczone są przez
usprawniony intelekt i wolę4. Świadome i celowe oddziaływanie na człowieka
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F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, KUL, Lublin 2001, s. 75–76.
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dokonuje się poprzez kształtowanie charakteru, to jest aktywnej i wartościującej
postawy człowieka wobec rzeczywistości, stałego usposobienia wewnętrznego,
które nadaje jego postępowaniu określony kierunek.
Współczesna etyka cnót poszukuje odpowiedzi na pytanie, jaki powinien
być człowiek (także i nauczyciel)? Według etyków cnót, teorie etyczne, w miejsce
analizowania czynów pod względem ich moralnej wartości, powinny koncentrować się na kwestiach moralnego wychowania sprawcy czynów, kształtowania
jego motywacji, intencji, postaw moralnych oraz doskonalenia dyspozycji do
moralnie dobrych czynów, to znaczy na rozwoju cnót. Większość zwolenników
współczesnej etyki cnót bazuje, zdaniem N. Szutty, na idei perfekcjonizmu, nawiązując do koncepcji Arystotelesa, według którego celem człowieka jest spełnienie się – aktualizacja ludzkich potencjalności. Perfekcjonizm jest tu rozumiany
przez N. Szuttę jako teoria etyczna, która zakłada teleologiczny schemat uzasadniania moralności, przy czym cel człowieka jest określany jako doskonalenie się,
spełnienie, integralny rozwój. W perfekcjonizmie czyn jest moralnie dobry, o ile
doskonali swego sprawcę. Jest to koncepcja przyjmująca perspektywę moralnego
podmiotu5. Miarą wartości czynu jest moralna kondycja jego sprawcy: cnotliwy
i dobry moralnie człowiek będzie wykonawcą dobrych działań i sprawcą moralnie wartościowych czynów. Ocena moralna czynu dokonywana jest po uwzględnieniu oceny kondycji jego sprawcy; nie pozostaje uzależniona tylko od faktu
realizacji ideału dobrego życia, ale zależna jest także od bieżącego stanu kondycji
moralnej sprawcy czynu. Wartość moralna czynu jest zatem wtórna względem
wartości moralnej jego sprawcy.
W wątku perfekcjonistycznym etyki normatywnej określone są miary moralnej doskonałości, cnoty, które powinny cechować człowieka6. Cnotę określa się
jako dyspozycje moralne, dzielność, wartość wyrażaną w zachowaniach, sprawność moralną. Sprawności to dyspozycje, gotowość, skłonność, cechy osobowo5
6

N. Szutta, Status współczesnej etyki cnót, „Diametros” 2004, nr 1, s. 70–84.

Etyka. Dziedziny i zadania refleksji etycznej, www.psychologia-teksty.yoyo.pl/?m=200703
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ści, właściwości psychiczne; to pojęcie wyrażające założenie, że istnieją w człowieku pewne względnie stałe warunki wywołujące skłonność do wykonywania
określonych czynności, które pod wpływem oddziaływań się rozwijają. Sprawności, w tym także sprawności moralne, nabywa się i je doskonali. Oznaczają
bowiem one stałą zdolność człowieka do spełniania aktów moralnie dobrych;
stanowią jakby składnik godności osobowościowej, tej nabywanej, wynikającej
ze sposobu postępowania, zachowania człowieka, ułatwiające współżycie ludzi.
Perfekcjonizm jest doktryną filozoficzną, która za najwyższą wartość przyjmuje doskonałość osobistą. Postulat dążenia do ideału oraz rozwijania cnót osobistych jest próbą realizacji wzoru człowieka doskonałego. Z jednej więc strony
perfekcjonizm może być wiązany z eudajmonizmem (perfekcjonistycznym),
gdzie dążenie do szczęścia utożsamiane jest z dążeniem do własnej doskonałości
(Arystoteles), z drugiej jednak może być utożsamiany z rygoryzmem, w którym
motywem działania nie jest szczęście, lecz poszanowanie prawa lub poczucie
obowiązku (I. Kant). Perfekcyjny rozwój człowieka jako osoby pociąga za sobą
przyjęcie zasady, w której moralnie dobre jest to, co służy doskonałemu rozwojowi człowieka, zaś moralnie złe jest to, co go od tego odwodzi. Rygoryzm (moralny) zaś narzuca konieczność wypełniania obowiązku jako jedynie słusznego
moralnie postępowania oraz bezwzględnego przestrzegania norm moralnych.
Perfekcjonizm związany z rygoryzmem, w którym dążenie do doskonałości wynika z poczucia powinności odnajdywany jest między innymi w filozofii H. Elzenberga. Perfekcjonizm pojmowany jest przez niego jako zdolność człowieka
do poznania i realizowania wartości perfekcyjnych7, co implikuje obraz człowieka, którego życie nakierowane jest na realizację wartości tego typu, a głównym
motywem doskonalenia człowieka jest poczucie obowiązku stawiane ponad dążeniem do szczęścia.
Czy zatem wychowawca powinien być perfekcjonistą w myśleniu i działaniu? Na ile perfekcjonizm pomaga, a na ile przeszkadza w wychowaniu? Jaki rys
7

H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Znak, Kraków 1994,
s. 261.
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pozostawia na wychowankach perfekcjonizm wychowawcy? W jakim typie osobowości perfekcjonizm uważany jest za jego cechę charakterystyczną? Czy można wskazać najbardziej pożądany dla nauczyciela-wychowawcy typ osobowości?
Z punktu widzenia wychowanka, a także ze względu na możliwe do osiągnięcia cele i efekty wychowawcze, istotne wydaje się pytanie, kim jest wychowawca i jaki typ osobowości reprezentuje. Poszukując odpowiedzi na to pytanie
oraz uwzględniając zastrzeżenie, że każda klasyfikacja typologiczna pozostaje
wyłącznie pewnym schematem ułatwiającym poznanie struktury psychicznej
oraz niektórych właściwości osobowych człowieka, dla potrzeb rozważań wykorzystałam typologię osobowości Le Senne’a. Osobowość definiowana jest przez
J.M. Oldhama i L.B. Morrisa jako system obejmujący wszystkie charakterystyczne cechy człowieka, sposób funkcjonowania jego psychiki, to znaczy myślenia,
odczuwania, zachowania8. Temperament człowieka jako genetyczny aspekt osobowości jest wrodzony i dziedziczony, zaś ostateczny kształt osobowości nadawany jest przez środowisko, otoczenie oraz nabywane doświadczenie.
Przyjęta przeze mnie typologia związana jest z R. Le Senne’a, francuskim
filozofem i charakterologiem, który rozszerzył typologię opracowaną przez holenderskiego filozofa i psychologa G. Heymansa oraz holenderskiego psychiatrę Enno D. Wiersmę. Przyjęli oni założenie, że dyspozycjami podstawowymi
dla osobowości człowieka są: 1) emocjonalność, czyli dyspozycja do ulegania
silnym poruszeniom psychicznym nawet wskutek stosunkowo niewielkiej podniety; 2) aktywność, która jest dyspozycją do spontanicznego działania mimo
przeszkód; 3) oddźwiękowość, czyli dyspozycja świadomości do szybkiego lub
powolniejszego, dłuższego lub krótszego przechowywania reakcji na doznane
podniety, a więc długość przechowywania reakcji. Trzy podstawowe dyspozycje
człowieka zostały wzbogacone przez szkołę Le Senne’a wieloma uzupełniającymi.
Wykorzystany przeze mnie do badań kwestionariusz R. Mucchielliego i R. Verdiera obejmuje następujące dyspozycje uzupełniające: 1) zakres świadomości,
8

J.M. Oldham, L.B. Morris, Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz,
myślisz, działasz właśnie tak? Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 1997, s. 28.
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czyli dyspozycję do otwierania lub zacieśniania pola uwagi; 2) biegunowość,
która jest dyspozycją do wojowniczości lub ugodowości; 3) kontaktowość, czyli
dyspozycję do nawiązania łączności z otoczeniem lub do separowania się od innych9. Zgodnie z przyjętymi założeniami trzy dyspozycje podstawowe: emocjonalność, aktywność i oddźwiękowość konstytuują 8 typów osobowości: nerwowiec, sentymentalny, choleryk, pasjonat, sangwinik, flegmatyk, amorfik, apatyk.
J. Tarnowski podaje, że Le Senne dodał – jako czwartą dyspozycję podstawową –
szerokość lub wąskość pola świadomości10, przyjmując, że każdy z ośmiu typów
może być szeroki lub wąski, co podwaja ich liczbę11.
W przeprowadzonych przeze mnie badaniach uczestniczyło 115 studentek
pedagogiki przygotowujących się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Na potrzeby podjętych rozważań poddam analizie wyłącznie
ich dyspozycje podstawowe.
Wykorzystując kwestionariusz Mucchielliego-Verdiera, ustaliłam, jakie
typy osobowości reprezentują respondentki. Tabela 1 pokazuje liczbę studentek
o określonym typie osobowości.
Tabela 1. Typ osobowości badanych studentek
Typ osobowości
1

sentymentalny
pasjonat
sentymentalny/pasjonat
flegmatyk
flegmatyk/apatyk
apatyk
amorfik
sangwinik

9

Liczba studentek
2

33
32
15
12
7
3
2
2

J. Tarnowski, Poznać siebie, zrozumieć innych, Oficyna Współczesna, Wrocław 1996, s. 10–17.

10

Tenże, Z tajników naszego „ja”. Typologia osobowości wg R. Le Senne’a, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1987, s. 19.
11

Tamże, s. 30.
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2

nerwowiec
pasjonat/flegmatyk
sentymentalny/apatyk
sangwinik/amorfik
choleryk/sangwinik
choleryk/nerwowiec
nerwowiec/sentymentalny

1
2
2
1
1
1
1
Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazuje tabela 1, największą grupę stanowią studentki o sentymentalnym (hamująco-emocjonalnym: 33 osoby) oraz autorytatywnym (pasjonat: 32
studentki) typie osobowości.
Połączenie obu typów osobowości, a więc „bycie pomiędzy” pasjonatem
a typem sentymentalnym dotyczy 15 respondentek. Tak więc dwa typy osobowości: sentymentalny i pasjonat reprezentowane są przez blisko 70% badanych
studentek. Analizując najliczniej reprezentowany przez respondentki typ osobowości pod kątem cech związanych z perfekcjonizmem, należy zauważyć, że
charakterystyczne dla niego rysy pojawiają się w niektórych tylko typach osobowości. Perfekcjonista (zgodnie z potoczną wiedzą i powszechnym przekonaniem)
bywa krytyczny wobec siebie, przeświadczony o swojej wyższości moralnej, dąży
do doskonałości własnej. W poczuciu obowiązku często robi to, co powinien
zrobić, a nie to, czego naprawdę pragnie. W swoim działaniu kieruje się powinnością i wewnętrznym przymusem; bywa praworządny, koncentruje się na
teraźniejszości, jego wyższy stan umysłu to perfekcja; potrafi pracować dla sprawy, dla lepszego świata, kierując się normami moralnymi. Wśród preferowanych
zawodów do wykonywania przez perfekcjonistę jest nauczyciel, przy czym jego
perfekcjonizm stanowić może przyczynę paraliżu naturalnej kreatywności, czasami może poprawiać jakość życia, ale też bywa, że perfekcjonista goni za nieosiągalną doskonałością.
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Zgodnie z typologią osobowości Le Senne’a typ sentymentalny, najliczniej
reprezentowany przez badane studentki, charakteryzuje się wysoką emocjonalnością, niską aktywnością oraz sekundalnością.
W zakresie emocjonalności osoby o typie sentymentalnym przejawiają
ukrytą nadwrażliwość, wybuchową impulsywność, podatność na kompleksy, introwersję. Wspólne dla perfekcjonisty i osoby o sentymentalnej emocjonalności
jest brak gotowości do ujawniania stanów wewnętrznych w obawie przed ośmieszeniem i ujawnieniem własnej niedoskonałości. Le Senne twierdzi, że człowiek
o sentymentalnym typie osobowości jest najbardziej podatny na zranienie psychiczne, co dla krytycznego i wymagającego wobec siebie perfekcjonisty jest odczuwaniem raczej obcym. Emocjonalność sentymentalna powoduje, że osobnik
o takim typie osobowości troszczy i kłopocze się każdym szczegółem, gdyż drobiazgi mogą zakłócić jego równowagę psychiczną; perfekcjonista zaś dba o każdy
szczegół, ale z powodu wyrafinowanych wymagań wobec siebie, w obawie przed
przeciętnością.
Dążenie do perfekcji może być przyczyną prokrastynacji, która jest rozbieżnością pomiędzy faktycznym a zamierzonym czasem działania, powstającą w wyniku podejmowania aktywności innego rodzaju. Perfekcjonizm uwidacznia się
już na poziomie wyobrażeń związanych z rezultatem działania, który postrzegany
jest przez perfekcjonistę jako efekt najwyższej jakości. Wystarczy mu satysfakcja
z wyobrażonych efektów i potencjalny podziw innych. Antycypując pozytywne
doznania związane z efektem własnej pracy, w obawie przed ryzykiem wynikającym z rozdźwięku między realnym a wyobrażonym efektem, perfekcjonista
często wycofuje się z własnych zamierzeń. Dla sentymentalnego zaś charakterystyczne jest wyjątkowe wyczulenie na określony zakres zdarzeń przy równoczesnym braku reakcji emocjonalnych na inne pomimo ich obiektywnie większej
rangi. W obu przypadkach efekt może być taki sam: przesadne przejęcie się sobą
i wycofanie się z działania. Zarówno perfekcjonista, jak i sentymentalny często
widzi w sobie i innych przede wszystkim wady i braki. Perfekcjonista dąży do
zmiany sytuacji, chce się udoskonalić, jednak nadmierny perfekcjonizm prowa-
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dzić może do zaniżonych w porównaniu z możliwościami efektów i doprowadzić
do skrajnego niezadowolenia z siebie, konfliktów wewnętrznych aż do stanów
depresyjnych. Sentymentalny zaś, widząc swoje niedoskonałości, nie stara się
zmieniać rzeczywistości, lecz zamyka się w sobie, skutecznie się wycofuje aż do
możliwości przeżywania załamań i depresji. J. Tarnowski, wskazując na introwersję jako cechę charakterystyczną osób o sentymentalnym typie osobowości,
pisze: „sentymentalni są w najwyższym stopniu niezadowoleni z siebie. Stanowi
to często przyczynę ich głębokiej depresji, kompleksów niższości, a nawet skłonności do oskarżania się z win niepopełnionych. Osobnik tego typu doskonale
i wyraźnie widzi swoje braki i słabości, chce się z nich szczerze poprawić, ale
niekiedy staje się wskutek wyolbrzymiania własnych win skrupulatem, a nawet
męczennikiem sumienia”12. Perfekcjonista często bywa skrupulantem, osobą
drobiazgową, dokładną, pedantyczną. Pozostając niezadowolony z wyników
własnej pracy, odczuwając niedosyt i strach przed przeciętnością, perfekcjonista
dąży do subiektywnej doskonałości.
W zakresie badanej aktywności osoby o typie sentymentalnym charakteryzują się, zgodnie z przyjętą przez Le Senne’a nomenklaturą, nieaktywnością,
nieumiejętnością realizacji zamierzonych zadań. Wypływa ona z ambicji aspiracyjnej, która prowadzi sentymentalnego do wielkich planów i zamiarów przy
równoczesnej jego nieaktywności powodującej ograniczone efekty – plany pozostają w sferze aspiracji. Perfekcjonista jest nastawiony na działanie, jest – w przeciwieństwie do sentymentalnego – aktywnym typem osobowości. Motorem
i motywem działania jest jego perfekcjonizm, gotowość do bycia doskonałym,
idealnym, chęć bycia najlepszym, co prowadzi do nadmiernych oczekiwań wobec siebie i niezadowolenia z własnej niedoskonałości. Pomimo że różnica pomiędzy perfekcjonistą a sentymentalnym jest w aspekcie aktywności znacząca,
to porównywalna jest siła dążeń do ideału. Perfekcjonista i sentymentalny mają
wielkie ambicje i wysokie aspiracje, przy czym częstość dochodzenia do celu po-
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zostaje daleko większa u perfekcjonisty niż u sentymentalnego. Tym, co jeszcze
ich odróżnia, jest niezdecydowanie, zniechęcenie, przedwczesna rezygnacja oraz
brak wiary we własne siły tego drugiego oraz pasja, kreatywność, wysokie poczucie konkurencyjności u perfekcjonisty, który ciągle musi udowadniać i przekonywać siebie i otoczenie o swojej wartości.
Działalność sentymentalnego opanowana jest przez niezdecydowanie, nudę,
brak wiary we własne siły, co stanowi przyczynę zahamowania aktywności typu
sentymentalnego. Jego nuda jest wynikiem niemożności urzeczywistniania myśli
i zamiarów, które pozostają w sferze projektów. Perfekcjonista zaś jest pasjonatem starającym się osiągnąć wszystko w ramach określonej dziedziny; nastawiony
jest na działanie, które doprowadza do zakończonego sukcesem końca. Dąży do
wyznaczonego przez siebie celu, choć wie, że wiąże się to z ciężką systematyczną
pracą, która może być znacząco rozciągnięta w czasie. Jego pragnienie udowodnienia sobie i innym, że jest wartościowy, zwiększa jego poczucie konkurencyjności, stając się silnym motorem do działania. Perfekcjoniści bywają niecierpliwi, zawsze są niezadowoleni z efektów własnej aktywności, mając albo zaniżone
poczucie własnej wartości, albo wręcz przeciwnie – zawyżone. Sentymentalny
zaś przy braku wiary we własne siły również bywa niezadowolony z własnych
efektów, ale u niego pojawia się zjawisko zwane przedwczesną rezygnacją, które
polega na dobrowolnym zgodzeniu się na przykre wydarzenie pomimo istnienia
możliwości, by do niego nie dopuścić13.
Z uwagi na nieśmiałość, małą praktyczność, niewiarę w siebie sentymentalni postrzegani są przez otoczenie jako mniej inteligentni niż rzeczywistość to
pokazuje. Natomiast perfekcjonizm odbierany jest jako cecha ludzi wyjątkowo
zdolnych z uwagi na ich bezkompromisowe brnięcie do celu. Ambitność jest
cechą zarówno sentymentalnego, jak i perfekcjonisty. Sentymentalny jest pesymistą niewierzącym we własne siły, natomiast perfekcjonista zwykle uruchamia
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pesymistyczne myślenie na temat tego, jak inni ludzie mogli odebrać dane zdarzenie lub sytuację, wyolbrzymiając swoją porażkę.
W zakresie badanej oddźwiękowości, a więc szybkości i długości przechowywania reakcji, osoby o typie sentymentalnym charakteryzują się sekundalnością, a więc powolniejszą czy wręcz opóźnioną oraz trwalszą reakcją. Ta cecha
predestynuje sentymentalnego do kontroli i uporządkowania życia wewnętrznego, do pracy nad sobą oraz uznawania zasad i reguł. Dla perfekcjonisty nie bez
znaczenia jest system wartości, jakim kieruje się przy podejmowaniu aktywności.
Wartości moralne, rzetelność, lojalność dają perfekcjoniście poczucie pewności,
że działanie będzie skuteczne. Osoby o typie sentymentalnym są wrażliwe na
odpowiedniość własnego postępowania, uznają swą wartość nie tyle ze względu na własne zalety, co raczej z uwagi na właściwe, prawidłowe zachowanie się.
Równie krytyczny wobec siebie i własnego postępowania jest perfekcjonista; jego
nieprzyznawanie się wobec siebie samego do błędów oraz nadmierny wobec siebie krytycyzm powodują, że każdorazowa porażka prowadzi do „wykasowania”
z jego pamięci wcześniejszych sukcesów.
Konsekwencją działania sekundalności w charakterze sentymentalnym jest
tendencja do izolowania się od otoczenia rodząca się wskutek niemożności uzewnętrznienia w działaniu zasobów emocjonalnych i oderwania się od własnego
„ja”. Perfekcjonista duży nacisk kładzie na własny rozwój, pragnie osiągnąć subiektywną doskonałość, nie wycofuje się z życia, lecz niemal zawsze łączy swoją
pasję z życiem osobistym; jest gotowy do uzewnętrzniania własnej emocjonalności w podejmowanym działaniu.
Typ sentymentalny – jak pisze J. Tarnowski – jest źródłem dyspozycji do
takich zalet, jak: delikatność, wierność w uczuciach, zamiłowanie do spokoju
i ciszy, refleksyjność, powaga, godność, umiejętność poprzestawania na małym,
dar rozumienia innych i współczucia, opiekuńczość, naturalna wstrzemięźliwość,
zdolność do samoanalizy, prawdomówność, skłonność do regularnego trybu

Małgorzata Kunicka

78

życia, szlachetność, prawość14. Wady, które są konsekwencją typologicznych dyspozycji sentymentalnego, to: niezadowolenie z samego siebie, niewiara we własne siły, melancholia, skrupulatyzm, niezdecydowanie, nadmierna nieśmiałość,
upór, drażliwość, skłonność do kompleksów, wracanie do przeszłości, niechęć do
nowości, zamknięcie w sobie, lenistwo, egocentryzm15.
Wymienione dyspozycje typu sentymentalnego, najliczniej reprezentowanego przez badane studentki pedagogiki, wykazują tylko częściową zbieżność z cechami perfekcjonisty. Zauważyć zatem należy, że przyszłe nauczycielki małych
dzieci nie wpisują się wprost w potoczny obraz perfekcjonisty, ale można w nich
dostrzec bezpośrednie odniesienie do idei perfekcjonizmu, w której – zdaniem
zwolenników współczesnej etyki cnót – miarą wartości czynu wychowawcy jest
jego kondycja moralna. Z powyższych rozważań wynika, że typ sentymentalny wpisuje się w jakiejś mierze w stanowisko etyczne zwane perfekcjonizmem,
które za najwyższe dobro uznaje doskonałość osobistą, co pokazały ujawnione
dyspozycje. Do szeroko rozumianej idei perfekcjonizmu odwołuje się – jak pisze N. Szutta – większość koncepcji współczesnej etyki cnót, które z tej idei
czerpią uzasadnienie moralności oraz kryterium odróżniania cnót moralnych od
wad moralnych16. Przeciwnicy perfekcjonizmu traktują go jako teorię wyłącznie
opisową i etykę cnót odwołującą się do idei perfekcjonizmu pozbawiają normatywności.
W filozofii H. Elzenberga perfekcjonizm powiązany jest z wartościami perfekcyjnymi oraz z pojęciem wyrzeczenia, które jest wartościowe ze względu na
realizacje wartości. Wartość wyrzeczenia jest pochodna w stosunku do celu, jakiemu służy. U H. Elzenberga – jak pisze A. Nogal – wyrzeczenie wyprowadza
poza świat wartości utylitarnych. Szczęście i cierpienie przynależą do porządku,

14

Tenże, Poznać siebie..., s. 47.

15

Tamże, s. 47–48.

16

N. Szutta, dz. cyt., s. 80.
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który przedstawia się tu jako niższy i wymagający przekroczenia17. Typ sentymentalny, który posiada dyspozycje do takich zalet, jak: szlachetność, prawość,
naturalna wstrzemięźliwość, umiejętność poprzestawania na małym, wpisuje się
w Elzenbergowskie rozumienie idei perfekcjonizmu. Tak więc perfekcjonizm
wychowawcy zmierza w kierunku doskonałości osoby, ciągłego podnoszenia
kondycji moralnej zarówno własnej, jak i wychowanka, do nabywania i doskonalenia sprawności moralnych, wychodzenia przez to z aksjologicznej pustki.
Dążenie człowieka do stawania się lepszym przez każdy czyn podejmowany
z nastawieniem, by był on czynem moralnie dobrym, K. Wojtyła określił (dla
odróżnienia od perfekcjonizmu, w którym człowiek dąży do bycia doskonałym)
perfekcjoryzmem, by podkreślić ulepszanie samego siebie przez czyn, nie czynienie się doskonałym18. Wychowawca respektujący wskazania pedagogiki cnót
uznaje, że wychowanie jest nauczaniem prawd odnoszących się do postępowania
moralnego, a skutkiem sprawności intelektu i cnót woli jest „zintegrowana moralnie osoba, która jest mądra, roztropna, panuje nad własnymi uczuciami i namiętnościami”19. Cnoty wspomagają działanie i osiąganie celu ludzkiego życia,
a pedagogika oparta na aretologii jest realistyczna i skuteczna.
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PERFECTIONISM OF AN EDUCATOR: HELP OR OBSTACLE
IN UPBRINGING
Summary
The text is an attempt to answer the question implemented in the title: is perfectionism of an educator a help or an obstacle in upbringing? Aristotle outlined the idea
of perfectionism tied with eudemonism [perfectionist] in which the pursuit of happiness is identified with pursuit for self-perfection and it clashes with Kantian rigor which
takes the idea of the motive of action not being happiness but respect for law or sense of
duty. Aretalogical pedagogy started by Aristotle emphasizes that upbringing is teaching of
truths regarding moral actions, where an action is morally good if it makes the one performing it more perfect. [Moral] Rigorism imposes the obligation of performing the duty
as the only right moral conduct and strictly complaining with moral norms. The space
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between the conception of perfectionism by Aristotle and Kant is filled with extremely
diverse structure of personality of future educators and teachers of the young generation.
In the text common elements of the sentimental type of personality (represented in the
biggest number by the surveyed students) with the characteristics of perfectionist, who in
common understanding is close to both the concept by Aristotle and Kant’s philosophy,
are sought. Diversified motivation for honest (moral) conduct does not diminish its importance and leads to the conclusion that perfectionism of educators is moving towards
perfection of person, constant improvement of both ones moral condition and the moral
condition of the pupil and therefore it is support for the implementation of the project
which is humanity.
Translated by Przemysław Dudek

Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

DIAGNOSTYKA KREATYWNEGO POTENCJAŁU
I MODELOWANIA OSOBISTEJ PRZYSZŁOŚCI
W STOSOWANEJ AKMEOLOGII KREATYWNEJ

Wstęp
Akmeologia (od greckiego akme – szczyt, wierzchołek) jest nauką o prawidłowościach rozwoju dojrzałości i kreatywnego potencjału człowieka dorosłego
i obiektywnych oraz subiektywnych czynnikach, które wspomagają lub opóźniają osiągnięcie przez niego najwyższego poziomu twórczej dojrzałości osobowościowej i profesjonalnej. Akmeologia kreatywna, która wykorzystuje naukowe
osiągnięcia psychologii rozwoju, jest również społecznie zdeterminowanym wielopoziomowym i całościowym systemem kształcenia dojrzałości i kreatywnego
potencjału człowieka dorosłego, uznawanym za nową dziedzinę wiedzy w psychologii.
Przedmiotem badań akmeologii kreatywnej jest specyfika osiągania szczytowej dojrzałości, sukcesów i kreatywnego potencjału człowieka dorosłego. Akmeologia kreatywna bada obiektywne i subiektywne czynniki rozwoju potencjału człowieka dorosłego oraz kwestie związane z osiąganiem przez niego szczytu
możliwości twórczych w procesie samoaktualizacji. Kształtowanie postaw dojrzałości w procesach innowacyjnych jest odblokowaniem potencjału kreatywnego
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danej osoby oraz rozbudzeniem jej twórczej indywidualności. U ludzi dorosłych
dość często obserwujemy objawy zasklepienia przez rutynę dnia codziennego,
stałą pracę i niezmienne obowiązki. Dlatego też uruchomienie i rozwinięcie kreatywnego potencjału i zdolności twórczych takiego człowieka staje się odblokowaniem źródła mocy, które odtąd zasila jego pracę zawodową oraz poprawia
motywację osiągnięć.

Zagadnienia badawcze
Modelowanie koncepcji kreatywności oraz jej rozwój to dialektyczny proces
dojrzewania stanu potencjalnego, który poprzez obecność refleksji z towarzyszącą jej retrospekcją oraz modelowaniem perspektyw staje się stanem aktualnym.
Tego typu modelowanie przyszłości stanowi podstawę prognozowania będącego
podbudową realnego funkcjonowania w sytuacji zaistnienia któregoś z przewidywanych wariantów sytuacji.
Diagnoza kreatywnego potencjału zakłada utajoną możliwość rozwinięcia
lub wyuczenia pewnych obecnie nieujawnionych właściwości. Kreatywność wykształca się w oparciu o istniejący potencjał twórczy. Stworzenie kategorii „twórczy potencjał osobowości” byłoby niemożliwe bez zbadania aktualnych oraz potencjalnych cech charakterystycznych osoby badanej.
Urzeczywistnieniem potencjału twórczego osobowości są efektywne działania twórcze. Stanowią one pochodną napędu wewnętrznego aktywności kreatywnej podmiotu oraz efektywności procesów twórczych zachodzących u niego
na poziomie świadomym i nieświadomym. Poziom potencjału twórczego rzutuje
na twórczą indywidualność jednostki kreatywnej oraz na jakość jej twórczych
realizacji. Bardzo pożądanymi cechami takiego zespolenia są: zasadniczo nowy
poziom harmonijnej jedności (kongruencji) oraz wysoka efektywność procesu
twórczego zachodzącego na poziomie świadomości i nieświadomości.
Potencjał twórczy jako kategoria dynamicznej struktury osobowości obejmuje całość uzdolnień, które wykształcają się poprzez efektywne działania twór-
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cze. Wzbogaceniem tego potencjału są nowe cechy osobowości, które pojawiają
się, gdy twórca osiągnie odpowiedni wiek.
Kreatywność jako integralny wskaźnik w strukturze osobowości określa się
na podstawie ośmiu cech: twórczego myślenia, ciekawości, oryginalności, wyobraźni, intuicji, emocjonalności i empatii, poczucia humoru, twórczego podejścia do zawodu jako kreatywnych charakterystyk człowieka dorosłego.
Testy „Kreatywny potencjał” i „ Kreatywny potencjał – wersja rozszerzona”
mojego autorstwa pozwalają oszacować poziom kreatywności jednostki, jej predyspozycje i potencjał twórczy. Ich innowacyjność wyraża się w możliwości diagnozowania nie tylko podświadomych procesów, ale także potencjału kreatywności. Możliwe jest to po przeprowadzeniu czterech podtestów: „Ja – realne”,
„Ja – idealne”, „Ja – odzwierciedlone” i „Ja – koncepcja”. Porównanie czterech
wyżej wymienionych obrazów „Ja” stanowi podstawę oceny rezerw twórczych
jednostki oraz jej potencjału w tej dziedzinie.
Najważniejsze strategie i metody diagnozowania zastosowane w testach
„Kreatywny potencjał” i „ Kreatywny potencjał – wersja rozszerzona”:
1. Są to kompleksowe testy, które składają się z czterech podtestów. Dają
one możliwość interpretacji ukrytych mechanizmów twórczych psychiki
na podstawie dokonywanych wyborów w różnych sytuacjach życiowych.
2. Testy pozwalają określić potencjał twórczy jednostki. Wynika to z możliwości uzyskania czterech sylwetek psychologicznych: „Ja – realne”, „Ja
– idealne”, „Ja – refleksyjne”, „Ja – koncepcja”. Pod tym względem testy
te są pełniejsze od tradycyjnych testów przeznaczonych do oceny aktualnego stanu jednostki.
3. Testy formułują osiem wyznaczników kreatywności: 1. Myślenie twórcze;
2. Ciekawość; 3. Oryginalność; 4. Wyobraźnia; 5. Intuicja; 6. Emocjonalność, empatia; 7. Poczucie humoru; 8. Twórcze podejścia do zawodu
w różnych aspektach osobowości: „Ja – realne”, „Ja – idealne”, „Ja – odzwierciedlone” i „Ja – koncepcja”.
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4. Porównanie uzyskanych sylwetek psychologicznych pozwala ujawnić
ukryte determinanty cech psychologicznych jednostki. Uzyskane sylwetki umożliwiają łatwe określenie każdego wyznacznika kreatywności
w podtestach: „Ja – realne”, „Ja – idealne”, „Ja – odzwierciedlone”, „Ja
– koncepcja” oraz poznanie zależności między poszczególnymi wyznacznikami.
5. Testy „Kreatywny potencjał” i „Kreatywny potencjał – wersja rozszerzona” mogą być wykorzystywane zarówno do badań naukowych w dziedzinie psychologii, jak i w pracy praktycznej psychologa prowadzącego
konsultacje indywidualne.
Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonych testów pozwalają sklasyfikować badanych pod kątem ich cech twórczych. Staje się również możliwe
porównanie otrzymanych wyników nie tylko według kryteriów ilościowych, ale
również jakościowych. Pozwala to wyznaczyć najlepszą strategię stymulacji rozwoju oraz opracowywać indywidualne programy twórczego rozwoju jednostek.
Zastosowana metoda diagnozowania oraz opracowany program komputerowy testów „Kreatywny potencjał” i „ Kreatywny potencjał – wersja rozszerzona”
umożliwiają szybkie, rzetelne i trafne badanie możliwości twórczych jednostki.
Procedura testu jest prosta i efektywna. Kwestionariusz może być wykorzystywany dla testowania mężczyzn i kobiet w wieku od 17. do 59. roku życia – test
„Kreatywny potencjał” od 17. do 33. roku życia, a „Kreatywny potencjał – wersja rozszerzona” od 34. do 59. roku życia. Testy umożliwiają również nakreślenie
twórczych sylwetek psychologicznych.
Interpretacja psychologicznego profilu kreatywności odbywa się na podstawie nałożenia się dwóch lub kilku profili (rys. 1):
1. „Ja – realne” > „Ja – idealne” – przedstawia możliwość wyróżnienia nie
tylko ilościowego, lecz również i jakościowego poziomu potencjału twórczego i rezerw kreatywności dorosłej osobowości.
2. „Ja – realne” < > „Ja – refleksyjne” – określa poziom samooceny (zaniżony
lub zawyżony) w porównaniu do wyobrażeń człowieka oraz refleksyjną
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Rysunek 1. Psychologiczne profile „JA” Kreatywnego
Źródło: opracowanie własne.
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ocenę przedstawioną przez ekspertów odnośnie do osobowości badanego, bazującej na ocenie jego postępowania.
3. Należy pamiętać, że przy diagnozowaniu trzeciego subtestu „Ja – refleksyjne” wskazana jest zamiana testu z partnerem i odpowiadanie na pytania z pozycji oceny kreatywnych cech osobowości partnera. Często efekt
niewłaściwej samooceny na podstawie wyników „Ja – realne” i obiektywnej oceny innych osób jest konstrukcyjny.
4. „Ja – realne ” < > „Ja – koncepcja” – pozwala określić poziom potencjalnych rezerw samoaktualizacji, konceptualne upodobania osoby badanej
na podstawie jej kompleksowego wyobrażenia o świecie, społeczeństwie
i o sobie, bazując na swoich wartościowych profilach, doświadczeniu życiowym niezrealizowanego w „Ja – realnym” na poziomie samoaktualizacji osobowości dojrzałej.
W wyniku potwierdzenia hipotezy zademonstrowano konstruktywną trafność testu „Kreatywny potencjał” jako środka pomiaru sumy ośmiu wskaźników
kreatywności określających kreatywność osobowości za pomocą czterech subtestów. Jak wykazało badanie, konstruktywna trafność jest reprezentatywną demonstracją rzetelności testu, dla którego ustanowienie jedynego kryterium jego
uzasadnienia jest utrudnione. Przejawia się to w tym, że zamiast jednego wyniku
w teście „Kreatywny potencjał” uwzględnia się osiem wskaźników w 4 subtestach
i poziomach ich przejawów u badanej osoby.
Hipoteza o zgodności rozrzutu empirycznego wskaźników testu z normalnym rozrzutem potwierdza się pełnomocnym prawdopodobieństwem na
poziomie 95%. Zgodność między pytaniami materiału stymulującego i indeksami-czynnikami świadczy o tym, że pytania testu opracowano poprawnie we
wszystkich czterech subtestach.
Czynnik kompleksowy „kreatywność” jest nowym wskaźnikiem integralnym. W ten sposób można mówić o integralnym wskaźniku kreatywności, który
można obliczyć w sposób następujący:
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–6,760
8 – twórcze podejście do zawodu
KREATYWNOŚĆ = (-----------------------------------------------------) x 0,802 +
1,951
–6,413
–6,600
2 – ciekawość
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+ (---------------------------) x 0,798 + (------------------------) x
2,087
1,966
–6,667
1- twórcze myślenie
x –0,756 + (-----------------------------------) x
1,905
–7,520
6 – emocjonalność, empatia
x 0,719 + (----------------------------------------------) x 0,660 +
1,720
–6,547
–7,160
3 – oryginalność
4 – wyobraźnia
+ (------------------------------) x 0,633 + (------------------------------) x 0,563,
1,765
1,677
gdzie:
6,760 – średnia wielkość według czynnika „twórcze podejście do zawodu”,
0,802 – obciążenie jako wkład indeksu w nową integralną charakterystykę,
1,951 – standardowe odchylenie według ósmego indeksu.
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Badanie pokazuje, że dana prawidłowość będzie obserwowana stale.
Kreatywność jest nowym integralnym wskaźnikiem i może być obliczona według następującego wzoru:

gdzie:
K – kreatywność,
X1 – średnia wielkość według czynnika „twórcze podejście do zawodu”,
Y1 – standardowe odchylenie według czynnika „twórcze podejście do zawodu”,
Z1 – wkład czynnika „twórcze podejście do zawodu” w nowy integralny charakter.
Wartość współczynnika rzetelności polskiej wersji metody (α Cronbacha)
w różnych badanych grupach wahała się od 0,81 do 0,83. Wynosiła odpowiednio: 0,81 dla grup młodzieży w wieku od 17 do 33 lat (N = 307; 173 kobiety,
134 mężczyzn); 0,83 dla grup osób dorosłych w wieku od 34 do 59 lat (N = 432;
275 kobiet, 157 mężczyzn).
Ogólna rzetelność zgodności wewnętrznej wyniosła RH = 0,83.
Wartość współczynnika podziału połówkowego Guttmana określającego rzetelność połówkową (dla twierdzeń parzystych i nieparzystych) wynosiła:
α = 0,71, współczynnika korelacji międzypołówkowej – α = 0,67.
Stwierdzono również dość satysfakcjonującą stabilność narzędzia.
Po diagnostyce kreatywnego potencjału osobowości można zaproponować
metodykę korekcji i rozwoju kreatywnego potencjału osobowości. Może ona
przeprowadzać się zarówno tradycyjnymi, jak i innowacyjnymi metodykami.
Proponujemy autorską metodykę korekcji i rozwoju kreatywnego potencjału osobowości w procesie prognozowania i technik modelowania przyszłości
w procesie korekcji osobowości.

Diagnostyka kreatywnego potencjału i modelowania osobistej przyszłości...

91

Metoda autorska modelowania osobistej przyszłości i antycypacja
kreatywnego potencjału osobowości
W początkowym stadium kształtowania postaw innowacyjnych konieczne
jest wyeliminowanie krępujących stereotypów w myśleniu i zachowaniu, zaktywizowanie potencjału twórczego oraz doprowadzenie do świadomości wewnętrznych perspektyw rozwoju własnej osobowości. W następnym stadium powinno
zostać wzmocnione pozytywne nastawienie, które mobilizuje twórczy potencjał
i podtrzymuje twórczą aktywność we wszystkich fazach rozwiązań kreatywnych.
Na podstawie badań autorka niniejszego artykułu proponuje nowe podejście przy urzeczywistnianiu metody modelowania osobistej przyszłości i antycypacja kreatywnego potencjału osobowości według 12 kroków antycypacji rozwoju osobowości.
Innowacyjną metodę modelowania osobistej przyszłości i antycypacja kreatywnego potencjału osobowości mającą służyć pomocą w osiąganiu szczytów
dojrzałości twórczej można przedstawić w postaci modelu „wspinaczki na szczyt”.
Po relaksacji uczestnik proszony jest, aby wyobraził sobie pożądany szczyt
góry (maksymalne życiowe osiągnięcie), na którą należy wejść, aby uzyskać pożądany wynik. Wspinaczka na szczyt realizowana jest w 12 etapach (rysunek 2).
Jeszcze raz, będąc w relaksacyjnym stanie uspokojenia, należałoby „przejść”
myślowo przez wszystkie etapy własnego samodoskonalenia, ale tym razem
przejście to powinno odbywać się bez jakichkolwiek komentarzy, z nastawieniem
na głębokie wewnętrzne uzmysłowienie sobie stanu emocjonalnego oraz spokojne uświadomienie sobie własnego życia jako dochodzenia do szczytu osobistej
dojrzałości twórczej (rysunek 3).

92

Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy

Rysunek 2. Etapy osiągania najwyższych możliwości kreatywnych
według autorskiej metody modelowania osobistej przyszłości
Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Autobiograficzne modelowanie etapów samodoskonalenia według innowacyjnej technologii „antycypacji rozwoju
osobowości oraz dochodzenia do szczytu twórczego rozwoju”
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Zakończenie
Nowy dział wiedzy, którym jest akmeologia kreatywna, zespala wiedzę o ludziach twórczych i osiąganiu szczytowej dojrzałości kreatywnej i sukcesów człowieka dorosłego. Akmeologia kreatywności integruje wiadomości o podstawowych tendencjach rozwojowych osobowości twórczej, która traktowana jest jako
struktura dynamiczna uczestnicząca w procesie osiągania szczytu możliwości
twórczych. Wyrasta z osiągnięć i tradycji psychologii, czyniąc obszarem poznania
całą ludzką kulturę, ponieważ traktuje ją jako wynik twórczości dojrzałych osobowości, które uczestniczą w procesie samoaktualizacji, realizując się w różnych
sferach ludzkiej działalności.
Akme jest fenomenem dojrzałości osobowościowej człowieka twórczego,
który samorealizalizuje się poprzez działalność społeczną, kontakty interpersonalne, życie duchowe, osobiste, rodzinne, zawodowe oraz inne sfery osobistej
aktywności i innowacji.
Nowa metoda autorska i innowacyjna technologia modelowania osobistej
przyszłości i antycypacja kreatywnego potencjału osobowości pozwala osobowości kreatywnej samoaktualizować się i zobaczyć oczyma wyobraźni przyszłe komplikacje oraz różne wersje osiągania twórczych wyników. Po fazie przewidywania
zaczyna się proces kształtowania oraz urzeczywistniania idei. Najważniejsze, aby
psychologiczne nastawienie osobowości na realizację technologii innowacyjnej
zaistniało spontanicznie. To, co wcześniej wydawało się apriorycznie niemożliwe,
przez co było kwestionowane oraz nie mogło zaistnieć w praktyce, obecnie lokowane jest w obszarze rzeczy możliwych do urzeczywistnienia. Aby tak się stało, należy
przenieść się w przyszłość myślami, które zostały uwolnione od stereotypów przeszłości. Zaistnienie takiego stanu stwarza psychologiczną przesłankę pojawienia się
nowych odkryć oraz urzeczywistnienia najbardziej śmiałych perspektyw osiągania
szczytów dojrzałości twórczej w stosowanej akmeologii kreatywnej.
Akmeologia kreatywna jako nauka stosowana, wychodząc z doskonalenia
osobowości twórczej, przewiduje wieloetapowy rozwój jej kreatywnego potencja-
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łu. Nauka ta uznaje, że zaktywizowane twórcze kompetencje zawodowe stanowią
główny, podstawowy wyznacznik poziomu profesjonalizmu, decydując o randze
indywidualności twórczej oraz stopniu samoaktualizacji specjalisty.

Bibliografia
Wiszniakowa N., Akmeologia kreatywna. Psychologia kreatywności i osiągania szczytowej
dojrzałości twórczej człowieka dorosłego, Instytut Postępowania Twórczego IPT,
Łódź 2003.

DIAGNOSTICS OF CREATIVE POTENTIAL AND PERSONAL
FUTURE MODELING IN CREATIVE ACMEOLOGY
Summary
Diagnosis of creative potential involves latent opportunity to develop or learn some
currently undisclosed properties. Creativity develops on the basis of existing creative
potential. Creating the category „creative potential of personality” would be impossible
without examination of current and potential characteristics of the tested person. The
tests „Creative potential” and „Creative potential – extended version” by Natalia Vishnyakova-Zelinskiy allow to estimate the level of creativity of the individual, their abilities and creative potential. Their innovation is expressed in the possibility of diagnosing
not only unconscious processes but also the potential for creativity. It is possible when
four subtests: the „Real-self ”, the „Ideal-self ”, the „Reflected-self ” and „Self-concept” are
done. Comparison of these four images of „I” is the basis for creative reserves assessment
of individuals and their potential.
The main strategies and methods of diagnosing used in the „Creative Potential Test”
and „Creative Potential Test – Extended Version” are as follow:
1. Complex tests, each composed of four subtests. They allow to interpret mind’s hidden creative mechanisms on the basis of one’s own choices in everyday situations.
2. The tests reveal one’s own creative potential. It is defined on the grounds of one
of the psychological profiles: the „Real-self ”, the „Ideal-self ”, the „Reflected-self ”
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and the „Self-concept”, obtained after filling in the tests. In this sense, the tests
are much more adequate than traditional ones used to estimate one’s current
condition. The comparison of the psychological profiles allows to reveal hidden
determinants of one’s psychological features. The profiles allow to easily determined every creativity marker within the subtests: the „Real-self ”, the „Ideal-self ”,
the „Reflected-self ” and the „Self concept”; as well as recognition of the markers’
relationships.
3. By different manifestations of one’s personality, the tests distinguish eight creativity markers: 1) creative thinking; 2) curiosity; 3) originality; 4) imagination;
5) intuition;
6) sensibility/empathy; 7) sense of humour; 8) creative approach to the profession.
They also allow to outline creative psychological profiles.
4. The method of diagnosing and the computer program for the „Creat i ve p oten tia l test” and the „Creative potential test - extended version” enable quick,
reliable and accurate testing of one’s creative potential. The procedure of the test
is simple and effective.
5. The „Creative potential test” and the „Creative potential test– extended version”
can be used both for scientific psychological research and in psychological practice for personal consultancy.
The information acquired in the tests allows to classify the examined according to
their creative features. Therefore, an opportunity arises to compare the tests results both by
quantitative and qualitative criteria. This contributes to planning the best development stimulation strategy and allows to work out creativity development programs for individuals.
The questionnaire can be used for both men and women respondents, aged 17 to 59.
Natalia Vishnyakova-Zelinskiy, the author of this research, proposes a new approach to
the implementation of the method „future personal modeling and anticipation of creative
personality potential” according to 12 steps of anticipation of personality development. Innovative method for „future personal modeling and anticipation of creative personality potential” help to achieve creative maturity and it may be showed as climbing a mountain.
Translated by Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy

Anna Ziółkowska
Uniwersytet Jagielloński

O EMPATII POZNAWCZEJ I EMOCJONALNEJ
W KONTEKŚCIE LUDZKIEGO ZACHOWANIA
Powszechnie przyjmuje się, że termin „empatia” odwołuje się do wrażliwości
i zrozumienia stanów psychicznych innych jednostek. Zdaniem C. Hollina jest
to zdolność widzenia świata, z włączeniem w to postrzegania własnego zachowania z punktu widzenia innej osoby1. R. Hogan zaś utrzymuje, że empatia zawiera
się głównie w konstruowaniu przez jednostkę stanu psychicznego innej osoby2.
Nieco inny wymiar empatii akcentowany jest przez M.L. Hoffmana, dla którego
jest ona afektywną (emocjonalną) odpowiedzią na położenie drugiego człowieka3. Przytoczone rozumienia pojęcia empatii koncentrują się wokół dwóch ludzkich zdolności, a mianowicie umiejętności podzielania cudzych emocji (empatia
emocjonalna, z ang. emotional empathy, EE) i przejęcia perspektywy poznawczej
innej osoby (empatia poznawcza, z ang. cognitive empathy, CE).

1
C. Hollin, Forensic (Criminological) Psychology w Companion Encyclopedia of Psychology,
W.A. Colmen, Routledge, London 1994, s. 1231–1253.
2
R. Hogan, Development of an Empathy Scale, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1969, No. 33, s. 307–316.
3
M.L. Hoffman, The Contribution of Empathy to Justice and Moral Judgment, w: N. Eisenberg, J. Strayer Empathy and its Development, Cambridge University Press, Cambridge 1987,
s. 47–80.
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Empatia odgrywa główną rolę w ludzkim zachowaniu4. Chociaż badacze
często łączą empatię z zachowaniem prospołecznym5, trzeba pamiętać, że może
mieć ona także swój udział w zachowaniach antyspołecznych6, na przykład ludzie
z autyzmem często są opisywane jako jednostki pozbawione empatii i niewrażliwe na emocje innych7. Podobne charakterystyki dotyczą osób z antyspołecznym
zaburzeniem osobowości8 czy schizoidalnym zaburzeniem osobowości9.
W obliczu tak istotnej obecności empatii w ludzkim zachowaniu zasadne zdaje się postawienie pytania, jak empatia ewoluowała i czemu ma służyć.
A. Smith opowiada się za dwoma argumentami10. Pierwszy z nich odwołuje się
do przekonania, że złożoność środowiska społecznego w ludzkiej ewolucji wyselekcjonowała empatię poznawczą, by wzmóc i udoskonalić funkcjonowanie
społeczne jednostki. Podobne stanowisko reprezentują M. Davis, N. Humphrey,
A. Jolly11. Zgodnie z tym podejściem empatia umożliwia ludziom zrozumienie
i przewidywanie zachowania innych z uwzględnieniem ich stanów poznawczych.

4

R. Hogan, dz. cyt.

5

N. Eisenberg, J. Strayer, Empathy and its Development, Cambridge University Press,
Cambridge 1987.
6
D. Bischof-Kohler, The Development of Empathy in Infants, w: M. Lamb, H. Keller, Infant Development: Perspective from German Speaking Countries, Lawrence Erlbaum, Hillsdale
NJ 1991, s. 245–273.
7

S. Baron-Cohen, P. Bolton, Autism: The Facts, Oxford University Press, Oxford 1993.

8

J. Blair, Theory of Mind in the Psychopath, „The Journal of Forensic Psychiatry” 1996,
No. 7, s. 15–25.
9

S. Wolff, Loners: The Life Path of Unusual Children, Routledge, London 1995.

10

A. Smith, Cognitive Empathy and Emotional Empathy in Human Behavior and Evolution,
„Psychological Record” 2006, No. 56, s. 3–21.
11
M. Davis, Empathy: A Social Psychological Approach, Westview Press, Boulder 1996;
N. Humphrey, The Social Function of Intellect, w: R. Byrne, A. Whiten, Machiavellian Intelligence: Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes and Humans, Oxford
University Press, Oxford 1988, s. 13–26; A. Jolly, Conscous Chimpanzees? A Review of Recent
Literature, w: C. Ristau, Cognitive Ethology: The Minds of Other Animals, Lawrence Erlbaum,
Hillsdale 1991, s. 231–252.
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Empatia umożliwia z jednej strony sprawną komunikację międzyosobniczą,
z drugiej zaś pomaga manipulować czy oszukiwać innych.
Drugi z przytaczanych przez A. Smitha argumentów na rzecz istotnej obecności empatii w ewolucji człowieka dotyczy przekonania, że empatia emocjonalna motywuje ludzi do działania na rzecz innych jednostek, skłania ich do podejmowania działań altruistycznych, a w końcu pomaga zaspokoić ich potrzebę
przynależności. Empatia emocjonalna dostarcza podstaw dla budowania serdecznych więzi z innymi, sprzyja budowaniu relacji między rodzicami a dziećmi12,
a także zapewnia koherencję grupy. Co ciekawe, empatia emocjonalna pojawia
się bardzo wcześnie w rozwoju. Zdaniem A. Sagi i M. Hoffmana już u jednodniowego niemowlęcia daje się zidentyfikować wrażliwość empatyczną (dotyczy
empatii emocjonalnej rzecz jasna)13.
O ile wśród badaczy istnieje zgodność, co do istnienia empatii emocjonalnej
i empatii poznawczej, to już możliwe związki i potencjalne zależności między
nimi nie są takie oczywiste. Dla M. Davisa empatia poznawcza i emocjonalna to dwa różne pojęcia, obejmujące dwie odmienne umiejętności znajdujące
swe odzwierciedlenie w ludzkim zachowaniu14. Inni teoretycy proponują, aby
dokonać rozróżnienia między empatią a czystym emocjonalnym „zarażeniem”
(z ang. emotional contagion)15. „Prawdziwa” empatia, zdaniem E. Stauba, zgodnie integruje empatię poznawczą i empatię emocjonalną16. Co więcej, według
tego badacza, empatia poznawcza jest prewarunkiem empatii emocjonalnej.
Rozwojowe zależności między tymi dwoma typami empatii przykuwają uwagę
12
R. Plutchik, Evolutionary Bases of Empathy, w: N. Eisenberg, J. Strayer, Empathy and its
Development, Cambridge University Press, Cambridge 1987, s. 38–46.
13
A. Sagi, M. Hoffman, Emphatic Distress in the Newborn, „Developmental Psychology”
1976, No. 12, s. 175–176.
14

M. Davis, dz. cyt.

15

N. Eisenberg, Empathy and Sympathy, w: M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, Handbook of
Emotions, Guilford Press, New York 2000, s. 677–691, D. Bischof-Kohler, dz. cyt.
16

E. Staub, Commentary on Part 1, w: N. Eisenberg, J. Strayer, Empathy and its Development, Cambridge University Press, Cambridge 1987, s. 103–115.
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L.M. Hoffman17, a M. Davis koncentruje się na charakterystyce sposobów wzajemnego oddziaływania i regulacji obu typów empatii18. J. Strayer idzie jeszcze
dalej i odrzuca podział empatii na dwa typy19.
Mając na względzie opisane powyżej stanowiska teoretyczne, warto zwrócić
uwagę na charakterystykę możliwych związków między empatią poznawczą i emocjonalną w postaci 7 modeli zaproponowanych przez A. Smitha20. Każdy z nich
opisuje charakter możliwej relacji z uwzględnieniem potencjalnych korzyści.
Model 1
Empatia poznawcza i empatia emocjonalna jako nierozerwalne aspekty jednego systemu
Model 2
Empatia poznawcza i empatia emocjonalna jako dwa oddzielne systemy
Model 3
System empatii emocjonalnej jako potencjalne rozszerzenie (z ang. extension) sytemu empatii poznawczej
Model 4
System empatii poznawczej jako potencjalne rozszerzenie (z ang. extension)
sytemu empatii emocjonalnej
Model 5
System empatii emocjonalnej jako potencjalne rozszerzenie (z ang. extension) sytemu empatii poznawczej z informacją zwrotną (ang. feedback)
Model 6
System empatii poznawczej jako potencjalne rozszerzenie (z ang. extension)
sytemu empatii emocjonalnej z informacją zwrotną
17

M.L. Hoffman, dz. cyt.

18

M. Davis, dz. cyt.

19

J. Strayer, Affective and Cognitive Perspective on Empathy, w: N. Eisenberg, J. Strayer,
Empathy and its Development, Cambridge University Press, Cambridge 1987, s. 218–244.
20

A. Smith, dz. cyt.
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Model 7
Empatia poznawcza i empatia emocjonalna jako dwa oddzielne, komplementarne (uzupełniające się) systemy.
Zdaniem A. Smitha, każde z poczynionych rozróżnień w obrębie systemu
empatii emocjonalnej i poznawczej niesie ze sobą pewne korzyści21.
Według tego autora empatia emocjonalna (nazywana przez niego także
wrażliwością empatyczną) została wyselekcjonowana w trakcie ewolucji gatunku ludzkiego. A. Smith twierdzi, że w sytuacji, kiedy inna osoba, a zwłaszcza
ktoś z bliskich lub naszych przyjaciół, doświadcza cierpienia, wówczas my sami
stajemy się emocjonalnie zaniepokojeni i tylko przez okazanie pomocy czy choćby jej usiłowanie jesteśmy w stanie przezwyciężyć swój własny stres. Tak więc
gotowość do empatycznej wrażliwości, w którą wyposażyła nas natura, staje się
narzędziem, za pomocą którego możemy zapewnić sobie dobrostan (na przykład
poprzez likwidację przykrego stanu niepokoju emocjonalnego). Niewątpliwie
w tym kontekście nasze emocje mogą być postrzegane jako mechanizm przeżycia
i środek komunikacji z innymi22. Doświadczanie pozytywnych emocji prowadzi do poczucia bezpieczeństwa, komfortu i sprzyja podejmowaniu aktywności
wymierzonych w stronę świata społecznego. Empatyczna wrażliwość motywuje
nas do wzbudzania w sobie emocji pozytywnych, a tym samym obniża prawdopodobieństwo pojawienia się emocji negatywnych, prowadzących zwykle do
dyskomfortu psychicznego, stresu czy poczucia zagrożenia.

21

Tamże.

22

R. Plutchik, dz. cyt.
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Konsekwencje istnienia empatii poznawczej bez emocjonalnej
Zdaniem A. Smitha obecność empatii emocjonalnej jest dla jednostek niekorzystna w pewnych sytuacjach społecznych23. Dzieje się tak za sprawą fundamentalnej roli empatii emocjonalnej, która może odciągać jednostkę od realizacji jej indywidualnych celów i skłaniać do podejmowania działań bardziej
w trosce o interesy innych niż własne. Okazuje się, że aby skutecznie działać
w świecie społecznym, trzeba bardziej posiąść umiejętność rozumienia innych
ludzi i przewidywania ich zachowania aniżeli podzielać ich stany emocjonalne.
Empatia poznawcza, bez minimalnego udziału empatii emocjonalnej lub z nim,
ułatwia współzawodnictwo, podejmowanie działań konkurencyjnych i machiawelistycznych. Smith wyraża przekonanie, że jednostki, które mogłyby wykorzystywać empatię poznawczą bez udziału empatii emocjonalnej, przetrwałyby
w świecie społecznym w sposób bardziej satysfakcjonujący, skutecznie przy tym
realizując swoje własne cele jednostkowe.

Konsekwencje istnienia empatii emocjonalnej bez empatii poznawczej
Uważa się, że gdyby empatia emocjonalna pojawiała się niezależnie od procesu empatii poznawczej, wówczas emocje empatyczne byłyby zdolne wywierać
na nasze zachowanie natychmiastowy i spontaniczny wpływ. To z kolei mogłoby
zaburzyć poczucie spójności w grupie społecznej, utrudnić synchronizację zachowań jednostki z otoczeniem społecznym.

Konsekwencje integracji empatii emocjonalnej i empatii poznawczej
Zdolność korzystania z dwóch typów empatii w sposób zintegrowany zdaje się być ważna z kilku powodów. Zdaniem A. Smitha, obecność tych dwóch
zdolności, uzupełniających się nawzajem, ułatwia podejmowanie adekwatnych
23

A. Smith, dz. cyt.
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zachowań społecznych i poszerza doświadczenia jednostki w kontakcie z innymi ludźmi24. Empatia emocjonalna może motywować do podejmowania działań
prospołecznych, zaś empatia poznawcza „zarządzać” empatycznymi odpowiedziami (reakcjami) jednostki. Dzięki empatii emocjonalnej „wiemy”, że ktoś
potrzebuje naszej pomocy, dzięki zaś empatii poznawczej dowiadujemy się, jaki
rodzaj pomocy byłby najbardziej odpowiedni w danej sytuacji. Integracja empatii poznawczej i emocjonalnej wydaje się mieć największe znaczenie w kontekście
oddziaływań, dokonujących się między członkami rodziny i bliskimi przyjaciółmi. Jak zauważa A. Smith empatyczna troska czerpie zarówno z jednego, jak
i drugiego typu empatii25.
Odnosząc się do powyższych relacji i związków między empatią poznawczą i emocjonalną, uznać należy, że empatia poznawcza i emocjonalna to dwa
oddzielne, ale uzupełniające się systemy, które okazują się kluczowe z punktu
widzenia istotności funkcjonalnej i ewolucyjnej. Scharakteryzowany Model 7
opisuje stan równowagi między skłonnością jednostki do działań altruistycznych
i egoistycznych. Z jednej strony promuje on zachowania obejmujące troskę o bliskich i przyjaciół, z drugiej zaś pozostawia przestrzeń dla zachowań opartych
na współzawodnictwie, konkurencji i przemocy. Zdaniem autorki niniejszego
tekstu, założenia Modelu 7 optymalizują empatyczne przystosowanie się ludzi.
Jak powszechnie wiadomo, empatia odgrywa istotną rolę w budowaniu
i podtrzymywaniu więzi społecznych, a nade wszystko w opiece nad dziećmi (dotyczy zawłaszcza empatii emocjonalnej). Sprzyja także zachowaniom o charakterze konkurencyjnym, pożądanym w niektórych sytuacjach społecznych (empatia
poznawcza). Rzadko jednak podejmowana jest kwestia zaburzeń empatii i ich
konsekwencji dla zachowania jednostek. Dlatego też należy zasygnalizować (za

24

Tamże.

25

Tamże.
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A. Smithem) możliwe zaburzenia empatii w oparciu o założenia teoretyczne prezentowanego wcześniej Modelu 7.
1. Zaburzenie deficytu empatii poznawczej (z ang. cognitive empathy deficit
disorder, CEDD) opisywane jest jako niski poziom empatii poznawczej
przy wysokiej wrażliwości emocjonalnej.
2. Zaburzenie deficytu empatii emocjonalnej (z ang. emotional deficit disorder, EEDD) opisywane jest jako niski poziom empatii emocjonalnej przy
wysokiej zdolności empatii poznawczej.
3. Zaburzenie deficytu empatii ogólnej (z ang. general empathy deficit disorder, GEDD) opisywane jest jako niski poziom empatii poznawczej i niska wrażliwość emocjonalna.
4. Zaburzenie nadmiaru empatii ogólnej (z ang. genaral empathy surfeit disorder, GESD) opisywane jest jako wysoki poziom empatii emocjonalnej
przy wysokiej zdolności empatii poznawczej.
Ad 1
W zaburzeniu tym dominuje empatyczne niezrównoważenie z przewagą
empatii emocjonalnej. Jednostki takie mają skłonność do popadania w problemy
społeczne, co spowodowane jest znacznie zredukowaną umiejętnością rozumienia zachowania innych osób. Pojawiają się trudności z komunikacją interpersonalną i właściwym odczytywaniem motywów leżących u podstaw zachowania innych (na przykład nieumiejętność rozpoznania sytuacji, w której ktoś nas
oszukuje czy wprowadza w błąd). Ludzie dotknięci tym zaburzeniem mają ograniczoną świadomość tego, jak ich zachowanie odczytywane jest przez innych.
Ponadto postrzegają świat społeczny jako nieprzewidywalny i zagrażający.
Ad 2
W zaburzeniu tym dominuje niezrównoważenie empatyczne z przewagą
empatii poznawczej. Jednostki takie mają silnie zarysowaną tendencję do rozumienia zachowania innych w kontekście znajomości ich stanów poznawczych.
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Zwykle ludzie ci charakteryzowani są jako osoby czarujące, wyposażone świetnie
w umiejętności społeczne. Przypisywane jest im doskonałe rozumienie poznawcze cudzych stanów psychicznych przy jednocześnie niewielkiej zdolności do
dzielenia się emocjami (i podzielania emocji wraz z innymi). Uważa się, że osoby
takie są samolubne, skłonne do wykorzystywania innych, a nawet działania na
ich szkodę.
Ad 3
Ludzie dotknięci tym zaburzeniem przypominają pod pewnymi względami
wcześniej scharakteryzowane jednostki (1 i 2). Mogą przejawiać problemy ze zrozumieniem świata społecznego, zachowywać się niekonwencjonalnie (to jest niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami), a nawet głęboko aspołecznie. Mogą także
mieć trudności z podzielaniem emocji innych, skłonność do manipulacji i oszukiwania. Charakterystyczne jest dla nich ograniczone poczucie własnego „ja”.
Ad 4
Osoby dotknięte tym zaburzeniem charakteryzowane są jako posiadające
dobre umiejętności społeczne, niemniej jednak bywają nazbyt wrażliwe na emocje i stany poznawcze innych, co w niektórych sytuacjach społecznych przynosi
więcej szkód niż korzyści.
Istnieją dowody, że zaburzenia w zakresie empatii współtowarzyszą niektórym dysfunkcjom, jak choćby autyzmowi (łączonemu z deficytem empatii poznawczej), schizoidalnemu zaburzeniu osobowości (łączonemu z uogólnionym
deficytem empatii), zespołowi Williamsa (to jest genetycznie uwarunkowanemu
zespołowi wad wrodzonych26; w związku z powiększonym u pacjentów ciałem
migdałowatym, odpowiadającym między innymi za kontrolę strachu, obserwowana jest zwiększona nieufność wobec nieznanych wcześniej osób, nieuzasadnio-

26

Tamże.
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ny lęk przed niektórymi sytuacjami oraz zaburzenia nadreaktywności empatycznej) czy APD (ang. antisocial personality disorder, czyli osobowości dyssocjalnej,
charakteryzującej się zaburzeniem przejawiającym się brakiem poczucia winy,
emocjonalną gruboskórnością, odpornością na karanie. APD diagnozowane jest
u dorosłych, choć rozpoczyna się już w dzieciństwie, a wiązane jest z deficytem
empatii emocjonalnej).
Istnieją zatem powody, dla których warto podejmować wysiłki zmierzające
do pozyskania danych empirycznych dotyczących empatii, a następnie wykorzystywać je dla lepszego zrozumienia tego zjawiska. Zjawiska, które choć pełnią tak
doniosłą funkcję, wciąż pozostają dla nas, póki co, nieodgadnione.
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ON COGNITIVE AND EMOTIONAL EMPATHY IN THE CONTEXT
OF HUMAN BEHAVIOUR
Summary
Given such significant presence of empathy in human behaviour it is reasonable to
ask what empathy is, how it has been evolving and what purpose it should serve.
It is commonly assumed that the term „empathy” refers to sensitivity to, and understanding of the mental states of others. According to C. Hollin (C. Hollin, 1994)
empathy is the ability to see the world, including one’s own behaviour, from another
person’s point of view. On the other hand, R. Hogan (R. Hogan, 1969) holds that empathy primarily involves constructing for oneself another person’s mental state. A slightly
different aspect of empathy is emphasised by M.L Hoffman (M.L Hoffman, 1987), who
defines it as an affective (emotional) response to someone else’s situation. These definitions of empathy focus on two human abilities, i.e. the ability to share the feelings of
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others (emotional empathy or EE) and the ability to take the mental perspective of others
(cognitive empathy or CE).
There is no doubt that empathy, as a moral virtue, provides a basis for building warm
relationships with others, enhances bonds between parents and children, ensures group
cohesion and, at the same time, helps individuals to satisfy their need to belong.
The purpose of this paper is to examine the relationship between emotional and
cognitive empathy in the context of human behaviour.
Translated by Anna Ziółkowska

Małgorzata Szcześniak, Roman Szałachowski
Uniwersytet Szczeciński

DOŚWIADCZENIE WDZIĘCZNOŚCI
JAKO PODSTAWA KSZTAŁTOWANIA WZAJEMNOŚCI
BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ

Wstęp
Fakt, że wiele osób doświadcza wdzięczności po otrzymaniu od kogoś daru,
pomocy, korzyści czy wsparcia1, sprawia, iż stanowi ona jeden z tematów, który
przyciąga uwagę ekspertów reprezentujących różne dziedziny naukowe2. Lektura
tekstów jej poświęconych wykazuje, że pytano o jej naturę i rolę w odmiennych
kontekstach historycznych, kulturowych, społecznych i religijnych3. Na przykład, już w starożytności filozofowie przedstawiali ją jako czynnik wpływający na
dobrobyt całych społeczności, a z upływem czasu teologowie zaczęli dostrzegać
1

A. Tesser, R. Gatewood, M. Driver, Some Determinants of Gratitude, „Journal of Personality and Social Psychology” 1968, Vol. 9, s. 233–236.
2

E.A. Sparks, R.F. Baumeister, If Bad Is Stronger Than Good, Why Focus on Human Strengths?,
w: Exploring the Best in People, red. S.J. Lopez, Praeger Publisher, Westport 2008, s. 56.
3

Należy podkreślić, że na przestrzeni wieków wdzięczność była uważana głównie za pozytywną cechę, charakteryzującą osoby szlachetne i silne. Dobrze to ilustrują słowa Ezopa, słynnego bajkopisarza greckiego z czasów starożytnych, który napisał: „Wdzięczność jest oznaką
szlachetnych dusz” (M.S. McConnell, Just Because You Can Doesn’t Mean You Should: Keys to
a Successful Life, iUniverse, Bloomington 2008, s. 40).
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w niej cnotę stojącą u podstaw ludzkiego dojrzewania przejawiającego się w budowaniu relacji z bóstwem i z innym człowiekiem4.
Jak wynika z dotychczasowych analiz, w poprzednich dwóch stuleciach zainteresowanie wdzięcznością znalazło swój wyraz również w publikacjach pochodzących z takich dyscyplin naukowych, jak ekonomia, matematyka czy biologia, a zatem z dziedzin, które wydawałyby się mieć z nią niewiele wspólnego. W ostatniej
dekadzie wdzięczność znalazła swoje miejsce także w tekstach psychologów, którzy
na bazie teoretycznych oraz empirycznych badań naukowych odkryli między innymi, że wpływa ona zarówno na pozytywny rozwój jednostki (zdrowie psychiczne,
kondycja fizyczna, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, zadowolenie z życia)5, jak i na kształtowanie satysfakcjonujących relacji międzyosobowych
(związki małżeńskie, relacje przyjacielskie, środowiska pracy)6.
Właśnie relacyjny aspekt czyni wdzięczność jeszcze istotniejszą z uwagi na
to, iż świadczy ona nie tylko o uważności (mindfulness) osoby na dobro wykonane przez kogoś innego wyrażającej się w docenieniu działania dobroczyńcy,
ale także o motywującej sile, która wyzwala w odbiorcy pragnienie odpłacenia
się dobrem i podzielenia się nim z osobami trzecimi. Mając na uwadze ten podwójny wymiar wdzięczności, czyli umiejętność dostrzegania dobra czynionego
nam przez innych oraz zdolność przekazywania go dalej, pragniemy poświęcić
niniejszy artykuł psychologicznej analizie wdzięczności. Jest w nim ona rozumiana jako emocja złożona i społeczna, zdolna przede wszystkim do wzbudzania
w człowieku zachowań prospołecznych na rzecz swojego darczyńcy (wzajemność
bezpośrednia) oraz na rzecz osoby nim niebędącej (wzajemność pośrednia).
4
M. Szcześniak, „Nie sama woda mnie ocaliła, lecz moc rąk, które ją podały”: Przedmiotowo-podmiotowa perspektywa wdzięczności, w: Bliżej emocji II, red. A. Błachnio, A. Przepiórka,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 33.
5
M. Szcześniak, M.J. Jean-Baptiste, Oltre la gratitudine. Un approccio interdisciplinare alla
reciprocità indiretta, w: Gratitudine ed educazione. Un approccio interdisciplinare, red. A. Meneghetti, M. Spólnik, LAS, Roma 2012, s. 259–279.
6

N.M. Lambert, F.D. Fincham, Expressing Gratitude to a Partner Leeds to More Relationship
Maintenance Behavior, „Emotion” 2011, Vol. 11, No. 1, s. 52–60.
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Pojęcie wdzięczności
W potocznym rozumieniu wdzięczność jest często definiowana jako uczucie towarzyszące osobie otrzymującej dobrodziejstwo od kogoś innego7. Bardziej
specjalistyczna terminologia, którą odnajdujemy w tekstach psychologicznych
traktujących o wdzięczności, wskazuje na to, że autorzy reprezentujący odmienne podejścia teoretyczne zwracają uwagę na różne jej aspekty.
Propozycje taksonomiczne najczęściej określają wdzięczność jako dyspozycję
lub emocję. W pierwszym przypadku jest ona rozumiana jako tendencja lub cecha osobowości, dzięki której osoby są zdolne nie tylko dostrzec dobro zdziałane
wobec nich przez innych8, ale również odpowiedzieć na nie pozytywnie w sposób
werbalny lub behawioralny. Tak postrzegana, wdzięczność charakteryzuje osoby ją posiadające silniejszą intensywnością jej przeżywania (intensity), częstością
odczuwania (frequency), zróżnicowaniem sytuacji, w których jest doświadczana
(span) i liczbą osób, wobec których jest wyrażana (density)9.
W przypadku wdzięczności jako emocji mamy do czynienia z całym wachlarzem określeń. Już w 1908 roku, a zatem w pierwszych dekadach psychologii
uważanej jako autonomiczna dyscyplina naukowa, W. McDougall zdefiniował
wdzięczność jako emocję złożoną10. W tym kontekście jest ona rozumiana jako
związek uczucia nacechowanego czułością z negatywnym poczuciem siebie. Podczas gdy pozytywne odczucie rodzi się, gdy zdajemy sobie sprawę z życzliwości

7

Tamże.

8

M.E. McCullough, J.A. Tsang, R.A. Emmons, Gratitude in Intermediate Affective Terrain:
Links of Grateful Moods to Individual Differences and Daily Emotional Experience, „Journal of
Personality and Social Psychology” 2004, Vol. 86, No. 2, s. 295–309.
9
M.E. McCullough, R.A. Emmons, J.A. Tsang, The Grateful Disposition: A Conceptual and
Empirical Topography, „Journal of Personality and Social Psychology” 2002, Vol. 82, No. 1,
s. 112–127.
10

W. McDougall, An Introduction to Social Psychology, Dover Publications, Mineola
1908/2003, s. 113.
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ofiarodawcy, negatywne powstaje na skutek odczuwanej przez odbiorcę własnej
niższości wobec siły darczyńcy11.
Inny charakter nadali wdzięczności jako emocji złożonej, zwanej również
wtórną, drugorzędną, pochodną lub bardziej zaawansowaną (w stosunku do
emocji podstawowych), późniejsi psychologowie12. Na przykład, D.P. McAdams
i J.J. Bauer są zdania, że wdzięczność jest emocją złożoną ze względu na to, iż
pojawia się w dziecku dopiero wtedy, gdy zajdą w nim skomplikowane procesy
poznawcze, umożliwiające mu właściwą ocenę własnego „Ja” w relacji do siebie
i do innych13. Podobnie twierdzą J.F. Froh i współpracownicy, podkreślając, iż
wdzięczność wymaga umiejętności kognitywnej w rozpoznaniu intencjonalności
działania dobroczyńcy, kosztów, które ponosi on, ofiarowując dobro, oraz korzyści, jakie otrzymuje beneficjent14. Obie interpretacje stanowią próbę przedstawienia wdzięczności z rozwojowego punktu widzenia, ukazując, że wymaga ona
od odbiorcy odpowiednich kompetencji poznawczych.
Złożoność to nie jedyna charakterystyka wdzięczności. Wielu psychologów
mówi o niej także w terminach emocji społecznej. Warto w tym kontekście przypomnieć wkład A. Smitha, uważanego za ojca ekonomii klasycznej15, który choć
nie był psychologiem, już w XVIII wieku wykazał psychologiczną wrażliwość
11
Intuicje Williama McDougalla zostały potwierdzone empirycznie w badaniach przedstawionych w następujących artykułach: M. Szcześniak, Weryfikacja modelu wdzięczności Williama
McDougalla z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej, „Przegląd Psychologiczny”
2009, Vol. 52, nr 2, s. 219–234; E. Gruszecka, Emocje związane z otrzymaniem pomocy, w: Bliżej emocji II, red. A. Błachnio, A. Przepiórka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 63–80.
12
M. Szcześniak, Jak dziękują najmłodsi? Wdzięczność w okresach średniego i późnego dzieciństwa, „Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo” 2005, Vol. 2, nr 2, s. 337–351.
13
D.P. McAdams, J.J. Bauer, Gratitude in Modern Life: Its Manifestations and Development,
w: The Psychology of Gratitude, red. R.A. Emmons, M.E. McCullough, Oxford University
Press, New York 2004, s. 81–99.
14
J.J. Froch, J. Fan, R.A. Emmons, G. Bono, E.S. Huebner, P. Watkins, Measuring Gratitude in Youth: Assessing the Psychometric Proprieties of Adult Gratitude Scales in Children and
Adolescents, „Psychological Assessment” 2011, Vol. 23, No. 2, s. 311–324.
15

R.E.A. Farmer, How the Economy Works: Confidence, Crashes and Self-fulfilling Prophecies,
Oxford University Press, New York 2010, s. 21.
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na społeczny aspekt wdzięczności. Według tego uczonego wdzięczność, należąca
do grupy emocji społecznych, stanowi jeden z podstawowych czynników motywujących dobroczynne zachowania beneficjenta w stosunku do ofiarodawcy.
Co więcej, jest ona emocją, która w ogóle skłania ludzi do nagradzania innych,
sprawiając, że społeczności oparte na pełnych wdzięczności zachowaniach stają
się bardziej stabilne i atrakcyjne w stosunku do tych, które budują swój dobrobyt
jedynie na fundamentach czysto utylitarystycznych16. Innymi słowy, wdzięczność jest kluczową emocją w promowaniu właściwych relacji międzyosobowych
opartych na wzajemności i szacunku.
Intuicje teoretyczne A. Smitha w inny sposób wyraziła B.L. Fredrickson
w opracowanej przez siebie psychologicznej teorii „rozszerza-i-buduje” (Broaden-and-Build Theory). Według autorki, emocje mające przede wszystkim pozytywny
charakter odgrywają podwójną rolę. Z jednej strony poszerzają horyzonty myślenia i działania, a z drugiej – budują potencjał ludzkich możliwości17. A zatem,
wdzięczność inspiruje osoby ją przeżywające do bardziej twórczego podejścia do
życia i przezwyciężania trudności oraz do konstruowania właściwych i trwałych
relacji międzyosobowych.
Badania empiryczne oparte na modelu Fredrickson potwierdzają, iż wdzięczność należy do emocji społecznych, stanowiących ważne źródło transformacyjne
dla jednostek, wspólnot i organizacji18. Dla przykładu, w pierwszych analizach
eksperymentalnych opartych na teorii „rozszerza-i-buduje” z roku 2008 stwierdzono, że wdzięczność i inne emocje zaliczane do grupy pozytywnych przyczyniały się w uczestnikach do budowania zasobów osobistych, takich jak: uwaga,
samoakceptacja, konstruktywne relacje z innymi, satysfakcja z życia, radzenie so16
A. Smith, The Theory of Moral Sentiments, red. K. Haakonssen, Cambridge University
Press, Cambridge 1759/2002, s. 79.
17
B.L. Fredrickson, Gratitude, Like Other Positive Emotions, Broadens and Builds, w: The
Psychology of Gratitude, red. R.A. Emmons, M.E. McCullough, Oxford University Press, New
York 2004, s. 145–166.
18

M. Szcześniak, Wdzięczność w świetle wybranych koncepcji psychologiczno-społecznych,
„Roczniki Psychologiczne” 2007, Vol. 10, nr 1, s. 93–111.

114

Małgorzata Szcześniak, Roman Szałachowski

bie z negatywnymi nastrojami oraz lepsze samopoczucie psychiczne i fizyczne19.
Ponadto, odnotowano również dobroczynny wpływ wdzięczności na wymiar
międzyosobowy. Międzynarodowy zespół badawczy pod kierunkiem E.A. Impett stwierdził, że emocje pozytywne, a wśród nich wdzięczność, były bardziej
związane z systemem motywacyjnym opartym na dążeniu „ku” aniżeli z tym,
który polegał na unikaniu przykrych sytuacji (postawa „od”). W konsekwencji,
osoby żyjące w bliskiej relacji i doświadczające więcej emocji pozytywnych wyznaczały sobie cele oparte na dążeniu „ku” i wyrażały silniejszą satysfakcję z życia.
Przeciwnie, osoby zaangażowane w bliskie więzi, ale przeżywające więcej emocji
negatywnych wybierały cele wyrażające ich postawę unikania20.
W kontekście opisanych przesłanek teoretycznych i przedstawionych wyników empirycznych potwierdza się, że wdzięczność może nie tylko finalizować pewien cykl dobroczynności, kiedy odbiorca dziękuje swojemu dawcy za
otrzymane dobro i w pewnym sensie go zamyka, ale również otwierać nowy
ciąg zachowań polegający na wykonywaniu wobec niego konkretnych działań
prospołecznych. Takie zachowanie jest określane w naukach społecznych jako
wzajemność.

Wdzięczność jako motywator wzajemności bezpośredniej
Jeśli przeanalizujemy nasze codzienne spotkania z innymi osobami, możemy
zauważyć, że staramy się im dziękować za otrzymane dobro, gdyż w naszej społecznej świadomości ten, kto nie dziękuje, nie jest dobrze postrzegany. Wystarczy
tylko wspomnieć słowa Seneki, wybitnego filozofa rzymskiego, który porówny19

B.L. Fredrickson, M.A. Cohn, K.A. Coffey, J. Pek, S.M. Finkel, Open Hearts Build Lives:
Positive Emotions, Induced Through Loving-Kindness Meditation, Build Consequential Personal
Resources, „Journal of Personality and Social Psychology” 2008, Vol. 95, nr 5, s. 1045–1062.
20
E.A. Impett, A.M. Gordon, A. Kogan, C. Oveis, S.L. Gable, D. Keltner, Moving Toward
More Perfect Unions: Daily and Long-Term Consequences of Approach and Avoidance Goals in
Romantic Relationships, „Journal of Personality and Social Psychology” 2010, Vol. 99, No. 6,
s. 948–963.

Doświadczenie wdzięczności jako podstawa kształtowania wzajemności...

115

wał niewdzięczność do jednej z największych wad człowieka, podobną do przestępstwa i będącą przyczyną wszystkich niemoralnych zachowań21.
O ile podziękowanie słowne wydaje się stanowić pierwszy i najprostszy element wdzięczności, o tyle wzajemność bezpośrednia, czyli ta forma behawioralna, którą kierujemy do naszego dobroczyńcy, aby odpłacić mu dobrem, jest
odpowiedzią bardziej wymagającą. Powodem, dla którego trudniej jest czynnie
odwzajemnić aniżeli zwerbalizować wdzięczność, jest fakt, iż wzajemność jest
działaniem na rzecz ofiarodawcy implikującym większe zaangażowanie, polegające na znalezieniu odpowiedniej formy odwzajemnienia. Łatwiej jest podziękować, ale trudniej jest się zrewanżować.
Interesującą „neurologiczną” tezę na temat wdzięczności i jej związku z wzajemnością stawia R.A. Emmons, który zakłada, że proces wdzięcznego zachowania obejmuje cztery etapy22. Po pierwsze, odbiorca jest świadomy, iż to, co
dostał od kogoś, ma pozytywny charakter i jest darem. Następnie ocenia relację
„koszty–korzyści” związaną z otrzymaną przysługą. Na kolejnym etapie doświadcza emocji, która przejawia się jako docenienie i przekształca się we wdzięczność. Ostatecznie, pamiętając o darze i dobroczyńcy oraz wspierając to pozytywne wspomnienie wdzięcznością, podejmuje decyzję o odwzajemnieniu dobra.
Z tego schematu wynika, że interakcja dobroczyńca–odbiorca wcale nie musi
kończyć się wzajemnością, ale może zatrzymać się na poziomie wdzięczności.
Natomiast, jeśli ta ostatnia jest na tyle intensywna, aby wzbudzić działanie, wtedy może pojawić się odwzajemnienie.
Podobne spojrzenie na proces wdzięczności ma J. Moll23, z tą różnicą jednak, że kładzie on większy nacisk na elementy atrybucyjne i intencjonalność
21
E. Flaig, Is Loyalty a Favor?, w: Negotiating the Gift: Pre-modern Figurations of Exchange,
red. G. Algazi, V. Groebner, B. Jussen, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003, s. 48.
22
R.A. Emmons, Gratitude, Subjective Well-Being, and the Brain, w: The Science of Subjective
Well-Being, red. M. Eid, R.J. Larsen, Guilford Press, New York 2008, s. 469–489.
23
J. Moll, R. de Oliveira-Souza, R. Zahn, J. Grafman, The Cognitive Neuroscience of Moral
Emotions, w: Moral psychology: Vol. 3. The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders,
and Development, red. W. Sinnott-Armstrong, MIT Press, Cambridge 2008, s. 1–17.
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dobroczyńcy. Według zaproponowanego przez niego modelu, wdzięczność jest
wywoływana przez fakt zrozumienia, że efekt działania jest dla nas dobry, przypisany innej osobie (atrybucja) działającej w sposób intencjonalny, aby osiągnąć
rezultat (nie jest to czynność przypadkowa), co w konsekwencji wzbudza uczucie
przywiązania do dobroczyńcy i często kończy się odwzajemnieniem otrzymanego dobra.
Mocnych argumentów na motywującą funkcję wdzięczności do odpłacania
dobrem dostarczają teorie i badania socjobiologiczne odwołujące się do przesłanek ewolucyjnych. Na przykład, R. Trivers w latach 80. ubiegłego stulecia
postrzegał wdzięczność jako ewolucyjną formę adaptacyjną, dzięki której człowiek na przestrzeni wieków regulował swoją odpowiedź na altruistyczne działania innych jednostek. Autor sądził, że poczucie sprawiedliwości wykształciło się
w ludziach jako norma i standard, według których należało oceniać zachowanie
innych, aby nie uciekali się oni do nieuczciwych działań24. Najnowsze badania
przeprowadzone zarówno wśród ludzi, jak i naczelnych wydają się potwierdzać,
że wdzięczność może stanowić kluczowy element w systemie emocji leżących
u podstaw wzajemności25.
Z perspektywy psychologów społecznych wzajemność uważana jest za jedną
z podstawowych norm rządzących zachowaniem człowieka. Według R. Cialdiniego, wzajemność, jako istotna reguła społeczna, umożliwia współpracę i zobowiązuje jednostki do odwdzięczenia się za dary, przysługi i gesty życzliwości,
które otrzymały. Jest to typowa wymiana, w której osoba A dostarcza osobie B
konkretną usługę, mając pewne oczekiwanie (ale nie wymaganie) lub ich nie
mając, aby osoba B odwzajemniła kiedyś otrzymany dar26. J.D. Fisher zauważa,
24

R. Trivers, Social Evolution, Banjamin/Cummings, Menlo Park 1985, s. 388.

25

K.E. Bonnie, F.B.M. de Waal, Primate Social Reciprocity and the Origin of Gratitude,
w: The Psychology of Gratitude, red. R.A. Emmons, M.E. McCullough, Oxford University
Press, New York 2004, s. 213–229.
26
N.J. Goldstein, V. Griskevicius, R.B. Cialdini, Reciprocity by Proxy: A Novel Influence
Strategy for Stimulating Cooperation, „Administrative Science Quarterly” 2011, Vol. 56, No. 3,
s. 441–473.
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że norma ta jest tak silna, iż ludzie często nie czują się dobrze aż do momentu, w którym mogą się odwzajemnić swojemu dobroczyńcy lub stworzyć rodzaj
„relacji sprawiedliwej”27, dającej komfort bycia „na równi”. W tym kontekście
wzajemność nabiera charakteru zasady społecznej, dzięki której relacje międzyludzkie stają się łatwiejsze i stabilniejsze. L. Stanca obrazowo wyraża tę zależność
wzajemności bezpośredniej następującym przysłowiem: „Jeśli podrapiesz mnie
po plecach, to ja cię też podrapię” (If you scratch my back I will scratch yours)28.
Jak można zauważyć, relacja łącząca osoby zaangażowane w interakcję to typ
więzi „ty–ja”, w której dobro dane spotyka się z odpowiedzią odwzajemniającą.
Problemem może być jednak sytuacja, w której coś stoi na przeszkodzie,
aby się odwzajemnić. Pierwsza możliwość dotyczy beneficjenta, który nie jest
w stanie odpłacić się swojemu darczyńcy lub uważa, że taki gest byłby niestosowny. Druga możliwość może natomiast dotyczyć osoby dającej, która nie życzy
sobie, aby otrzymać coś w zamian od adresata dobra29. W takich okolicznościach
wdzięczność może wpływać na podejmowanie zachowania, które w ekonomii,
socjobiologii i psychologii są określane mianem wzajemności pośredniej.

Wdzięczność a wzajemność pośrednia
W odróżnieniu od wzajemności bezpośredniej, która jest częściej opisywana
w literaturze i prawdopodobnie częściej kojarzona przez osoby, myślenie w kategoriach „jeśli podrapiesz mnie po plecach, to ja podrapię kogoś innego” (If you
scratch my back I will scratch someone else’s) lub „jeśli ja cię podrapię po plecach,
to ktoś inny podrapie mnie” (If I scratch your back someone else will scratch mine)
27
J.D. Fisher, A. Nadler, S. Whitcher-Alagna, Four Conceptualizations of Reaction to Aid,
w: New Direction in Helping: Recipient Reactions to Aid, Vol. 1, red. J.D. Fisher, A. Nadler,
B.M. DePaulo, Academic Press, New York 1983, s. 52–84.
28

L. Stanca, Measuring Indirect Reciprocity: Whose Back Do We Scratch?, „Journal of Economic Psychology” 2009, Vol. 39, No. 2, s. 190–202.
29

M. Moody, Reciprocity, w: Philanthropy in America: A Comprehensive Historical Encyclopedia, red. D.F. Burlingame, ABC-CLIO, Santa Barbara 2004, s. 409.

Małgorzata Szcześniak, Roman Szałachowski

118

zaczęło wzbudzać zainteresowanie wśród naukowców dopiero niedawno. Analiza
publikacji naukowych wskazuje, że systematyczne badania nad istotą wzajemności pośredniej sięgają lat 70. ubiegłego stulecia, choć sama jej idea towarzyszy
człowiekowi już od starożytności30.
Przegląd wybranych tekstów religioznawczych i fragmentów pochodzących
z literatury pięknej pozwala dostrzec, że niezależnie od kontekstu religijnego,
kulturowego i społecznego wzajemność pośrednia była i pozostaje wpisana w codzienne życie człowieka. Na przykład, w Starym Testamencie narrator Księgi
Mądrości wyznaje: „Rzetelnie poznałem [mądrość], bez zazdrości przekazuję
i nie chowam dla siebie jej bogactwa”31. Z kolei w Nowym Testamencie Jezus
zachęca uczniów: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem”32. W obu
przytoczonych przykładach mamy do czynienia z ideą podzielenia się z innymi
tym, co się wcześniej otrzymało; w pierwszym przypadku – mądrością, a w drugim – miłością. Nie mamy tutaj zaproszenia do wzajemności bezpośredniej, ale
raczej do przekazania daru innym. Istotnie, Jezus nie mówi „miłujcie mnie, tak
jak ja was umiłowałem”, czyli nie domaga się zwrotu daru, ale prosi, aby doświadczenie Jego miłości dzielić z innymi.
Również w tekstach Talmudu mamy okazję zapoznać się z interesującą historią żydowskiego ascety, który na widok starszego człowieka sadzącego drzewko
świętojańskie pyta: „Przecież to drzewko nie zaowocuje przez siedemdziesiąt lat,
czy jesteś pewien, że dożyjesz chwili, gdy będziesz mógł jeść zeń owoce?”. Odpowiedź zapytanego jest zaskakująca w swojej prostocie: „Gdy przyszedłem na
świat, rosły na nim drzewka świętojańskie, które zasadzili dla mnie praojcowie,
więc i ja sadzę drzewka dla swoich potomków”33. Warto zauważyć, że u podstaw
30
M. Szcześniak, A.A. Nieznańska, Co się stanie, gdy mi pomożesz? Spojrzenie międzykulturowe na wzajemność pośrednią, „Psychologia Społeczna” 2009, Vol. 4, nr 4, s. 214–227.
31
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. „Biblia Warszawsko-Praska”, red. K. Romaniuk, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1997.
32
33

Tamże.

A. Cohen, Everyman’s Talmud: The Major Teachings of the Rabbinic Sages, Schocken
Books, New York 1995, s. 198.
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działania pracującego człowieka leży świadomość, że otrzymał on w przeszłości
dar, który chciałby ofiarować przyszłym pokoleniom. I chociaż w tekście nie odnajdujemy żadnej wzmianki o wdzięczności, można przypuszczać, że to właśnie
jej doświadczenie, pobudziło starszego człowieka do działania na rzecz innych.
Aspekty wzajemności pośredniej odnajdujemy także w literaturze beletrystycznej. Na przykład, B. Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, w liście datowanym na 22 kwietnia 1784 roku prosił osobę, którą wcześniej
wsparł finansowo, aby odwzajemniła się mu nie zwrotem sumy, ale udzieleniem
pomocy komuś, kto by w przyszłości znalazł się w potrzebie. Podobne słowa
włożył w usta swojego bohatera R.A. Heinlein, klasyk amerykańskiej fantastyki
naukowej, w książce Między planetami: „Zamiast zwrócić mi te pieniądze, obdarz
nimi kogoś, kto ich potrzebuje, po prostu podaj je dalej”34. Jak wynika z obu
fragmentów, nie tylko wzajemność bezpośrednia jest bardzo naturalną reakcją
na otrzymane dobro, ale również myślenie w kategoriach podzielenia się dobrem
z kimś trzecim. A zatem wzajemność pośrednia należy do zachowań, które mogą
być motywowane głębokim doświadczeniem wdzięczności.
Oprócz przykładów literackich istnieją naukowe ilustracje zjawiska wzajemności pośredniej. Jednym z pierwszych badaczy tego fenomenu był amerykański socjobiolog R.L. Trivers, który choć nie użył interesującego nas terminu, to jednak
zobrazował naturę wzajemności pośredniej za pomocą dwóch typów zachowań ją
charakteryzujących35. Pierwszy rodzaj działania dotyczy osób, które otrzymują dar
nie od kogoś, komu wcześniej coś ofiarowały, ale od kogoś trzeciego, którego uprzednio nie obdarowały. Drugi typ zachowania natomiast odnosi się do tych, którzy
otrzymując dobro od darczyńcy, są mu wdzięczni i starają się „podać dobro dalej”36.
Warto w tym momencie zauważyć, że wzajemność pośrednia bywa nazywana także wzajemnością seryjną (serial reciprocity). Autorem tego pojęcia jest
34

P. Datchuck Sánchez, Pay it Forward, za: M. Szcześniak, A.A. Nieznańska, dz. cyt., s. 215.

35

M. Szcześniak, A.A. Nieznańska, dz. cyt., s. 214–227.

36

M.A. Nowak, K. Sigmund, The Dynamics of Indirect Reciprocity, „Journal of Theoretical
Biology” 1998, No. 194, s. 561–574.
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K.E. Boulding, brytyjski ekonomista, który w latach 80. ubiegłego stulecia opisał fenomen odpowiadający wzajemności oddolnej, odwołując się do relacji pomiędzy generacjami37. Ponieważ dług wdzięczności, jaki mamy wobec rodziców,
za to wszystko, co od nich otrzymaliśmy, pozostaje często niespłacony, to dobro
odczuwane przenosimy na nasze dzieci. Z kolei one prawdopodobnie spłacą
swoje zobowiązania wobec pokolenia, które przyjdzie po nich38.
Intuicje R.L. Triversa i innych badaczy zostały docenione przez dwóch
naukowców austriackich M.A. Nowaka i K. Sigmunda, którzy wyróżnili wzajemność pośrednią odgórną (downstream reciprocity) i wzajemność pośrednią
oddolną (upstream reciprocity)39. Autorzy tłumaczą wzajemność odgórną w terminologii reputacji, to znaczy osoba, która zrobiła komuś coś dobrego w przeszłości, ma większe szanse, aby otrzymać pomoc od innych osób. Dynamika
zawarta w tym rodzaju wzajemności opiera się na prostej zasadzie, że życzliwość
wobec innych wzbudza wokół osoby, która ją okazuje, przekonanie, że jest ona
godna zaufania, pomocna i dobra. Innymi słowy, ktoś czyni coś dobrego dla niej,
ponieważ w przeszłości ona uczyniła coś dobrego dla kogoś innego40. Jeśli natomiast chodzi o wzajemność oddolną, odnosi się ona do osoby, która otrzymując
pomoc od kogoś innego, pragnie – z różnych powodów – wesprzeć pomocą
osobę trzecią. Według M.A. Nowaka i S. Rocha, u podstaw takiego zachowania
37

K.E. Boulding, A Preface to Grants Economics: The Economy of Love and Fear, Praeger,
New York 1981, s. 32.
38

Jak zauważa M. Moody, przejawy wzajemności pośredniej są często spotykane w działalności filantropijnej. Na przykład, kiedy ludzie mówią, że są wdzięczni za to, co dobrego spotkało ich
w życiu i że chcą „dać coś w zamian”, mają na myśli wzajemność pośrednią. W tym sensie to, co
otrzymali od rodziców, przyjaciół, nieznajomych lub poprzednich generacji, odpłacają „trzeciej
stronie”, czyli komuś, kto nie jest darczyńcą. Jest to czynione w myśl powiedzenia „podaj dalej”
lub przysłowia angielskiego, że „dobry czyn wymaga kolejnego” (one good turn deserves another).
Ta praktyka występuje częściej, gdy dobroczyńca jest nieobecny lub umarł, choć wcale nie przekreśla, że może odbywać się w jego obecności. Badania pokazują, że ludzie starają się spełnić
wymaganie wzajemności, dając dobro osobom trzecim (M. Moody, dz. cyt., s. 409).
39
40

M. Szcześniak, A.A. Nieznańska, dz. cyt., s. 214–227.

M.A. Nowak, K. Sigmund, Evolution of Indirect Reciprocity, „Nature” 2005, No. 437,
s. 1291–1298.
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może stać wdzięczność, która motywuje osobę odbiorcy do „podania dalej” doznanej życzliwości41. W tym miejscu można przypomnieć teorię „rozszerza-i-buduje” autorstwa B.L. Fredrickson, która zauważyła, że emocje pozytywne mają
konstruktywny wpływ na ludzkie postawy. Mądrość ludowa również potwierdza
tę tezę poprzez popularne powiedzenie, mówiące o tym, że „miłość uskrzydla”,
czyniąc nas gotowymi do podjęcia niebywałych działań na rzecz osoby ukochanej42. Jak widać na rysunku 1, obie formy wzajemności pośredniej przekraczają
swoim zasięgiem wzajemność bezpośrednią, która zamyka się w relacji typu „ty–
ja–ty”, po to, aby objąć swoim oddziaływaniem szerszy krąg osób, czyli stworzyć
więź typu „ty–ja–inny”.

Rysunek 1. Dynamika wzajemności pośredniej, czyli schemat „otwartych trójkątów”43
Źródło: M. Szcześniak, A.A. Nieznańska, Co się stanie, gdy mi pomożesz? Spojrzenie międzykulturowe
na wzajemność pośrednią, „Psychologia Społeczna” 2009, Vol. 4, nr 4, s. 216.
41

M.A. Nowak, S. Roch, Upstream Reciprocity and Evolution of Gratitude, „Proceedings of
the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences” 2006, No. 274, s. 605–609.
42

M. Szcześniak, A.A. Nieznańska, dz. cyt., s. 214–227.
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Warto zauważyć, że część główna schematu (rysunek 1) odnosi się do wzajemności bezpośredniej, czyli relacji rozumianej: „jak ty mnie, tak ja tobie”. Pozostałe
dwa otwarte trójkąty tworzą przestrzeń dla „innego”, a więc osoby, która nie uczestniczyła w początkowej interakcji. W przypadku wzajemności odgórnej mamy do
czynienia z sytuacją: „jak ty mnie, tak tobie ktoś inny”, natomiast w przypadku
wzajemności oddolnej możemy powiedzieć: „jak ty mnie, tak ja komuś”.
Z psychologicznego punktu widzenia, wzajemność pośrednia wydaje się posiadać silne ugruntowanie motywacyjne we wdzięczności. Już M. Klein w latach
50. ubiegłego stulecia wyraziła intuicję wzajemności pośredniej, choć to pojęcie
nie było jeszcze naukowo zdefiniowane. Autorka mówiła, że wzajemność bezpośrednia nie jest ostatnią kompetencją społeczną, której dziecko uczy się w relacji
z mamą lub inną osobą znaczącą, ale dzięki miłości rozumianej jako dar uczy
się wdzięczności i zaufania do otaczającego je świata, co skutkuje pragnieniem
odwzajemnienia się darczyńcy i podzieleniem się dobrem z innymi osobami44.
Z kolei A.H. Maslow opisuje dynamikę wzajemności pośredniej w kontekście miłości typu B, którą określa jako uczucie autentyczne w odróżnieniu od
miłości D, nazwaną przez niego egoistyczną. Otóż w przypadku miłości typu
B można mówić nie tylko o chęci „otrzymywania” uczucia przez osobę, czyli
o zachowaniu charakterystycznym dla miłości typu D, ale również o umiejętności dawania go innym. W przypadku, kiedy osoba postrzega dobroczyńcę jako
dobrą, może to w niej wzbudzić silne pragnienie, aby również komuś innemu
(nie dobroczyńcy) uczynić coś dobrego45.
Najnowsze publikacje psychologiczne potwierdzają wcześniejsze perspektywy teoretyczne wspomnianych wcześniej M.A. Nowaka i współpracowników,
M. Klein i A.H. Maslowa. Na przykład, M.Y. Bartlett i D. DeSteno wykazali, że
wdzięczność odczuwana przez uczestników eksperymentu po otrzymaniu konkretnego dobra od innej osoby motywowała ich do pomocy „obcym”, a zatem
44
M. Klein, Envy and Gratitude. A Study of Unconscious Sources, Twistock Publications,
London 1957, s. 17–20.
45

M. Szcześniak, M.J. Jean-Baptiste, dz. cyt., s. 259–279.
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tym, którzy nie byli dawcami dobra. Jest to przypadek oddolnej wzajemności
pośredniej, pozwalający przypuszczać, że doświadczenie wdzięczności może pełnić funkcję mediacyjną pomiędzy pomocą otrzymaną a pomocą przekazaną innym46. Podobne wyniki otrzymała J.-A. Tsang, która zauważyła, że respondenci
eksperymentu okazywali większą życzliwość wobec nieznajomych, gdy przypisywali darczyńcy intencjonalność działania47. Chociaż autorka nie badała w sposób
jednoznaczny wzajemności pośredniej, to jednak rezultaty jej badania mogą służyć jako hipoteza, że wdzięczność wzmacnia zachowania prospołeczne w kierunku „trzecich”, a zatem pozwala na wyjście poza bezpośrednią relację „ty–ja–ty”,
aby otworzyć się na relację „ty–ja–inny”.
Jeszcze inny przykład badania, na podstawie którego można wnioskować
o motywacyjnej funkcji wdzięczności, przedstawia S. Algoe. Na podstawie wyników otrzymanych przez zespół badawczy pracujący pod jej kierownictwem
autorka zauważyła, że osoby odczuwające wdzięczność za otrzymane dobro nie
tylko odwzajemniały je, ale wyrażały pragnienie, aby wzmocnić relację interpersonalną z dobroczyńcą, spędzając z nim lub z nią więcej czasu. Chociaż sam
eksperyment nie odnosi się do wzajemności pośredniej, to jednak fakt, że beneficjent nie zatrzymuje się tylko na odpłaceniu dobrem swojemu dawcy, czyli na
aspekcie materialnym, ale szuka innych okazji, aby dzielić się otrzymanym dobrem, pozwala sądzić, że odczucie wdzięczności wyzwala w osobach chęć wniesienia w relację czegoś więcej48.
Refleksje psychologiczne pochodzące tym razem od R. Cialdiniego i współpracowników potwierdzają, że bardzo często u podstaw odgórnej wzajemności
pośredniej stoi przekonanie, że osoba, która działa na rzecz innych (dobroczyń-

46

M.Y. Bartlett, D. DeSteno, Gratitude and Prosocial Behavior. Helping When it Cost You,
„Psychological Science” 2006, Vol. 17, No. 4, s. 319–325.
47

J.A. Tsang, Gratitude and Prosocial Behavior: An Experimental Test of Gratitude, „Cognition and Emotion” 2006, Vol. 20, No. 1, s. 138–148.
48

S. Algoe, J. Haida, S.L. Gable, Beyond Reciprocity: Gratitude and Relationships in Everyday
Life, „Emotion” 2008, Vol. 8, No. 3, s. 425–429.
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ca), jest godnym partnerem w potencjalnej relacji wymiany, gdyż oznaki pomagania świadczą o jej wspaniałomyślności, życzliwości, zaufaniu49. W tym przypadku nie mamy do czynienia z poczuciem zobowiązania, gdyż „inny” (osoba ze
schematu „otwartych trójkątów”) nie ma żadnego obowiązku obdzielić dobrem
kogoś, kto wcześniej obdarzył nim jeszcze inną osobę. Wiele więc wskazuje na to,
iż tym, co motywuje działanie „innego”, jest dobra opinia o darczyńcy i nadzieja
na przyszłą interakcję lub współpracę.

Zakończenie. Wnioski praktyczne
Rozpatrując naturę wdzięczności i wzajemności, dochodzimy do pytania
o aspekt praktyczny kształtowania tej cechy u ludzi, a w szczególności u dzieci.
Chociaż należy się zgodzić, że wdzięczność i wzajemność mają podłoże biologiczne,
to jednak możemy z łatwością zauważyć, że nie wszyscy posiadają tę cechę i umiejętność tak samo rozwiniętą. Truizmem jest stwierdzenie, że oddziaływanie na drugiego, szczególnie młodego człowieka kształtuje jego osobowość w sposób istotny.
Większość rodziców doświadcza pewnej łatwości w obdarowywaniu swoich
dzieci na wszelki sposób, co stanowi naturalną możliwość do właściwego kształtowania się wspomnianej cechy. Co do idei zatem, kształtowanie wzajemności
bezpośredniej i pośredniej jest elementem naturalnie wpisanym w rzeczywistość
rodzicielstwa. Z drugiej jednak strony, potrzeba działań świadomych i celowych
w kierunku „dojrzewania” wspomnianych postaw. Doświadczenie kliniczne piszących podpowiada w tym zakresie trzy elementy. Po pierwsze, chodzi o kontakt emocjonalny z dzieckiem. Prace wielu badaczy dowiodły, że prawidłowa
więź emocjonalna z dzieckiem jest jednym z podstawowych elementów rozwoju
w ogóle, a w kontekście kształtowania wdzięczności bezpośredniej i pośredniej
jest ona bazą do doświadczenia bycia obdarowanym i przestrzenią do pierwszych
prób odwzajemnienia otrzymanego dobra. Po drugie, potrzebna jest bezintere-

49

N.J. Goldstein, V. Griskevicius, R.B. Cialdini, dz. cyt., s. 441–473.
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sowność daru rozumiana jako modelowanie postawy wdzięczności i wzajemności
bez oczekiwania natychmiastowych efektów. I po trzecie, konieczne jest okazywanie aprobaty jako swoistej nagrody i wzmocnienia pozytywnego, gdy dziecko
przejawi wdzięczność bezpośrednią lub zrobi coś „dobrego” w stosunku do innych osób. Wydaje się bowiem, że aspekt doświadczeniowy kształtowania wzajemności zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej ma znaczenie fundamentalne.
Kwestia kształtowania wdzięczności bezpośredniej i pośredniej u młodzieży i u osób dorosłych wygląda podobnie jak u dzieci. Oczywiście, dorosła osoba może cynicznie i z premedytacją wykorzystać „dawcę”, ale nawet w takim
przypadku istnieje szansa, że rośnie świadomość bycia obdarowanym i szansa
na okazanie wdzięczności „dawcy” lub osobie trzeciej rośnie. W przypadku osób
dorosłych ważną rolę, oprócz skrystalizowanej struktury osobowości, odgrywają
wcześniejsze doświadczenia, które już „odciśnięte” w „matrycy” osobowości, stanowią odniesienie dla wszystkich nowych doświadczeń.
Perspektywa rozwojowa, w tym także biologiczna plastyczność mózgu,
wskazują na możliwość istotnych zmian w zachowaniu, o ile pojawi się „stymulator” (bodziec) do zmian. Zatem aktywna postawa modelowania, ciepła kontaktu
bezpośredniego oraz okazywania szczerej aprobaty mają, według autorów tego
artykułu, zasadniczy wpływ na kształtowanie się dojrzałych form wdzięczności
bezpośredniej i pośredniej.
Przedstawiony powyżej opis motywacyjnej roli wdzięczności i końcowe
wnioski praktyczne pozwalają dostrzec, że wdzięczność stanowi potencjalne źródło wychowawcze, które pozwala poznać i wydobyć z osoby formy zachowania
mówiące o wielkości człowieka zdolnego nie tylko do podziękowania, ale również do rozpowszechniania dobra50. Zarówno w przypadku wzajemności bezpośredniej, jak i przede wszystkim tej pośredniej osoba wychodzi poza własny interes i otwiera się na innych, „podając dobro dalej” i czyniąc w ten sposób siebie
i tych, którzy są wokół niej, lepszymi. Stąd warto inwestować w kształtowanie
50

M. Szcześniak, G. Rondón, La reciprocità indiretta, „Psicologia Contemporanea” 2013,
nr 237, s. 24–28.
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wdzięczności, gdyż odnosząc się do perspektywy teoretycznej „broaden-and-build”, wdzięczność motywuje nas do bycia twórczymi w myśleniu, odczuwaniu
i działaniu relacyjnym.
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EXPERIENCE OF GRATITUDE AS A FOUNDATION OF DIRECT
AND INDIRECT RECIPROCITY
Summary
Various interdisciplinary studies illustrate that when people benefit from someone’s
effort, help or donation, they tend to express their gratitude and are often inclined to
reciprocate the gift received. Whereas it has been well documented that people are the
“champions of reciprocity” (If you scratch my back I’ll scratch yours), it is less known about
the dynamics of indirect reciprocity which consists in being able to direct the generosity
of the beneficiary to a third party (If you scratch my back I will scratch someone else’s or
If I scratch your back someone else will scratch mine). Therefore, the present article aims
to describe briefly the emotion of gratitude and its motivational role in shaping direct
and indirect reciprocity. It also shows the psychological importance of gratitude both in
developing the self and in developing interpersonal relations. Finally, some educational
guidelines are offered about the function of gratitude in shaping human character.
Translated by Małgorzata Szcześniak

Sławomir Krzyśka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

AKSJOLOGICZNE KONTEKSTY TEORII PREKURSORÓW
BADAŃ NAD DZIECKIEM

Wstęp
Nadzieja, sprawiedliwość i wspaniałomyślność to cnoty, które bez wątpienia powinny być ujmowane w procesie pedagogizacji. Wspaniałomyślność jest
jedną z podstawowych sprawności moralnych w wychowaniu – mieści się w pojęciu miłości bliźniego, a „miłość jest formą wszystkich cnót”1. Nadzieja określa postawę człowieka wobec Boga, któremu człowiek ufa, oczekując na pełne
zjednoczenie z Nim. Ten absolutny i dotyczący ostatecznej przyszłości kierunek
nadziei sprawia, że obejmuje ona całe doczesne życie człowieka i wszystkie wartości, przez które realizuje się cel ostateczny. Cnota nadziei udoskonala ludzką wolę, która winna zmierzać do dobra. Nadzieja jest nierozerwalnie związana z życiem doczesnym – po osiągnięciu zbawienia staje się zupełnie zbędna.
W czasach współczesnych nastąpiło jakby rozdzielenie oczekiwań na osiągnięcie szczęścia wiecznego przeciwstawianych sferze działalności świeckiej. Idąc
za niedawnymi jeszcze wskazaniami papieża Benedykta XVI, trzeba nawiązać
w tym miejscu do przesłania Vaticanum Secundum, które – mimo wielu nad1

Katechizm Kościoła katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002, s. 540.
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interpretacji zniekształcających niekiedy jego istotną naukę – zachowuje ciągle
podstawowe znaczenie. Sobór Watykański II przeciwstawienie nadziei na życie
wieczne aktywności doczesnej określa jako rozłam między wyznawaną wiarą
a życiem codziennym, który trzeba zaliczyć do ważniejszych błędów naszych
czasów2. W Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym czytamy: „Dalecy od prawdy ci, którzy wiedząc, że nie mamy tu trwałego miasta,
ale szukamy przyszłego, uważają, że mogą z tego powodu zaniedbywać swoje
obowiązki doczesne, nie zdając sobie sprawy, że właśnie przez wiarę są jeszcze
bardziej zobowiązani do ich wypełniania, zgodnie z powołaniem, które każdemu
zostało udzielone. Jednak w nie mniejszym błędzie są ci, którzy przeciwnie sądzą,
że mogą tak pogrążyć się w sprawach doczesnych, jakby były one zupełnie obce
życiu religijnemu, ponieważ uważają, iż polega ono na wypełnianiu aktów samego kultu i określonych zobowiązań moralnych”3. Nawiązując do tych wskazań,
chcę przedstawić w wielkim skrócie główne nurty tematyczne, które wpływają na
kształt współczesnej pedagogiki, aby szukać w nich inspiracji do teoretycznych
dociekań, a także metodologicznych wskazówek do realizacji wyżej określonych
sprawności moralnych.
Dynamiczny rozwój psychologii pod koniec XIX i na początku XX wieku
przyczynił się do powstania nowego nurtu w pedagogice nazwanego pedagogiką
nowego wychowania. Ta pedagogika sprzeciwiała się przedmiotowemu traktowaniu dziecka, wysunęła wiele postulatów dotyczących autonomii okresu dzieciństwa i podmiotowego podejścia do dziecka. Kładła nacisk na indywidualizację
procesu nauczania i wychowania, która miała pomóc dziecku w pełni rozwinąć
własne zainteresowania oraz wyrażać osobiste uczucia. Twórcy pedagogiki nowego wychowania opierali swoje poglądy na naturalizmie J.J. Rousseau (Emil, czyli
o wychowaniu), Wielkiej dydaktyce J.Á. Komenskýego, pragmatyzmie W. Jamesa, aktywizmie J. Deweya, pedagogice kultury G. Kerschensteinera, filozofii

2

Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2008, s. 889.

3

Tamże, s. 887–889.
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H. Bergsona, personalizmie oraz psychologii eksperymentalnej. Główni przedstawiciele nowego wychowania to: J.H. Pestalozzi, O. Decroly, W.H. Kilpatrick,
É. Claparède, A. Ferriere, C. Freinet, H. Rowid, J. Korczak i J.C. Babicki.
I tak J.H. Pestalozzi uważał, że uczyć i wychowywać można dziecko ze skutkiem wtedy, gdy w tym procesie nie naruszymy jego indywidualności. Wykorzystał on w dużym stopniu naturalizm pedagogiczny J.J. Rousseau. É. Claparède
zaś „postulował stworzenie «szkół na miarę», mocno sprofilowanych pod potrzeby konkretnych dzieci (...) i w pewnym sensie wykreował Jeana Piageta, wybitnego psychologa i epistemologa szwajcarskiego”4. J. Piaget zaś „był dominującym
autorytetem w dziedzinie psychologii dziecięcej. Jego znaczące propozycje teoretyczne i obserwacje empiryczne (...) wywarły ogromny wpływ i przeobraziły nasz
sposób myślenia o dzieciach i ich rozwoju intelektualnym”5. J. Dewey był twórcą
koncepcji „szkoły pracy”, O. Decroly głosił potrzebę wychowania „do życia przez
życie”, W.H. Kilpatrick to twórca metody projektów w nauczaniu, H. Rowid
„szkoły twórczej”, a A. Ferriere – „szkoły aktywnej”.
W okresie międzywojennym na gruncie polskiej pedagogiki duże znaczenie miało nowatorskie podejście J. Korczaka i J.C. Babickiego6 do dziecka, jego
wychowania i opieki nad nim. J. Korczak studiował nową literaturę naukową,
która związana była z rozwojem medycyny, psychologii, pedagogiki i filozofii.
Podróżował po Europie (Szwajcaria, Francja, Anglia, Niemcy), zapoznając się
z teoretycznymi i praktycznymi podstawami nurtu pedagogiki nowego wychowania. Swoje obserwacje i doświadczenia konfrontował ze swoimi zamierzeniami
i doświadczeniami. Wiele wspólnego łączyło J. Korczaka z C. Freinetem. „Nie
znali się oni wzajemnie (...) działali w zupełnie odmiennych warunkach, ale bardzo zbliżała ich do siebie ogromna wrażliwość na krzywdę dziecka (...). Łączył
4

C.W. Domański, Mistrz z Genewy, „Charaktery” 2009, nr 10, s. 48.

5

H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, przeł. A. Wojciechowski, Wydwanictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008, s. 182.
6

Zob. I.J. Pyrzyk, Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej (J.H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
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ich także specyficzny stosunek do dziecka, do świata jego przeżyć wewnętrznych.
Obydwaj byli głęboko przekonani, że aby móc wychowywać, wychowawca sam
powinien stać się dzieckiem, powinien umieć wejść w zaczarowane królestwo
dzieci, powinien rozumieć ich najdrobniejsze odruchy, reakcje, doznania”7.
Obok wspomnianych uczonych duży wkład w rozwój nauk psychologicznych i pedagogicznych wniósł L.S. Wygotski. Jego koncepcja w przeciwieństwie
do teorii J. Piageta, którego zdaniem dzieci to jednostki samotne, kieruje uwagę
na dużą rolę środowiska społecznego. „Piaget i Wygotski byli zgodni w kwestii
tego, że rozwój nie odbywa się w próżni i że wiedza jest konstruowana przez
dziecko w wyniku aktywnego interesowania się otoczeniem, jednak Piaget
spostrzegał otoczenie w kategoriach aspołecznych”8. L.S. Wygotski uważał, że
kultura, w której dziecko żyje i „jest zakorzenione oraz różnorodne interakcje
z ludźmi posiadającymi większą od niego wiedzę, stanowią kluczowy czynnik
jego rozwoju poznawczego”9. Ponadto, twierdził, że uczenie się nie polega tylko
na przyswojeniu konkretnej wiedzy, ale na rozwijaniu u dzieci, tak ważnej jak
się okazuje, umiejętności uczenia się. Kreatywne myślenie, postrzeganie, przeżywanie i reflektowanie jest o wiele ważniejsze od wiedzy jako takiej. Podobnie
J.H. Pestalozzi, J. Korczak, J.C. Babicki, É. Claparède i C. Freinet uważali, że
dziecko przede wszystkim należy nauczyć obserwować, myśleć i kochać. Później
dopiero powinno dzieci uczyć czytać, rachować i pogłębiać wiedzę podręcznikową. T. Hejnicka-Bezwińska pisze: „Najpełniejszy wyraz naturalistycznego myślenia o procesach edukacyjnych znajdziemy w ideologii pajdocentryzmu”10.
Koncepcje i teorie edukacyjne J.J. Rousseau, J.H. Pestalozziego, J. Korczaka,
J.C. Babickiego, É. Claparède, C. Freineta, J. Piageta i L.S. Wygotskiego, choć
się różnią, to mają wiele wspólnego. Zwracają uwagę na dziecko, na sposób po7

J. Korczak, Pisma wybrane, t. 1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978, s. 12.

8

H.R. Schaffer, dz. cyt., s. 217.

9

Tamże.

10

T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 378.
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strzegania i uczenia się życia i otaczającego świata. W tych koncepcjach i teoriach
odnajdujemy istotną konstatację, jak ważne w życiu młodego człowieka są słowa,
posługiwanie się nimi, przeżywanie i refleksja nad nimi.
Uczucia wiążą się bezpośrednio i pośrednio ze słowami. J. Piaget uważa,
że dzieci przed nauczeniem się języka pisanego traktują spontanicznie nazwy
przedmiotów jako do nich przynależne. Wypowiadając słowa, działają słowami,
osiągają wyobrażone przez nich cele. Uważam, że słusznie J. Piaget porównuje
stosunek dzieci do słów do myślenia magicznego. Dzieci również pragną władać
swoim światem poprzez słowa. Piagetowska koncepcja języka dziecięcego jest porównywalna z ujmowaniem słów jako narzędzi przez późnego L. Wittgensteina,
języka poezji u M. Heideggera i jego pojęciem mowy: „robi się świat słowami”,
tak jak innymi narzędziami. Powstaje pytanie, jaki jest status wartości w myśleniu magicznym? Na pewno nie odróżnia się opisu od normy (wartości). Tak jest
(opis) i tak powinno być (norma) nie dają się w magii i w świecie dziecka odróżnić od siebie. Są tożsame, jakieś takie opiso-wartości. Dziecko mówi tylko to, co
przeżywa, komunikuje zarazem opis i wartość. L.S. Wygotski z kolei dużo uwagi
poświęca nabywaniu umiejętności, a więc posługiwaniu się narzędziami przez
interakcję i naśladowanie. Używając pojęcia narzędzia (kulturowego), „miał na
myśli zarówno narzędzia technologiczne, jak i psychologiczne”11. Z jednej strony
narzędziami są przedmioty, a z drugiej symbole i wartości. „Opanowanie tego
typu narzędzi pomaga dzieciom wieść życie w określony sposób, uznawany przez
dane społeczeństwo za skuteczny i właściwy”12.

Naturalizm pedagogiczny Jeana-Jacques’a Rousseau
J.J. Rousseau był jednym z prekursorów koncepcji naturalnego i swobodnego wychowania dziecka. Swoje poglądy przedstawił w eseju Czy odnowienie sztuk
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Tamże, s. 219.
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Tamże, s. 217.
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i nauk przyczyniło się do odnowienia obyczajów i w dziele O początku i zasadach
nierówności między ludźmi. Skrytykował on w nich rozwój cywilizacji, bo według
niego ludzie tracą przez to cnotę, wolność, szerzy się zło moralne i nierówność
społeczna. T. Hejnicka-Bezwińska pisze: „Jego poglądy na wychowanie miały
swoje uzasadnienie w filozofii politycznej, przedstawionej między innymi w dziele Umowa społeczna. Właściwe odczytanie traktatów o wychowaniu jest możliwe
w kontekście jego filozofii politycznej”13.
Problemy wychowania poruszył Rousseau w Emilu, czyli o wychowaniu i w Nowej Heloizie. Podkreślał, że dobry wychowawca musi zdawać sobie
sprawę, jaką wartość ma dzieciństwo, oraz uważał, że gdyby nie było w okresie rozwoju człowieka dzieciństwa, to rodzaj ludzki skazany byłby na zagładę.
J.J. Rousseau na podstawie prowadzonych obserwacji rozróżnił struktury i funkcje w organizmie, które są nierozdzielne. Rozwój musi mieć jakiś asumpt do
ciągłego ćwiczenia organów, by się rozwijały. Okres, który jest przewidziany
na to ćwiczenie, to dzieciństwo. Powinno się mu pozwolić swobodnie rozwijać. Według J.J. Rousseau dzieciństwo powinno być szczęśliwe. Zaleca on tak
wychowywać: „Nie ćwicz tedy wyłącznie sił, ale ćwicz wszystkie zmysły, które
nimi kierują; z każdego wyciągaj tyle pożytku, ile można, potem zaś sprawdzaj
wrażenia jednych za pomocą drugich (...). Używaj siły dopiero po ocenieniu
oporu: rób zawsze tak, aby ocena skutku poprzedzała użycie środków. Ucz dziecko, by nie robiło nigdy wysiłków niedostatecznych lub zbędnych”14. Uważał, że
zawsze w wychowaniu należy rozwijać dobre, naturalne cechy dziecka i trzeba
starać się rozwijać wszystkie jego możliwości duchowe i fizyczne. Wiedzy należy
uczyć różnymi sposobami: „Wystarcza mi, że umie [Emil] on znaleźć po co we
wszystkim, co robi i dlaczego we wszystkim, co robi i dlaczego we wszystkim
co myśli. Bowiem (...) nie jest zadaniem moim dać mu wiedzę, ale nauczyć go
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Tamże, s. 381.

J.J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
1955, s. 150.
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zdobywania jej w razie potrzeby, oceniania ściśle jej wartości i kochania prawdy
ponad wszystko”15.
O postępowaniu decydować powinny uczucia, bo w nich zwarta jest wiedza,
jak ułożyć sobie stosunki z innymi i jaki mieć stosunek do Boga. „Otóż potrzeby zmieniają się zależnie od położenia człowieka. Jest znaczna różnica między
człowiekiem naturalnym żyjącym w stanie natury a człowiekiem naturalnym
żyjącym w stanie uspołecznienia. Emil nie jest dzikim, którego należałoby wypędzić na pustynię; jest on dziki, stworzony do życia w miastach. Powinien umieć
zdobyć w nich to, co mu jest niezbędne, ciągnąć korzyść ze stosunków z ich
mieszkańcami i żyć, jeżeli nie jak oni, to przynajmniej z nimi. Ponieważ wśród
tylu nowych stosunków, od których będzie zależny, będzie musiał pomimo woli
sądzić, nauczmy go tedy sądzić dobrze”16.
Podsumowując, przytoczę ocenę filozofii wychowania J.J. Rousseau T. Hejnickiej-Bezwińskiej: „Oryginalność filozofii wychowania Rousseau sprawiła, że
usytuowanie dziecka w centrum procesów edukacyjnych nazwano «rewolucją
kopernikańską». Pogląd, zgodnie z którym proces wychowania powinien być
podporządkowany nieskrępowanemu rozwojowi dziecka, będzie stanowił podstawę ruchu zwanego pajdocentryzmem”17.

Elementy teorii pedagogiki opiekuńczej Johanna Heinricha Pestalozziego
W swej działalności J.H. Pestalozzi skupiał się na dziecku pozbawionym
jakiejkolwiek opieki, na zaspokajaniu potrzeb dzieci podopiecznych. Uważa on,
iż „utrzymanie niemowlęcia w stanie zupełnego spokoju i zaspokojenie potrzeb
ważne jest dlatego, że przez wychowanie należy ukształtować w nim ludzkie cechy oraz powołać do życia drzemiące jeszcze zarodki uczuć, którymi ludzie róż-
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nią się od wszystkich innych istot żywych”18. Z tego wynika, że utożsamiał on
wychowanie z opieką, mówiąc o zaspokajaniu potrzeb, gdyż miał na myśli tylko
potrzeby biologiczne. Uważał, że potrzeby duchowe realizują się przez zaspokojenie potrzeb biologicznych. Kontynuował ideę wychowania naturalnego, którą
przejął od J.J. Rousseau. Wychowanie powinno być indywidualne i uwzględniać
to, co w zarodku dzieci posiadają. W jego pojęciu wychowanie naturalne jest
wtedy, gdy wykorzystuje się jako środek wychowawczy jedynie otaczającą przyrodę, zaspokaja się potrzeby dziecka i jego aktywność.
J.H. Pestalozzi był prekursorem doceniania walorów opieki i wychowania
w rodzinie. Uważał to za podstawę. W zakładach, które prowadził, starał się być
dla dzieci „ojcem”, który w miarę możliwości zaspakajał ich potrzeby, głównie
biologiczne. Prowadzone przez niego zakłady opiekuńcze opierały się na pracy
wytwórczej wychowanków i nauczaniu matematyki, języka ojczystego i innych.
Łączył on wychowanie moralne z wychowaniem religijnym. Nauki te odbywały
się rano i wieczorem. Według J.H. Pestalozziego rola wychowawcy ogranicza
się do pielęgnacji dziecka i pomocy w jego wzroście, a władza wychowawcy to
jakby władza ojca: „Chciałem mianowicie udowodnić, za pomocą mojej próby,
że wychowanie publiczne może mieć wartość dla rodzaju ludzkiego tylko dzięki
naśladowaniu zalet w rodzinie”19.
O rozwoju dziecka decydują następujące siły: intelektualna, fizyczna, moralna. Jeżeli będzie harmonia w ich działaniu, to wówczas nauczanie będzie
skuteczne. Celem nauczania jest kształcenie i rozwijanie funkcji psychicznych
dzieci, czyli teoria formalnego nauczania. Nauczanie należy oprzeć na świadomym współdziałaniu wrażeń z naturalnym rozwojem sił i uzdolnień dziecka
oraz doprowadzeniu do nauczenia dokładnych pojęć. „Przekonanie, że jedność
natury ludzkiej wymaga środków rozwijających i kształtujących wszystkie nasze siły i skłonności, stawia elementarnemu kształceniu za obowiązek jak naj-
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większą troskę o ścisłe zjednoczenie środków moralnego i umysłowego rozwoju
człowieka”20. Można to osiągnąć przez znalezienie odpowiedzi na trzy pytania:
ile przedmiotów (liczba), jaka forma (kształt), jak się nazywają (słowo). Z tych
trzech składników wyprowadził J.H. Pestalozzi naturalną i psychologicznie uzasadnioną podstawę teorii i metodyki nauczania początkowego polegająca na odpowiednim liczeniu (nauka rachunków), mierzeniu (nauka rysunku i geometrii)
i mówieniu (nauka języka ojczystego).
W nauczaniu zwracał uwagę na zasadę poglądowości, bo rozwija ona spostrzegawczość, uszczególnienie i uogólnienie cech poznawczych przedmiotów.
Ucząc, powinno się tak kierować uczniem, aby przechodząc od elementu do
elementu poznawał całość. Nauka ma być lekka i tak atrakcyjna jak zabawa.
Powinno uczyć się najpierw o rzeczach bliskich, później dalekich, od łatwych
przechodzić do trudniejszych, od prostych do złożonych. Nowe wiadomości powinny być dodatkiem do już poznanych. J.H. Pestalozzi zwraca uwagę na rolę
aktywności samych dzieci w poznawaniu otaczającego świata. Wprowadził formy aktywności społecznej dzieci: obserwowanie, rysowanie, robienie pomiarów
i tworzenie przedmiotów.

Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna Édouarda Claparède
É. Claparède jest współzałożycielem Instytutu J.J. Rousseau w Genewie,
a także współautorem koncepcji „szkoła na miarę dziecka” i przedstawicielem
funkcjonalnego wychowania, reprezentował naturalizm. Współtworzył psychologię wychowawczą, pedagogikę eksperymentalną i pedologię. W szerokim
zakresie zastosował psychologię w praktyce pedagogicznej w czasie uczenia się,
w czasie pracy, zabawy, kształcenia woli i charakteru. Zajmował się także psychologią biologiczną.
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Swoją ideę szkoły na miarę dziecka tak scharakteryzował: „oznacza to tylko
szkołę przystosowaną do umysłowości każdego osobnika, szkołę, która by była
tak dobrze dopasowana do form umysłowości jak ubranie lub obuwie wykonane
na miarę są dopasowane do formy ciała lub nogi (...). Systemem zbliżającym się
najbardziej do ideału szkoły na miarę będzie taki, który daje każdemu uczniowi
największą swobodę dobierania sobie warunków sprzyjających rozwojowi właściwych mu uzdolnień. Takim systemem jest system doboru przedmiotów”21. Aby
uwypuklić różnicę uzdolnień w szkole na miarę, należy zorganizować klasy równoległe, klasy ruchowe, oddziały równoległe i dokonać wyboru przedmiotów.
O swojej koncepcji wychowania funkcjonalnego É. Claparède tak pisał: „to
wychowanie, które zmierza do rozwijania procesów psychicznych, rozpatrując
je nie jako istniejące niezależnie, ale pod kątem widzenia ich znaczenia biologicznego, ich roli, ich użyteczności dla działania obecnego lub przyszłego, dla
życia. Wychowanie funkcjonalne to takie, które uważa potrzebę dziecka, jego
dążność do osiągnięcia jakiegoś celu za dźwignię działania, jakie się chce w nim
wywołać”22.
W szkole funkcjonalnej nauczyciel powinien ożywiać uczniowskie zainteresowania i zwracać uwagę na ich uzdolnienia. Uważał, że „rozpoznawanie uzdolnień jest potrzebne dla wydzielenia z przeciętnej masy uczniów, z jednej strony,
dzieci których stopień rozwoju jest niższy od normalnego, a z drugiej strony,
dzieci o stopniu rozwoju przewyższającym tę normę (...). Między osobnikami
istnieją nie tylko różnice ilościowe, tzn. że jeden przewyższa w rozwoju drugiego
lub mu dorównywa. Są poza tem różnice jakościowe i te nawet są przede wszystkim ważne”23.
Wychowanie funkcjonalne rozróżnia wyraźnie inteligencję i wolę.
É. Claparède twierdził, że „inteligencja jest narzędziem przystosowywania się,
21

É. Claparède, Szkoła na miarę, przeł. Z. Ziembiński, Żak, Warszawa 2005, s. 36–37.

22

Tenże, Wychowanie funkcjonalne, przeł. M. Ziembińska, Żak, Warszawa 2006, s. 7.

23

Tenże, Jak rozpoznawać uzdolnienia uczniów, przeł. J. Jastrzębska, Książnica-Atlas, Lwów
1923, s. 22–23.
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które wchodzi w grę wówczas, gdy zawodzą inne narzędzia przystosowania się,
jakimi są instynkt i przyzwyczajenie. Inteligencja zaczyna działać, gdy człowiek
staje wobec sytuacji, która nie przemawia ani do jego instynktu, ani do jego
automatyzmów nabytych”24.

Koncepcja swobodnej ekspresji dziecka Célestina Freineta
Źródła koncepcji pedagogicznej C. Freineta sięgają filozofii naturalistycznej
pochodzącej od naturalizmu pedagogicznego J.J. Rousseau. Jego naturalizm pedagogiczny wywodzi się także z przeżyć i obserwacji prowansalskiego pastuszka
(Gawędy Mateusza), jego doświadczenia z obcowania z przyrodą, prostymi ludźmi i zwierzętami. W psychologii wrażliwości na świat C. Freinet starał się odpowiedzieć, jak przedstawiają się psychiczne mechanizmy rozwoju człowieka. Jego
teorię nazwano „nowoczesną szkołą technik Freineta”. W skład tej nowoczesnej
szkoły wchodzą takie elementy, jak wychowanie przez swobodną ekspresję, pracę, metody naturalne i spółdzielczą samorządność. Poznanie wszystkiego, co nas
otacza, odbywa się przez doświadczenie i bezpośrednie wyrażenie siebie. Trzeba
dziecku dać się wypowiedzieć i pozwolić wyrazić w ekspresji słownej, plastycznej,
muzycznej czy technicznej w zależności od indywidualnych predyspozycji. Do
potrzeb dziecka musi być jednak dostosowane środowisko w jakim żyje. Wychowawca powinien umożliwić tę bezpośrednią łączność z tym środowiskiem.
Wychowanie powinno przebiegać według fachowo przygotowanego planu
działania. C. Freinet uważał, że nie należy ograniczać swobody rozwoju dziecka żyjącego w zgodzie z naturą. Wychowywać się powinien uczeń sam, a nauczyciel mu
w tym pomagać, nie narzucać autorytatywnie swój pogląd w momentach wahania.
Poznawanie i opanowywanie rzeczywistości otaczającej dziecko odbywa się
nie tylko przez intelekt, ale przez emocje i instynkty, intuicyjnie przez poszukiwanie i eksperymentowanie. C. Freinet zrezygnował z nauczania podręcznikowe-

24

Tenże, Wychowanie..., s. 115.
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go, wprowadził swobodny tekst, który najbardziej wyraża ekspresję słowną dziecka. Język według niego wyraża nie tylko wewnętrzne przeżycia, ale jest również
narzędziem komunikacji. Uczyć się należy po omacku. Trzeba rozpoczynać od
bardzo prostych doświadczeń czynionych po omacku już we wczesnym dzieciństwie, a później w sposób bardziej metodyczny i naukowy, ale zawsze przesiąknięty intuicją. Wiedza żywa zdobywana i przeżywana wpływa na rozwój osobowości, myślenie i działanie człowieka.
C. Freinet wyróżnia trzy fazy rozwoju psychicznego: 1) szukanie po omacku – od narodzin do wczesnej edukacji szkolnej; 2) tak zwane urządzanie się
w otaczającym świecie – dziecko posiadające pewien zasób doświadczeń zaczyna
według siebie porządkować swoje życie i działanie; 3) przeważa zabawa – praca to
okres dojrzewania człowieka do podstawowych zadań w życiu i społeczeństwie.
Swobodny tekst powinien stanowić punkt wyjścia w ośrodku pracy szkolnej.
Należy wykorzystać go w drukowaniu w drukarni szkolnej, wydawaniu gazetki
szkolnej, korespondowaniu z innymi szkołami, w poszukiwaniach źródłowych,
ćwiczeniach językowych, gramatycznych i ortograficznych. Składanie tekstu do
druku wyrabia w dziecku zręczność manualną, dokładność pracy, skupienie uwagi, ćwiczenia pamięci wzrokowej, nauczenie się czytania i pisania wyrazów bez
błędów ortograficznych. Drukarnia ożywia dzieci w klasie. Czyta się wypracowania na forum klasy i wybiera się to, które dzieciom najbardziej się podoba,
następnie się je drukuje. Myśl dziecka wydrukowana jest kartą w książce życia,
którą wysyła się do tych, którzy ją zrozumieją. Dzieci uczą się wspólnie, pisząc
i wysłuchując uwag innych dzieci, wyrażając swoja odczucia bardziej interesująco. Praca w drukarni to wychowanie w poczuciu społecznym, wyrobienie zmysłu
krytycznego. „Jeżeli uczniowie będą mogli drukować na gorąco swoje zapisane
myśli, to wytworzy się między mową a czytaniem znaków drukowanych ten sam
naturalny i konieczny związek jaki istnieje między mową a myślą pisaną ręcznie.
Czytanie druku przestanie być dla dziecka nową i tajemniczą techniką: myśl
drukowana nie będzie odtąd jakąś ideą wyobcowaną z życia i przeżyć dzieci (...)
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będzie po porostu zbiorem myśli dzieci czy myśli ludzi dorosłych, napisanych,
potem wydrukowanych – i podatnych na krytykę i dyskusję”25.
C. Freinet podkreśla pedagogiczne korzyści, jakie płyną z redagowania gazetki szkolnej: „stapiają się z korzyściami swobodnego tekstu, dla którego stanowi ona najskuteczniejszą motywację (...) szeroko dziś stosowana technika
swobodnego tekstu byłaby bez gazetki szkolnej jak bez głowy, pozbawiona żywotnych elementów, które ją uzasadniają i narzucają jej ciągłość. Świadomość, że
jego tekst, jeśli zostanie wybrany, stanie się stroną gazetki i będzie czytany przez
rodziców i korespondentów, sprawia, iż dziecko odczuwa potrzebę pisania, czuje
konieczność przybrania swych myśli w formę i ekspresję, stanowiące wyraz jego
przeżyć”26.
C. Freinet zastosował także w swoim nauczaniu nowe formy samokontroli,
czyli fiszki autokreatywne, które uczyły samokontroli, i środki audiowizualne,
jak taśmy magnetofonowe, płyty gramofonowe i nagrania filmów. C. Freinet odrzucał oceny, konwencję podręcznika, dzieci uzyskiwały sprawności i dyplomy,
nie było rywalizacji.
Według C. Freineta wiedza żywa, zdobywana, przeżywana i reflektowana
jest czynnikiem rozwoju osobowości i wpływa na myślenie i działanie ludzkie.

Teoria poznawczo-rozwojowa Jeana Piageta
Niezwykle ważnym osiągnięciem szwajcarskiego filozofa, psychologa i pedagoga jest koncepcja epistemologii genetycznej, która dała podstawy do sformułowania teorii rozwoju inteligencji. Charakteryzuje ona rozwój poznania jednostki
ludzkiej w ontogenezie, to jest od momentu urodzenia do czasu osiągnięcia dojrzałości, co następuję między 11. a 15. rokiem życia. Pozwala ona określić sposób kształtowania uczestnictwa dowolnego podmiotu jednostkowego w ogólnie
25
C. Freinet, O szkołę ludową. Pisma wybrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, s. 369.
26

Tamże, s. 447–448.
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pojętej kulturze27, czyli doświadczeniu społecznym28. Teoria ta rozpatruje procesy poznawcze z punktu widzenia przedmiotowego, który zakłada obiektywny,
zewnętrzny punkt widzenia w przeciwieństwie do widzenia podmiotowego, zależnego od trudnej do obiektywizacji świadomości samego podmiotu. K. Zamiara pisze, że teoria ta eksponuje przede wszystkim rozwój struktur poznawczych
podmiotu, ponieważ uzależnia treść i jakość świadomości „od własności struktur umysłowych z określonego etapu rozwoju ontogenetycznego”29. Struktury
umysłowe reprezentują formalny aspekt poznania zachowania adaptacyjnego.
Są one z przedmiotowego (obiektywnego) punktu widzenia strukturami logiczno-matematycznymi, a z subiektywnego, podmiotowego (to jest świadomości
podmiotu) – normami logiczno-matematycznymi praktycznego i czysto umysłowego działania podmiotu. Składają się one na szeroko pojętą „naturalną” logikę
i matematykę jednostek ludzkich, stanowiących rzeczywiste narzędzie poznania
zewnętrznego świata poprzez jego strukturalizację oraz dzięki poznaniu – adaptacji do jego wymogów30.
J. Piaget zajmował się psychologią rozwojową, wychowawczą i eksperymentalną dziecka. Uważał, że trzeba rozpocząć badanie myślenia dziecka „od
obserwacji i powrócić do niej, by skontrolować doświadczenia, jakie ta obser-

27
„(...) tak jak dla antropologa, kulturoznawcy kultura jest pewną hipotezą metainterpretacyjną, owym swoistym «nadschematem», umożliwiającym badanie partykularnych kultur danych społeczności, tak dla pedagoga, przyjmującego optykę kulturoznawczą, antropologiczną
podobną «funkcję» poznawczą pełnić będzie pojęcie kultury edukacji. Byłaby ona rodzajem
poznawczej «ponadkultury edukacji» umożliwiającej interpretację jej poszczególnych kontekstów i wariantów, w tym wariant «podstawowy» – edukację przedszkolną i wczesnoszkolną”,
A. Pluta, Wokół kulturowych podstaw edukacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej,
Częstochowa 2011, s. 9.
28

K. Zamiara, Epistemologia genetyczna Piageta a społeczny rozwój nauki, PWN, Warszawa–
Poznań 1979, s. 30.
29

Tamże, s. 38.

30

Tamże, s. 38–39.
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wacja mogła zainspirować”31. Ustalił on etapy wychodzenia dziecka z realizmu
ontologicznego i nominalnego. Dzieci 5–6-letnie nie dostrzegają granicy między
ego a światem zewnętrznym. Myślą, że nazwy są częścią rzeczy, które posiadają
świadomość, i że nie można ich zmieniać: „słowa są częścią rzeczy i w rzeczach
są umieszczane”32. Starsze dzieci, 7–8-letnie, kontynuują nieodróżnianie rzeczy
i myśli o rzeczach. 9–10-latki, odmawiając świadomości rzeczom, myślą, że nazwy pochodzą od ludzi, wymyślono je i dlatego można je zmieniać. 11–12-latki
rozumieją, że nazwa to czysty znak.
J. Piaget zwraca bardziej uwagę na ewolucję i kierunek dziecięcych przekonań niż na wiek. Rozwój myślenia dziecka jest procesem, który polega na powolnej przemianie dziecięcych przekonań. Podstawą rozróżnienia znaków i rzeczy
jest uzmysłowienie sobie przez dziecko własnego myślenia w wyniku rozmowy
z innymi ludźmi. Wynika z tego, że ważne są wzajemne relacje społeczne. Realizm dziecka polega na braku granicy między „ja” a światem zewnętrznym. Istotą magicznego myślenia jest rzutowanie własnych stanów emocjonalnych na zewnątrz i stwarzanie pozoru kontroli czy ładu nad rzeczami czy zjawiskami przez
słowa (lub gesty).
J. Piaget upatruje na wczesnym etapie rozwoju dziecka magiczny sposób
rozumienia świata. Myśl tę rozwija A. Pałubicka, stwierdzając: „Można przy tym
Piagetowską teorię rozwoju inteligencji (...) rzutować na rozwój historyczny kultury. Ontogenetyczna teoria Piagetowska daje się transformować w teorię filogenetyczną, jeśli tylko uważnie przyjrzymy się wynikom badań etnologicznych.
Wyniki te pozwalają przyjąć, że w kulturze magicznej «myśli się i działa samymi
tylko zachowaniami». Mówiąc o kulturze magicznej, mam na względzie ten generalny sposób myślenia, który właściwy jest tzw. społeczeństwom pierwotnym,
a który cechuje się jednością metaforyczno-metonimiczną: to wszystko, co następuje po sobie w porządku metonimicznym, jest zarazem aksjologicznie ak31
J. Piaget, Jak sobie dziecko wyobraża świat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006, s. 15.
32
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ceptowanym porządkiem świata. W owej kulturze (...) myślano – można by rzec
– czynami. Nie istnieje wówczas jeszcze (...) język jako langue, język jako system.
Świat ludzkiej myśli nie uzyskał jeszcze dla siebie, dla swego wyrazu językowego,
autonomii względem działania praktycznego. Prawdopodobnie w tej wczesnej
fazie kultury magicznej doszło do ukonstytuowania się struktury działania praktycznego i jej utrwalenia – przed pojęciową artykulacją tej struktury w postaci
«idei» (...) związku przyczynowo-skutkowego. Okoliczność ta może służyć jako
przesłanka wyjaśniająca akceptację twierdzenia (...), iż magia ma coś wspólnego
z nauką, ta ostatnia genetycznie miałby się z niej wywodzić, analogicznie jak myślenie dziecka genetycznie poprzedza proces partycypacji w kulturowym i ukulturowionym doświadczeniu społecznym. W tym względzie myślenie pierwotnie
magiczne przypomina myślenie dziecka”33.
Branie udziału w spontanicznych postawach magicznych powoduje, że znak
przylega do rzeczywistości, a jedne rzeczy biorą udział w innych. Badanie dualizmu u dziecka to analizowanie tego, co zewnętrzne, i tego, co wewnętrzne. Trzeba zastanowić się, czy nazwy są w podmiocie, czy w przedmiocie, czy są znakami,
czy rzeczami: „Dla dziecka problem nazw sięga w istocie samego sedna problemu
myślenia, ponieważ myśleć oznacza mówić. Otóż jeżeli «słowo» jest być może
u małych dzieci pojęciem źle określonym (...) to «nazwa» przeciwnie, jest pojęciem bardzo jasnym. Wszystkie dzieci, z którymi rozmawialiśmy, wiedzą, co to
jest nazwa, to jest mówią: «do wołania» (...). Od chwili znalezienia nazwy nie ma
już problemu. Później pytania o etymologię dostarczają pożytecznych informacji
i dowodzą tej samej skłonności do realizmu nominalnego”34.
Dziecko posługuje się słowami, czyli myśli. „W tym przekonaniu mieszczą
się trzy formy braku odróżnicowywania, a na skutek eliminowania tych braków
odróżnicowywania rodzą się trzy rodzaje dualizmu. Mamy najpierw nieodróżnicowywanie znaku od rzeczy: myśl jest uważana za związaną z przedmiotem.
33
A. Pałubicka, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań 1990, s. 31–32.
34

J. Piaget, dz. cyt., s. 57.
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Mamy utożsamianie tego, co wewnętrzne, z tym, co zewnętrzne: myśl jest uważana za usytuowaną w powietrzu i w ustach równocześnie. Mamy wreszcie utożsamianie materii i myśli: myśl jest uważana za ciało materialne, za jakiś głos, za
podmuch itp.”35. Badanie realizmu nominalnego potwierdza istnienie znaków,
ich rozróżniania i pozwala zobaczyć, w jaki sposób dziecko dochodzi do świadomości odpowiadających mu dualizmów. Trzecia forma nieodróżnicowywania zawarta jest w drugiej: odniesienie do miejsca nazw jest przejawem tego utożsamiania. Badając wiek dzieci, w jakim pojawiają się trzy rodzaje dualizmu, które są
tożsame z wykazywanymi brakami odróżnicowywania, zorientujemy się, w jaki
sposób odkrywamy niematerialność myśli. Stopniowe rozróżnianie znaków i rzeczy polega na „uświadamianiu sobie przez dziecko, że to ono samo myśli”36.

Teoria poznania i nauczania Lwa Siemionowicza Wygotskiego
L.S. Wygotski był przedstawicielem nauki zajmującej się wpływem doświadczeń społecznych na rozwój poznawczy człowieka. Uważał on, że kultura determinuje rozwój jednostki: „człowiek stworzył kulturę i rozwija się w otoczeniu
kulturowym”37. Treści dostarczane dziecku dotyczące sposobów myślenia, narzędzi
intelektualnej adaptacji umożliwiają wpływ kultury na jego rozwój intelektualny.
L.S. Wygotski uważał, że dziecko, działając za pomocą mowy, do sfery
obiektów dostępnych przekształceniu włącza także swoje własne zachowanie.
Istotą zachowania dziecka we wczesnym stadium rozwoju jest to, że wchodzi ono
„w stosunki z sytuacją nie bezpośrednio, ale za pośrednictwem drugiej osoby”38.
Mowa w praktycznym zachowaniu dziecka ma decydujące znaczenie „dla zro35

Tamże, s. 76.

36

Tamże, s. 77.
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E. Szefler, Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym, t. 1: Stan obecny,
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 63.
38

L.S. Wygotski, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, przeł. B. Grell, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 35.
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zumienia nie tylko struktury, ale i genezy złożonych form działalności dowolnej
dziecka; u progu rozwoju dziecka mowa staje się najważniejszym, decydującym
czynnikiem tego rozwoju”39. Dziecko rozwiązuje zadanie praktycznie, bowiem
mówiąc, łączy mowę i działanie w jedną całość. W swoje działanie wprowadza
element społeczny i w ten sposób określa wykonanie tego działania oraz drogę
rozwoju swego zachowania na przyszłość. Dziecko zaczyna ulegać wpływom nowych czynników i być kierowane w życiu psychicznym przez „konkretne stosunki społeczne, w które ono wstępuje”40.
Rozwój inteligencji praktycznej dziecka powstaje w procesie kontaktowania
się z dorosłymi. Ta sytuacja powoduje, że dziecko zostaje włączone w środowisko
ludzi i rzeczy. Samodzielność dziecka ma nowe znaczenie w systemie zachowania
społecznego. Przystosowanie dziecka do środowiska odbywa się za pośrednictwem ludzi, wśród których się znajduje. Poprzez drugiego człowieka prowadzi
„droga od przedmiotu do dziecka i od dziecka do przedmiotu”41. Dziecko, które samodzielnie jest zmuszone do działania w danej sytuacji, operuje zgodnie
z tymi samymi zasadami, które określają początkowe formy jego stosunków ze
środowiskiem. Tak więc działanie, mowa, wpływ psychiczny i fizyczny tworzą
jedną całość. Takie całościowe postrzeganie rzeczy nazwano u dziecka synkretyzmem działania. Dziecko w pierwszych etapach swego działania oddziela słowny
opis działania od samego działania, zaczyna współpracę, socjalizuje swoje myślenie praktyczne, bo zaczyna działać z inną osobą. Dziecko, świadomie włączając
działania drugiej osoby we własne rozwiązania zadania, planuje nie tylko swoją
działalność, ale równocześnie organizuje zachowania drugiej osoby zgodnie z wymogami zadania.
L.S. Wygotski uważał, że interakcja z innymi osobami, szczególnie z rodzicami, jest źródłem czerpania wiedzy i narzędzi intelektualnego przystosowania.
Dziecko wykonuje często zadanie, którego samo, bez pomocy osoby dorosłej
39
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nie jest w stanie wypełnić. Umiejętność uzyskaną dzięki tej pomocy nazywa się
poziomem potencjalnego rozwoju, a to, co dziecko samo potrafi, nazywa się
poziomem aktualnego rozwoju. Strefa najbliższego rozwoju to według L.S. Wygotskiego różnica między tymi dwoma poziomami. Uważał on, że „określenie
tych poziomów i wyznaczenie strefy najbliższego rozwoju dziecka jest istotne dla
dalszej stymulacji jego rozwoju”42.
W szkole mają miejsce różnorodne interakcje z innymi ludźmi, które wpływają także na rozwój poznawczy dziecka i rozwój jego zdolności dokonywania
różnego rodzaju analizy poznawczej. Związane jest to z wpływem na pamięć, na
lepsze wykonanie zadań pamięciowych i na częstsze stosowanie strategii skojarzeniowych, które pomagają w zapamiętywaniu. Wpływa to również na umiejętności klasyfikacji obiektów według przynależności do pewnych ogólnych kategorii, a nie na podstawie poręcznych czy tematycznych związków między nimi.
Nauka w szkole rozwija możliwości poznawcze dziecka, ponieważ używa ono
częściej pojęć ogólnych i myśli zawile o relacjach. Dziecko odnosi wówczas swoje
umiejętności do odtwarzania własnych procesów poznania. Teoria wpływu kultury na poznanie społeczne ma znaczenie dlatego, że zwraca uwagę na ważność
czynników społecznych i sytuacyjnych w wyjaśnianiu zachowań dziecka. W momencie, kiedy dziecko uczy się czytać, zdobywa odpowiednią wiedzę i sposoby
myślenia, które pochodzą z kultury. „Intelektualna adaptacja tych narzędzi przez
dziecko następuje w toku jego doświadczeń zdobywanych przy rozwiązywaniu
problemów, w których uczestniczą: nauczyciel, koledzy z klasy – grupowani oraz
samoorganizujący się w różne zespoły i podejmujący rozmaite zadania”43.
Podsumowując rozważania na temat teorii L.S. Wygotskiego, można zacytować jego słowa: „O ile na początku rozwoju występuje działanie niezależne
od słowa, to na jego końcu jest słowo, które staje się działaniem. Słowo czyni
działania człowieka wolnym”44.
42

E. Szefler, dz. cyt., s. 63.
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Teoria opiekuńczo-wychowawcza Janusza Korczaka
J. Korczak to obrońca praw dzieci. Stworzył system wychowawczy, który był
oparty na podmiotowym traktowaniu dzieci i akceptacji aktywności społecznej.
Zainteresowania J. Korczaka skupiają się na dziecku i na działaniach opiekuńczo-wychowawczych.
Podstawową wartością w jego koncepcji było dziecko, a potrzeby wychowanków wyznaczały kierunek wychowania. Uważał on, że należy zwracać uwagę
na indywidualne i ogólne potrzeby dziecka. Nowością w jego koncepcji było
całościowe ujęcie zabiegów wychowawczych, które mają wpłynąć na prawidłowy
rozwój fizyczny (zabiegi higieniczno-zdrowotne). Zwracał też szczególną uwagę
na zaspokajanie potrzeb psychiczno-społecznych dzieci, takich jak bezpieczeństwo, stabilność, bliskość, życzliwość, intymność i wartości poznawcze.
W prowadzonym przez niego słynnym Domu Sierot ważna była samorządność wychowanków. Rada Samorządowa, Sąd Koleżeński i Sejm wespół z dorosłymi ustalały prawa normujące podstawowe dziedziny życia domu i dotyczyły
wychowanków oraz wychowawców bez wyjątku. Ten dom działał na zasadach
prawie całkowitej samoobsługi wychowanków. W koncepcji J. Korczaka bardzo
ważne było współgospodarowanie. Dobrych pracowników za ich pracę darzono
dużym szacunkiem.
W jego systemie wychowawczym ważne było także oddziaływanie na opinię publiczną. Przejawiało się to w odczytywaniu co tydzień gazetki, w której
widoczne było całe życie zakładu i różne sprawy jego wychowanków. Były urządzane również plebiscyty życzliwości. Skrzynka do listów, „tablica ogłoszeń” były
pisemną formą kontaktu między wychowankami i wychowawcami.
Dziecko dla J. Korczaka miało prawo do posiadania własności osobistej
i bezpiecznego schronienia dla niej. Opiekun dziecka miał dbać o to, by dziecko
miało osobistą własność i mogło ją bezpiecznie chronić: „Zadaniem wychowawcy jest domagać się, by każde dziecko miało coś, co stanowi nie bezimienną włas-
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ność instytucji, a jego, by miało dla tej własności bezpieczne ukrycie”45. Miało
to wyrabiać w dziecku poczucie prawa do bezpieczeństwa i szanowania cudzej
własności. W samowychowaniu dziecka chodziło o to, by mogło ono po wyjściu
z Domu Sierot kierować sobą w życiu materialnym i duchowym. Na terenie
placówki ważne były zabiegi dotyczące higieny i zdrowia dzieci. J. Korczak prowadził w ramach tych zabiegów notatki dotyczące wzrostu, wagi, kiedy dziecko
zasypia czy wstaje. Uczył osobiście higieny. Stosunek J. Korczaka do dzieci charakteryzują słowa poprzedzające powieść Kiedy znów będę mały:
„Do dorosłego czytelnika
Powiadacie:
– Nuży nas obcowanie z dziećmi.
Macie słuszność.
Mówicie:
– Bo musimy się zniżać do ich pojęć.
Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć.
Mylicie się
Nie to nas męczy. Ale – że musimy się wspinać do ich uczuć.
Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. Żeby nie urazić”46.

J. Korczak do kresu życia pozostał wierny swoim ideałom, pomagając słabszym i zagrożonym. Zorganizował szkołę na terenie Domu Sierot. W getcie prowadził tajne nauczanie po zamknięciu szkół żydowskich przez Niemców. Starał
się różnymi metodami zachęcić dzieci do nauki. Nie było tradycyjnych metod
nauczania, ale teksty do czytania i rachowania. Inscenizowano bajki i inne teksty.
Urządzano też przedstawienia kukiełkowe. Tłem każdego przedstawienia były
kwiaty, trawa, drzewa, słońce, bo tego w getcie nie było. Organizował także koncerty i występy zawodowych artystów. J. Korczak chciał ochraniać dzieci w getcie przed nieludzkimi warunkami, które prowadziły do skrzywień psychicznych,
45

J. Korczak, Wybór pism, t. 3, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958, s. 332.
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Tenże, Wybór pism, t. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1958, s. 135.
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a także analfabetyzmu. Swoim wychowankom pozostał wierny aż do końca, idąc
dobrowolnie wraz z nimi na śmierć.
Dziecko jest u J. Korczaka pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin poprzez następne etapy życia. Wymaga szacunku i respektowania jego praw,
a nie lekceważenia. Wychowanie to według J. Korczaka opieka, obrona, obowiązek chronienia przed trudnościami świata. Nie rozdziela on wychowania dziecka i opieki nad nim, natomiast dąży do samowychowania się dziecka. Zawsze
wychowanie należy dostosowywać do indywidualności określonego dziecka. Był
przeciwny dyscyplinie, biciu dzieci i ich zawstydzaniu. „Pozwól dzieciom błądzić
i radośnie dążyć do poprawy. Dzieci chcą się śmiać, biegać, swawolić47. I.J. Pyrzyk w książce Pedagogika Janusza Korczaka – realizm czy utopia? pisze: „Śledząc życie podopiecznych Domu Sierot, z łatwością możemy zauważyć przewagę
świadczeń opiekuńczych nad wymaganiami. Taki stan rzeczy wynikał z naczelnego celu Starego Doktora – dać dzieciom radosne dzieciństwo”48. O ponadczasowości J. Korczaka decydują trzy charakterystyczne cechy jego koncepcji, które
wymienia E. Dauzenroth w książce Janusz Korczak życie dla dzieci49: obserwacja,
ostrożna diagnoza i pozbawiona iluzji terapia.

Elementy teorii pedagogiki opiekuńczej Jana Czesława Babickiego
J.C. Babicki był jednym z trzech czołowych twórców polskiej pedagogiki
opiekuńczej w latach Drugiej Rzeczpospolitej obok J. Korczaka i K. Jeżewskiego.
Był on przedstawicielem nowego wychowania i idei pajdocentrycznych. W jego
działalności praktycznej i teoretycznej zawsze punktem wyjścia było, jak u J. Korczaka, dziecko, choć nie zawsze zgadzali się w swoim podejściu do dziecka.
47

Tenże, Pisma..., t. 1, s. 235.
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Pedagogika Janusza Korczaka – realizm czy utopia?, red. I.J. Pyrzyk, WSH-E, Włocławek
2006, s. 76.
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Zob. E. Dauzenroth, Janusz Korczak. Życie dla dzieci, przekł. T. Semczuk, WAM, Warszawa 2005.
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W swej koncepcji50 zwracał uwagę na poznanie świata przez dziecko, jego indywidualizm, wychowanie moralne, własność, kary i nagrody oraz na organizowanie życia placówki opiekuńczej na wzór rodziny, co widoczne jest w jego pracy
opiekuńczo-wychowawczej. Model rodziny, tak zwany rodzinkowy system opieki
wychowawczej, wprowadzał w zakładach opiekujących się dziećmi. Dzieci podzielone były na 8–10-osobowe grupy. Zamieszkiwały one razem we wspólnym mieszkaniu. Opiekę przejmowały starsze dzieci, były to mateczki lub ojczulkowie, którzy
kontaktowali się z opiekunami i ze swoją grupą rozwiązywali problemy.
J.C. Babicki na podstawie obserwacji dziecka pisał: „Popęd badawczy działa
od najmłodszych lat (...). U dziecka objawia się na pozór chaotycznie – w badaniu,
oglądaniu, doświadczeniu, w zapytaniach itd. Dzięki temu popędowi dziecko nabywa wiedzę i doświadczenie, uczy się tego, co je otacza, poznaje świat”51. Uważał
także, że ma ono prawo do przestrzeni, słońca, powietrza i swojej indywidualności,
a prywatność i estetyka podawania posiłków uczy go odpowiedzialności.
Rozwój intelektualny dziecka był u J.C. Babickiego celem nadrzędnym, bo
dziecko trzeba poznać, dać mu prawo do miłości, szacunku oraz jego ogólnego
dobra. Trzeba bardzo zwracać uwagę na kontakty uczuciowe dziecka, powinno
ono czuć się dobrze w grupie społecznej i być do niej pozytywnie nastawione.
J.C. Babicki uważa, że „wychowanie zakładowe jest odrębne od wychowania
dziecka w domu (...) w zakładzie wszystko jest zorganizowane, a dziecko żyje
w przemyślanych organizacyjnie warunkach (...). Życie w zakładzie należy organizować biorąc pod uwagę potrzeby dziecka (...). Należy organizować materialną
i moralną własność dziecka (...) prostą zwyczajną, jak na przykład własna kasetka, własne ubranie, własne drobiazgi”52.
Opierał się on w swojej działalności opiekuńczo-wychowawczej na dziełach
Cooleya i innych propagujących wychowanie w małych grupach. Najpierw zor50

Zob. I.J. Pyrzyk, dz. cyt.
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J.C. Babicki, O wychowaniu, „Życie Dziecka” 1933, nr 3.
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A. Kamiński, F. Kulpiński, Z. Skalska, Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego.
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ganizował system wojskowy, potem „harcerski” i „rodzinkowy”, który przeszedł
w system „pawilonowo-kwaterowy”. W tych formach organizacyjnych starsi
wychowankowie mieli w dużej części uprawnienia wychowawców, wynikało to
z pajdocentryzmu. Zakład opiekuńczo-wychowawczy powinien umożliwić posiadanie rzeczy na własność, rozwijać u dziecka samodzielność, poczucie estetyki, dać możliwość wyżycia się dziecku w ruchu, zabawie i różnych zajęciach
domowych, zapewnić możliwość wyizolowania się z grupy, podzielić dzieci na
małe grupy i zwracać uwagę na dobre samopoczucie dziecka. Zwracał też szczególną uwagę na opiekuna-wychowawcę i jego wiedzę: „Wychowanie dwa cele ma
na widoku: rozwinięcie w wychowanku wszystkich jego wrodzonych dodatnich
możliwości i przystosowanie wychowanka do kulturalnego współżycia ze społecznością”53.
Uważał, że pamięć i doświadczenie własnego dzieciństwa i literatura dotycząca psychologii rozwojowej powinny być podstawą działalności wychowawcy.
Powinien on się cechować prostotą, szczerością, organizować prawidłowy rozwój
dziecka, reprezentować interesy świata dorosłych i zorganizować środowisko.
J.C. Babicki tak o tym pisze: „Być sobą, kochać dziecko, rozumieć je, pozwalać
mu radzić o sobie, przywołać do pracy nad sobą, a pomagać i ciągle kochać – to
najważniejsze. Reszta łatwa. Można się nauczyć”54.

Zakończenie
Teoria J. Piageta, koncepcja L.S. Wygotskiego i działalność J.H. Pestalozziego, J. Korczaka, J.C. Babickiego, É. Claparède’a i C. Freineta są niezwykle istotne w pracach teoretycznych z dziedziny pedagogiki, psychologii, epistemologii
i socjologii, a także w próbach rozwiązań praktycznych zwłaszcza we współczesnym procesie wychowawczym i dydaktycznym.
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J.C. Babicki, O wychowaniu.

54

Tenże, Istota wychowania, „Wychowawca”, 1929, nr 1.
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Teksty publicystyczne i literackie J. Korczaka ukazują personalistyczny charakter jego pedagogiki, która skoncentrowana jest na analizie dwu podmiotów
wychowania: osoby dorosłej i dziecka. Zawsze ważna pozostaje konstatacja, by
w reakcjach dziecka, jego wypowiedziach, skojarzeniach i zachowaniach widzieć
nie anonimową jednostkę poddaną do obserwacji, ale małego co prawda, dopiero kształtującego swoją osobowość, ale prawdziwego człowieka. Ważnym
elementem pedagogiki Starego Doktora pozostaje edukacja w jego żartobliwo-pedagogicznych rozważaniach. „Korczak należy do prekursorów symboliczno-komunikacyjnego myślenia o edukacji (...). «Mądrość» identyfikuje Korczak
z «prawdą życiową», stąd jego «pedagogika żartobliwa» stanowi osobliwy splot
wartościowań moralno-filozoficznych o orientacji «humanistycznej», połączonych z opisem spostrzeżeń, uzyskiwanych w zakresie codziennego potocznego
doświadczenia edukacyjnego”55.
Dziecko było także głównym punktem wyjścia w teorii pedagogiki opiekuńczej J.C. Babickiego. É. Claparède współtworzył pedagogikę eksperymentalną,
pedologię i psychologię wychowawczą. Wcielał te nauki w praktykę pedagogiczną w szkole na miarę dziecka i w funkcjonalnym wychowaniu. C. Freinet
natomiast wprowadzał w praktyce ekspresyjne wychowanie dziecka. Uważał, że
„mowa, pismo, druk, obraz są tylko narzędziami, które jednostka musi doskonale opanować podczas przyśpieszonego zdobywania nowych doświadczeń, aby
móc je wykorzystać dla harmonijnego ukształtowania swej osobowości. Szkoła
nie powinna wyrabiać tych umiejętności za pomocą sztucznych metod oddziaływających na uczucia od zewnątrz i traktowanych tak, jakby te techniki miały
wartość same w sobie (...) Zdobywanie tych technik musi być harmonijnie włączone w konstruowanie życia jednostki”56.
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A. Pluta, Diagnoza komunikacyjno-symbolicznego charakteru edukacji w żartobliwo-pedagogicznych rozważaniach Janusza Korczaka, w: Nauczyciel i szkoła w procesach innowacji pedagogicznych, red. A. Pluta, J. Zdański, WOM, Częstochowa 1998, s. 195–196.
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Badania L.S. Wygotskiego budzić mogły początkowo pewne zastrzeżenia
z powodu przeakcentowania elementu socjologicznego. L.S. Wygotski rozwój
psychiki człowieka ujmuje jako proces uwarunkowany społecznie i historycznie,
oparty na współdziałaniu człowieka z innymi ludźmi. Obecnie burzliwy rozwój nauk społecznych, a zwłaszcza rozrost technik socjologicznych, które mają
ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej, wskazuje na niezwykłą aktualność teorii rosyjskiego uczonego. Jak już wspomniałem, w pracach L.S. Wygotskiego ważną rolę w rozwoju umysłowym dziecka odgrywa środowisko społeczne, a szczególnie rodzina. Badania nad środowiskiem rodzinnym dziecka
pozostają w sferze zadań, które należałoby podjąć w szerszym zakresie.
Przedstawiając w pracy teorie prekursorów badań nad dzieckiem z dziedziny pedagogiki i psychologii, chciałem wskazać je jako propozycje wykorzystania
w praktyce pedagogicznej. Są one podstawą do przemyśleń i refleksji na temat
tego, w jaki sposób przekazywać dziecku wartości. Doświadczenia prekursorów
badań nad dzieckiem mogą być inspiracją do różnych sposobów ich nauczania.
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AXIOLOGICAL CONTEXTS OF THE PRECURSORS’ THEORY
ON THE CHILDREN RESEARCH
Summary
Concepts and educational theories by Rousseau, Pestolazzi, Korczak, Babicki,
Claparède, Freinet, Piaget, and Wygotski, have a lot in common despite differences. They
focus on children, the way they perceive and learn about surrounding world. In those
theories, we can find essential finding about how important are words, its usage, experiencing, and reflections, in a young man’s life. Feelings are directly and indirectly connected with words. According to Piaget, children, before learning writing language, treat
objects’ names as their belonging. When expressing the words, they reach their imaginary
objectives. I agree with Piaget’s comparison of children’s attitude to words to magical
thinking. Children want to reign their world by words. Piaget’s concept of children language is compared to treating words as tools by late Wittgenstein, Heidegger’s poetry
and his concept of the speech: “we make the world by words”, in the same way as other
tools. There is a question, what is the status of values in magical thinking? Surely, there
is no difference between description and the norm. The way it is (description), and the
way it should be (norm), cannot be differentiated in magic and child’s world. They are
identical, they are somewhat description-values. A child says only what is experienced,
communicating description and value at the same time. One the other hand, Wygostki
focuses on learning as using such tools as interaction and imitation. By using a term ‘tool’
(cultural), he means technological and psychological tools. On one hand, it is the objects,
on the other, it is symbols and values. He stated that mastering such tools helps children
to live in a way that is considered by a society as effective and proper.
Translated by Sebastian Krzyśka

Paweł Nierodka
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

CZŁOWIEK PRYNCYPIALNY A CZŁOWIEK PROSTOMYŚLNY
W ROZWAŻANIACH FILOZOFICZNYCH JÓZEFA BAŃKI

Wstęp
W refleksji filozoficznej dotyczącej wychowania istotne znaczenie ma etyka. Są
różne teorie etyczne, wymienia się między innymi etykę interesu1, etykę wstydu2
czy też etykę sumienia3. W ramach etyki sumienia wyróżnić można na przykład
etykę zależną, jak również etykę niezależną4. Przykładem etyki zależnej jest etyka
chrześcijańska, odnajdująca źródło norm moralnych poza człowiekiem – w Bogu.
On to stanowi ostateczną instancję moralną5. Etyka zależna opowiada się za zawar1
P. Nierodka, Czy eutyfronika jest etyką interesu? „Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii
Filozoficznej” 2009, t. 10.
2
Patrz tenże, Cielesność z perspektywy „etyki wstydu”, w: Terytorium i peryferia cielesności.
Ciało w dyskursie filozoficznym, red. A. Kiepas, E. Struzik, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010.
3
Patrz J. Bańka, Rap metafizyczny, czyli Odezwa wariata z Opatowa do reszty szaleńców
rozpisana na dwanaście spotkań z małą i wielką publicznością obwiesiów i obieżyświatów. Ułożył
i objaśnieniami w postaci postyll opatrzył Józef Bańka, Śląsk, Katowice 1999.
4
Rozróżniam etykę sumienia na „etykę zależną” i „etykę niezależną”, odwołując się do
podstawowych kategorii koncepcji filozoficznej T. Kotarbińskiego.
5
Nawet jeśli w etyce chrześcijańskiej uzna się sąd sumienia za ostateczną instancję moralną, to jedynie ze względu na jego odniesienie do Boga, do słyszanego w swym sumieniu Jego
„głosu”. M. „Scheler wspomina (...) – pisze K. Wojtyła – o szczególnym metafizyczno-religij-
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tością nadprzyrodzoną „głosu sumienia”6. Przykładem natomiast etyki niezależnej
są między innymi koncepcja etyki T. Kotarbińskiego „z wzorcem naczelnym spolegliwego opiekuna”7, a także koncepcja etyki prostomyślności8 J. Bańki z „wzorcem
naczelnym” człowieka prostomyślnego. Autor etyki prostomyślności zauważa, że
człowiek nie potrzebuje żadnej instancji poza sobą, aby być dobrym; jest on z natury swej dobry. Nagrodą dla człowieka moralnego, zwanego przez J. Bańkę człowiekiem prostomyślnym, jest eudajmonia rozumiana jako brak wyrzutów sumienia.
W pracy zestawiam z sobą dwie postawy człowieka, stanowiące treść rozważań etyki prostomyślności: postawę człowieka prostomyślnego i postawę człowieka pryncypialnego. Człowiek prostomyślny, to człowiek kierujący się sumieniem. Przeciwieństwem jego jest łżeczłowiek (od „łże”, znaczy „kłamie”), to jest
człowiek nieprostomyślny, określany niekiedy przez J. Bańkę mianem człowieka
pryncypialnego. Człowiek pryncypialny jest wychowany do przestrzegania określonych zasad narzuconych z zewnątrz (na przykład przez społeczeństwo). Nie
podaje on w wątpliwość ich słuszności, nawet wtedy, kiedy godzą one w dobro
jednostki ludzkiej. Obce są mu wartości proste9, chociażby wspaniałomyślność.
Człowiek prostomyślny natomiast, choć może podlegać naciskowi narzuconych
z zewnątrz zasad, to jednak w odróżnieniu od człowieka pryncypialnego za każ-

nym znaczeniu sumienia, kiedy to sąd sumienia dlatego przyjmuje się jako ostateczną instancję
moralną, że się w nim uznaje «głos» Boga”. K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności, TN
KUL, Lublin 1991, s. 80.
6

Patrz szerzej T. Kotarbiński, Pisma etyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.
7

Tamże, s. 194. Patrz M.B. Jakubiak, Tadeusz Kotarbiński, KAW, Warszawa 1987, s. 168–
186; M. Jaworowski, Tadeusz Kotarbiński, Interpress, Warszawa 1971, s. 127–132.
8

Etyka prostomyślności jest „to postać etyki przedaksjomatycznej, która opiera się na
wartościach odczuwalnych jako oczywiste ze względu na towarzyszące im poręczenie moralne
osób, które opierają swoje postępowanie na tych wartościach” J. Bańka, Słownik pojęć i tekstów
filozoficznych. Przewodnik encyklopedyczny po recentywizmie, eutyfronice i etyce prostomyślności,
t. 1: A–N, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2004, s. 13.
9

Wartości proste, twierdzi J. Bańka, to wartości, które człowiek jest w stanie, niezależnie
od skomplikowanych teorii etycznych, ująć intuicyjnie.
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dym razem poddaje je werdyktowi sumienia. Źródłem jego zachowań moralnych
jest – nieodłącznie związane z naturą ludzką – sumienie. Jest ono arché wszelkich
wartościowań; ostateczną instancją moralną. Stanowi ono arché wyboru wartości
prostych, między innymi wspaniałomyślności.
Koncepcja etyki prostomyślności J. Bańki jest częścią jego filozoficznego systemu, zwanego recentywizmem (od recens – „teraz”)10. Stanowi ona podstawę aksjologiczną recentywizmu, w tym recentywizmu pedagogicznego, głoszącego ideę
„wychowania dla teraźniejszości”. Celem recentywizmu pedagogicznego – co akcentuję w pracy – nie jest wychowanie czy też formowanie sumienia człowieka,
ono bowiem jest intuicyjnie niezawodne, ale jest nim „pedagogia człowieka”11, która zależy przede wszystkim od respektowania zakazów i nakazów sumienia.

Problem sumienia
Sumienie to instancja odróżniająca człowieka od zwierząt12. „W sumieniu – pisze Andrzej Szostak – toczy się decydująca gra o to, kim naprawdę jestem i kim się

10
Recentywizm jest to koncepcja filozoficzna, która „ma ambicję przywrócenia człowiekowi
zdolności widzenia świata w sposób nieskażony, to jest widzenia go «po raz pierwszy» (a recentiori)”. J. Bańka, Słownik pojęć i tekstów filozoficznych..., s. 29.
11
Podczas analiz recentywizmu pedagogicznego wprowadzam słowo „pedagogia”, którego
autor nie używa. Ono jednak najlepiej oddaje podjęte przez niego rozważania dotyczące edukacji człowieka. Pedagogię rozumiem tu między innymi jako zespół środków i metod stosowanych w wychowywaniu i nauczaniu, jako praktyczną „sztukę wychowania”. „S. Karpowicz
przyjmował, że p. jest «sztuką wychowania», podczas gdy pedagogika jest umiejętnością teoretyczną. (...) Z. Kwieciński posługuje się [słowem pedagogia – PN] dla oznaczenia «całkowitego
obszaru refleksji o edukacji i praktyki edukacyjnej zarazem»”. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 2007, s. 300. W koncepcji recentywizmu pedagogicznego J. Bańki,
terminem „pedagogia” można zatem objąć nie tylko myślenie o edukacji, ale i „praktykę” edukacyjną. „Praktyka” ta polegałaby w jego koncepcji na dążeniu do życia zgodnego z wartościami prostymi.
12

Człowiek ma wrodzony instynkt odróżniania dobra od zła – tym różni się od zwierząt. Świadomość tego odróżnienia kształtuje w nim społeczeństwo.
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– przez (...) respektowanie jego głosu lub ignorowanie go – sam jako człowiek staję.
Jego osąd odnosi się do moich czynów i ocenia koniec końców mnie samego”13.
Sumienie stanowi przedmiot refleksji filozoficznej, socjologicznej, psychologicznej14, religijnej. To jedna z podstawowych kategorii etycznych nastręczająca jej badaczom wiele trudności. Ze względu na swą złożoność15, wieloznaczność16, kategoria ta jest różnie tłumaczona17. Sumienie określane jest między
innymi jako obecna w człowieku cudowna władza sędziowska18, „sąd rozumu
praktycznego”19, podmiotowa norma (miara) „moralności czynów ludzkich (...);
akt wewnętrznego życia osoby”20. Określane jest ono również jako samoświadomość moralna, jako zbiór intuicji etycznych traktowanych przez człowieka
jako imperatywne, nieomylne, jako trwała psychomoralna dyspozycja, zdolność,
dzięki której człowiek jest w stanie „ujmować swoje postępowanie pod kątem
moralnym. (...) W zależności od ujęcia sumieniu przypisuje się bądź charakter
pierwotny, naturalny, wynikający z etyki chrześcijańskiej, bądź charakter po-

13
A. Szostek, Sumienie i jego pułapki, w: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość,
red. K. Krajewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 6.
14
Współcześnie następuje proces psychologizacji sumienia. „Przyjmuje się, że naukowym
odpowiednikiem sumienia może być samokontrola, super-ego, wewnątrzsterowność (...), kontrola wnętrzna, poczucie kontroli wewnętrznej”. K. Ostrowska, Przedmowa, w: D. Buksik,
Wrażliwość sumienia. Studium psychologiczne, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2003, s. 6.
15
Na złożoność pojęcia sumienia wskazuje A.A. Dura: Obecność normy prostomyślności w etyce chrześcijańskiej, Res-Type, Katowice 2000, s. 267.
16
J. Krokos, Poznawczy wymiar sumienia a akt decyzji, w: Racjonalność w etyce. Sumienie:
prawość i twórczość, red. K. Krajewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 240.
17
„Rozważań na temat sumienia nie ułatwia i to, że «źródłowe» terminy grecki i łaciński:
syneidēsis i conscientia, tłumaczone są w niektórych językach (na przykład w angielskim, niemieckim i polskim) na dwa sposoby: przez «sumienie» i «świadomość», co może sugerować
istotną rzeczową różnicę między sumieniem a świadomością”. Tamże, s. 242–243.
18

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1984, s. 161.

19

M.A. Krąpiec, Ja człowiek, RW KUL, Lublin 1991.

20

K. Wojtyła, dz. cyt., s. 81.
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chodny będący następstwem (...) socjalizacji”21 i internalizacji. „Jedni skłonni są
w nim widzieć (...) instancję religijną, miejsce szczególnego, intymnego spotkania z Bogiem, inni, przeciwnie, podkreślać będą jego autonomię, której religia
wręcz zagraża. Wielu upatruje w nim nade wszystko uczuciową postawę podmiotu oceniającego jego własne czyny, inni – godząc się, że osąd sumienia odnosi się
do własnych zachowań podmiotu – podkreślać będą (...) niesprowadzalny do
emocji”22 jego racjonalny rdzeń23. Jedni akcentują receptywny charakter sumienia, inni z kolei – „twórczy”, związany z niepowtarzalnością samego podmiotu24
i sytuacji, w których on żyje.
W języku potocznym, zauważa J. Górnicka-Kalinowska, sumienie występuje „w znaczeniu indywidualnych stanów świadomości przeżywanych przy okazji
różnych sytuacji moralnych (np. sumienie uczciwego człowieka), w tym często
w związku z pełnioną rolą społeczną (np. sumienie lekarza), w znaczeniu zbiorowej świadomości moralnej (np. sumienie narodu) czy wreszcie w znaczeniu
wartościującym, w którym sumienie to (...) wrażliwość na ludzką krzywdę”25.
Sumienie dzielone jest na różne typy, między innymi ze względu na pełnione
role społeczne wymienia się sumienie na przykład ojca, naukowca, żołnierza. Uważam jednak, że nie ma sumienia określanego predykatywnie (na przykład ojca,

21

Encyklopedia filozofii wychowania, red. S. Jedynak, J. Kojkoł, Branta, Bydgoszcz 2009, s. 297.

22

A. Szostek, Sumienie i jego pułapki, s. 5.

23

Sumienie, zauważa K. Krajewski, to „ostatecznie strażnik racjonalności człowieka, jego
rozumnej natury”. K. Krajewski, Racjonalność w etyce – sumienie: prawość i twórczość, w: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, red. K. Krajewski, Wydawnictwo KUL, Lublin
2009, s. 10.
24
W związku z problematyką sumienia rozważane jest zagadnienie obiektywności i subiektywności. „Sumienie – pisze A. Laun – jest „«norma normata normans»: jako subiektywna
norma dla ludzi (norma normans) jest ono zarazem obiektywnie zobowiązane wobec prawdy
i dlatego też normata normata”. A. Laun, Autonomia sumienia a roszczenie prawdy, w: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, red. K. Krajewski. Wydawnictwo KUL, Lublin
2009, s. 210.
25

J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1993, s. 7.
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naukowca, żołnierza), lecz jest po prostu sumienie człowieka, o którym mówi już
Sokrates, nazywając je daimonionem. Występujące tu spory są pozorne i wynikają
bądź z użycia niewłaściwego pojęcia (to jest zamiast pojęcia na przykład ethos, pojęcia sumienia), bądź też wynikają one ze złych założeń. Przykładem takich założeń
jest meontologia, czyli „nauka o niebycie”. Mówienie o niebycie nie jest mówieniem, ale artykulacją, w której słychać jedynie niezrozumiałe dźwięki26. Sumienie
właściwe jest człowiekowi indywidualnemu (konkretnemu); daimonion jest zawsze
indywidualny, dlatego też nie ma sumienia społecznego, narodu, ludzkości. Społeczne są natomiast „zasady” i prawo. Choć zmienia się otoczenie człowieka – naturę wypiera kultura czy też cywilizacja, choć zmieniają się kodeksy, odnośnie do
tego, co jest moralne, a przez to normalne, to jednak sumienie się nie zmienia27.
Nie zmienia się ono, mimo że jest różnie określane i rozumiane, nie zmienia się,
choć „w długich dziejach świata, w różnych językach, mówiąc «sumienie» (...)
określano [je – PN], czy to za pomocą definicji, czy metafor”28, czy też posługując się innymi środkami stylistycznymi, innymi środkami wyrazu. Ono jest lub
go nie ma, co prawnicy i psychologowie nazywają zdolnością lub jej brakiem do
odróżniania dobra i zła. Bez tej zdolności, człowiek zostaje uniewinniony, często
jako ubezwłasnowolniony. Chodzi tu między innymi o to, co określa się „jako
moral insanity, czyli moralną ślepotę – zatem całkowitą niewrażliwość na moralny
kontekst ludzkiego życia, wynikającą z nieobecności jakichkolwiek przekonań moralnych (...); «brak sumienia» [to – PN] niezdolność do wyrokowania zarówno we
własnych, jak i w cudzych sytuacjach moralnych”29. W miejsce sumienia „determi-

26

Już Parmenides z Elei mówi, że nie można ani poznać tego, czego nie ma, ani go wysłowić.

27

J. Bańka, Świat poręczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomyślności, Uniwersytet Śląski,
Katowice 2003.
28

J. Krokos, Poznawczy wymiar sumienia a akt decyzji, s. 240.

29

J. Górnicka-Kalinowska, dz. cyt., s. 20.
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nującego” człowieka od wewnątrz, wkraczają determinacje zewnętrzne, w postaci
na przykład prawa stanowionego30.
W „filozofii chrześcijańskiej”, akcentuje się, że człowiek nie tylko ma sumienie, ale i że może on mieć sumienie słuszne (określane niekiedy jako dobre) lub
też – błędne31. „Sumienie jest de facto poszukiwaniem prawdy”32, a jego głos winien być prawdziwy. „W przypadku (...), gdy osąd sumienia jest błędny, istotne
znaczenie ma to, czy człowiek błądzi w sposób pokonalny w tym znaczeniu, że
świadomie dopuszcza możliwość błędu, czy też niepokonalnie, gdy bez własnej
winy błądzi nieświadomie”33.
Dla rozważań nad błędnym sumieniem istotna jest refleksja filozoficzna
świętego Tomasza z Akwinu. Choć nie ma u niego „słowa, które oznaczałoby
ściśle to, co dzisiaj nazywamy «sumieniem»”34, to jednak są pojęcia w jakimś
stopniu mu odpowiadające. Wyróżnia on pojęcie synderesis i pojęcie conscientia (syneidesis)35. Możliwość błędu sumienia pojawia się na poziomie syneidesis
30
Są również koncepcje etyki negujące w ogóle istnienie sumienia, na przykład etyka
sytuacyjna.
31
Błąd sumienia odnoszony jest do kategorii dobra i zła. P. Valadier zauważa, że sumienie
może ulegać złudzeniu, a także „poważnie błądzić, brać zło za dobro albo przestać widzieć,
gdzie jest dobro (...); może stać się ślepe na obecne wokół zło (...); ale może też ulec zaślepieniu
w swych aktach i poprzez nie”. P. Valadier, Pochwała sumienia, przeł. M. Żerańska, Wolumen,
Warszawa 1997, s. 6.
32
P. Bortkiewicz, Dramat sumienia uwikłanego we współpracę ze złem systemu, w: Sumienie
w świecie wolności, red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Znak, Kraków 2007, s. 238.
33

Z. Perz, Prawo i sumienie a zobowiązanie moralne, Bobolanum, Warszawa 2001, s. 126–127.

34

A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, przeł. J. Zychowicz, WAM, Kraków 2008, s. 82.

35

Synderesis (prasumienie) jest czymś niezmiennym, niezbywalnym, stanowi wspólną ludziom intuicję moralną, wrodzone przekonanie o potrzebie czynienia dobra i unikania zła.
Dzięki synderesis, czyli sumieniu habitualnemu, człowiek rozpoznaje zasady Boskiego prawa
moralnego, pierwsze zasady. Synderesis to naturalna sprawność, wewnętrzny zmysł moralny,
wspólna ludziom intuicja moralna, podstawa wiedzy etycznej. „Na poziomie synderezy, czyli
tzw. sumienia habitualnego staramy się intuicyjnie dotrzeć – pisze J. Górnicka-Kalinowska –
do moralnych zasad prawa naturalnego; właściwe decyzje moralne podejmujemy dopiero na
szczeblu tzw. sumienia aktualnego (conscientia). Jest to zejście indywidualnej podmiotowości
moralnej z poziomu prawa w sferę konkretu sytuacji empirycznej: zasad szczegółowych, senty-
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– konkretnego sądu sumienia36. Nawet błędne sumienie zobowiązuje; „według źródeł etyki chrześcijańskiej istotne znaczenie sumienia leży w tym, że
sąd jego zobowiązuje, chociaż nawet jest omylny”37. Istotną kwestią są tu rozpoznanie owej omylności i konsekwencje z tego wynikające dla postępowania
człowieka.

Etyka sumienia
Jedną z propozycji ujęcia części rozważań obecnych w obrębie etyki jest etyka sumienia. Początek jej wyznaczył Sokrates. Odnalazł on jakościową różnicę
między człowiekiem a innymi stworzeniami w arché, która nie ogranicza wolności człowieka z zewnątrz, ale od wewnątrz. Etyka sumienia wskazuje na granice
wolności człowieka, istniejące w samym człowieku – w jego sumieniu. W Sokratejskiej etyce sumienia jest określona koncepcja daimoniona, zgodnie z którą
człowiek jest moralny nawet wtedy, kiedy jest sam. Sokrates w swym życiu często
odwoływał się do daimoniona38, którego zakazom pozostawał posłuszny39. Da-

mentów, woli. Inaczej mówiąc, sumienie jest aktywnością rozumu praktycznego, dzięki niemu
ogólne prawa boskiego porządku stają się wskazówką postępowania w sytuacji konkretnej”.
J. Górnicka-Kalinowska, dz. cyt., s. 71.
36

To „syneidesis jako konkretny sąd sumienia – pisze E. Schockenhoff – podlega w swoich
wnioskach możliwości błędu i pomyłki; podstawowe etyczne pryncypia są natomiast, tak jak
logiczne prawa myślenia, z konieczności prawdziwe”. E. Schockenhoff, Jaką pewność daje nam
sumienie? Orientacja etyczna, przeł. A. Marcol, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 89. E. Schockenhoff, analizując koncepcję filozoficzną świętego Tomasza z Akwinu, zauważa, że „błądzić może sumienie tylko w poszczególnych procesach zastosowania, w których jego sąd odnosi się do konkretnych działań, nigdy
natomiast w swojej habitualnej orientacji co do podstawowej różnicy dobra i zła, która stanowi
założenie we wszystkich aktach zastosowania”. Tamże, s. 92.
37

K. Wojtyła, dz. cyt., s. 81.

38

Platon, Obrona Sokratesa, przeł. W. Witwicki, Zielona Sowa, Kraków 2006.

39

„Sokrates wybrał śmierć, nie utratę godności. A chociaż nie potrafił wyraźnie nazwać
swojego daimoniona, sądził, że «nie słuchać lepszego od siebie – boga czy człowieka – jest czymś
złym i hańbą»” A.A. Dura, dz. cyt., s. 265.
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imonion to, „głos wewnętrzny”, to „fakt wykraczający poza zwyczajny porządek
rzeczy, fakt o naturze ponadludzkiej”40. To „głos jakiejś siły wyższej (...), jakiejś
transcendencji”41.
Refleksja Sokratesa dotycząca „głosu ze środka” człowieka stanowi inspirację dla rozważań nad sumieniem podejmowanych w historii myśl europejskiej.
W średniowiecznej filozofii ów głos to vox Dei. Mówi o nim między innymi
święty Augustyn. W sumieniu, zauważa filozof, człowiek staje (zostaje wezwany)
przed Bogiem. Bóg włożył w sumienie człowieka wewnętrzne prawo.
O tym wewnętrznym prawie obecnym w człowieku mówi również święty
Tomasz z Akwinu, podejmując problematykę sumienia42. „Nauka o sumieniu
tworzy w filozofii św. Tomasza odrębną całość. Z jednej strony określa ją metafizyka transcendentalnego dobra, z drugiej zaś swoista psychologia moralnego
wyboru. Na wybór ten składa się poznanie dobra i działanie woli”43.
Problem sumienia analizowany jest również w filozofii nowożytnej i współczesnej. „W czasach nowożytnych podjęto próbę opracowania metody dochodzenia do pewności sumienia przy pomocy ogólnej zasady refleksyjnej tzw. systemu moralnego, który miał umożliwić przezwyciężenie wątpliwości sumienia
w przypadku konfliktu między prawem (zobowiązaniem) a wolnością”44. Z czasem następuje proces indywidualizacji sumienia (M. de Montaigne, J.-J. Rousseau). W XVIII wieku filozofowie „zmysłu moralnego” (filozofia moral sense),
między innymi D. Hume, J. Butler, podejmują na nowo problematykę z zakresu
40
G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa, przeł. E. Iwo Zieliński, RW KUL, Lublin 1994, s. 363.
41

I. Krońska, Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa 2001, s. 98.

42

W koncepcji świętego Tomasza z Akwinu można wyróżnić dwa wymiary sumienia:
obiektywny i subiektywny, które stanowią jedność. Patrz szerzej E. Kaczyński, Wolność i prawda w sumieniu: nauka św. Tomasza, w: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, red.
K. Krajewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009. W sumieniu człowieka, wartości moralne
ujęte zostają jako normy postępowania.
43

J. Górnicka-Kalinowska, dz. cyt., s. 63.

44

Z. Perz, dz. cyt., s. 136.
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sumienia. Doszukują się oni źródeł wiedzy moralnej w naturze ludzkiej, we wrodzonych ludzkich intuicjach. Sumienie określane jest przez filozofów moral sense
jako wrodzona, spontaniczna władza mająca swą podstawę w uczuciach, jako
władza odróżniania dobra od zła45. To na poziomie rozumu, twierdzą oni, może
wystąpić błąd w ocenie czynu. Nieomylność dotyczy natomiast zmysłu moralnego. Na nieomylność sumienia wskazuje również J.G. Fichte. Głos w dyskusji na
temat sumienia zajmują następnie A. Schopenhauer46, J.S. Mill, É. Durkheim47.
Na przełomie XIX i XX wieku problem sumienia podjęty zostaje w ramach
fenomenologii (M. Scheler) czy też – egzystencjalizmu (M. Heidegger48, K. Jaspers). W obrębie dwudziestowiecznej myśli chrześcijańskiej, problem ten obecny
jest w refleksji filozoficzno-teologicznej49, czego przykładem jest fenomenologiczno-dialogiczna koncepcja J. Tischnera50. Mówi on przede wszystkim o etyce chrześcijańskiej jako etyce sumienia. Są jednak również inne, „niezależne etyki” sumienia51, między innymi dziewiętnastowieczna etyka sumienia F. Nietzschego czy też
wspomniane dwudziestowieczne etyki sumienia T. Kotarbińskiego i J. Bańki.

45

Patrz A. Ashley lord Shaftesbury.

46

Patrz A. Leśniewska, Sumienie filozofii. Artur Schopenhauer, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
47

É. Durkheim traktował sumienie jako wytwór życia społecznego.

48

Patrz M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 376–423.
„Egzystencjalna interpretacja sumienia – pisze Martin Heidegger – ma wydobyć bytujące w samym jestestwie świadectwo jego najbardziej własnej możliwości bycia”. Tamże, s. 414.
49
Istotne dla dwudziestowiecznej refleksji teologicznej nad sumieniem są rozważania między innymi Z. Kozubskiego, A. Borowskiego, W. Poplatka.
50
J. Tischner mówi o etyce solidarności jako etyce sumienia. Etyka solidarności jest sprzeciwem wobec etyk bez sumienia, na przykład etyki marksistowskiej. Patrz J. Galarowicz, Paradoks egzystencji etycznej. Inspiracje: Ingarden – Wojtyła – Tischner, Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2009, s. 237; Patrz J. Tischner, Etyka solidarności
oraz homo sovieticus, Znak, Kraków 2005, s. 17.
51
Dzieje etyki sumienia mają swą historię. Wspominam o niej, wymieniając niektórych jej
przedstawicieli, w celu przybliżenia kontekstu dla analiz (określonych w temacie pracy) nad
człowiekiem prostomyślnym.
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Etyka prostomyślności etyką sumienia
Etyczność w tradycji filozoficznej rozważana była na tle relacji natura–kultura. Natura była wspólna dla wszystkich żywych organizmów, natomiast kultura,
obejmująca między innymi świat wartości aksjologicznych, właściwa była tylko
człowiekowi. W tradycję tę wpisuje się koncepcja filozoficzna J. Bańki, która jednocześnie wykracza poza nią. Autor książki Świat poręczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomyślności rozważa etyczność na tle relacji natura–kultura, dodając
do tej relacji, kolejny element – cywilizację. Zauważa on, że nie tylko świat kultury, ale i świat cywilizacji nakłada na człowieka liczne ograniczenia. We współczesnej cywilizacji, przyjmują one formę rozwiązań technicznych. Właściwy tej
cywilizacji, postępujący w niespotykanym dotychczas tempie rozwój techniki
wymaga od człowieka ciągłego przystosowania, prowadząc między innymi do
negatywnych konsekwencji w jego życiu. J. Bańka dostrzega negatywny wpływ
rozwoju techniki na życie i rozwój jednostki ludzkiej, szczególnie w obszarze
jej psychiki i sfery wartości moralnych52. „Rozwój techniki – pisze on – zagraża
równowadze psychicznej człowieka, który o wiele za wolno przystosowuje się
do nowych sytuacji”53, do nieustannie zmieniającego się otoczenia. „Technika
powoduje coraz bardziej skomplikowany sposób zachowania. Prowadzi to do powstania cywilizacji pozbawionej spokoju i równowagi w sferze emocji”54. Tymczasem, człowiek, choć ma dziś coraz większą świadomość konieczności dalszego

52

Choć cywilizacja współczesna, zauważa J. Bańka, „odpowiada” na pytanie, „z czego żyć”
– i jej rozwój jest potrzebny – to nie odpowiada ona jednak na inne zasadnicze pytania: „jak
żyć?” i „po co żyć?”.
53
J. Bańka, Humanizacja techniki. Główne zagadnienia i kierunki eutyfroniki, Śląsk, Katowice 1996, s. 12.
54

Tenże, Świat poręczenia moralnego..., s. 30.
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rozwoju techniki55, to poszukuje zaspokojenia swych pragnień w sposób bezpośredni i „prosty” (gr. euthys).
Żyjemy w czasach, mówi J. Bańka, „w których względy ekonomiczne i organizacyjne sprawiają, że człowiek przeciętny nie ma czasu na to, by zajmować
się wszystkimi skomplikowanymi zagadnieniami współczesnego świata. Co nie
znaczy, iżby nie odczuwał wewnętrznej potrzeby uporządkowania spraw swego
sumienia. Pośród pogwaru spraw codziennych dostrzega obecność w sobie pewnej harmonii wcześniejszej od zła zaczajonego w jego sercu, wcześniejszej z całą
pewnością niż absurd, który sugeruje mu ten nader skomplikowany świat. Czym
wszakże jest ta wcześniejsza harmonia, z którą człowiek przychodzi na świat, i czy
jej utrzymanie nadal leży w zasięgu jego możliwości?”56. Na to pytanie filozof
odpowiada w swej koncepcji etyki prostomyślności, która mieści się w nurcie
etyki sumienia. W niej to mówi on nie tyle o sumieniu, ile o jego imperatywie
obecnym w świecie wewnętrznym człowieka. W świecie tym pojawiają się zakazy
i nakazy sumienia57. „Nakazy i zakazy sumienia – pisze J. Bańka – to nie jest
zwykła lista rzeczy nakazanych i rzeczy zabronionych. To jest wewnętrzna dyskusja człowieka z samym sobą, konwersacja prowadzona przez duszę według scenariusza hierarchii wartości, a odgrywana przez ciało w teatralnej oprawie życia

55
„Utopijna jest myśl – pisze J. Bańka – że możemy teraz coś naprawić, odrzucając poznanie naukowe i umiejętności techniczne. Rozwiązanie wielu zagadnień, z którymi świat ma
do czynienia, wymagać będzie znacznie większej dozy nowej techniki, rozwijanej ze zrozumieniem, że może ona stwarzać człowiekowi problemy psychologiczne”. Tenże, Humanizacja
techniki..., s. 22.
56
57

Tenże, Rap metafizyczny..., s. 13.

Nie jest to jednak „moralność zamknięta” (to jest moralność nacisku), której konsekwencją byliby ludzie niedojrzali, lecz raczej – odwołując się do koncepcji filozoficznej H. Bergsona
– „moralność otwarta”. Człowiek ma bowiem wolność wyboru, która wyraża się w poręczeniu
moralnym wartości, czyli ich osobistym wyborze, przyjęciu, zaakceptowaniu. Wartościami,
zauważa J. Bańka, nie są wartości narzucone, dlatego też wymagają one aktywnej obecności
podmiotu ludzkiego, akceptacji czy też odrzucenia. Nakazem sumienia w etyce prostomyślności jest: odwołuj się do teraźniejszości.

Człowiek pryncypialny a człowiek prostomyślny w rozważaniach...

171

codziennego”58. Współcześnie można jednak dostrzec rezygnację człowieka z tej
wewnętrznej dyskusji, zamykanie się jego na nakazy i zakazy swego sumienia.
Sumienie traktuje J. Bańka jako podstawową kategorię określenia intuicji
dobra (wywodzącą się z natury człowieka rozumianej przedcywilizacyjne). Jest
ono „początkiem, źródłem, podstawą, zasadą – jest principium działania moralnego. Stanowi oparcie trwałe, gdyż zasada, bądź człowiek z zasadami, nie zmienia
się nigdy – a więc z zasady. Nie pozwala też wyręczyć się inną zasadą działania.
Jako zasada nie toleruje żadnych innych zasad – inaczej nie byłoby samo zasadą”59. Sumienie jednak jest nie tylko zasadą, jest ono również, zdaniem filozofa,
czymś więcej. W odróżnianiu do „czystych zasad” (pojęć twardych), zawiera ono
pierwiastek miękki – ludzki. Spotkanie dwóch „czystych zasad” prowadzi do
zajęcia miejsca jednej przez drugą. Człowiek, który kieruje się „czystymi zasadami”, to człowiek pryncypialny, który „wierność zawsze tym samym zasadom
stawia wyżej niż powodowanie dobrych skutków”60. Drugi człowiek, kierujący
się innymi zasadami, jest dla niego przeciwnikiem, gdyż „z zasady” nie może
mieć racji. Człowiek pryncypialny jest wychowany do przestrzegania „czystych
zasad”. Jemu to J. Bańka przeciwstawia człowieka kierującego się sumieniem,
który między innymi wyraża gotowość przychodzenia z pomocą innym ludziom,
żywi szacunek wobec nich. Odróżnienie człowieka pryncypialnego od człowieka
kierującego się sumieniem w etyce prostomyślności zostaje sprowadzone do rozróżnienia między człowiekiem nieprostomyślnym, czyli łżeczłowiekiem, a człowiekiem prostomyślnym. Człowiek prostomyślny jest to człowiek konkretny
(indywidualny), który z jednej strony jest otwarty na rozwój nauki i techniki
(dostrzegając w nich zarówno zagrożenia, jak i korzyści), z drugiej natomiast
strony nie odrzuca on tradycji i obecnych w niej wartości. Otwarty jest on na
„staroświeckie wartości, takie jak zdawanie rachunku sumienia przed sobą i swo-

58

Tamże, s. 111.

59

Tamże, s. 170.

60

J. Górnicka-Kalinowska, dz. cyt., s. 17.
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im sumieniem, szacunek dla prawdy”61. W każdym jego działaniu „mediatorem
i sekundantem jest sumienie”62. W odróżnieniu od niego, łżeczłowiek, rozumiany jako człowiek pryncypialny, kieruje się przede wszystkim zasadami niezależnie
od kosztów, jakie musi ponieść63. Zazwyczaj koszty te ponoszą inni ludzie. Podstawową jego zasadą jest: „zasada to ja”. Głuchy jest on na problemy drugiego
człowieka, obce są mu wartości „proste”, podstawowe, chociażby wspaniałomyślność. Nie słyszy on również „głosu” swego sumienia.
Sumienie, zauważa J. Bańka, to nie tylko zasada, która zawiera pierwiastek
miękki – ludzki, ale również jest to wewnętrzny „głos” odbierany przez człowieka
jako obecny w nim zakaz czy też nakaz. „Głos” sumienia, to „głos” prostomyślności, stanowiący odpowiedź na zaistniałe w świecie zło. „Pierwsze odruchy na
zło i dobro – pisze J. Bańka – pochodzą z naszej prostomyślności i są najwłaściwszym głosem sumienia. (...) Głos sumienia jest głosem prostomyślności.
Toteż tego głosu należy słuchać w ciszy i w samotności. Zbieranie myśli nie
znosi tłumu i zgiełku. Sumienie jako rodzaj posłuchu dla «jaźni pierwotnej» jest
rękojmią prostomyślności, rozumianej jako norma realizowania dobra: należy go
pożądać (być człowiekiem prostomyślnym), należy go też chronić, to jest unikać
jego przeciwieństwa (postawy łżeczłowieka). Dobro określają tylko pierwsze moralne nakazy, ponieważ stanowi ono treść podstawowych skłonności naturalnych
człowieka, na których opiera się poręczenie moralne”64.

61

J. Bańka, Filozofia prawa a etyka prostomyślności, w: Etyka XX wieku, t. II, red. L. Gawor,
K. Kosior, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 40.
62

J. Bańka, Rap metafizyczny..., s. 278.

63

Pojęcie „człowiek pryncypialny” to jedno z określeń łżeczłowieka. Łżeczłowiekiem jest
człowiek pryncypialny; może nim również być człowiek łamiący – w miarę swych możliwości
– „wszelkie” zasady (to jest pryncypia). Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku tym, co
sprowadza człowieka w zakres kategorii łżeczłowieka, jest przede wszystkim nierespektowanie
zakazów i nakazów sumienia.
64

Tamże, s. 173.
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Źródłem i podstawą moralności w koncepcji etyki J. Bańki jest norma prostomyślności65. Ona to „poręcza, że podmiot dokonuje oceny własnych aktów
działania w kategoriach dobra i zła”66. Człowiek, zauważa autor książki Hodiegetyka. O codzienności, która jest sztuką ograniczania świata przez nadanie mu ludzkiej
miary, w pewnych sytuacjach mając świadomość, że czyni zło, nie zaprzestaje go
czynić. Może on jednak odwrócić się od czynionego zła, stając się człowiekiem
prostomyślnym, jeśli ma on w dalszym ciągu zdolność do prostomyślności w ocenie zła, a zatem umiejętność rozpoznania zła. Łżeczłowiek natomiast ocenia czyn
zły jako dobry. Jest nim również człowiek, kiedy planuje akty przemocy w imię tak
zwanych celów wyższych. Problemem we współczesnym świecie, mówi J. Bańka,
nie jest „brak celów wyższych (...), ile obłędne planowanie i dokonywanie aktów
przemocy, z powodów, które pewni ludzie uznają za cele wyższe (...) subiektywnie
zgodne z ich sumieniem”67, a dokładnie sumieniem przesłoniętym przez wartości
na przykład hedonistyczne, ekonomiczne, utylitarne. W odróżnieniu od takiego,
subiektywnie wypaczonego odbioru sumienia sumienie „samo w sobie” „jest kryterium wyboru «najlepszego», ponieważ do konkurencji z wartościami moralnymi
dopuszcza tylko inne wartości moralne (a nie np. wartości ekonomiczne). Ten «wybór najlepszy» nasuwa myśl o tym, że chodzi o ocenę osobistą (...). Każdy dokonuje przy tym wyboru na własną odpowiedzialność, i każdy – w swoim sumieniu

65
„Norma prostomyślności obejmuje tylko sądy moralne zasadzające się na ich treści aksjologicznej: akceptuj tylko nakazane, a więc imperatywne tylko te akty, które są dobre, i które dlatego, że są dobre, są nakazane. Tak rozumiana norma prostomyślności nadaje etyczny
wymiar sumieniu, tak iż na honorowaniu tej właśnie normy polega jego istotny charakter
wartościująco-imperatywny”. Tamże, s. 180. Pozwala ona odróżnić etykę prostomyślności od
etyki neotomistycznej. „Jeśli neotomistyczne sumienie – pisze A.A. Dura – zakłada uprzednią
świadomość ogólnej normy przy formowaniu sądów sumienia, to norma prostomyślności od
podobnego założenia jest wolna (...) proponuje [ona – PN] moralność bezpośrednią, spontaniczną i otwartą, wolną od skomplikowanych kodeksów”. A.A. Dura, dz. cyt., s. 273.
66

J. Bańka, Świat poręczenia moralnego..., s. 142.

67

Tenże, Przeciw szokowi przyszłości, Śląsk, Katowice 1977, s. 138.
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– dokonuje wyboru «najlepszego»”68 spośród wartości moralnych. Sumienie jest
bowiem zmysłem intuicyjnie niezawodnym.
J. Bańka podobnie jak Sokrates twierdzi, że człowiek z natury jest dobry. Ma
on zdolność odróżniania dobra od zła zakorzenioną w naturze ludzkiej. W naturze tej, oprócz instynktów wspólnych ze światem zwierząt, wyróżnia się to,
co F. Nietzsche nazywa instynktem moralnym, a filozofowie nowożytni zmysłem moralnym; są w niej źródła „wiedzy moralnej”. Ludzie jednak mają skłonność do bycia łżeczłowiekiem, do przedkładania interesu ekonomicznego ponad
wartości moralne. Przenosząc te rozważania na grunt pedagogiki, można zatem
powiedzieć, że jeśli uczeń będzie wybierał w swym życiu zło, to „nauczyciel”69
winien mu pomóc odkryć w sobie przez samopoznanie swą naturalną skłonność
ku dobru. Choć można kształtować w uczniu postawę wspartą na odpowiednich
pryncypiach wychowawczych, tak aby w miarę sprawnie dostosował się on do
życia w państwie, choć można go wychowywać, jak mówi Platon – dla państwa,
to jednak zgodnie z koncepcją filozoficzną J. Bańki, zadaniem „nauczyciela”, jest
odkrycie w uczniu, że sumienie jest ostatecznym sędzią. Jeśli się nie da wyprowadzić pryncypiów z sumienia, to mając wybór między pryncypiami a sumieniem,
człowiek prostomyślny wybiera sumienie. Pedagog nie kształtuje w młodym
człowieku wartości, lecz odkrywa drzemiące w nim sumienie, stanowiące arché
wszelkich wartościowań.

Człowiek prostomyślny żyjący zgodnie z wartościami „prostymi”
ideałem edukacji
Z problematyką niezawodności sumienia związane jest w koncepcji filozoficznej J. Bańki zastąpienie wychowania, czy też formowania sumienia człowie-

68
69

Tenże, Rap metafizyczny..., s. 178.

Nauczyciel w koncepcji J. Bańki pełni rolę pedagoga, psychologa, a przede wszystkim
człowieka moralnego. Odwołuje się on do wartości moralnych.
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ka70, „pedagogią człowieka”, która zależy między innymi od rozpoznania i respektowania „głosu” sumienia. Zatem nie sumienie (ono bowiem jest zawsze słuszne
i prawe), lecz człowieka należy wychowywać. Problemem nie jest kształtowanie
sumienia, lecz jego „słuchanie”. Podmiotem zabiegów wychowawczych staje się
człowiek, celem zaś tych zabiegów – udzielenie mu pomocy w samopoznaniu.
Etyka prostomyślności, będąc etyką sumienia, stanowi podstawę aksjologiczną
dla rozważań pedagogicznych J. Bańki; stanowi ona pomoc w samopoznaniu
człowieka w tym, aby „usłyszał” on w sobie stanowiący nieodłączny element jego
natury, zagłuszany przez różne sprawy codziennego życia – „głos” sumienia.
Wychowanie człowieka, zdaniem J. Bańki, nierozerwalnie związane jest z refleksją etyczną, z wartościami moralnymi. Związane jest ono z prostomyślnością.
„Dla pedagoga kryterium moralne oznacza – pisze filozof – (...) odwołanie się
do prostomyślności, zgodnie z którą człowiek w każdej sytuacji może z łatwością
odróżnić to, co etyczne, od tego, co nieetyczne. Prostomyślność określa bowiem
70
Wskazując między innymi na mechanizmy „deformacji” sumienia (patrz Z. Chlewiński,
Sumienie – psychologiczne mechanizmy jego funkcjonowania, formacji i deformacji, „Roczniki
Filozoficzne” 1983, t. 1, z. 4), głosi się potrzebę jego formowania (patrz E. Kaczyński, dz. cyt.)
czy też wychowania (patrz A. Szostek, Otwartość na prawdę – fundamentem wychowania sumienia, w: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, red. K. Krajewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009). Formowanie sumienia według świętego Tomasza z Akwinu, zauważa
K. Krajewski, wiąże się z formowaniem sprawności moralnych. A. Szostek pisze, że „podstawą
formacji sumienia, a w istocie podstawą wychowania człowieka, jest ukształtowanie w nim
postawy szukania każdej prawdy (w tym także prawdy niewygodnej) oraz gotowości liczenia
się z nią w dalszym życiu”. Tamże, s. 164. „Postulat otwartości na prawdę zasługuje na to, by
stanowić fundament wychowania sumienia (...). Chodzi o to, by kształtować w człowieku postawę gotowości przyjęcia prawdy, która bywa trudna do przyjęcia, a nierzadko stanowi źródło
osobistych wielkich dramatów”. Tamże, s. 173. Sumienie moralne jest „miejscem”, zgodnie
z etyką chrześcijańską, w którym Bóg przemawia do człowieka. Nie jest ono jednak instancją
twórczą (Patrz Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, RW KUL, Lublin 2001).
A. Laun zauważa, że „skutki idei twórczego, tworzącego normy sumienia są dramatyczne. (...)
Nie byłoby (...) błędnego sumienia. Bo akt twórczy nigdy nie jest błędny, nie da się go mierzyć
miarą prawdy”. A. Laun, W jakim sensie sumienie jest twórcze? w: Racjonalność w etyce. Sumienie:
prawość i twórczość, red. K. Krajewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 200. A zatem nie
sumienie, lecz człowiek jest twórczy. Ono „jest narzędziem «widzenia» lub «słyszenia» (...) zadaniem sumienia jest dostrzeganie rzeczywistości znajdującej się poza nim, o ile posiada jakieś
znaczenie moralne”. A. Laun, Autonomia sumienia a roszczenie prawdy..., s. 208.
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zdolność człowieka do uchwycenia niepowtarzalnego sensu swojej sytuacji. Skłaniając ludzi do zastanowienia się nad rzeczywistymi pobudkami ich działania,
pedagogika skłania ich tym samym do zajęcia postawy prostomyślnej, która (...)
domaga się również naszej osobistej akceptacji”71.
W pedagogice chodzi przede wszystkim o wychowanie człowieka zgodnie
z wartościami moralnymi, prostymi, o wychowanie stanowiące obok kształcenia istotny element edukacji filozoficznej. Ten rodzaj edukacji dotyczy „spraw
fundamentalnych dla życia człowieka i rozwoju świata ludzkiego”72, jest zatem
czymś koniecznym w pogłębianiu rozwoju człowieka.
J. Bańka wymienia cele edukacji filozoficznej. Pierwszym, mówi on, jest
„wdrażanie młodego człowieka do refleksji i logicznego myślenia”73, szczególnie
do refleksji i namysłu filozoficznego, bez których człowiek zatraca poczucie sensu
przedmiotów obecnych w jego codziennym życiu, a także krytycyzm odnośnie
do powszechnie szerzonych ocen. Drugim z kolei jej celem jest „kształtowanie
wrażliwości moralnej młodego człowieka”74, w której tkwi nadzieja na zachowanie człowieczeństwa. „W pedagogice najważniejszą wydaje się – pisze A. Klim-Klimaszewska – pewna wrażliwość moralna (...); bez tej moralności, bez wrażliwości kodeksy nie mają wielkiego sensu, ponieważ działanie będzie wynikało
jedynie z obawy przed represjami, a nie z przekonania, że należy czynić dobro,
realizować wartości”75. Rezultatem takiego działania będzie przyjęcie postawy
człowieka pryncypialnego, a nie postawy człowieka prostomyślnego. Trzecim natomiast „zadaniem edukacji filozoficznej, jest zachęcenie do bliższego poznania
samego siebie”76. W realizacji tego celu, należy szukać rady u tych, którzy szli
71

J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości, WSP TWP, Warszawa 1995, s. 27.

72

Tenże, Edukacja filozoficzna. Ścieżka edukacyjna, PWSZ, Jarosław 2002, s. 17.

73

Tamże, s. 5.

74

Tamże, s. 9.

75

A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika a moralność, w: Encyklopedia filozofii wychowania, red.
S. Jedynak, J. Kojkoł, Branta, Bydgoszcz 2009, s. 224.
76

J. Bańka, Edukacja filozoficzna..., s. 11.
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tą drogą. J. Bańka określa ich mianem „mistrzów”; chodzi tu przede wszystkim
o klasyków filozofii, którzy nie tylko głosili swe poglądy, ale i żyli zgodnie z nimi.
Dziś rola ta przeznaczona jest również wychowawcom, pedagogom. Czwarty
z kolei cel edukacji filozoficznej polega na pogłębianiu rozumienia rzeczywistości. Wszystkie te cele w edukacji młodego człowieka winny się łączyć77.
Wśród wymienionych przez J. Bańkę celów edukacji filozoficznej szczególnie ważnym „jest kształtowanie wrażliwości moralnej młodego człowieka”78.
Chodzi tu przede wszystkim o modelowanie postawy „człowieka pielęgnującego harmonijny rozwój wszystkich swych dyspozycji, a więc prostych uczuć,
namiętności, pragnień i woli, następnie korygowanie ich spełnienia – zależnie
od zadośćuczynienia zasadom sympatii i przyjaźni wobec innych ludzi, w czym
właściwą rolę odgrywa rozum, kierując się zasadą umiarkowania – to właśnie ów
ideał prostomyślności występuje w zalążkowej postaci już w myślach i czynach
Pitagorasa, Heraklita, Demokryta i Sokratesa, a rozwijany przez późniejszych
wybitnych filozofów. Do tych koncepcji nawiązuje dziś etyka prostomyślności”79. Etyka ta, „apelująca do odczuć i wzruszeń przeciętnego człowieka, szanująca myślenie elementarne, które tu nazywamy «prostomyślnym»”80, stanowi
aksjologiczną podstawę koncepcji wychowania J. Bańki. Opiera się ona „na prostych, przyrodzonych naturze ludzkiej, ogólnoludzkich odczuciach i intuicjach
moralnych, na indywidualnej wrażliwości i sumieniu poszczególnego zdrowego
77
Mówiąc o edukacji filozoficznej, J. Bańka wskazuje obok jej celów również na jej
treść, osiągnięcia, a także na zadania szkoły. Do zadań szkoły należy: ukazanie filozofii jako
„umiłowania mądrości”, drogi wiodącej do lepszego poznania prawdy, zachęty do zadawania
zasadniczych pytań, jednego z fundamentów klasycznej kultury; pomoc w odkrywaniu własnej
tożsamości; pomoc w odnalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące na przykład
sensu życia; sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia; zwracanie uwagi między innymi na
specyfikę myślenia filozoficznego; ukazanie roli naturalnego zdziwienia jako arché filozoficznego poznania.
78

Tamże, s. 9.

79

F. Donocik, Problematyka prostomyślności w wybranych teoriach kultury, „Folia Philosophica” 1987, t. 4, s. 93.
80

J. Bańka, Edukacja filozoficzna..., s. 45.
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psychicznie i mentalnie człowieka. W naturalnej, «prostej» i elementarnej moralności, zwanej przez J. Bańkę «etyką człowieka prostomyślnego»”81, w prostomyślności tkwi nadzieja na zachowanie człowieczeństwa. Etyka prostomyślności,
w odróżnieniu od etyk systemowych82, „nie tworzy nowych wartości, lecz jedynie
eksponuje te wartości, które z punktu widzenia ludzkiej egzystencji są dla człowieka rozstrzygające”83. Są one istotne („rozstrzygające”) w edukacji człowieka.
J. Bańka akcentuje, że edukacja winna się opierać nie tylko na promowanym dziś
kształceniu (phronesis) człowieka, uwzględniającym rozwój nauki i techniki84, ale
i na wychowaniu, nastawionym na pobudzanie człowieka do odkrycia w sobie
„wrażliwości (thymos) moralnej” (wrażliwości na dobro), czy też szerzej – „wrażliwości aksjologicznej”, czyli wrażliwości na prawdę, piękno i dobro. Edukacja
nastawiona jedynie na rozwój sfery phronesis, czyli racjonalnej sfery człowieka,
sprowadzona jedynie do tego, co logiczne, prowadzi do zagrożeń samego człowieka, kształtuje bowiem „istotę” jednowymiarową. Choć myślimy racjonalnie,
zauważa filozof, to powody naszego postępowania wykraczają poza zakres logiki85. Również niewystarczająca okazuje się edukacja odwołująca się jedynie do
81
J. Szmyd, Odczytywanie współczesności. Perspektywa antropologiczna, etyczna i edukacyjna,
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2011, s. 96.
82
„Każda etyka systemowa – pisze J. Bańka – funkcjonuje poza prostomyślnością dobra
i zła. Dobro wpisane jest więc w system etyczny, a nie w sumienie człowieka i od konstrukcji
systemu zależy to, jak człowiek zinterpretuje działanie swoje oraz swego otoczenia”. J. Bańka,
Główne zasady etyki prostomyślności, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2000,
s. 31. Jeśli „zatem etyka filozoficzna wymaga rozumienia systemu filozoficznego i umiejętności
dedukowania z niego zdań normatywnych o charakterze moralnym, przeto etyka prostomyślności bierze pod uwagę to, co przylega do umysłu człowieka na zasadzie przemawiania do jego
najprostszych typów motywacji”. J. Bańka, Intelektualizm etyczny Spinozy a etyka prostomyślności, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2000, s. 384.
83

J. Czerny, Zarys pedagogiki aksjologicznej, Śląsk, Katowice 1998, s. 54–55.

84

Rozwój techniki, twierdzi J. Bańka, winien mieć na względzie dobro człowieka. Filozof
opowiada się, za dyskryminowaniem „tych teorii i technik (...), których warunkiem jest wyzbycie się przez człowieka jego prostomyślnej postawy wobec rzeczywistości”. J. Bańka, Edukacja
filozoficzna..., s. 24.
85

W przeciwnym razie, mówi J. Bańka, życie człowieka „zmieniałoby się wraz z każdym
odkryciem logiki (...) Stąd śmieszą nas dawne wyobrażenia o świecie, ale współczujemy nie-
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sfery thymos, czyli do sfery emocjonalnej człowieka. Pomija ona bowiem to, że
człowiek w równym stopniu jest istotą racjonalną, jak i istotą emocjonalną. Jest
on jednością tych dwóch sfer. Współczesna edukacja powinna zatem „iść w kierunku równowagi duchowej, to znaczy powinna ukształtować człowieka typu
homo-euthyphronicus”86 (eu znaczy dobro, thymos – to sfera uczuć, phronesis – to
sfera wartości racjonalnych), czyli człowieka prostomyślnego. „Filozofia wychowania oparta na koncepcji homo-euthyphronicus głosi konieczność równowagi
człowieka pomiędzy sferą rozumową a uczuciową”87; konieczność harmonijnego
rozwoju w uczniu sfery racjonalnej i sfery emocjonalnej.

Recentywizm pedagogiczny
J. Bańka opisuje społeczeństwa żyjące w kulturach nastawionych na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Społeczeństwa kultur „zmutowanych” przez
przeszłość chcą żyć jak ich przodkowie, społeczeństwa kultur „zmutowanych”
przez przyszłość nastawione są na kreowanie wizji światów możliwych, prognozują i planują zmiany (na przykład społeczeństwo amerykańskie). Z kolei społeczeństwa kultur „zmutowanych” przez teraźniejszość żyją przede wszystkim
aktualną perspektywą swego istnienia. Swe rozważania dotyczące społeczeństw,
żyjących w kulturach „zmutowanych” przez przeszłość, przyszłość, czy też teraźniejszość autor książki Świat poręczenia moralnego... przenosi na grunt edukacji,
w tym wychowania. Dla jednych, zauważa filozof, wychowanie nastawione jest
na historię, dla innych związane jest z realizowaniem i konstruowaniem wizji
przyszłości, dla jeszcze innych – z doraźnymi „potrzebami”. „Wychowanie – piszczęściom dawnych ludzi tak samo, jak nieszczęściu bliskich nam współczesnych”. J. Bańka,
Rap metafizyczny..., s. 76. Mimo że ludzie mogą się różnić w swych poglądach na świat, to
jednocześnie mogą być zgodni w tym, co czują; „od starożytności – pisze J. Bańka – przeżycia
człowieka są podobne”. Tamże, s. 167.
86
87

J. Czerny, Filozofia wychowania, Śląsk, Katowice 1997, s. 58.

M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Szkoła
Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2008, s. 142.
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sze on – wymaga uwzględnienia zmiany w czasie, bowiem człowiek się zmienia,
a my chcemy go zmienić na lepsze, chcemy go przysposobić do rzeczywistości”88.
Wobec funkcjonujących haseł „wychowania dla przyszłości” J. Bańka głosi
ideę „wychowania dla teraźniejszości”. Główną cechą „wychowania dla przyszłości” „jest to, że staje się coraz bardziej nierealne przez swe zapatrzenie w przyszłość
– z mniejszą dbałością o teraźniejszość”89. Współczesny człowiek, zdaniem filozofa, nie potrafi się oderwać od fałszywie wyobrażanej przyszłości90. Nastawiona
na przyszłość jest cywilizacja współczesna, w której „miejsce osobistych doradców w postaci spowiednika, psychoanalityka, przyjaciela zajmują osobiste komputery, które zaczynają pełnić funkcję psychiatrów, wyręczają naukę, stwarzają
ekspertów – a wszystko po to, by zaciemnić człowiekowi obraz teraźniejszości.
Otwierają bowiem przed człowiekiem świat wartości możliwych, a pozbawiają
go wartości danych (...). Mówimy o czymś, że «było» lub, że «będzie» i przez te
dwie rzekome rzeczywistości widzimy swoje istnienie jako zależne od przeszłości i przyszłości, zamiast widzieć je zależne od nas samych”91, w teraźniejszości.
W niej to czymś istotnym okazuje się dbanie nie tylko o nasze środowisko przy-

88

J. Bańka, Edukacja i czas..., s. 25.

89

Tenże, Wstęp, w: Wychowanie dla teraźniejszości, red. J. Bańka, WSP TWP, Warszawa
1996, s. 6.
90
Przyszłość, zauważa J. Bańka „stanowi rodzaj «niedomkniętej rzeczywistości», w której
puste «miejsca» można winscenizować praktycznie dowolną rzeczywistość”. J. Bańka, Edukacja
i teraźniejszość, w: Wychowanie dla teraźniejszości, WSP TWP, red. J. Bańka, Warszawa 1996,
s. 12. Jest ona niepewna, a przewidywania odnośnie do niej mają swe źródło w teraźniejszości.
Życie człowieka, mówi filozof, ważne jest przede wszystkim „tu” i „teraz” (recens), sam człowiek, ontologicznie rzecz ujmując, istnieje jedynie w teraźniejszości, przeszłość natomiast jest
przedmiotem wspomnień, zaś przyszłość – wyobraźni. Patrz tenże, Ontologia bytu aktualnego.
Próba zbudowania ontologii opartej na założeniach recentywizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice
1986. Nie chodzi jednak o to, aby pozbawić człowieka wizji przyszłości, czy też wspomnień
przeszłości (one bowiem są częścią jego życia), ale o to, aby te dwie perspektywy czasu nie
zdominowały jego teraźniejszości, która jest czasem jego istnienia. Patrz tenże, Epistemologia
jako odkrycie aktualnego momentu prawdy. Próba neosemantyzacji klasycznej definicji prawdy,
Uniwersytet Śląski. Katowice 1990.
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Tenże, Edukacja i teraźniejszość, s. 17.
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rodnicze92, ale i o swe indywidualne środowisko psychiczne wobec zagrożeń ich
skażenia. W obliczy tych niebezpieczeństw J. Bańka podkreśla „nieodzowność
działania konstruktywnego w formułowaniu pedagogicznego modelu nowoczesności, widzianego przez pryzmat prostomyślnego systemu wartości”93. W tym
pedagogicznym modelu uwzględniony jest obraz współczesności z właściwym
jej, przyśpieszonym tempem zmian cywilizacyjnych, ujęte jest w nim to, co
wino być zachowane, bez czego życie człowieka traci znaczenie, chodzi tu przede
wszystkim o intymne właściwości życia.
J. Bańka w swej koncepcji pedagogiczno-filozoficznej, zwanej przez niego
pedagogicznym recentywizmem, opisuje niedoskonałości nastawionej na przyszłość współczesnej cywilizacji94, dostrzegając w niej ucieczkę człowieka od swej
teraźniejszości. Akcentuje on, że życie ludzkie ważne jest „teraz”, a nie jako środek
do osiągnięcia czegoś w przyszłości. Choć krytycznie odnosi się on do promowanego współcześnie „wychowania dla przyszłości”, to nie pomija w wychowaniu
znaczenia innej perspektywy czasu – przeszłości. Można z niej bowiem wiele się
nauczyć. Odrzuca on jednak wychowanie człowieka, zdeterminowane przez obraz tej perspektywy czasu95. Podkreślając znaczenie „wychowania dla teraźniejszości” w swej koncepcji pedagogicznego recentywizmu, J. Bańka uwzględnia dwa
podstawowe obszary zainteresowań samego recentywizmu: podmiot „ja” i okolicznik czasu „teraz”. „Człowiek jako podmiot «ja» – pisze on – ocenia wszystko
z perspektywy swojego «teraz» (...); jest [on – PN] dla siebie przede wszystkim
teraźniejszością”96. Żyjąc „teraz” i będąc dla siebie teraźniejszością, zmuszony jest
niejako przystosować się do każdorazowo zmieniających się warunków swego
92

Nie jesteśmy w stanie, zauważa J. Bańka, wyzwolić się całkowicie od warunków naturalnych.

93

Tenże, Edukacja i czas..., s. 9.

94

Patrz tenże, Edukacja..., s. 15.

95

J. Bańka zauważa, że choć człowiek, podobnie jak każdy inny byt, jest recens (czyli „teraz”), to jednak w odróżnieniu na przykład od zwierząt ma on samoświadomość, czyli potrafi
ująć swą teraźniejszość od strony przeszłości i przyszłości.
96

Tenże, Edukacja i czas..., s. 25.
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życia. Adaptacja ta nie może jednak prowadzić do jego istotnościowej zmiany
polegającej na dostosowywaniu się do „kolorów i barw” rzeczywistości, z porzuceniem własnego człowieczeństwa. Winna ona uwzględniać wartości proste,
zakazy i nakazy jego sumienia. Ono bowiem ma charakter recentywistyczny97,
jest intuicyjnie niezawodne.
„Wychowanie dla teraźniejszości” wskazuje, że człowiek ma być moralny nie
wczoraj i jutro, lecz dziś. Jego decyzje są recens (to jest teraz) i tylko recens, od którego zależy jego przyszłość. „Wychowanie dla teraźniejszości” winno pobudzać
ucznia, zauważa J. Bańka, do kształtowania w sobie ideału człowieka postępującego według zasad najprostszych (podstawowych), „odpornego na alienacyjny,
frustracyjny wpływ dynamicznie rozwijającej się techniki”98. Autor książki Świat
poręczenia moralnego... podaje katalog takich zasad, wartości prostych: „Dobroć.
Uczynność. Śmiałość. Chęć posiadania rodziny. Pracowitość. Uczciwość. (...)
Przyjazny stosunek do ludzi. Altruizm. Szlachetność. Bezinteresowność. Życzliwość. Wdzięczność. (...) Pragnienie bycia ojcem. Pragnienie bycia matką. Słowność. Wspaniałomyślność. Wierność. Wiara w ideały. Uprzejmość. Wzajemne
zrozumienie. Grzeczność. Gotowość przychodzenia z pomocą innym. Wola. (...)
97

Podejmując problem recentywistycznego charakteru sumienia, J. Bańka rozważa zagadnienie sumienia w kontekście trzech perspektyw czasowych: przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Jeśli sumienie, mówi on, wiąże się z przyszłością, to przyjmuje formę zakazu lub nakazu,
jeśli natomiast przedmiotem jego jest przeszłość, to wyraża ono uczucia zadowolenia, satysfakcji czy też niezadowolenia, przykrości. Sumienie może być zatem prospektywne – skierowane
na akty dokonane, bądź też retrospektywne – skierowane na akty dopiero planowane. (Podobnie jak sumienie retrospektywne i sumienie prospektywne, odniesione są do czasu, tak też,
analizowane są w tradycji filozoficznej kategorie sumienia przeduczynkowego i sumienia pouczynkowego. Patrz A. Anzenbacher, dz. cyt., s. 86–88). Mówiąc o sumieniu retrospektywnym
i sumieniu prospektywnym, J. Bańka zauważa, że „opis” faktów w przeszłości, czy też „opis” ich
w przyszłości, nie jest i nie może być, moralny. Można mówić przy opisie zdarzenia przeszłego
jedynie o „moralistyce”. Zatem nie opis czynu, lecz czyn zaistniały w teraźniejszości człowieka
indywidualnego jest moralny lub niemoralny, prostomyślny lub nieprostomyślny. „To my jesteśmy sprawcami naszych aktów – pisze J. Bańka – w tych granicach, które dyktuje konkretna
sytuacja, konkretne «teraz» (...), dlatego i oceny moralne, które przykładamy do tych aktów,
zawierają się w przeżyciu naszego sumienia”. J. Bańka, Świat poręczenia moralnego..., s. 146.
98

Tamże, s. 12.
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Godność. Czystość duchowa. Szczerość. (...) Serdeczność. Czystość moralna. (...)
Czułość. Towarzyskość. Urok. Odwaga. Otwartość. (...) Przychylność. Współczucie. Sprawiedliwość. (...) Umiejętność wybaczania krzywd. Wytrwałość. (...)
Szacunek dla tradycji. Szacunek dla rodziców. Zapał. Umiejętność kochania. (...)
Człowieczeństwo”99. Głosi on tezę, „że istnieje wśród ludzi zgodność elementarna w zakresie odczuwania wartości prostych, do których odnoszą się wskazania
ciepłe, apelujące do wzruszeń podmiotu”100. Człowiek ma bowiem zdolność do
intuicyjnego uchwycenia tych wartości101.
Wychowywać „teraz” należy przede wszystkim dla wspaniałomyślności.
Ona to wskazuje na człowieka w relacji do drugiej osoby. Człowiek nie może
być etyczny dla samego siebie. Etyczność zawsze występuje w relacji z drugim
człowiekiem102. Sumienie natomiast – powtórzmy – dotyczy tylko konkretnego
człowieka. Człowiek wspaniałomyślny określany jest między innymi jako człowiek głębokiego serca, wielkoduszny, łaskawy; to ten „który szlachetnie myśli
i postępuje (...), kierujący się w działaniu cudzym dobrem; świadczący o tym”103.
„Ktoś, kto jest wspaniałomyślny, szlachetnie zachowuje się wobec innych, jest
dla nich hojny i potrafi im wybaczyć zło (...). Nie każdego stać (...) na wspaniałomyślność”104 wobec drugiego człowieka. Słowo „wspaniałomyślny” ma zatem

99

Tamże, s. 75.

100

Tenże, Soliloquia siedem dni medytacji i jedna godzina myśli z dodaniem uwag o idei prostomyślności. Śląsk, Katowice 2011, s. 164.
101

„Prosty” nie znaczy w etyce prostomyślności „prostacki”. Słowo to bliższe jest na poziomie uczuć (thymos) słowu „bezpośredni”, „intuicyjny” lub też na poziomie rozumu (phronesis)
znaczeniu brzytwy Ockhama – „tam bowiem, gdzie wystarczą cztery koła, nie trzeba dorabiać
piątego” J. Bańka, Edukacja filozoficzna..., s. 8.
102

Dziś coraz częściej, wskazuje się również na etyczność w relacji do zwierząt.

103

Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, red. E. Wierzbicka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1998, s. 542.
104

Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 1055.

Paweł Nierodka

184

wiele synonimów105 w różnym stopniu mu odpowiadających106. Bliskim, równoznacznym słowu „wspaniałomyślny” jest wspomniane słowo „łaskawy” czy
też jedno ze znaczeń tego słowa107. „Pojawia się ono w słownictwie religijnym
(łaskawy Bóg, łaskawa Opatrzność) i służy do opisu relacji Bóg–człowiek. W obszarze pozareligijnym do opisu wydarzeń zachodzących między człowiekiem
a człowiekiem: ten, kto kogoś czymś obdarza darmo z własnej i nieprzymuszonej
woli. O ludziach, którzy coś darują, mówimy, że są łaskawi”108, wspaniałomyślni.
Wspaniałomyślność jest dziś oceniana jako rzadko występujące w społeczeństwie
stanowisko empatii wobec drugiego człowieka. Po makiawelizmie jest ono szczególnie podejrzane. Podejrzliwość dotyczy zwłaszcza bezinteresownych darów,
bezinteresownych zachowań człowieka109. Na tym polega między innymi kryzys
współczesny, że pojęcia czystości moralnej, bezinteresowności, wspaniałomyślności, że zagadnienia, o których mówi chociażby M. Scheler (czyli to, co święte,
piękne, słuszne), budzą nieufność. Nieufność budzą wartości proste, które jak
105
Wspaniałomyślność określana jest między innymi jako „hojność, szczodrość, szczodrobliwość (...); wielkoduszność, wyrozumiałość, łaskawość, pobłażliwość, litościwość, szlachetność”
W. Broniarek, Gdy Ci słowa zabraknie. Słownik synonimów, Haroldson Press, Brwinów 2005,
s. 944.
106
„Mitem jest bowiem przekonanie – pisze A. Nagórko – że w języku istnieją synonimy
absolutne, czy wyrazy dokładnie tożsame co do znaczenia i zakresu użycia”. A. Nagórko, Wstęp,
w: A. Nagórko, M. Łaziński, H. Burkhardt, Dystynktywny słownik synonimów, Universitas,
Kraków 2004, s. VII. Zwraca ona uwagę, że przy podawaniu synonimów istotne jest nie tyle uznanie autora, wsparte mocą pewnych (często ukrytych) kryteriów, ale przede wszystkim
istotna jest potrzeba określenia warunków „doboru właściwego odpowiednika do konkretnej
sytuacji mówienia. Dokonuje się to przez wskazanie dystynkcji, tj. różnic (...) między bliskimi
sobie określeniami”. Tamże.
107

Tamże, s. 242.

108

Tamże. „Darem może być na przykład jakiś stan rzeczy (...) jakaś rzecz, przebaczenie, ale
także życzliwe słowo. Łaskawy zakłada określony stosunek między obdarowującym a obdarowanym”. Tamże, s. 242–243.
109
Patrz J. Breczko, Trujące owoce trzeciej filozofii podejrzeń (o szkodliwym wpływie psychoanalizy na kulturę współczesną), w: Colloquia Communia. Homo Tangens: ciało i dotyk, red. J. Mizińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010; L. Kołakowski, Czy diabeł może być
zbawiony i 27 innych kazań, Aneks, Londyn 1984, s. 46–67.

Człowiek pryncypialny a człowiek prostomyślny w rozważaniach...

185

chociażby wspaniałomyślność110 czy też życzliwość, zakładają obecność drugiego
człowieka. W etyce prostomyślności zaakcentowane jest znaczenie tej obecności,
poszanowanie dla tego, co przeżywają inni ludzie. Etyka ta przyjmuje „następujący kształt normy naczelnej: «Szanuj w drugim te wartości, którymi on jest ożywiony i które przeżywa jako swoje wartości osobiste, mające dla niego największe
subiektywne biorąc znaczenie»”111.
J. Bańka wymienia w swej koncepcji etyki trzy istotne prawa. Oprócz prawa
do indywidualnej prostomyślności112 wskazującego na człowieka konkretnego
wymienia on prawo do prostomyślności w stosunkach międzyludzkich, a także
prawo do obywatelskiej prostomyślności, w których podkreślone jest znaczenie
relacji z drugim człowiekiem. Dostrzega on wpływ wyznawanych przez jednostkę wartości na zbiorowość, ich „udzielanie się” innym. Prostomyślność, zauważa
J. Bańka, winna dotyczyć, nie tylko jednostki, ale i stosunków międzyludzkich.
„Prostomyślność indywidualna – pisze on – okazuje się nie do pomyślenia bez
pewnego, przynajmniej podświadomego dążenia do zaprowadzenia prostomyślności jako generalnej zasady stosunków międzyludzkich. (...) Prostomyślność
w stosunkach międzyludzkich – jako norma – określa reguły poręczenia moralnego funkcjonujące między «ja» i «ty», między «ja» i «my»”113. Przez obecność
w społeczności innych ludzi mamy możliwość komunikowania siebie i otrzymywania informacji zwrotnej od drugiego człowieka. Autor książki Świat poręczenia
moralnego... mówi o otwarciu wzajemnym ludzi na siebie, w którym istotna

110

Wspaniałomyślność w koncepcji filozoficznej J. Bańki dotyczy relacji człowiek–człowiek.

111

J. Bańka, Soliloquia..., 178.

112

Prawo do indywidualnej prostomyślności „– jako norma – określałoby sens życia jednostki, której nie można by narzucić żadnego poglądu w imię rzekomo wyższych celów, skłaniających ją do zajęcia postawy łżeczłowieka” (tenże, Świat poręczenia moralnego..., s. 220–221),
czyli człowieka nieprostomyślnego. „Prawo do indywidualnej prostomyślności – pisze J. Bańka
– nie pozwala [człowiekowi – PN], na dokonywanie redystrybucji wartości środkami wymuszenia (...). W przeciwnym wypadku naraża się on na takie samo łamanie prawa do indywidualnej prostomyślności ze strony innych”. Tamże, s. 221.
113

Tamże, s. 222.
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jest prostomyślność. Konsekwencją takiego otwarcia jest rozwój człowieka.
„Osoba ludzka – pisze on – jeśli ma się rozwijać i wzbogacać wewnętrznie, nie
może zamykać się w sobie. Musi ona otwierać swe wnętrze wobec innych osób
i przyjmować ich otwarcie”114, co w rezultacie prowadzi do zmniejszania stresów
i frustracji w życiu społecznym115. Zachowanie prostomyślności w stosunkach
międzyludzkich, w życiu publicznym116 okazuje się istotne wobec tendencji
zmierzających do zamknięcia człowieka w jego „własnym świecie” (to jest świecie
jego interesów), zamknięcia go na innych ludzi, do traktowania relacji społecznych jedynie jako formy uzyskania indywidualnych korzyści. Zagrożeniem dla
dalszego istnienia człowieka okazuje się współcześnie przede wszystkim jeden
z rodzajów nieprostomyślności, którym jest „obojętność na osobisty los ludzki,
brak zainteresowania tym, co dzieje się wewnątrz drugiego człowieka i w jego
bezpośrednim otoczeniu, a więc wydarzeniami z życia naszych bliźnich, radosnych i tragicznych na przemian”117. Dlatego szczególnie dziś, a nie w przyszłości,
konieczny okazuje się (na przykład w wychowaniu) powrót do wartości prostych; do tych wartości prostych dotyczących szczególnie relacji międzyludzkich,
czyli do wspaniałomyślności, życzliwości i tym podobnych.
114

Tenże, Główne zasady etyki..., s. 95.

115

Wśród obszarów, w których człowiek ma możliwość wewnętrznej komunikacji, odkrycia
samego siebie, J. Bańka wymienia między innymi rodzinę, pracę. Chodzi o pracę, w której
jednostka ludzka jest świadoma swej odpowiedzialności za otocznie i własny rozwój. Patrz
tenże, Świat poręczenia moralnego..., s. 224.
116

J. Bańka mówi nie tylko o prawie do indywidualnej prostomyślności czy też o prawie
do prostomyślności w stosunkach między ludzkich, ale również o prawie do prostomyślności
obywatelskiej, wysuwanym wobec jednostek ludzkich ze strony państwa. Prawo to „wychodzi
naprzeciw pragnieniu człowieka do zaangażowania w sprawy publiczne. (...) Norma ta określa
sens życia społeczeństwa jako całości. Dopiero realizacja tej normy – zauważa J. Bańka – pozwala jednostce ludzkiej korzystać z innych praw, jako że prawo nabiera szczególnego znaczenia
moralnego dopiero wówczas, kiedy pracodawca jest akceptowany co do tych wartości, które
oferuje jako płaszczyznę współpracy (...). Urzeczywistnienie ekonomicznych i społecznych celów oraz wysiłki skierowane na ich zagwarantowanie będą mocno nadwyrężone, jeśli ze strony obywateli nie będą one wsparte w dostatecznym stopniu poręczeniem moralnym”. Tamże,
s. 218–219.
117

Tenże, Soliloquia..., s. 177.
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Zakończenie
Rozważania filozoficzno-pedagogiczne J. Bańki są częścią różniących się
między sobą pedagogik aksjologicznych. „Różnice programowe pedagogik aksjologicznych przyjmują różne nazwy, na przykład: etyka chrześcijańska, etyka
niezależna, etyka spinozjańska, etyka prostomyślności (...) oparta na prostych,
ale za to naczelnych wartościach ludzkich. Są one dlatego proste, że dla ich akceptacji nie potrzeba argumentacji logicznej. «Żyj godnie», «pomóż drugiemu»,
«bądź dobry» nie wymaga uzasadnienia logicznego. Są to wartości łatwo zrozumiałe dla każdego, bez względu na rodowód kulturowy. Są to wartości godne
afirmacji i ogólnego upowszechnienia. (...) Są one niejako dane z natury, zgodne
z naturą ludzką”118. Można wśród wartości prostych (to jest prostomyślnych)
wymienić jeszcze wiele innych prostych wartości ludzkich, między innymi „bądź
wspaniałomyślny”, „bądź szlachetny”, za którymi opowiada się człowiek żyjący
zgodnie ze wskazaniami swego sumienia, będącego „ostateczną i najwyższą normą moralności”119.
Sumienie, zdaniem J. Bańki, jest bezwzględną, ostateczną (jego się nie uzasadnia) podstawą dla zachowań moralnych. Jest ono zmysłem intuicyjnie niezawodnym, a zatem nie wymaga ono kształtowania, doskonalenia, formowania
na przykład przez wychowanie. Takie rozumienie sumienia bliskie jest pojęciu
synderezy w koncepcji filozoficznej świętego Tomasza z Akwinu, która charakteryzuje się nieomylnością, obejmuje niezawodne zasady moralne120. Człowiek winien, zdaniem autora etyki prostomyślności, doskonalić się w rozeznaniu swego
sumienia. Zatem to nie formowanie sumienia, lecz pomoc w samopoznaniu, aby
118

J. Czerny, Zarys pedagogiki..., s. 71.

119

A. Laun, Autonomia sumienia a roszczenie prawdy, s. 210.

120

J. Bańki ujęcie sumienia różni się jednak od ujęcia właściwego na przykład etyce chrześcijańskiej, od stanowiska głoszącego: „z sumieniem człowiek spotyka się jako z przedstawicielem
(reprezentantem) Boga (jak pisze Newman): ono towarzyszy czynom człowieka w sposób oceniający, ono zachęca do tych czynów, jest «przestrzenią», świątynią, której decyzja zapada, ale
nie jest ono identyczne z człowiekiem” (A. Laun, W jakim sensie sumienie jest twórcze?, s. 202)
jako autorem czynu.
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w konsekwencji usłyszeć „głos” swego sumienia, jest podstawowym celem wychowania w recentywizmie pedagogicznym. Wychowanie w oparciu o sumienie,
to wychowanie do moralności, do wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka,
na to, co on osobiście przeżywa. „Sumienie – pisze K. Ostrowska – jest systemem alarmowym, zabezpieczającym działanie zgodne z naturą człowieka jako
istoty moralnej, ukierunkowanej ku dobru ostatecznemu”121. Słowa te odpowiadają etyce prostomyślności, z tą jednak różnicą, że zgodnie z nią człowiek ukierunkowany jest ku dobru teraźniejszemu. „Poszczególne «sytuacje decyzyjne» są
niepowtarzalne, za każdym razem na nowo podmiot musi dokonać rozeznania
i odpowiedzieć sobie, co tu i teraz uczynić powinien”122, za każdym razem musi
odwoływać się do swego sumienia, którego głos jest głosem prostomyślności.
Człowiek zdrowy moralnie to człowiek prostomyślny (czyli między innymi
uczciwy, szlachetny, życzliwy, wspaniałomyślny), kierujący się sumieniem.
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PRINCIPLED MAN VERSUS RIGHTMINDED MAN
IN JÓZEF BAŃKA’S PHILOSOPHY
Summary
In this paper, I write about Józef Bańka’s pedagogic recentivism. This concept is
a part of his philosophical system called recentivism. Recentivism, including pedagogic
recentivism, is based axiologically on the ethics of right-mindedness, according to which
the ideal, exemplary man is the right-minded man. A right-minded man is someone
whose actions are dictated by their conscience. J. Bańka notes that conscience is the
arché of choosing „simple values” such as generosity. It is intrinsic to human nature and
intuitively unfailing. When discussing right-minded man’s attitude, I analyze the attitude
of pseudo-man, also known as principled man. „As far as that man is concerned, it is
more important to always follow the same principles than to bring about positive consequences”. That man is indifferent to other people’s problems and does not know „simple
values” such as generosity.
J. Bańka’s philosophical reflection falls under the category of independent ethics. The
author of the ethics of right-mindedness notes that man is good by nature.
Translated by Izabela Nierodka

Grzegorz Piekarski
Akademia Pomorska w Słupsku

ORIENTACJE PROSPOŁECZNE WOLONTARIUSZY
A NIEWSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ DZIAŁANIA

Wstęp
Prospołeczność najczęściej ujmowana jest w bardzo szerokiej kategorii działań społecznych, wśród których wyróżnia ją specyficzny rodzaj ponoszonych przez
podmiot kosztów i osiąganych przez niego zysków. Pojęcie działań prospołecznych
nie jest jednoznaczne. W sposób ogólny zwykło się uważać, że działania te są różnymi formami czynności podejmowanych dla zaspokojenia potrzeb innych ludzi.
Nazywano nimi działania (czynności) sprzyjające społeczeństwu, charakteryzujące
się pozytywnym stosunkiem wobec niego i mające na celu jego dobro. Historia
zna wiele przykładów prospołecznych zachowań ludzi wobec innych. Wśród nich
wymienić można niezwykłe akty dobroci, czyny bohaterskie pełne heroizmu i poświęcenia. Ilustracją niech będzie osoba I. Sendler, która w okupowanej przez hitlerowskie Niemcy Polsce uratowała od zagłady około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci
z warszawskiego getta. Egzemplifikacje przynoszą również wydarzenia powojenne,
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wśród których wymienić można akty poświęcenia się dla innych, które na przykład
wystąpiły po katastrofie lotniczej z roku 1982 w Ameryce1.
Te proste, jakby się wydawało, akty wspierania drugiego człowieka i pomocy mu stanowią od czasów narodzin nowożytnej filozofii społecznej i socjologii
skomplikowany przedmiot licznych fascynacji i prac naukowych, w których próbuje się je zrozumieć i wyjaśniać.

Prospołeczność – próba zdefiniowania
Przymiotnik „prospołeczny” (prosocial) po raz pierwszy pojawił się
w roku 1951, kiedy E. Johnson w swojej pracy doktorskiej dokonała podziału
agresji na niespołeczną (contrasocial agresion) i prospołeczną (prosocial agresion)2.
Oba terminy w zamyśle autorki odnosiły się do zachowań agresywnych, jednakże ostatnie określenie, pomimo wyrządzonych szkód i cierpień innym ludziom,
charakteryzowało zachowanie, które w danym społeczeństwie było uznawane za
wartościowe, gdyż realizowało te cele, które przynosiły mu korzyści.
Stopniowo przymiotnikiem tym zaczęto określać różne formy pozytywnego
działania podejmowanego wobec innych ludzi, wśród nich: dzielenie się (sharing), dawanie (gift-giving), zachowania pomocne (helping behavior3), pomaganie

1
Dokładny opis katastrofy i zachowań ludzi przedstawiony jest w: E. Aronson, T. Wilson,
R. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 454–455.
2
Systematyczne studia nad zachowaniami prospołecznymi w literaturze światowej
rozpoczynają się w latach 60. ubiegłego wieku. W Polsce kilka lat później pojawiają się
pierwsze projekty badawcze koncentrujące się wokół tego problemu, natomiast pierwszą
pozycją książkową poświęconą zachowaniom prospołecznym jest pozycja A. Potockiej-Hoser
(Wyznaczniki postawy altruistycznej, PWN, Warszawa 1971). Jednak najbardziej znanym
i wyczerpującym tekstem o tematyce prospołecznej jest monografia J. Reykowskiego Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, powstała w połowie lat 70. XX wieku w Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3
J. Dovidio, Helping Behavior and Altruism: An Empirical and Conceptual Overview,
w: Advances in Experimental Social Psychology, red. L. Berkowitz, Academic Press, New York
1984, s. 361–427.

Orientacje prospołeczne wolontariuszy a (nie)wspaniałomyślność działania

195

(aiding), zachowania dobroczynne (philanthropic behavior4) czy w końcu ochotniczy, dobrowolny czyn, działanie dobrowolne (volunteering, voluntary behavior,
volunatary action5). Działaniami prospołecznymi nazwać możemy zatem te, które realizowane są przede wszystkim dla dobra otoczenia, korzyści drugiej osoby6
bez oczekiwania dobra i korzyści własnej, choć ich niewykluczające7. Taka eksplanacja pojęcia zobowiązuje jednak do dalszego zdefiniowania problemu oraz
doprecyzowania, jaki rodzaj dobra i korzyści własnej uwikłany jest w realizacje
tych zachowań. Najczęściej mówi się o dwóch typach korzyści czy nagród, jakie w wyniku podejmowanych działań prospołecznych może uzyskać podmiot
działania (osoba pomagająca). Mogą to być nagrody zewnętrzne w postaci dóbr
materialnych, aprobaty, docenienia czy innych przywilejów społecznych. W ten
sposób działanie rozpatrywane jest przez obserwowalne determinanty jego wystąpienia. Przez większość badaczy8 takie działania zostały nazwane pseudoprospołecznymi9. Według nich działaniem prospołecznym można nazwać wszystkie
4
K. Wright, Generosity vs. Altruism: Philanthropy and Charity in the United States and
United Kingdom „International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” 2001, No. 4,
s. 399–416.
5
L. Penner, J. Dovidio, J. Piliavin, D. Schroeder, Prosocial Behavior: Multilevel Perspectives,
„Annual Review of Psychology” 2005, No. 56, s. 365–392; O. Gillath, P. Shaver, M. Mikulincer, R. Nitzberg, A. Erez, M. van Ijzendoorn, Attachment, Caregiving and Volunteering: Placing
Volunteerism in an Attachment-theoretical Framework, „Personal Relationships” 2005, No. 12,
s. 425–446; N. Eisenberg, P. Mussen, The Roots of Prosocial Behavior in Children, Cambridge
University Press, Cambridge 1989.
6

M. Jarymowicz, Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących „ja” dla zwiększenia gotowości do
zachowań prospołecznych, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1979, s. 10.
7

D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, GWP,
Gdańsk 2002, s. 436; H. Hamer, Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa
2005, s. 162.
8
Zob. J. Reykowski, dz. cyt.; M. Jarymowicz, Czy jesteśmy egoistami, w: Złudzenia, które
pozwalają żyć, red. M. Kofta, T. Szustrowa, PWN, Warszawa 1991; A. Szuster, W poszukiwaniu
źródeł ludzkiego altruizmu, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2005.
9
W zachowaniach określanych jako pseudoprospołeczne mimo antycypacji nagród
zewnętrznych cele związane z zabezpieczeniem osób wspomaganych są bardzo często zrealizowane,
bowiem to właśnie występowanie wzmocnień zewnętrznych skłania wielu z ludzi do udzielania
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te działania, które przynoszą korzyści drugiej osobie bez antycypacji przez podmiot wzmocnień zewnętrznych. Nie wyklucza on jednak nagród o charakterze
wewnętrznym, takich jak: unikniecie wyrzutów sumienia (uniknięcie wewnętrznych kar), poczucie spełnienia, satysfakcji i dumy z własnego czynu, dobroci czy
w końcu własnej szlachetności (zdobycie wewnętrznych nagród), które składają
się na pozytywny obraz własnej osoby10. W tej perspektywie istotny staje się zatem problem motywu działania potencjalnych prospołeczników.

Motywacja jako orientacja prospołeczności –
dwa typy orientacji prospołecznej
Pojęcia „motyw” oraz „motywacja” w modelu tradycyjnym – wskazuje
M. Rutkowski – określają coś dynamicznego, charakteryzującego się siłą zdolną
wpływać na postępowanie ewentualnych sprawców11. W tym rozumieniu motywacją nazwiemy stałą tendencję prospołecznika do realizowania określonych

pomocy innym (zob. J. Piliavin, J. Dovidio, S. Gertner, R. Clark, Interweniujący świadkowie –
proces udzielania pomocy, w: Poznanie, afekt, zachowanie, red. T. Maruszewski, PWN, Warszawa
1993, s. 180–207). Dlatego może trafniej nazwać te zachowania sprawiedliwymi egocentrycznie,
w których zaspokajaniu dobra innych towarzyszy mocna lub nawet dominująca troska o dobra własne, między innymi w zakresie kariery zawodowej (A. Grzegorczyk, Życie jako wyzwanie,
Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1995, s. 148–149). F. de La Rochefoucauld otwarcie uważał, iż „osobisty interes i miłość własna stanowią rzeczywiste, choć ukryte nieraz źródło przyjaźni, sprawiedliwości, rzetelności, uczciwości, odwagi, bezinteresowności,
pokory oraz innych czynów ludzkich określanych mianem cnót” (Z. Skorny, Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania, PWN, Warszawa 1989, s. 150).
10

S. Schwartz, J. Howard, Internalized Values as Motivators of Altruism, w: Development
and Maintenance of Prosocial Behavior: International Perspectives, red. D. Bar-Tal, J. Karyłowki,
J. Reykowski, E. Staub, Plenum Press, New York 1982, s. 229–255; M. Davis, Empatia
o umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk 1999, s. 150–151.
11

M. Rutkowski, Dlaczego potrafimy działać moralnie?, Scholar, Warszawa 2010, s. 18.
Podobne założenie odnaleźć można w wielu innych ujęciach motywacji. Dla R. Frankena
u podłoża teorii motywacji leży proste założenie, że każde zachowanie ma swoją przyczynę
(R.E. Franken, Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk 2006, s. 17). Według W. Łukaszewskiego
termin motywacja stosowany jest do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za
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celów, zadań życiowych i wartości. Jakiekolwiek zatem działania, które są wykonywane przez człowieka, są jednocześnie połączone z procesami motywacji,
na które składają się przyczyny konkretnego zachowania prospołecznika, a także
jego sposób i cel działania. Za motywujące należałoby zatem uznać każde czynniki pobudzające do aktywności, zarówno zewnętrze, jak i wewnętrzne. Przyjmując jednak, że celem działań prospołecznych jest działanie na rzecz innych ludzi
i poprawa ich sytuacji bez oczekiwania wzmocnień zewnętrznych, należy przyjąć
założenie, „że u podłoża wrażliwości na problemy i stany innych ludzi mogą
leżeć różne czynniki i że zachowanie będące rezultatem dostrzeżenia czyjegoś
stanu może być regulowane przez oczekiwanie różnego rodzaju wzmocnień wewnętrznych”12. Odrzucenie jednak motywów zewnętrznych, a przede wszystkim
motywacji egocentrycznej, cechującej się skłonnością jednostki do koncentrowania uwagi na sobie, realizacji własnych potrzeb, osiągania korzyści w postaci
satysfakcji, realnych lub spodziewanych nagród materialnych, pochwał, uznania
czy aprobaty społecznej, nadal nie wyklucza kierowania się jednostek motywami
egoistycznymi zaprzeczającymi szlachetności i wspaniałomyślności działania.
Wątek ten stał się dla J. Karyłowskiego punktem wyjścia do zaproponowania
podziału motywów działania prospołecznego na dwie orientacje: endocentryczną
i egzocentryczną. Wykorzystując dorobek psychologii polskiej i światowej, pisał:
„jeśli działanie na rzecz drugiego człowieka nie jest motywowane przez oczekiwanie
zewnętrznych wzmocnień (kary i nagrody materialne, aprobata społeczna) ani też
przez motywację specyficzną, to może być ono motywowane bądź przez chęć zmiany w sobie, poprawienie mniemania o sobie, bądź też przez chęć zmiany sytuacji
w zewnętrznym świecie, poprawienia sytuacji partnera. W pierwszym przypadku skłonni bylibyśmy mówić o motywacji endocentrycznej (…), zaś w drugim –

uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie zachowania (W. Łukaszewski,
Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych, w: Psychologia, t. 2, red. J. Strelau, GWP,
Gdańsk 2000, s. 427).
12

A. Szuster, W poszukiwaniu źródeł…, s. 51.
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o motywacji egzocentrycznej”13. Powodem orientacji endocentrycznej jest napięcie
wzbudzane w strukturze Ja. Powstaje ono w sytuacji dostrzeżenia warunków i okoliczności, w jakich znajduje się inna osoba i zakwalifikowania ich jako odbiegających od stanu normalnego lub pożądanego, oraz antycypacji i oceny możliwych
konsekwencji dla obrazu własnego Ja powstających w wyniku udzielenia lub zaniechania pomocy. Podejmowane działanie na rzecz Innego stanowi rezultat 1) dążenia do pozytywnych zmian w obrazie własnej osoby – poczucie dumy, spełnienie
powinności – lub 2) unikania zmian negatywnych – wstyd, wyrzuty sumienia.
Natomiast powodem orientacji egzocentrycznej jest napięcie wzbudzane w strukturach poza-Ja, które można scharakteryzować jako skutek dostrzeżenia sytuacji
innego człowieka i zakwalifikowania jej jako odbiegającej od stanu normalnego lub
pożądanego, co rodzi chęć poprawy tejże. Źródłem obu orientacji staje się spostrzeżenie sytuacji innej osoby. Niemniej jednak w przypadku orientacji endocentrycznej antycypacja ma charakter wewnętrznych wzmocnień, których podstawą jest
obraz własnej osoby. Staje się to powodem koncentrowania uwagi na sobie samym,
a nie na adresacie pomocy. Są to zatem standardy oparte na koncentracji na sobie
i własnym punkcie widzenia podmiotu. W takim wypadku działanie, jak zaznacza
J. Karyłowski14, jest motywowane przez tendencję do postępowania w taki sposób,
by uniknąć przykrego uczucia niezadowolenia z siebie i zwiększyć poczucie własnej
wartości. Działania prospołeczne podejmowane są wówczas, gdy mogą dostarczyć
satysfakcji i zadowolenia z siebie. W przypadku orientacji egzocentrycznej podmiot motywowany jest sytuacją lub stanem obiektu zewnętrznego, ściślej mówiąc:
na potrzebującym pomocy człowieku, na jego stanie, potrzebach, uczuciach. Jest
to motywacja niezależna od stanu własnych interesów, wyznaczone bowiem przez
punkt widzenia partnera interakcji standardy tej regulacji oparte są na decentracji.

13
14

Tamże, s. 52.

J. Karyłowski, O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami
podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi, Ossolineum, Wrocław 1982,
s. 14.
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Dotychczasowe ustalenia empiryczne15 uwzględniające dwa typy orientacji
prospołecznej, wskazując na zróżnicowane następstwa bycia prospołecznym i potwierdzając nie tylko zasadność ich wyróżnienia, ale także dostarczając powiązanych z nimi syndromów innych właściwości osobowości, stanowią jednocześnie
o rozróżnieniu podejmowanego działania ze względu na ich wspaniałomyślność,
a więc swoistą szlachetność działania.
Na podstawowe różnice zarówno w odniesieniu do określonego aktu zachowania, jak i w odniesieniu do stałych właściwości jednostki, które istnieją między
endo- i egzocentrycznymi mechanizmami regulacji, powołując się na ustalenia
J. Karyłowksiego, zwraca uwagę wielu autorów. Wymienić warto chociażby analizy J. Śliwaka, A. Szuster, D. Rutkowskiej, B. i E. Hajduków16. Badania potwierdzają, że osoby kierujące się mechanizmem egzocentrycznym trafniej spostrzegają potrzeby jednostki potrzebującej pomocy i bardziej się z nią liczą. Natomiast
osoby z przewagą orientacji endocentrycznej mniej trafnie spostrzegają, czego
rzeczywiście potrzebuje jednostka, ponieważ kładą nacisk nie na jej faktyczne
potrzeby, a raczej na to, co według nich jest najlepsze i czego według nich partner
interakcji prospołecznej powinien potrzebować. Różnice uwidaczniają się także
w realizacji działania. Wysiłek prospołeczników o przewadze orientacji endocentrycznej bardzo często jest nieadekwatny do potrzeb jednostki. Dzieje się tak
dlatego, że najważniejsze dla motywowanych endocentrycznie jest samo działanie, które satysfakcjonuje o tyle, o ile oni sami są sprawcami poprawy sytuacji
partnera interakcji pomocowej. Prowadzić to może do szybkiego redukowania
zaangażowania wobec partnera, a w miejsce tego pojawia się problem szybkiego wypalenia. Wysiłek prospołecznika egzocentrycznego jest bardziej adekwatny
do potrzeb jednostki potrzebującej. Jemu bardziej zależy na poprawie sytuacji,
15
Zob. J. Śliwak, Osobowość altruistyczna, RW KUL, Lublin 2001; A. Szuster, D. Rutkowska, O mechanizmach endo- i egzocentrycznej orientacji prospołecznej, w: O różnych obliczach
altruizmu, red. A. Szuster, D. Rytkowska, Scholar, Warszawa 2008, s. 157–165; J. Karyłowski,
dz. cyt.
16

J. Śliwak, dz. cyt.; A. Szuster, W poszukiwaniu źródeł…; B. Hajduk, E. Hajduk, O rodzajach pomocy, Impuls, Kraków 2006.

200

Grzegorz Piekarski

niezależnie od tego, czy pomaga osobiście, czy pośrednio. Przewaga motywacji
egzocentrycznej nie prowadzi do redukcji zaangażowania względem potrzebujących. Staje się to dowodem na istnienie hipotezy o tym, że u osób o dominacji
orientacji endocentrycznej zaangażowanie ma charakter warunkowy i zależy od
aktualnego stanu Ja, natomiast charakter pozaosobistego zaangażowania osób
o orientacji egzocentrycznej jest bardziej autonomiczny, bo względnie niezależny
od doraźnych stanów Ja17. Dlatego stwierdzić należy, że w przypadku osób podejmujących się działań prospołecznych realizowanych w sytuacjach wolontariatu
zarówno oczekiwanie zewnętrznych korzyści, jak i wewnętrznych wzmocnień nie
służy dojrzałemu sposobowi uczestnictwa w roli wolontariusza, co potwierdzają
słowa L. Witkowskiego: „Istnieją rozliczne powody aby podkreślić, iż nie jest dopuszczalne wbrew typowym tendencjom promocyjnym i nastawieniom, kojarzenie relacji pomocowej z własnymi korzyściami, czy wymiernymi i namacalnymi
zyskami, gdzie mają być czytelne wyznaczniki służące do świadomie postrzeganej przydatności, satysfakcji czy gratyfikacji. Podobnie wskazywanie na wymiar
powinności prospołecznej jest tylko iluzorycznym uzasadnieniem promowanej
tu postawy i działań. (…) Ani więc wąsko, przyziemnie pragmatyczna, ani też
szczytnie górnolotna strategia budowania motywacji do działania [oparta między
innymi na powinnościach wynikających z zasad religii, spokoju sumienia – GP]
tu nie wydaje się – mimo ich nagminności – właściwym sposobem podejścia do
zadania wdrażania do gotowości do tych zadań”18.
Dojrzały sposób uczestnictwa w roli wolontariusza wymaga, po pierwsze,
określenia siebie jako niepowtarzalnej istoty i pewnego rodzaju samoświadomości,
po drugie – umiejętności dostrzegania innych ludzi jako autonomicznych osób
oraz konsekwencji własnych działań dla innych czy z punktu ich widzenia. Podążając za ustaleniami J. Piageta, podkreśla się, że takie warunki stają się realne, gdy
17
18

A. Szuster, D. Rutkowska, dz. cyt., s. 163.

L. Witkowski, Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat
przed woluntaryzmem – spojrzenie filozofa), w: Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań
pedagogicznych, red. B. Kromolicka, Akapit, Toruń 2005, s. 21–22.
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Udzieli pomocy, jeĞli sam
bĊdzie przyczyną poprawy sytuacji

mniej trafne spostrzeganie potrzeb partnera interakcji pomocowej, szybsze wypalenie,
redukcja zaangaĪowania

Orientacja
egzocentryczna

Aktywizacja struktur poza Ja
oraz antycypacja nagrody dla Innego

Udzieli pomocy bez wzglĊdu na to, kto czy co
spowodowaáo zmianĊ obecnej sytuacji osoby
potrzebującej. Z punktu widzenia motywacji
egzocentrycznej satysfakcjonująca jest sytuacja,
kiedy sam udzieli pomocy i kiedy osoba
potrzebująca doznaje pomocy kogoĞ innego.
Istotnym jest, by zmieniá siĊ uprzedni, niepoĪądany
stan osoby.

trafne spostrzeganie potrzeb partnera interakcji pomocowej, trwaáe zaangaĪowanie

Rysunek 1. Model orientacji endo- i egzocentrycznej w sytuacji pomocy
Źródło: opracowanie własne.

jednostka zdolna jest do decentracji na sytuacji i stanie innej osoby. „Egzocentryczny typ zaangażowania wymaga bowiem zdolności do decentracji względem
własnego Ja i umiejętności koncentracji na innych niż Ja obiektach”19. Innymi słowy, bezinteresowne angażowanie się wolontariusza na rzecz innych ludzi wymaga
poznawczego dystansu względem siebie, a to możliwe jest tylko przy udziale motywacji egzocentrycznej. Dlatego brak perspektywy bezinteresowności, zastąpionej
oczekiwaniem, spodziewaniem się albo czyjejś wdzięczności albo własnej wyraźnie
odczuwalnej i mierzalnej satysfakcji, bogatego doświadczenia cennej interakcji,
niweluje warunek nie tylko sensowności tych działań, zauważa L. Witkowski20,
ale także ich szlachetności, wspaniałomyślności. Wobec tego następstwa rodzaju
motywacji wskazują na następstwa podejmowanych działań prospołecznych.
19

A. Szuster, O uwarunkowaniach zdolności miłowania innych: poznawcze wyodrębnienie
własnej osoby a przychylność innym, w: Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata,
red. M. Jarymowicz, Wydawnictwo Psychologii PAN, Warszawa 2002, s. 96.
20

L. Witkowski, dz. cyt., s. 22.
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W celu przeprowadzenia badań własnych skonstruowane zostało narzędzie
umożliwiające zebranie informacji na temat rodzaju dominujących orientacji
prospołecznych badanych wolontariuszy. Dobór treści twierdzeń, zawierających
argumenty o zaangażowaniu się w relację pomocową o charakterze wolontariatu
(22 człony zróżnicowane ze względu na typ orientacji: endocentrycznej – 11 i egzocentrycznej – 11) został dokonany na podstawie ustaleń teoretycznych i empirycznych J. Kryłowskiego21. Dominujący typ orientacji prospołecznej został
obliczony na podstawie wskazań respondentów według wzoru:
W = Z(j) – Z(p),
gdzie:
Z(j) – to wyrażona w skali „z” suma wyborów odnoszących się do koncentracji na moralnym aspekcie Ja (orientacja endocentryczna),
Z(p) – to wyrażona w skali „z” suma wyborów odnoszących się do koncentracji na partnerze.
Ujemne wartości wskaźnika świadczą o względnej przewadze orientacji typu
egzocentrycznego, a dodatnie o względnej przewadze orientacji typu endocentrycznego. Aby uniknąć weryfikowania założenia o równoważności rozkładów wyborów diagnostycznych obu kategorii, zero zostało uznane za najmniejszą liczbę
nieujemną. Zakres możliwych wartości mieści się w przedziale od –11 do 1122.
W wyniku prowadzonych badań własnych wśród 260 wolontariuszy z terenu województwa pomorskiego okazało się, że podejmowane przez nich działania
na zasadzie wolontariatu najczęściej orientowane są endocentrycznie (63,08%),
natomiast działanie na rzecz innych orientowane egzocentrycznie stanowi wyraźnie rzadszą motywację wśród badanych wolontariuszy (36,92%). W związku
21
22

J. Karyłowski, dz. cyt.

Poniższe rozwiązanie przyjąłem na podstawie założeń badawczych zastosowanych przez
A. Szuster. Zob. A. Szuster, W poszukiwaniu…, s. 65–67.
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z tym przyjąć można, że dążenie do pozytywnych zmian w obrazie własnej osoby
i ich utrzymanie (poczucie dumy, spełnienie powinności) bądź uniknięcie zmian
negatywnych (poczucie wstydu, wyrzuty sumienia), to znaczące motywy badanych wolontariuszy.
Tabela 1. Typ orientacji prospołecznej badanych wolontariuszy
Badani wolontariusze
Orientacja prospołeczna
Egzocentryczna
Endocentryczna
Suma

N

%

96
164
260

36,92
63,08
100,00

Źródło: badania własne.

Otrzymane wyniki pozostają w zgodzie z wieloma prowadzonymi w tym
zakresie badaniami, choć wskazuje się także na polimotywacyjny mechanizm
działań podejmowanych w przestrzeni wolontariatu. Według M. Załuskiej motywami, którymi mogą kierować się wolontariusze, podejmując tego rodzaju
działalność, zdają się właśnie najczęściej: osobista satysfakcja z pracy, poszukiwanie nowych możliwości sprawdzenia się, szansa wejścia w nieznaną rolę w dotychczasowym życiu czy też potrzeba więzi emocjonalnej i intelektualnej z ludźmi o podobnym sposobie myślenia23. Potwierdzenie tych tez odnaleźć można
także w wynikach badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor,
gdzie wskazuje się, że motywacje społecznego zaangażowania najczęściej płyną
z poczucia moralnego czy religijnego obowiązku, przekonania nakazującego pomagać innym (2002 – 77,4%; 2008 – 60,7%)24. Dodatkowych argumentów
dostarczają także prace obcojęzyczne. P. i M. Govekarsowie, odwołując się do
23
M. Załuska, Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji
pozarządowych, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. M. Załuska,
J. Boczoń, Interart, Warszawa 1996, s. 95.
24

A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 24–25.
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wartości istotnych dla wolontariuszy, wykazali na postawie przeprowadzonych
badań, że głównym motywatorem do podjęcia działań w ramach wolontariatu
jest realna możliwość podwyższenia swojej samooceny25.
Charakter orientacji endocentrycznej wynika z uczenia się norm społecznych w oparciu o antycypację bezpośrednich i pośrednich wzmocnień dla Ja
lub z uwewnętrznionych norm społecznych, które przyjmując postać norm osobistych, regulują zachowanie prospołecznika w związku z utrzymaniem pozytywnego obrazu własnej osoby w swoich oczach i w oczach innych ludzi. Charakter orientacji egzocentrycznej wynika zaś z poziomu funkcjonowania, gdzie
pracująca w sytuacjach wolontariatu jednostka podejmuje świadomy i intelektualny wysiłek wykraczający daleko poza zakres bezpośrednich odniesień do Ja26.
Diagnoza sytuacji innej osoby potrzebującej pomocy, wsparcia wymaga często
zaangażowania intelektualnego. Bez niego nie jest możliwa adekwatna interpretacja ani stanu, ani sytuacji, w której dochodzi do relacji pomocowej. Dlatego
mechanizm motywacji egzocentrycznej wydaje się tak istotnym podłożem dla
wolontarystycznych przejawów działań prospołecznych, a ustalenia empiryczne
wskazują, że powyższe rozróżnienie ma nie tylko sens teoretyczny, ale stanowi
o szeroko rozumianych następstwach w życiu społecznym, które wykraczają poza
tradycyjnie ujmowane działanie dla dobra innych.
Opierając się zatem na rezultatach innych analiz teoretycznych i empirycznych prowadzonych w tej dziedzinie27, można stwierdzić, że badani wolontariusze, u których dominuje orientacja endocentryczna, są mniej zaangażowani
w podjęte działania niż wolontariusze orientowani egzocentrycznie. Częściej
także ci z orientacją endocentryczną – w porównaniu z osobami orientowanymi

25

P. Govekar, M. Govekar, Volunteer Recruitment, Retention, Development, w: The Routledge
Companion to Nonprofit Marketing, red. A. Sargeant, W. Wymer, Routledge, London–New
York 2008.
26
27

A. Szuster, Orientacje prospołeczne…, s. 215.

Ustalenia oparte o wyniki badań w tej kategorii prezentuje artykuł: A. Szuster, D. Rutkowska, dz. cyt.
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egzocentrycznie – w warunkach zagrożenia Ja ujawniają spadek zaangażowania,
a w warunkach wzmocnienia Ja – jego wzrost. Świadczy to o tym, że u osób
orientowanych endocentrycznie zaangażowanie ma charakter warunkowy i zależy od aktualnego stanu Ja. Wobec tego decyzja o podjęciu działania na rzecz
innego u badanych przeze mnie wolontariuszy częściej pozostaje w związku z zaspokojeniem potrzeb osobistych. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ – trafnie
specyfikę działania jednostek motywowanych endocentrycznie charakteryzuje
polskim przysłowiem A. Szuster28. Przysłowie to oddaje pewną nieprzewidywalność, zmienność nastawienia i doraźność przesłanek podejmowania decyzji, co
stanowi o przejawach woluntarystycznych podejmowanego działania. Ponadto,
co czwarty przebadany wolontariusz prawdopodobnie też częściej charakteryzować się będzie wyższym poziomem różnych przejawów egocentryzmu – sprzyja on bowiem orientacji endocentrycznej. Nie bez znaczenia również pozostaje fakt, że przewaga orientacji endocentrycznej ma związek ze skłonnością do
pochopnego i powierzchownego kategoryzowania – zaliczania nieznanych osób
na podstawie zewnętrznych atrybutów, co w sytuacji działania wolontariuszy na
rzecz ludzi wywodzących się z różnych obszarów niedostatku społecznego może
okazać się dezintegrującym elementem relacji z osobą, której pomocy się udziela.

Zakończenie
Motywy podejmowania działań prospołecznych, a zwłaszcza działań realizowanych w przestrzeni wolontariatu społecznego przyjmującego postać społecznej troski i pomocy ludziom potrzebującym, jest zagadnieniem istotnym. Jego
ważkość wynika nie tylko z wagi podejmowanego w wolontariacie działania,
która leży w możliwościach przekształcania świata, a tym samym nadawania mu
kształtu przez własne czyny, ale także (może nawet przede wszystkim) staje się
ważne ze względu na to, że wartość tego działania ma charakter osobotwórczy.

28
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Stąd powaga i rzetelność dyskutowania o wolontariacie nie powinna i nie może
ograniczać się do jego apoteozacji, lecz wymaga krytycznego i refleksyjnego
obnażania niedostrzeganych lub pomijanych trudności, zagrożeń, sprzeczności
i nieprawidłowości działania, bowiem „niewinność i ukryta naiwność zaangażowania są tu głównym źródłem błędów i krzywd w myśleniu i działaniu”29. W tej
sytuacji wyjątkowo niebezpieczne, a nawet szkodliwe staje się nazbyt woluntarystyczne zapewnienie, że każda motywacja do pomagania innym jest odpowiednia i dobra. Z tego powodu, podejmując się analizy orientacji prospołecznych
wolontariuszy, kierowałem się troską o zrozumienie, że działanie w wolontariacie
wymaga „więcej, a nie mniej kompetencji i odpowiedzialności, przy czym jeszcze
bardziej sprzęgniętych z potencjałem motywacji do działania, wrażliwości i wyobraźni mu towarzyszących”30.
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PROSOCIAL ORIENTATIONS OF VOLUNTEERS
AND NOTGENEROSITY ACTION
Summary
Underlying the sensitivity of the issues and states of other people can be various
factors. Action, including in situations of voluntary action, resulting from noticing one’s
condition, it may be regulated by different mechanisms expectation. One can refer to the
standard, which requires work to others for their own internal states. Others are caused
by the state and alleged experiences a person in need. Between the two possible types of
responses, only seemingly insignificant, there is a limit. This boundary separating the causes, the reasons for which the individual undertakes activities in situations of volunteering
determines the division that the driving force behind this action - whether it is an internal
state of the assisting person, so the feeling of being right, being in accord with standards
(endocentric orientation) or rather it is a state of perceiving the situation of another person (egzocentric orientation), allows to place a question of generosity and nobility of the
activities of volunteers.
Translated by Grzegorz Piekarski

Hubert Kupiec
Uniwersytet Szczeciński

MŁODZIEŻ W SYTUACJI POKUSY 
WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Wstęp
Samokontrola emocji i zachowań nie należy do sprawności moralnych, gdyż
nie nawiązuje bezpośrednio do jakiejkolwiek cnoty. Stanowi jednak bardzo ważny wewnętrzny, psychologiczny mechanizm, który warunkuje realizację przez
człowieka obowiązujących w kulturze społeczeństwa standardów aksjonormatywnych. Jest to więc jeden z podstawowych czynników rozwoju moralnego,
gdyż od sprawności jej funkcjonowania zależy tak naprawdę rzeczywista realizacja uznawanych przez osobę wartości i norm moralnych w sytuacjach pokusy,
które są probierzem poziomu ich internalizacji. Niniejszy artykuł ma na celu
zwrócenie uwagi na znaczenie samokontroli w wychowaniu i rozwoju moralnym
młodzieży poprzez prezentację wyników diagnozy funkcjonowania tego mechanizmu w grupie reprezentatywnej szczeciński nastolatków.
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Pojęcie i struktura samokontroli zachowań
Genezy pojęcia samokontroli należałoby szukać w psychodynamicznej teorii
osobowości Z. Freuda1. W powszechnie znanym modelu osobowości składającym się ze struktur id, superego i ego to właśnie superego jako zinternalizowany
system wartości i norm etyczno-moralnych stanowi dla człowieka podstawowe
kryterium oceny własnego postępowania. Potocznie określa się tę strukturę mianem sumienia i jako takie stanowi ono wewnętrzne i ostateczne źródło pozytywnych i negatywnych sankcji dla każdego człowieka. Psychoanalityczna koncepcja
osobowości zakłada, iż człowiek posiada wrodzoną inklinację do zaspokajania
swoich popędów w sposób nieograniczony i dopiero na skutek obcowania z innymi ludźmi wytwarza mechanizmy kontroli, które służą sublimacji wewnętrznych popędów libido i tanatos.
Proces kształtowania sumienia sprowadza się do mechanizmu warunkowania
klasycznego, mocno go upraszczając. Ta koncepcja pozostawia zupełnie na boku
rozwijające się wraz z wiekiem dziecka zdolności intelektualne pozwalające mu
na coraz pełniejsze rozumienie pojęć moralnych. Dlatego też behawioralny model
mechanizmów samokontroli można traktować co najwyżej jako adekwatny opis
jednego ze stadiów rozwoju moralnego. Pełny natomiast proces kształtowania się
moralności człowieka przedstawiają klasyczne już koncepcje rozwoju człowieka
J. Piageta2 i L. Kohlberga3. Poza tym pojęcia samokontroli i sumienia pomimo
podobnej funkcji, którą jest powstrzymywanie od zachowań dewiacyjnych, różnią
się od siebie zarówno pod względem treści, struktury, jak i sposobu działania.
Aby lepiej zrozumieć istotę mechanizmów samokontroli należy odnieść się
do XIX-wiecznych zainteresowań naukowych związanych problematyką ludzkiej
woli w ramach uprawianej wówczas psychologii introspekcyjnej. Zgodnie z ów-

1

Z. Freud, Zarys psychoanalizy, PWN, Warszawa 1976.
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J. Piaget, Rozwój ocen moralnych dziecka, PWN, Warszawa 1967.
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L. Kohlberg, The Development of Children’s Orientation Towards a Moral Order, w: Concepts in Psychology, red. J.P. Mussen, Heath, Lexington 1974, s. 196–214.
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czesnymi założeniami człowiek jako istota rozumna zdolny jest do świadomego
kierowania własnym działaniem, które stanowi pochodną mniej lub bardziej
przemyślanej strategii postępowania. Zdawano sobie jednocześnie sprawę z ograniczeń tego mechanizmu w odniesieniu do sfery uczuć i emocji, szczególnie
w sytuacjach wywołujących silne stany afektywne. Wiadomo było także, że nie
u wszystkich właściwość taka rozwinięta jest w równym stopniu. Stąd też pierwotnie samokontrolę, nie wnikając w złożoność jej struktury, można było zdefiniować jako „zdolność człowieka do kierowania własnym zachowaniem”4. Takie
rozumowanie budziło jednak wiele uzasadnionych zastrzeżeń, gdyż po pierwsze,
zbliża pojmowanie samokontroli do pojęcia wolnej woli, która z kolei z trudem
poddaje się operacjonalizacji, po drugie, sformułowana w tej formie definicja nie
precyzuje właściwie, co składa się na to zjawisko, a po trzecie, explicite pomija
możliwość kontroli sfery kognitywnej i emocjonalnej człowieka.
Współcześnie w duchu rozważań nad siłą ludzkiej woli pojawiają się także
propozycje utożsamiania samokontroli ze zdolnością do samodyscypliny, hartem
ducha, wytrwałością w dążeniu do celu. Przykładem tego jest definicja L. Kaplera, który uważa, że jest ona „narzędziem pomagającym urzeczywistniać ważny
cel, jakim jest panowanie nad tendencjami organizmu, przejawiającymi się w postaci różnych pragnień i impulsów – po to, by umożliwić realizację ważniejszych
dążeń”5. Stanowi zatem zdolność lub siłę przezwyciężania wewnętrznych impulsów oraz pragnień, których pojawianie się może zakłócać dążenie do osiągnięcia
wytyczonego celu. W tym ujęciu rozumienie samokontroli zbliżone jest do pojęcia wytrwałości, decydującego o skuteczności podejmowanego działania. Wskazuje na to również proponowana przez autora struktura omawianego zjawiska,
który wyróżnia następujące elementy składowe samokontroli:
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J. Strelau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, GWP, Gdańsk 2008,
s. 456.
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L. Kapler, O samokontroli, www.terapia.rubikon.net.pl/html/2001/O%20samokontroli.
htm (28.12.2008).
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a) standard działania (norma społeczna, cel osobisty, oczekiwania otoczenia, zamiar, intencja);
b) zdolność realizacji celu rozumiana jako wypadkowa kilku czynników: energii koniecznej do wykonania działania (siły), wiedzy o sposobach realizacji celu i nadziei na możliwość jego urzeczywistnienia;
c) świadomość zgodności działań z zamierzeniami.
Sytuacja pokusy stanowi ważny aspekt funkcjonowania samokontroli. Słowo „pokusa” ma rodowód religijny i oznacza głos wewnętrzny, podnietę do tego
„co zakazane czy spotykające się z dezaprobatą etyki, obyczajowości środowiska,
mądrości życiowej”6. Na gruncie psychologii za pokusę uznaje się najczęściej
„chęć działania niezgodnie z normami czy standardami, wcześniejszymi postanowieniami, planami, z akceptowanym systemem wartości, lub wbrew zaleceniom,
nakazom, rozkazom, zakazom itp., formułowanym przez otoczenie społeczne”7.
Jest to zatem sytuacja, w której człowiek doświadcza wewnętrznego konfliktu
pomiędzy tym, czego w danej chwili pragnie ze względu na spodziewane korzyści, a tym, czego oczekują od niego inni lub co powinien zrobić ze względu na
obowiązujące w społeczeństwie standardy aksjonormatywne. Trafnie definiuje ją
M. Kosewski, dla którego są to okoliczności, „w których motywacje pochodne
ze standardu wartości wchodzą w konflikt z motywacjami pochodnymi ze standardu korzyści”8. Są one typowe, konstatuje dalej w swoim wywodzie cytowany
autor, zarówno dla przestępców przebywających na wolności, jak i osadzonych
w aresztach śledczych czy więzieniach. Nie można jednak zapominać, że pokus
doświadczają wszyscy ludzie niezależnie od płci i wieku, a różnica pomiędzy dewiantami a osobami przystosowanymi społecznie polega głównie na umiejętno-

6

A. Zuberbier, Słownik teologiczny, t. 2, Wydawnictwo KŚJ, Katowice 1988, s. 109.

7

R. Cibor, Pokusa jako zjawisko psychologiczne, w: A. Murzyn, R. Cibor, S. Michałowski,
Dziecko w świecie pokus, Impuls, Kraków 2000, s. 47.
8

M. Kosewski, Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa
1985, s. 36.
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ści przezwyciężania chwilowych popędów i nieuleganiu im, co warunkowane jest
właśnie funkcjonowaniem samokontroli na odpowiednim poziomie.
M. Gottfredson i T. Hirschi w należącej już do klasyki kryminologii koncepcji samokontroli jako czynnika przeciwdziałającego zachowaniom dewiacyjnym
wymieniają następujące jej składowe elementy9:
1. Ludzi z niską samokontrolą charakteryzuje występowanie tendencji do
natychmiastowej gratyfikacji, natomiast osoby z wysoką samokontrolą
potrafią odraczać zaspokajanie swoich potrzeb w czasie.
2. Osoby o niskiej samokontroli cechuje brak wytrwałości i niezdolność do
podejmowania długotrwałego wysiłku.
3. Ludzie z niską samokontrolą są zazwyczaj bardziej nadpobudliwi, niespokojni, ruchliwi, ciągle poszukują nowych, ekscytujących wrażeń, przygody i ryzyka, a osoby z wysoką samokontrolą są raczej spokojne i roztropne
w swoim postępowaniu.
4. Brak długodystansowych celów, niechęć do planowania, za to życie chwilą bieżącą bez perspektywistycznego myślenia to kolejne cechy niskiej
samokontroli. Dlatego osoby o niskiej samokontroli nie są ani zainteresowane, ani przygotowane do długotrwałego wysiłku związanego z realizacją zaplanowanej uprzednio kariery życiowej. Ta niezdolność do przewidywania odległych następstw swojego postępowania skutkuje także
często nietrwałością nawiązywanych relacji małżeńskich, przyjacielskich
lub zawodowych.
Zdaniem cytowanych autorów przyczyną niskiego poziomu samokontroli
u dzieci i młodzieży są błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i nauczycieli, do których zalicza się:
− zaniedbania w monitorowaniu zachowań dziecka,
− brak wczesnego wykrywania zachowań dewiacyjnych,

9

M. Gottfredson, T. Hirschi, A General Theory of Crime, Stanford University Press, Palo
Alto 1990, s. 88–89.
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− niewłaściwe i niekonsekwentne reagowanie na przejawy zachowań niezgodnych z obowiązującymi młodzież standardami postępowania10.
Z tej krótkiej charakterystyki wyłania się obraz samokontroli jako wewnętrznego mechanizmu powstrzymującego człowieka od ulegania pokusie doraźnej korzyści, którego sprawne działanie wyraża się w przejawianiu
zachowań zgodnych z obowiązującymi w społeczeństwie standardami moralnymi. Umiejętność ta polega na kierowaniu własnym myśleniem, emocjami
oraz zachowaniem w taki sposób, aby zachować zgodność własnego postępowania z uwewnętrznionymi normami społecznymi zwłaszcza w sytuacjach pokusy,
kiedy człowiek doświadcza konfliktu wywołanego impulsem lub pragnieniem
uzyskania doraźnej korzyści możliwej do osiągnięcia jedynie w wyniku działania
niezgodnego z przyjętymi standardami. Różni się zatem wyraźnie od sumienia,
które „jest samoczynnym, dobrze rozeznającym smakiem i trafnie oceniającym
sądem o sprawach etycznych”11, albowiem samokontrola jest aktem woli, który
wyraża się w powstrzymaniu się w sytuacjach pokusy od działania sprzecznego z przyjętymi standardami aksjonormatywnymi. Ponadto, działanie sumienia
może występować zarówno przed dokonaniem, jak i po dokonaniu czynu zabronionego (tak zwane sumienie przeduczynkowe i pouczynkowe)12, podczas gdy
samokontrola jako siła powstrzymująca przed złamaniem normy występuje tylko
przed dokonaniem tego rodzaju aktu dewiacji.
O dojrzałym sumieniu „można mówić wtedy i dopiero wtedy, kiedy jednostka ma świadomość sprawstwa czynu sprzecznego z zasadami moralnymi,
10

Tamże, s. 98–99.

11

D. Buksik, Wrażliwość sumienia. Studium psychologiczne. Wydawnictwo CMPP, Warszawa 2003, s. 24.
12

W. Szewczuk rozróżnia sumienie przeduczynkowe, które dzieli na pośrednie i bezpośrednie. Pierwszy podtyp występuje w sytuacji, gdy jednostka w trakcie czynu rozmyśla nad
swoim postępowaniem, wie, że czyni źle, ale nie powstrzymuje się przed dalszym działaniem,
natomiast drugi (sumienie bezpośrednie) występuje, gdy jednostka, wiedząc, że czyni źle, postanawia przerwać swoje działania. Z kolei sumienie pouczynkowe występuje po dokonaniu
czynu niezgodnego z normami i dopiero wówczas w jednostce powstaje konflikt i pojawiają się
negatywne emocje w postaci tak zwanych wyrzutów sumienia.
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a wraz z tą świadomością poczucie winy, gdy ujemnie emocjonalnie odbiera ów
stan rzeczy i negatywnie ocenia siebie, dążąc do odzyskania utraconego – wskutek popełnionego czynu – poczucia własnej wartości”13. Widać zatem wyraźnie, że jedną z konstytutywnych cech sumienia jest antycypowanie lub występowanie negatywnych doznań emocjonalnych związanych z poczuciem winy,
potocznie nazywanych wyrzutami sumienia. Element ten nie stanowi składowej
mechanizmu samokontroli, chociaż może pełnić rolę czynnika wzmacniającego
sprawność jej funkcjonowania. Dzieje się tak dlatego, ponieważ oba zjawiska,
zachowując swoją odrębność, są ze sobą ściśle powiązane. Podstawą ich występowania jest internalizacja norm społecznych i można zaryzykować twierdzenie,
iż efektywne działanie samokontroli w dużej mierze zależne jest od wrażliwości sumienia, natomiast sprawne i stabilne jej funkcjonowanie przyczynia się do
wzmocnienia siły jego oddziaływania.

Założenia metodologiczne, teren i organizacja badań empirycznych
Przeprowadzone w czerwcu 2012 roku badania diagnostyczne na reprezentatywnej grupie szczecińskiej młodzieży miały na celu rozpoznanie sprawności funkcjonowania mechanizmu odpowiedzialnego za odporność na pokusy
z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na płeć, wiek i typ szkoły nastolatków. W związku z tym sformułowano następujące problemy badawcze:
a) jaki jest poziom samokontroli zachowań dorastającej młodzieży?
b) jakie jest zróżnicowanie stopnia samokontroli zachowań ze względu na
płeć, wiek oraz typ szkoły, do której uczęszczają badani nastolatkowie?
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach
której posłużono się techniką ankiety wykorzystującej autorski kwestionariusz
do badań samokontroli. Wymagał on od respondenta deklaracji zachowania

13

W. Szewczuk, Sumienie – studium psychologiczne, PWN, Warszawa 1988, s. 83.
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w 30 opisanych sytuacjach pokusy (na przykład: „Co byś zrobił, gdybyś znalazł
na drodze portfel z pieniędzmi i dokumentami?”).
W badaniach wzięło udział 385 uczniów ze szczecińskich szkół gimnazjalnych i średnich. Byli to uczniowie gimnazjów (35,4% próby badawczej), liceów ogólnokształcących (33,1%), techników (23,4%) oraz zasadniczych szkół
zawodowych (8%) w wieku od 13 do 18 lat, wśród których 47% stanowiły
dziewczęta, a 53% chłopcy. Przy doborze próby reprezentatywnej uwzględniono
proporcje liczby uczniów w poszczególnych typach szkół oraz poziom wyników
osiąganych przez nich na zewnętrznych egzaminach sprawdzających zdawanych
na zakończenie roku. Na tej podstawie dokonano podziału wszystkich placówek
(operat losowy) na trzy warstwy: szkoły o najwyższych, średnich i słabych wynikach. Umożliwiło to wprowadzenie do próby reprezentatywnej szkół o zróżnicowanym poziomie nauczania, aby następnie w ich obrębie wylosować poszczególne klasy z uwagi na chęć uzyskania zróżnicowania wiekowego. Zastosowano
zatem losowanie warstwowe i wielostopniowe, w którym jednostką losowania
była w pierwszym etapie szkoła, a w drugim klasa szkolna, w której przeprowadzono badania ankietowe.

Wyniki przeprowadzonych badań
Rozkład empiryczny zmiennej „poziom samokontroli” w odniesieniu do badanej grupy dorastającej młodzieży prezentuje rysunek 1.

niski

Ğredni

wysokki

Rysunek 1. Poziom samokontroli dorastającej młodzieży
Źródło: opracowanie własne.
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Uogólniony poziom samokontroli wraz z jego kategoriami wyodrębnionymi na podstawie średniej arytmetycznej (śr. = 17 pkt) oraz odchylenia standardowego liczby punktów badanej populacji (SD = 6 pkt) wskazuje, że najczęściej
wśród dorastającej młodzieży występuje umiarkowany stopień samokontroli
(71,5%), a odsetek badanych o wysokim natężeniu badanej zmiennej (16,2%)
nieznacznie przewyższa odsetek o niskim natężeniu (12,3%). Upoważnia to do
stwierdzenia, że w większości badana młodzież ma dobrze rozwiniętą i sprawnie
działającą samokontrolę zachowań, co szósty uczeń w szkole deklaruje bardzo
wysoki poziom odporności na pokusy, a jedynie co ósmy wykazuje w tym względzie poważne deficyty.
Bardziej wnikliwa prezentacja otrzymanych wyników zamieszczona w tabeli 1 pozwala na wskazanie sytuacji, w których badana młodzież najgorzej radzi
sobie z pojawiającymi się pokusami.
Tabela 1. Funkcjonowanie samokontroli w poszczególnych rodzajach sytuacji pokusy
Nr
1

Treść pytania, n = 383
2

Zanim coś zdecyduję, długo zastanawiam się na tym, jaki to
będzie miało wpływ na moje życie
p3 Zanim coś zrobię, najpierw dobrze to sobie przemyślę
Umiem powstrzymać, apetyt wydzielając sobie słodycze po
p4
troszeczku
Umiem zaczekać i uzbierać pieniądze na zakup droższego
p5
roweru
Przygotowując się do klasówki, będę uczył się codziennie,
p6
a w ostatni dzień powtórzę sobie wszystko
Umiem powstrzymać się od jedzenia ciasta, kiedy rozpoczyp7
nam dietę
p8 Wybieram pisanie wypracowania i najwyżej nie obejrzę filmu
Przerwę oglądanie interesującego programu w TV i pójdę do
p9
sklepu, kiedy proszą mnie o to rodzice
Pomimo negatywnej oceny ze sprawdzianu będę się uczyć
p10
jeszcze więcej z tego przedmiotu
Wykonując nużącą pracę, pomimo głodu i zmęczenia wytrzyp11
mam do końca i nie zrobię sobie przerwy na posiłek
Pomimo braku sukcesów na zawodach sportowych nadal
p12
będę wytrwale trenować w oczekiwaniu na sukces
p2

b.d.

SD

3

4

% nie % tak
5

6

0

,49

40,0

59,5

0

,49

38,2

61,8

0

,48

63,7

36,3

0

,40

20,1

79,9

0

,39

81,7

18,3

0

,46

69,7

30,3

0

,39

80,9

19,1

0

,50

43,9

56,1

0

,45

28,5

71,5

0

,50

49,6

50,4

0

,42

22,5

77,5
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1

p13
p14

p15
p16
p17
p18
p19
p20
p21
p22
p23
p24
p25
p26
p27
p28
p29
p30
p31
p32

2

Jak zrobię sobie postanowienie, to przeważnie udaje mi się
wytrwać w nim do końca
Kiedy wychowawca nie zgadza się na wcześniej zaplanowaną
wycieczkę, potrafię opanować swoje zdenerwowanie i pogodzić się z tym faktem
Kiedy spóźniam się na ważne spotkanie z powodu opieszałości koleżanki lub kolegi, to potrafię na to spokojnie
zareagować
Kiedy nauczyciel nie dotrzymuje obietnicy w postaci dobrej
oceny za aktywność, potrafię na to spokojnie zareagować
Kiedy ktoś podrywa moją sympatię, to potrafię zareagować
w tej sytuacji, powstrzymując się od agresji
Gdyby ktoś zniszczył moją rzecz, to pomimo okazji do zemsty nie skorzystałbym z tego
Jeżeli coś komuś obiecałem, to zawsze staram się dotrzymać
słowa
Pomimo nadarzającej się okazji do zdrady jestem wierny
swojej sympatii
Gdybym sam znalazł na drodze portfel z gotówką i dokumentami, to odeślę pieniądze i dokumenty właścicielowi lub
odniosę do biura rzeczy znalezionych
Ukradłbym komórkę lub samochód, który kierowca zostawił
w pośpiechu na parkingu otwarty
Jeżeli pijanemu mężczyźnie nieopatrznie wypadną pieniądze,
to zwrócę mu na to uwagę lub podniosę je i oddam mu
Jeżeli w sklepie pani pomyli się przy wydawaniu reszty na
moją korzyść, to zwrócę jej na to uwagę i oddam nadwyżkę
Skorzystam z okazji i poprawię sobie oceny w dzienniku
szkolnym
Dam się namówić koledze lub koleżance na wagary
Poprowadzę samochód na prośbę pijanego kolegi-kierowcy
Pojadę autobusem (tramwajem) pomimo braku ważnego
biletu
Ściągam na sprawdzianie, kiedy jest okazja
Skorzystam z oferty i będę sprzedawał narkotyki (będę dealerem)
Skorzystam z oferty i będę sprzedawał sfałszowane bilety
MZK
Spróbuję, kiedy ktoś zaproponuje mi na imprezie zażywanie
narkotyków
Źródło: opracowanie własne.

3

4

5

6

0

,49

40,2

59,8

19

,46

28,5

66,6

35

,49

34,7

56,1

21

,49

39,2

55,4

39

,50

39,4

50,4

14

,41

21,0

76,2

0

,50

56,1

43,9

22

,50

42,3

52,0

1

,50

49,1

50,9

2

,35

84,4

14,6

1

,50

46,7

53,0

19

,49

56,7

38,4

18

,33

83,3

12,0

1
19

,50
,46

46,5
65,8

53,3
29,2

2

,48

24,8

74,7

0

,43

23,8

76,2

0

,35

85,4

14,6

0

,40

80,7

19,3

31

,42

71,5

20,4
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Analizując rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania, można dojść do przekonania, że współczesna młodzież najczęściej ulega pokusie w sytuacjach, kiedy trzeba wybierać pomiędzy przyjemnością a obowiązkiem (p4, p6, p7, p8). Wówczas
to zdecydowana większość badanych rezygnuje z podejmowania wysiłku w dążeniu
do realizacji celów dalekosiężnych i ulega doraźnym, hedonistycznym zachciankom.
Innym poważnym problemem związanym ze słabym funkcjonowaniem samokontroli są trudności z dochowywaniem wierności (p19, p20). Połowa badanych otwarcie zadeklarowała, że w sytuacji wystawiającej ich pod tym względem
na próbę nie potrafiłaby oprzeć się pokusie i złamałaby dane innej osobie słowo.
Na problemy dorastającej młodzieży z uczciwością w relacjach interpersonalnych
i społecznych wskazuje również rozkład odpowiedzi na pytania 23, 24, 28 i 29.
Tylko połowa z nich oddałaby pijanemu mężczyźnie zgubione przez niego pieniądze, a 38% oddało nadwyżkę pieniędzy omyłkowo wydaną przez ekspedientkę w sklepie, za to aż 76% przyznało się, że ściąga na sprawdzianach, kiedy nadarzy się taka okazja i prawie tyle samo do jazdy autobusem bez ważnego biletu.
Równie niepokojący jest także odsetek nastolatków, którzy zadeklarowali
gotowość do popełnienia przestępstwa ze względu na spodziewane korzyści materialne (p30, p31). Co siódmy z nich nie odmówiłby sprzedawania narkotyków
(15%), a co piąty (19%) mógłby dla zysku sprzedawać fałszywe bilety MZK oraz
zażywać narkotyki na spotkaniu towarzyskim (20%).
Dane zamieszczone w tabeli 2 przedstawiają natomiast zróżnicowanie poziomu samokontroli ze względu na płeć badanych uczniów.
Rozkład empiryczny dwuzmiennej prowadzi do wniosku, iż dziewczęta
(7% niski; 24% wysoki) wykazują wyższy poziom samokontroli niż chłopcy
(17% niski; 9% wysoki), a występująca pomiędzy różnica jest istotna statystycznie (χ2 = 21,34; df = 2; p = 0,001). W tabeli 3 dokonano z kolei zestawienia danych odnośnie do stopnia rozwoju samokontroli z uwzględnieniem typu szkoły,
do której uczęszczali badani uczniowie.
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Tabela 2. Poziom samokontroli a płeć badanych uczniów
Poziom samokontroli
Płeć
1

dziewczęta
chłopcy
ogółem

niski

średni

wysoki

2

3

4

12
7%
35
17%
47
12%

Test różnicy

125
43
69%
24%
149
19
74%
9%
274
62
72%
16%
χ2 = 21,34; df = 2; p = 0,001

razem
5

180
100%
203
100%
383
100%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Poziom samokontroli zachowań a typ szkoły badanych uczniów
Poziom samokontroli
Typ szkoły

razem
niski

gimnazjum
liceum
ogólnokształcące
technikum
zasadnicza szkoła
zawodowa
ogółem
Test różnicy

17
13%
9
7%
9
10%
11
35%
46
12%

średni

wysoki

91
27
67%
20%
90
27
72%
21%
72
8
81%
9%
20
0
65%
0%
273
62
72%
16%
χ2 = 29,7; df = 6; p = 0,001

135
100%
126
100%
89
100%
31
100%
381
100%

Źródło: opracowanie własne.

Zarówno rozkład danych, jak i wynik testu statystycznego (χ2 = 29,7;
p = 0,001) wskazują na występowanie istotnych różnic pomiędzy uczniami z poszczególnych typów szkół. Najwyższy stopień samokontroli prezentuje młodzież
uczęszczająca do liceów ogólnokształcących (7% niski; 21% wysoki). Na drugim
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miejscu pod tym względem są gimnazjaliści (13% niski; 20% wysoki). Znacznie
mniejszą zdolność do samokontroli wykazują uczniowie z techników i liceów
zawodowych (10% niski; 9% wysoki), natomiast najniższy poziom tej umiejętności występuje wśród młodzieży z zasadniczych szkół zawodowych (35% niski;
0% wysoki).
Ostatnią zmienną, którą poddano analizie ze względu na zróżnicowanie
poziomu samokontroli badanych, był wiek dorastającej młodzieży. Zestawienie
wyników dotyczących tego aspektu badań zawiera tabela 4.
Tabela 4. Poziom samokontroli zachowań a wiek badanych uczniów
Poziom samokontroli
Wiek uczniów
niski
13–15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
ogółem
Test różnicy

13
13%
7
8%
20
20%
7
7%
47
12%

średni

wysoki

65
18
68%
19%
58
18
70%
22%
71
10
70%
10%
79
16
77%
16%
273
62
72%
16%
χ2 = 13,36; df = 6; p = 0,04

razem
96
100%
83
100%
101
100%
102
100%
382
100%

Źródło: opracowanie własne.

Z rozkładu empirycznego dwuzmiennej wynika, iż najwyższy poziom samokontroli występuje u szesnastolatków (8% niski; 22% wysoki) i osiemnastolatków (7% niski; 16% wysoki). Na znacznie niższym poziomie występuje
natomiast zdolność do kontroli własnych zachowań w sytuacji pokusy w młodszym wieku (13% niski; 19% wysoki), a szczególnie w wieku 17 lat (20%
niski; 10% wysoki). Na podstawie stwierdzonej zmienności można wysunąć
hipotezę, iż rozwój samokontroli może mieć charakter skokowy i zmienia się
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nieregularnie wraz z dorastaniem młodzieży. Z całą pewnością nie można natomiast mówić o zależności pomiędzy obu zmiennymi, gdyż wyklucza to wynik
korelacji (rho Spearmana = –0,21; p = 0,68).

Zakończenie. Wnioski i interpretacja uzyskanych rezultatów badawczych
Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwala na sformułowanie następujących wniosków wraz z poszukiwaniem ich uzasadnienia w teoretycznej
interpretacji. Można przyjąć, że mechanizm samokontroli zachowań funkcjonuje u większości dorastającej młodzieży na umiarkowanym (71%) i wysokim
poziomie (16%). Nie oznacza to jednak, że ze wszystkimi pokusami młodzież
radzi sobie równie skutecznie. Do najtrudniejszych sytuacji dochodzi, gdy pojawia się pokusa zaniechania długotrwałego i wyczerpującego wysiłku na rzecz
doraźnej przyjemności. Być może tendencja do zachowań hedonistycznych wynika z wpływów kultury konsumpcyjnej, w której dorasta współczesna młodzież.
Duży niepokój u pedagogów budzi również fakt, iż połowa badanej młodzieży
nie potrafi zachować się odpowiedzialnie wobec osób, którym powinna dochować wierności. Jeszcze większy problem sprawia jej zachowanie uczciwości, kiedy
nadarza się okazja do przywłaszczenia sobie cudzych pieniędzy lub ściągania na
sprawdzianach w szkole. Wydaje się, że tendencja ta może być odzwierciedleniem
obecnego w społeczeństwie kultu wartości materialnych oraz presji na wspinanie
się za wszelką cenę po szczeblach kariery szkolnej, a następnie zawodowej.
Prawdopodobnie niższy poziom samokontroli zachowań u chłopców w porównaniu z dziewczętami, który stwierdzono w obu porównywanych grupach:
młodzieży dostosowanej i niedostosowanej społecznie, przypisać należy uwarunkowaniom kulturowym, które różnicują style wychowania. Otóż wychowanie
chłopców w polskiej tradycji wiąże się z większą permisywnością i pozostawianiem im większej swobody niż dziewczętom. Dziewczynki natomiast ze względu
na przypisywaną im słabość fizyczną, wrażliwość i delikatność otacza się większą
opieką i kontrolą. Surowszy jest także nadzór i sankcje stosowane przez agen-
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dy kontroli społecznej wobec kobiet za przejawy zachowań odbiegających od
społecznie uznawanych standardów. Ponadto, ze względu na silniejszą zazwyczaj
więź z otoczeniem społecznym „kobiety wykazują nieco wyższą podatność na
wpływy niż mężczyźni, szczególnie w sytuacji presji grupowej”14, a przez to efektywniej rozwija się u nich i funkcjonuje samokontrola zachowań.
Najwyższy poziom samokontroli wśród uczniów szkół gimnazjalnych może
wynikać z uwarunkowań rodzinnych – najczęściej rodzice od najmłodszych lat
właściwie sprawowali na nimi kontrolę, czego efektem po części są osiągnięcia i kariera szkolna tych dzieci. Różnice w poziomie samokontroli pomiędzy
uczniami z techników i liceów wyjaśnić można zróżnicowaniem płciowym – do
techników częściej uczęszczają chłopcy, których z wyżej wymienionych powodów cechuje niższy poziom rozwoju samokontroli. Najniższy poziom samokontroli wśród uczniów szkół zawodowych wyjaśnić można przez opisywane przez
Z. Kwiecińskiego zjawisko wykluczenia, któremu podlega młodzież do nich
uczęszczająca15. Autor ten podkreśla, że do szkół zawodowych trafiają najczęściej osoby z rodzin o niskich aspiracjach edukacyjnych, a także zaniedbujących
wychowanie swoich dzieci, w tym trening samokontroli. Warto zauważyć, że
przedstawione za M. Gottfredsonem i T. Hirschim znaczenie kontroli rodziców
w rozwijaniu zdolności do samokontroli znajduje w tym kontekście w świetle
uzyskanych wyników znaczące potwierdzenie.
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THE YOUTH IN A TEMPTATION SITUATION  EMPIRICAL RESEARCH
Summary
The self-control is the psychological mechanism which influence on moral development because its appropriate functioning is an indicator of the level of internalization
social norms and values. This article contain the empirical results which shows that most
of adolescent’s youth (71%) have self-control on the average level, 16% pupils possessing
this skill on the high level and 12% pupils are demonstrating the low level of self-control.
The development of self-control is diversified on account of the sex, the age and the type
of the school. Girls have higher level of self-control than boys. The oldest students form
secondary school have better developed this measured ability than younger pupils from
high schools, except 17 years old pupils.
Translated by Hubert Kupiec

Jowita Hryszkiewicz
Uniwersytet Szczeciński

ZACHOWANIA ALTRUISTYCZNE WYCHOWANKÓW
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
W TRZEBIEŻY
Moralność prowadzi do zguby tego,
kto usiłuje skrupulatnie stosować jej nakazy w praktyce,
a zapewnia dobrobyt temu,
kto się nią umie posługiwać niczym maską1

Wstęp
Moralność towarzyszy ludzkości od zawsze. Człowiek od zawsze dążył do
poznania przyczyn swoich zachowań, postępowania, myśli. Jako istota myśląca
próbował ukierunkować swą egzystencję w odniesieniu do świata wartości moralnych.
Ludzie spotykają się z pojęciem moralności najczęściej w postaci norm, zaleceń i rad moralnych. Jest wszechobecna; w zakresie życia duchowego i społecznego każdego człowieka możemy ją dostrzec w naszym zachowaniu, myślach,
postawie wobec świata, w konfliktach, w stosunkach społecznych, a także w sys-

1

Cyt. Charles Fourier, http://cytaty.webs365.net/moralnosc-prowadzi-do-zguby-tego-kto-usiluje.php (20.04.2013).
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temach wychowawczych2. Słowo „moralność” pochodzi z łacińskiego rzeczownika mos, który znaczył tyle co obyczaj, zwyczaj, przyzwyczajenie; natomiast
wywodzi się z prawa, reguł postępowania z ludźmi bądź też wobec ludzi. Pojęcie
moralności jest wieloaspektowe i wielowarstwowe, obejmuje różny zakres problemów, które stanowią jej treść.
W potocznym języku synonimem moralności jest etyka. Według W. Spasowskiego, genezy moralności należy doszukiwać się w naukach empirycznych.
Normy moralne zrodziły się z przeżyć ludzkich, z obserwacji zjawisk przyrody – więc są pochodzenia empirycznego. Walka człowieka z przyrodą, a przede
wszystkim konflikty społeczne określają moralność społeczeństw. „Nie ma moralności skończonej, nadanej, doskonałej, moralność się tworzy, wyrasta z potrzeb ludzkich i jest potrzebna życiu społecznemu”3. Moralność ujmowana jest
potocznie jako nauka o dobru, o zasadach warunkujących ludzkie postępowanie.
Wszelkie oceny, jakich człowiek dokonuje, normy moralne, które są pojmowane jako fakty świadomościowe (z zakresu świadomości ludzkiej) określane
są mianem moralności4. Dokonując oceny moralnej, człowiek kwalifikuje postępowania innych, ich pobudki, cele jako dobre, godne pochwały, szlachetne bądź
też jako złe, nikczemne, naganne.
Jedną z cech rozwoju moralnego jest poddawanie go kontroli rodziców, nauczycieli oraz wychowawców dorastającego człowieka. Jak konkluduje D. Fontana, „zadanie nauczyciela we wspomaganiu rozwoju moralnego dzieci jest zadaniem bardzo delikatnym”5. Nauczyciel-wychowawca, podejmując interakcję
z uczniem, ma dużą możliwość kształtowania jego moralności, wzmacniania
moralnego zachowania swoich podopiecznych.
2

M. Środa, O wartościach, normach i problemach moralnych, PWN, Warszawa 1994, s. 7.

3

W. Spasowski, Wyzwolenie człowieka w świetle filozofii, socjologii pracy i wychowania
ludzkości, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1933, s. 303.
4

M. Fritzhand, Marksizm, a moralność, w: Moralność i wychowanie, red. R. Janiec, Książka
i Wiedza, Warszawa 1959, s. 9.
5

D. Fontana, Wartości a rozwój moralny, w: Psychologia dla nauczycieli, Wydawnictwo Zysk
i S-ka, Poznań 1998, s. 264.
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Imperatywy, które mają na celu opisywać właściwy pod względem moralnym sposób postępowania, określane są jako normy moralne. Formułowane są
one w formie rozkaźników lub zdań zawierających słowa, takie jak: „powinieneś”, „trzeba”, „musisz”, „należy”. Zatem sprawności moralne w niniejszym artykule możemy postrzegać jako zdolność do reprezentowania określonych postaw.
Postawa jest nabytym, względnie stałym sposobem wartościowania i oceny
rzeczy, osób, zjawisk, procesów i idei, mogącym wpływać na zachowanie człowieka. Typowe dla danej postawy schematy zachowań cechuje różny stopień
złożoności, trwałości, natężenia, adekwatności i ważności. Osobą, która może
wywierać duży wpływ na zmianę postaw u wychowanka, jest nauczyciel-wychowawca. Warto jest zastanowić się, co w takim przypadku może zyskać każda ze
stron. Z pewnością osoba, która wywołuje zmianę wewnętrzną, przygotowuje
drugą osobę do dalszych gruntownych zmian osobowości. Należy jednak pamiętać przy tym, że sama w sobie zmiana zachowań może nie przynieść rezultatu w postaci zmiany zachowań, lecz ma możliwość „urobienia” osoby, by była
w większym stopniu podatna na poszczególne źródła wpływu społecznego6.
Na postawę składają się trzy komponenty: poznawczy, emocjonalny i behawioralny. Pierwszy z nich (komponent poznawczy) jest złożony z: wiadomości
o przedmiocie postawy danej osoby, jej przekonaniach, przypuszczeniach, wątpieniu. Najistotniejszym z nich są przekonania jednostki – przekonania są wyrazem intelektualnego stanu pewności o słuszności lub realności jakiegoś zjawiska,
przedmiotu. Kolejny z komponentów – emocjonalny (emocjonalno-motywacyjny) – składa się z uczuć wyższych, takich jak radość, miłość, szacunek, a także ich
przeciwieństw. Owe uczucia wyższe zwykle jednostka przejawia w odpowiednich
sytuacjach, zachowaniach. Uczuciowy element postawy zawiera uczucia moralne, estetyczne, religijne, społeczne i inne. Ściśle z nimi powiązane są motywy
(pragnienia, dążenia, aspiracje, życzenia) odzwierciedlające psychospołeczne potrzeby jednostki. Ostatni komponent – behawioralny – przejawia się w reak-

6

Tamże, s. 51.
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cjach mimicznych, pantomimicznych, werbalnych, wokalnych i czynnościach
ukierunkowanych i zorganizowanych na cel (na przykład unikanie, oddanie czci,
opieka, przeszkadzanie). Typową formą w tym komponencie są opinie7 – często
mają one formę przypuszczeń, przewidywań i powątpieniami8.
Istotą w badaniach nad postawami moralnymi jest warunek przydatności
pojęcia teoretycznego – nadanie mu obok sensu teoretycznego sensu empirycznego. Gdy ten warunek jest spełniony, można jednoznacznie określić zjawiska
czy procesy przez nie oznaczone. Większość postaw kształtuje się w wyniku
procesu wychowania w społeczeństwie. W postawach ludzi doszukujemy się
przyczyn zachowania – zwłaszcza wtedy, gdy nabierają one trwałego charakteru.
Dlatego też istotne znaczenie ma wysiłek zmierzający do uchwycenia sprawczych
czynników postaw, ich genezy, tła i uwarunkowań w kontekście przydatności
społecznej. Człowieka, który jest przedmiotem rozwoju otaczającego nas świata,
jego częścią składową, można zrozumieć i określić tylko w związku z nim.
Postawą, którą postanowiłam zbadać w ujęciu komponentów poznawczego,
emocjonalnego i behawioralnego, jest altruizm. Grupa, która zgodziła się wziąć
udział w badaniach, to wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) w Trzebieży (próba została dobrana celowo). Opinie wychowanków odnośnie do zachowań altruistycznych nie są obojętne, gdyż w przyszłości
będą musieli samodzielnie podejmować życiowe decyzje, a przede wszystkim
sprawnie funkcjonować w życiu społecznym i postępować zgodnie z zasadami
moralnymi. Wypełniając ankietę, zostali bezpośrednio postawieni wobec konieczności refleksji nad znaczeniem zachowań altruistycznych w ich życiu.

7
Należy pamiętać przy tym, że nie można ich (opinii) utożsamiać z przekonaniami, gdyż
opinie nie zawsze je wyrażają.
8

H. Muszyński, Rozwój moralny, WSiP, Warszawa 1983, s. 24.
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Tabela 1. Dobór próby badawczej (N = 42)
Wiek
wychowanków

1. grupa
socjalizacyjna

2. grupa
socjalizacyjna

3. grupa
socjalizacyjna

Razem

13
14
15
16
17
18

0,0%
4,0%
12,0%
10,0%
12,0%
0,0%
38,0%

2,0%
2,0%
4,0%
10,0%
10,0%
10,0%
38,0%

0,0%
0,0%
0,0%
7,5%
9,0%
7,5%
24,0%

2,0%
6,0%
16,0%
27,5%
31,0%
17,5%
100,0%

Źródło: opracowanie własne.

Postawy altruistyczne w ujęciu komponentu poznawczego,
emocjonalnego i behawioralnego
Wszelkie zachowania ludzi, te subtelne, ale też niepożądane, kształtują się pod
wpływem różnych sytuacji życiowych. Nikt z nas nie rodzi się przecież ani dobry,
ani zły, zaś życie odciska na nas określone piętno, pozwalające nam realizować różnego rodzaju zachowania. Różne sposoby zachowania stają się swego rodzaju procesem wymiany, gdzie przedmiotem, który pozwala oczekiwać „czegoś”, są nasze
interakcje z innymi ludźmi. Po wyborze musimy ponosić tego koszty.
Altruizm, w ogólnym rozumieniu, ujmuje się jako bezinteresowną troskę
o dobro innych osób. Obejmuje on swoim zakresem takie postawy, jak na przykład uprzejmość, akceptacja, życzliwość, wyrozumiałość9. Kategorie postaw społecznych, które są nazwane altruistycznymi, ujmowane są przez psychologów
jako zachowania prospołeczne. Przyczyna takiego postrzegania tkwi w ich doniosłym znaczeniu, które pełnią w życiu społecznym.
Elementarną formą współdziałania między ludźmi jest udzielanie pomocy
chwilowej lub doraźnej w sytuacji, gdy inna osoba nie daje sobie rady. Wówczas
ten ktoś albo zwraca się o pomoc do innych, albo otrzymuje ją bez wezwania.
9

M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków 2007, s. 85.
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Bardziej złożona jest wzajemna pomoc ludzi wykonujących ten sam zawód, mających podobne zainteresowania, znajdujących się w podobnych życiowych sytuacjach czy po prostu osób mieszkających blisko siebie.
W moich badaniach przeanalizowałam postawę, jaką jest altruizm w rozumieniu potocznym, odbierany jako bezinteresowna pomoc niesiona drugiemu człowiekowi. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Trzebieży znajdują się na podobnym etapie życia – łączy ich nie tylko sam fakt
życia w ośrodku, ale także podobne życiowe doświadczenia i poglądy na temat
relacji międzyludzkich.
Według M. Łobockiego, kształtowanie postawy altruistycznej jest jednym
z głównych celów wychowania, za czym przemawia kilka argumentów, między
innymi:
a) najwyższą miarą efektywności wychowania jest stopień, w jakim wychowanek okazuje nauczycielowi-wychowawcy swój szacunek, zrozumienie,
życzliwość;
b) okazywanie zachowań altruistycznych warunkuje prawidłowe funkcjonowanie wszelkich grup i społeczności;
c) dzięki zachowaniom prospołecznym człowiek ma możliwość pełniejszego
samodoskonalenia się, samorealizacji10.
Gotowość ludzi do niesienia pomocy jest zależna od wielu okoliczności, takich jak na przykład prestiż jednostki pomagającej, jej autorytet, a także jej korzyści mogące wyniknąć w niedalekiej przyszłości. Wychowankowie MOW, często
udzielając pomocy nauczycielom-wychowawcom oczekują, że zaprocentuje to
na przyszłość, ale także liczą na docenienie ich, usłyszenie pochwały. W ogólnym
ujęciu altruizmu jako komponent poznawczy postawy zarysowują się zróżnicowane poglądy wychowanków (rysunek 1). Zaledwie 45% wychowanków jest
w stanie określić, czym jest altruizm, jakimi cechami się charakteryzuje. Podobna
liczba (42,5%) nie chce wyrazić swojego zdania na ten temat. Tylko 12,5% pod-

10

Tamże, s. 88.
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opiecznych MOW wyznało, że nie wie, czym jest altruizm. Badanie komponentu poznawczego altruizmu przysporzyło wiele trudności wychowankom. Wielu
z nich zadawało pytania: „Czym altruizm?”, „Co oznacza?”. Uważam jednak,
że zdefiniowanie postawy altruistycznej sprawiłoby trudności nawet w zwykłej
szkole publicznej, choćby dlatego, że na co dzień ludzie rzadko definiują określone zachowania jako altruistyczne.

Rysunek 1. Altruizm w ujęciu komponentu poznawczego postaw wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (ogółem)
Źródło: badania własne.

Przejawianie postaw altruistycznych wynika często z oceny własnych sił.
W takim przypadku łatwiej przychodzi osobie pomagającej złożenie obietnicy
pomocy dla potrzebującego – wykonanie gestu sympatii. Uruchamia się zasada
„daję w nadziei, że oddasz”. Jednak mechanizm ten zostaje uruchomiony w sytuacjach wyjątkowych. Przyswojenie sobie wiedzy o działaniu na rzecz innych
osób, to utrwalanie w sobie nie tylko kultury uczuciowej, ale przede wszystkim
kształtowanie kompletu reakcji emocjonalnych na określone bodźce.
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Pewną prawidłowością w działaniu altruistycznym jest to, że chętniej pomagamy osobom, które znalazły się w danej sytuacji niebezpośrednio ze swojej
winy, a mniej chętnie tym, którzy sami zadecydowali o swoim złym położeniu.
Wychowankowie sami siebie postrzegają jako osoby przejawiające zachowania altruistyczne. Nieliczna grupa nie chciała dokonać samooceny, natomiast
21,5% wychowanków stwierdziło, że nie przejawia jakichkolwiek zachowań
altruistycznych (rysunek 2). Mimo że zachowania te są powszechnie cenione
w relacjach międzyludzkich, bywa, że człowiek wbrew chęci niesienia pomocy
nie chce okazywać swojej dobroci. W przypadku wychowanków MOW możliwe
jest, że chłopcy po prostu krępują się okazywać swoje dobre, szlachetne cechy.
Jak wiadomo, w społeczności ośrodka wychowankowie cenią bardziej osoby, które są twarde i nieustępliwe. Ludzie okazujący słabość czy dobroć niejednokrotnie
stają się obiektami kpin ze strony innych.

Rysunek 2. Altruizm w ujęciu komponentu emocjonalnego postaw wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (ogółem)
Źródło: badania własne.

Zachowania prospołeczne, takie jak dzielenie się z innymi, pomoc, przeciwdziałanie krzywdzie, to bezsprzecznie zachowania mające na celu dobro innych,
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a nie własne. Brak zachowań prospołecznych nie może być traktowany jako
przejaw zachowań antyspołecznych, takich jak na przykład zadawanie bólu, cierpienia innym, oszukiwanie. W naszym kręgu kulturowym jest tak, że powstrzymywanie się od zachowań prospołecznych jest oceniane dość surowo, zdarza się
także, że jest potępiane.
Istotą pomocy w przypadku przejawów altruizmu ze strony innych jest rada.
Stając przed obliczem podjęcia ważnej życiowej decyzji, ludzie zwracają się po
opinię do osób bliskich, nierzadko bardziej doświadczonych. Nie robią tego tylko po to, by zorientować się dogłębniej w swojej sytuacji, ale także mając w tym
swój ukryty cel – chęć zmylenia przeciwników/współzawodników.
Poddając ocenie zachowania altruistyczne innych osób, wychowankowie
wszystkich grup socjalizacyjnych wyrazili swoje zdecydowane poparcie dla osób
niosących bezinteresowną pomoc innym. Niewielka liczba osób z trzech grup wyraziła swoją dezaprobatę wobec ludzi przejawiających zachowania altruistyczne.
Zachowania altruistyczne należą do tego typu postaw, które są wysoko oceniane przez społeczeństwo. Posiadają wyjątkowy atut, gdyż nie tylko pozwalają
nam wierzyć w ludzi, ale także bazując na zasadzie naśladownictwa, przymuszają
inne osoby do podobnych zachowań. Rysunek 3 przedstawia liczbę wychowanków MOW pochwalających zachowania altruistyczne innych ludzi. Wyraz swego
rodzaju podziwu dla takich osób może sprawić, że w przyszłości sami bądź też
z wsparciem udzielonym przez nauczyciela-wychowawcę zapragną przejawiać postawy altruistyczne. Świadomość tego, że niewielkim własnym kosztem można
pomóc drugiej osobie, sprawia, że człowiek czuje satysfakcję. Nauczyciel-wychowawca w swoim oddziaływaniu na wychowanka powinien dawać mu całym sobą
przykład, że to wiara w drugiego człowieka i zaufanie do niego sprawia, że odnajdujemy w sobie pragnienie bycia lepszym, i wzmaga chęć pracy nad samym sobą.
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Rysunek 3. Altruizm w ujęciu komponentu behawioralnego postaw wychowanków
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (ogółem)
Źródło: badania własne.
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5%
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Rysunek 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie:
„Czy udzielasz pomocy osobom, które Cię o nią proszą?”
Źródło: badania własne.

W ramach badań nad postawą altruistyczną zapytałam wychowanków, z jaką
częstotliwością przejawiają działania pomocowe na rzecz osób potrzebujących
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wsparcia. Większość wychowanków, 38%, stwierdziła, że często pomaga innym.
31% podopiecznych MOW wyznało, że zawsze pomaga osobom potrzebującym.
Mniej liczna grupa wychowanków (21%) stwierdziła, że podejmuje działania
pomocowe na rzecz osób trzecich od czasu do czasu. Mniejszość wychowanków
– 5% – stwierdziła, że rzadko udzielają pomocy osobom, które o nią proszą. Taka
sama liczba stwierdziła, że nigdy nie pomaga innym (rysunek 4).

Zakończenie
W procesie wtórnej socjalizacji wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego niezbędna jest osoba nauczyciela-wychowawcy, który będzie wspierał
go w tym procesie, ale także będzie swoim postępowaniem służył przykładem
moralnym. Nauczyciel-wychowawca znajdujących się pod jego opieką uczniów
kształci, wychowuje, a zarazem rozwija. Jako swoisty model jest stale obserwowany
przez uczniów, a jego postępowanie może stać się wzorem bądź antywzorem do
naśladowania11. Nauczyciel-wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych skupia w swoim ręku wiele funkcji: wychowawcy, opiekuna,
nauczyciela pomagającego przy odrabianiu zadań domowych, organizatora czasu wolnego, a w niektórych przypadkach nawet psychoterapeuty. W placówkach
typu opiekuńczo-wychowawczego nierzadko zajmuje się także prowadzeniem zajęć
rewalidacyjnych, polegających na przywracaniu chorym sprawności i niwelowaniu braków w różnych dziedzinach. Do jego zadań należy również uzupełnianie
i wzbogacanie procesu edukacji szkolnej i wychowania, zapobieganie patologiom
(narkomanii, alkoholizmowi, agresji) oraz organizowanie czasu wolnego.
Rola nauczyciela-wychowawcy w kształtowaniu postaw moralnych u wychowanków jest niezmiernie ważna w rozwoju młodych ludzi. Wychowanek,
obserwując zachowania i postawy opiekuna, niejako czerpie z nich informacje,
które pomagają mu osiągnąć jak najwyższy poziom rozwoju moralnego. Pro-

11

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 1998, s. 256–257.
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ces socjalizacji wychowanka, przybliżenie mu postaw moralnych, pokierowanie
go w kierunku nabycia pozytywnych wartości, a także umiejętności kierowania
się nimi w codziennym życiu wymaga od nauczyciela wytrwałości i umiejętności współpracy z wychowankiem. Aby wychowanie moralne przynosiło efekty
w postaci zmiany postaw, nauczyciel-wychowawca w swojej pracy powinien mieć
podmiotowe podejście do podopiecznych, stwarzać przyjazną i serdeczną atmosferę, a także umiejętnie porozumiewać się z nimi, nie zapominając o jednoczesnej pracy nad samym sobą. Dlatego też nie bez znaczenia są cechy osobiste czy
poziom kompetencji zawodowych nauczycieli-wychowawców12.
W odniesieniu do cech osobistych nauczyciela-wychowawcy na podstawie
dotychczasowej wiedzy pedeutologicznej Z. Mysłakowski opracował model wzorowego nauczyciela. Model ów obejmuje takie cechy, jak:
− umiejętność kontaktu z młodzieżą,
− czynna sympatia – nauczyciel przyjacielem i doradcą,
− poszanowanie godności ludzkiej ucznia (niepomiatanie nim),
− kredyt zaufania dla ucznia,
− sprawiedliwość – równe dla wszystkich uczniów kryteria postępowania
i karania,
− zgodność słowa z postępowaniem,
− niezawodność – „nierzucanie słów na wiatr”,
− wysokie wymagania, surowość – w granicach taktu i sprawiedliwości13.
W kształtowaniu sprawności moralnych u wychowanków istotna jest także
moralność nauczyciela-wychowawcy. Z. Kotłowski wyróżnił trzy rodzaje cnót
moralnych nauczyciela-wychowawcy. Pierwsze z nich to te typowe dla każdego człowieka: uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość, odpowiedzialność,
życzliwość. Kolejne cnoty muszą być charakterystyczne dla pełnienia przez nauczyciela-wychowawcę roli rzecznika, swego rodzaju budowniczego ustroju de-

12

M. Łobocki, dz. cyt., s. 123.

13

Z. Mysłakowski, Pisma wybrane, PZWS, Warszawa 1971, s. 184–185.
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mokratycznego (wrażliwość na krzywdę społeczną, patriotyzm). Ostatnie z cnót
są ściśle powiązane z zawodem nauczycielskim (miłość do dzieci i młodzieży,
cierpliwość, umiejętność pozyskiwania zaufania uczniów)14.
W życiu każdego człowieka bywają sytuacje, w których nauczyciel-wychowawca nie zawsze może się spodziewać od wychowanka kompromisu czy posłuszeństwa. Istota pracy nauczyciela-wychowawcy z podopiecznymi polega na tym,
aby ukierunkować i korygować pewne opozycje wychowanka oraz ograniczyć jego
opór do takiego stopnia, aby wychowanek potrafił przeciwstawiać się zachowaniom
kontrowersyjnym. Wynikiem końcowym tego mechanizmu przestawień wewnętrznych wychowanków podlegających oddziaływaniu resocjalizacyjnemu jest zmiana
postaw – poglądów, przekonań, wyobrażeń – adekwatnie do określonych przez społeczeństwo oczekiwań, które są reprezentowane przez osoby wychowujące.
W pracy zawodowej nauczyciela-wychowawcy ważna jest także jego zdolność do kształtowania u podopiecznego prospołecznych umiejętności, gdyż determinuje ona efektywność podejmowanych przez niego działań. Praca zawodowa polega przede wszystkim na zachęcaniu dziecka do takiej aktywności, która
pomoże mu w przyszłości stać się wartościową osobą, samodzielnie powstrzymującą się przed zachowaniami antyspołecznymi.
Przeprowadzone przeze mnie badania ukazały, jakie znaczenie ma osoba nauczyciela-wychowawcy w procesie kształtowania postaw altruistycznych wychowanków.
Zróżnicowanie poziomu wiedzy niewątpliwie ma wpływ na poziom sprawności
moralnych wychowanków. Temat postaw moralnych jest coraz częściej poruszany
w literaturze psychologicznej i pedagogicznej, jednak jego zakres jest bardzo obszerny, dlatego też moje badania ograniczyły się tylko do jednej postawy – altruizmu.

14

K. Kotłowski, Autorytet nauczyciela, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało,
Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1993, s. 37.
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ALTRUISTIC BEHAVIOUR OF CHILDREN
FROM YOUTH EDUCATIONAL CENTRE IN TRZEBIEŻ
Summary
The research shall be dedicated to altruistic behaviours of children brought up in
youth educational centres. From a pedagogical point of view, the immediate upbringing
environment has great importance in the moral development of a child.
Throughout the course of the presentation I shall firstly refer to the basic notions of
morality, conduct, and altruism. Moral attitudes play a significant part in our lives. I have
decided to investigate altruistic behaviours from the perspective of three attitude components: cognitive, emotional, and behavioural. Next, I shall describe the environment of
a youth educational centre in which the investigation has taken place. In the final part of
this work I will analyse the results of the abovementioned research.
Translated by Marcin Żarnowski

Ewa Szuszkiewicz

GAWĘDA O GAWĘDZENIU
JAKO PODSUMOWANIE ROZWAŻAŃ
OJCA JACKA WORONIECKIEGO
NA TEMAT SPRAWNOŚCI MORALNYCH NAUCZYCIELA
Dobrze już to wyraził św. Bernard mówiąc, że są ludzie,
którzy chcą wiedzieć, aby wiedzieć, i to jest pychą, inni chcą
wiedzieć, aby wiedziano, że wiedzą i to jest próżnością. Są tacy,
którzy chcą wiedzieć dla własnego zbudowania, i to jest roztropnością, albo dla zbudowania innych, i to jest miłością1

Wstęp
Artykuł jest podzielony na dwie części. W pierwszej odniosę się do tego
wszystkiego, co ojciec Woroniecki napisał na temat sprawności moralnych2 nauczyciela w swoich pismach, w drugiej postaram się zwrócić uwagę na najważniejsze z nich, które znajdują się w Gawędzie o gawędzeniu.

1
2

J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 1, RW KUL, Lublin 2000, s. 413.

Wedle podziału sprawności na trzy grupy, który uznawał J. Woroniecki (sprawności intelektualne, techniczne i moralne), nie wszystkie sprawności nauczyciela tu rozważane będą
moralne, bo na przykład sama wiedza z danej dziedziny, którą będzie przekazywał uczniom,
będzie należała do grupy pierwszej. Właściwiej byłoby napisać ogólnie „sprawności”.
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I
Ojciec Woroniecki nie pozostawił jakiegoś osobnego tekstu na temat nauczyciela czy wychowawcy. Wszystko, co napisał na ten temat, można znaleźć
przy okazji jego rozważań dotyczących oświaty, wychowania, czy ogólnie: pedagogiki, zawsze w perspektywie rozważań dotyczących natury ludzkiej i jej rozwoju. Był przede wszystkim tomistą, wobec czego drogę życia na ziemi rozumiał
jako wędrówkę do dobra nieskończonego – Boga poprzez rozwijanie sprawności,
które formują się wokół czterech cnót kardynalnych i trzech nadprzyrodzonych,
czyli poprzez formowanie charakteru chrześcijańskiego.
Na początku trzeba wspomnieć o kilku prawdach odnoszących się do nauczania i wychowania, którymi się kierował. Twierdził, że wychowanie nigdy nie
jest dziełem pojedynczej osoby, ale całego środowiska, w jakim się jednostka znajduje, poczynając od rodziny, poprzez szkołę oraz wszystkie instytucje społeczne.
W związku z tym powodzenie wysiłków wychowawczych zależy od ich zgrania
i jedności celu w całym zespole3. Ponadto, należy rozróżnić zadania nauczania
i wychowania4. Choć dziedziny te zawsze będą się gdzieś stykać, to jednak mają
różne cele. To pierwsze kształci nasze władze poznawcze (rozum w funkcji teoretycznej oraz pamięć i wyobraźnię) i wzbogaca je w wiedzę z danej dziedziny.
Drugie ma nas usprawnić do dobrego (zgodnego z naszą naturą i celem) działania
3
J. Woroniecki, Program integralnej pedagogiki katolickiej, „Ateneum Kapłańskie” 1947,
nr 39, t. 47, s. 273–274. Patrz także tenże, Katolicka etyka..., t. 2. cz. 2.
4
Woroniecki uważał, że od XVI/XVII wieku zaczął królować w pedagogice, w wyniku
oderwania jej od etyki i teologii moralnej, intelektualizm moralny. Pomija on wolę w opisie
działalności ludzkiej, nie traktuje jej jako osobnej władzy. Nie rozróżnia się tu dwóch poziomów w psychice: umysłowego i zmysłowego oraz ich funkcji poznawczych i pożądawczych.
Wynika to zawsze z błędnego odczytania stosunku duszy do ciała. Wychowanie w takim ujęciu
zawsze będzie się sprowadzać do wykształcenia. A tymczasem wola jako osobna siła duchowa
domaga się wychowania, abyśmy „chcieli chcieć” i „umieli chcieć”. Do tych dwóch określeń
Wyspiańskiego i Sienkiewicza Woroniecki wraca we wszystkich swoich pismach na temat
wychowania, uważając je za trafne ujęcie problemu wychowania woli. Patrz tenże, Katolicka
etyka... , t. 1, s. 18–23; także tenże, Paedagogia perennis (Św. Tomasz a pedagogika nowożytna),
„Przegląd Teologiczny” 1924, t. 5, nr 3–4 oraz tenże, Oświata a wychowanie, „Rok Polski”
1916, t. 1, nr 7.
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i rozwija władze pożądawcze5. Wynika z tego, że szkoła, a w niej nauczyciel, mają
dość ograniczone funkcje wychowawcze. Pierwsze są tu rodzina oraz Kościół.
Pomimo tego zastrzeżenia ojciec Woroniecki pozostawił szereg uwag na temat
tego, jaki powinien być pedagog-nauczyciel, aby osiągnął zamierzone rezultaty.
Przenika z nich wielka siła przekonująca. Można tylko wnioskować, również na
podstawie wspomnień o nim, że wykorzystał w nich swoje doświadczenie, odbił
w nich niejako swój własny obraz6. Poniżej w skrócie przedstawię pożądane
cechy nauczyciela, tak jak je opisywał7.
Należy wyraźnie stwierdzić, że w pracy nauczycielskiej potrzebne jest powołanie, tak jak w kapłaństwie. Ponieważ nauczanie jest tak ważne, twierdził, że nie
można do niego dopuszczać „dyletantów-korepetytorów”, to znaczy tych, którzy
pracują tylko dla zarobku, oraz nauczycieli „urzędników”. W Polsce potrzeba
wychować i wykształcić prawdziwych pedagogów8. Konieczne jest podniesienie
prestiżu tego zawodu i stawianie mu wysokich wymagań. Trzeba także zapewnić nauczycielom godziwe zarobki. W całym społeczeństwie należy wzbudzać
zainteresowanie dla problemów wychowawczych i przygotować prawdziwych
fachowców9. „Głównym czynnikiem w wychowaniu jest moralna wartość samego wychowawcy”10. Wynika z tego niedwuznacznie, że aby budować charakter
uczniów, najpierw trzeba mieć dobrze uformowaną swoją własną osobowość.

5

Tamże, s. 42. Patrz także Katolicka etyka..., t. 1, s. 22.

6

„Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, ile zadowolenia i osobistego szczęścia dać może ta
praca, w której człowiek jest współczynnikiem i świadkiem zarazem tego najciekawszego może procesu na świecie, jakim jest stopniowy rozwój umysłu ludzkiego”. (Tenże, Społeczeństwo
a wychowanie, „Rok Polski” 1916, t. 1, nr 8, s. 19). Czytając jego rozważania na ten temat, po
prostu czuje się, że posiadał pasję nauczania i miłość do młodzieży.
7
Rozważania na temat nauczyciela według Woronieckiego zawarłam już w artykule: Nauczyciel, o jakim każdy z nas marzy, „Nowe Życie” 2008, nr 10, s. 15–16.
8

J. Woroniecki, Społeczeństwo a wychowanie.

9

Tamże.

10

Tamże, s. 22.
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Nauczyciel, podobnie jak rodzic, powinien znać naturę ludzką i jej rozwój. Niezależnie od tego, czego uczy, zawsze jest wychowawcą11.
Wśród sprawności osób, którym zostało powierzone nauczanie, Woroniecki
szczególną uwagę zwrócił na roztropność wychowawczą12 oraz miłość do podopiecznych13. Roztropność jest kierowniczką całego naszego życia moralnego.
Kieruje wszystkimi cnotami i wiąże je w charakter14. Jest to sprawność naszego
rozumu praktycznego i woli kierująca każdym czynem15. Wraz z cnotami pomocniczymi wchodzącymi w jej skład ma za zadanie sprawnie wyszukać środki
do celu, wybrać najodpowiedniejszy z nich oraz wprowadzić go w życie16. Ojciec
Jacek nazywa ją sztuką rozkazywania i rządzenia sobą i innymi, „umiejętnością
przeprowadzania powziętych zamiarów” oraz „cnotą dobrze wychowanego sumienia”17. I tak, jak wychowanie ma pomóc dziecku nabyć sprawności odpowiadające jego przeznaczeniu przyrodzonemu18 i nadprzyrodzonemu19, tak cnota
roztropności będzie działać sprawnie, jeśli będzie mieć w perspektywie cel ostateczny człowieka20. Dlatego roztropność nie może się obejść bez miłości. „Aby
wpoić w młodą duszę pilność i czujność roztropności trzeba dać jej woli stałe
umiłowanie jakiegoś wielkiego dobra (...). Taki stały impuls może człowiekowi
przyjść tylko ze źródeł łaski. Żadne dobra doczesne nie są w stanie do tego stop-

11

Tenże, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 2, s. 415.

12

Tamże oraz Program integralnej pedagogiki katolickiej, s. 276.

13

Tenże, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 2, s. 416.

14

Tenże, Studium nad kardynalną cnotą roztropności, „Kwartalnik Teologiczny Wileński”
1923–1924, nr 1–2, s. 228.
15

Tamże.

16

Tamże.

17

Tamże, s. 238. Patrz także tenże, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Tum, Wrocław
1992 oraz tenże, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 1.
18

Dziś powiedzielibyśmy naturalnemu.

19

Tenże, Program integralnej..., s.166.

20

Tenże, Studium..., s. 229, 246 oraz Katolicka etyka..., t. 2, cz. 1.
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nia na stałe opanować jego woli”21. Tu cnota miłości występuje jako miłość do
Boga, natomiast drugim aspektem jej funkcjonowania jest miłość do bliźniego.
Miłość chrześcijańska każe nam go kochać nie ze względu na to, kim jest dla nas,
ale ze względu na to, kim jest dla Boga22. Jeśli osoba mająca przewodzić danej
grupie nie ma dla niej życzliwości, jej prowadzenie, rządzenie i rozkazywanie
będzie niedomagać23. Uczący powinien wytworzyć atmosferę sumienności, regularności w wypełnianiu obowiązków, a przede wszystkim umiłowania wspólnego
celu, wtedy jego podopieczni w sposób naturalny, bez żadnego przymusu będą
posłuszni poleceniom24.
Do zadań nauczyciela należy nauczanie, zachęta do nauki oraz kształtowania charakteru poprzez umiejętne wpływanie na wolę i uczucia wychowanków25.
Nie oznacza to bynajmniej żadnego manipulowania. Nie osiągnie tego człowiek
smutny, traktujący tę pracę jako karę za grzechy. Przeciwnie, musi być to osoba pogodna, musi umieć wywołać radość u młodych. Woroniecki twierdził, że
Polska jest narodem sangwiników, w wyniku czego częsta jest u nas skłonność
do patosu. Może on spowodować nudę, a zawsze jest pewnym napięciem, natomiast humor ma właściwości rozprężające. Należy umiejętnie stosować humor
i patos26. Cytował stare przysłowie: „ridendo castigare mores”27. „W żadnym zawodzie usposobienie do smutku nie jest tak szkodliwe i tak paraliżujące rezultaty,
jak właśnie w zawodzie wychowawczym: pozbawia ono bowiem tego najsilniejszego środka promieniowania na otoczenie jakim jest radość i pogoda ducha”28.
21

Tenże, Studium..., s. 242.

22

Tenże, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 1, s. 215–217, t. 2, cz. 2, s. 12.

23

Tenże, Studium..., s. 246.

24

Tenże, Umiejętność...

25

Tenże, Społeczeństwo..., s. 28.

26

Tamże, s. 28–29.

27

Tamże.

28

Tenże, Zdolność wychowawcza szkoły publicznej i jej granice, „Miesięcznik Katechetyczny
i Wychowawczy” 1924, t. 13, z. 5–7, s. 77.
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Nauczyciel powinien się cechować ogładą towarzyską29 – poprzez kontakt z nim
dzieci powinny nabierać kultury. Nie liczy się tu moralizowanie, ale żywy przykład. Cecha, która jest nieodzownie konieczna, to całkowite panowanie nad
sobą, do której Woroniecki zalicza: „wytrwałość, cierpliwość i długomyślność,
następnie stanowczość, surowość i duża konsekwencja w postępowaniu, wreszcie
życzliwość dla młodzieży, ta umiejętność obniżania się do jej poziomu, łagodność i wyrozumiałość wobec jej błędów i uprzejmość w zewnętrznych formach
obcowania”30. Nauczyciele nie mogą być poddani nałogom31. Jako najgorsze ich
wady wymienia bezkarność lub zbyt wielką surowość. Przypomnijmy, że cierpliwość to panowanie nad zniechęceniem, łagodność – nad gniewem32. Cnotą,
nad którą warto się zastanowić dłużej, jest długomyślność. Ojciec Jacek zaznacza
wielokrotnie, że w ręku nauczyciela jest ona jak męstwo żołnierza. Należy do
cnoty kardynalnej męstwa. Zadaniem jej i cierpliwości jest opanować zniechęcenie. Dwie te cnoty mają zapewnić nam trwanie w dążeniu do celu pomimo występujących niepowodzeń. Cierpliwość odnosi się do drobniejszych przeszkód,
natomiast długomyślność ma za cel nauczyć nas czekać na trudne do osiągnięcia
dobro33. Nie wolno marnować siły gniewu albo się niecierpliwić, gdy nie widać
wyników pracy wychowawczej. Jeśli się posiada tę cnotę, będzie się też miało
łagodność, łaskawość, wyrozumiałość34. Człowiek to nie automat i trzeba zdawać
sobie sprawę przede wszystkim z tego, że podopieczny ma wolną wolę. Można
mu wskazywać właściwą drogę, ale ostatecznie to jego wola pójdzie w tym lub
innym kierunku. „Nauczyć chcenia; nie tego przemijającego i zmiennego, które
zachcianką nazywamy, ale tego mocnego, głębokiego napięcia woli, które równo
29

Tamże.

30

Tamże, s. 76.

31

Tamże.

32

Tenże, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 2, s. 416.

33

Tenże, Długomyślność jako cnota wychowawcy, w: Wychowanie człowieka. Pisma wybrane,
red. W.K. Szymański OP, J. Kołątaj, Znak, Kraków 1961, s. 191.
34

Tamże, s. 195.
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i wytrwale zdąża do raz zamierzonego celu”35 – to główne zadanie wychowania
jest pracą żmudną i wymagającą długiego czasu. Nauczyciel ponosi tu ogromną
odpowiedzialność, ale jest w tym procesie tylko współpracownikiem36. Najważniejszy jest sam jego przykład, jasne stawianie wymagań, czasem ostrzejsze kary,
ale nie należy się spodziewać szybkich wyników swej pracy37. Nie wolno „dłubać palcami” w duszach wychowanków38. „(...) mocne charaktery krystalizują się
powoli, tak, jak i wielkie kryształy. Wychowujemy na całe życie, a poza nim na
wieczność, i ten trwały rezultat, który by pozostał na wieki, winniśmy mieć przed
oczami we wszystkich naszych pracach wychowawczych”39.
Czymś, co wyróżniało ojca Woronieckiego była jego niezwykła troska
o język ojczysty, o nadanie mu właściwego miejsca w nauczaniu i wychowaniu,
a także w całym życiu publicznym. Problem ten leżał mu na sercu przez całe
życie. Sam posługiwał się piękną polszczyzną i język swój starannie dobierał do
różnych okoliczności40. Z pewnością jego uwagi na ten temat dotyczą przede
wszystkim polonistów, ale byłoby zbyt dużym uproszczeniem twierdzić, że odnoszą się tylko do nich. Zwracał uwagę, że przygotowującym się do zawodu naczycielskiego trzeba stawiać szczególne wymagania, jeśli chodzi o władanie językiem
ojczystym41. „Kto zdaje sobie sprawę z tego, że od opanowania mowy ojczystej
zależy coś więcej, niż sama tylko łatwość poprawnego wyrażania się w mowie
i piśmie, że z niem związane jest całe opanowanie świata myśli, całe wyrobienie
35

Tamże, s. 196.

36

Patrz tamże oraz tenże, Oświata a wychowanie.

37

Tenże, Długomyślność..., s. 198–199.

38

Tamże, s. 197.

39

Tamże, s. 199.

40

„Wiadomośći Literackie” przyznały mu tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Patrz wspomnienie
o o. Woronieckim w: Między logiką a wiarą. Z Józefem Bocheńskim rozmawia Jan Parys, Noir
sur Blanc, Warszawa 1998, s. 277.
41
J. Woroniecki, Nauka języka ojczystego jako umysłowe podłoże kultury narodowej i stanowisko, jakie winna zajmować w progamie szkolnym, w: tegoż, Około kultu mowy ojczystej, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa, 1925, s. 14–15; 33.
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umysłowe, a co za tem idzie i zdolność oddziaływania na innych?”42 O wartości
profesora nie świadczy pisanie książek, ale nauczanie, wychowankowie, jakich
po sobie zostawi. Z książki nigdy człowiek nie dowie się tego, czego może się
nauczyć poprzez żywe nauczanie. Ponadto, zbyt duża ilość książek przesłania rzeczywistość43, a wtedy nie widzi się jej taką, jaka jest. Powstają wtedy „papierowi
ludzie”44, tacy, którzy wiele wiedzą, ale mało potrafią, ich wiedza nie ma praktycznego, dobrego zastosowania. Trzeba umieć korzystać z książki, nabrać do niej
dystansu, a nie uważać ją za centrum wiedzy. Kto potrafi mówić poprawnie do
ludzi, będzie też potrafił pisać. Właśnie ćwiczenie słowa podczas wykładów daje
umiejętność przystępnego pisania. Nauczyciele wychowują przyszłe pokolenia
– muszą się przejąć swoim powołaniem, a nie pisać książki, „których nikt nie
czyta i zostawiać po sobie katedrę, której nie ma kim obsadzić”45. Przypomina
słowa Platona: „prawdziwa, żywa, pełna ducha wiedza to ta, którą człowiek sam
posiada i którą jest w stanie wypisać w duszy ucznia i zasiać w niej tak, iżby
nie zmarniała, ale plon wydała; zaś mowa pisana to jej mara tylko”46. Kontakt
z podopiecznymi poprzez „żywe słowo” jest zajęciem pasjonującym i przynoszącym ogromną radość. Pisząc o tym procesie, przypomina słowa Paula Bourgeta:
„mistyka nauczania”47. Potrzebne jest rozbudzenie u nas kultu żywego słowa48.
42
Tenże, „Voce patria fortiter”, w: tegoż, Około kultu..., Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa
1925, s. 1.
43
Tenże, Uczeń czy książka, w: tegoż, Około kultu..., Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa
1925, s. 95.
44

Tamże, s. 96.

45

Tamże, s. 102.

46

Tamże.

47

Patrz tamże, s. 101, przypis 1 oraz tegoż, Język polski na usługach nauki polskiej, w: tegoż,
Około kultu..., Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa, 1925, s. 45, przypis 1.
48

Miał pełne prawo do tego, by tak twierdzić, ponieważ, jak wspomina wiele osób, mówił
piękną polszczyzną: „To, co napisał, zawsze było mniej interesujące niż żywy język. On był
jednak mistrzem mowy. Jego wykłady były kierowane do ludzi na temat, który się wspólnie
rozpatrywało i pogłębiało, który on ilustrował jeszcze bardzo ciekawą literaturą. On pewne
zagadnienia przeżycia moralnego interpretował literaturą rosyjską, francuską, hiszpańską czy
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Naukowcy w Polsce nie zdają sobie sprawy z wagi doskonałego panowania nad
językiem i dlatego ich praca nie ma właściwego oddziaływania społecznego49.
Twierdził, że język polski powinien być postawiony jako główny przedmiot ogólnokształcący w szkole, ponieważ ćwiczenie w mówieniu oznacza w ostateczności
„opanowanie samego myślenia i pokierowanie całym wewnętrznym rozwojem
psychicznym młodego umysłu”50. Wynika z tego, że nauczyciel nie może ograniczyć się tylko do wykładu swojego przedmiotu, nie zwracając uwagi na formę
przekazu. Musi postawić „(...) sobie za ideał mówić po polsku nie tylko byle jak,
nie tylko nawet poprawnie, ale pięknie, strojnie, wyraziście, słowem z mocą”51.
Na koniec tego „katalogu” cech nauczyciela przypomnijmy, że ojciec Woroniecki zauważał potrzebę współpracy nauczycieli i rodziców w wspieraniu dobrych, pożytecznych związków i organizacji młodzieżowych. Wskazywał, że w tej
dziedzinie brakuje w Polsce zainteresowania dorosłych, a młodzieży potrzebne
jest ich doświadczenie życiowe. Rola ich polega na wspieraniu młodych i „kierowaniu nią z daleka”. Młodzież musi tu mieć zapewnioną swobodę. Konieczna
jest w takich kontaktach zażyłość, ale z zachowaniem szacunku i powagi. Do
młodych trzeba iść „z młodą duszą i zrozumieniem młodych aspiracyj”52. Opisując powołanie nauczycielskie i kapłańskie Woroniecki stawiał im następujący
drogowskaz: „Winien on mieć i to, co daje moc, i to, co nie pozwala jej ranić

odwołaniem do Dantego, więc miał ogromnie szeroki zakres kultury europejskiej. I wykładając
na jakiś temat tymi przykładami naświetlał. Dzieki temu poszerzał cały horyzont myślowy”.
Ojciec M.A. Krąpiec o ojcu J. Woronieckim w wywiadzie przeprowadzonym przez autorkę
w 2003 roku.
49
J. Woroniecki, Język polski na usługach nauki polskiej, w: tegoż, Około kultu..., Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa 1925, s. 40–41.
50
Tenże, Nauka języka ojczystego w ministerjalnych programach szkół średnich, w: tegoż, Około kultu mowy ojczystej, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa 1925, s. 8–9.
51
Tenże, „Voce patria fortiter”, w: tegoż, Około kultu..., Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa
1925, s. 1.
52

Tenże, Zdolność wychowawcza szkoły publicznej..., s. 79.
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i kaleczyć swą twardością. Krótko to ujął Lacordaire: wychowawca winien być
mocny jak diament, a czulszy od matki”53.

II
Niby to dla harcerzy i ich instruktorów ojciec Woroniecki napisał małą książeczkę, w której przedstawia warunki poprawnego gawędzenia, ale jeśli przyjrzymy się temu tekstowi bliżej, zobaczymy, że z powodzeniem może być traktowany
jako skrypt dla nauczycieli uczący ich, jak mówić do młodzieży, aby chciała ich
słuchać. Jak można się domyślić, nie chodzi tu tylko o formę mówienia. Tak
naprawdę Gawęda o gawędzeniu przedstawia w skrócie obraz nauczyciela, najważniejsze z tych cnót, o których była mowa wyżej. Trzeba również powiedzieć,
że jest małym arcydziełem, pełnym humoru i miłości do młodych, świadczącym
właśnie o tym, że autor nie tylko wykładał poważną teologię moralną na uniwersytetach i pisał, jak należy wychowywać, ale sam to czynił, gawędząc z harcerzami jako ich instruktor. Poniżej skrótowo przedstawimy warunki poprawnego
opowiadania-nauczania, przyporządkowując je do poszczególnych sprawności.
Pierwszym warunkiem gawędzenia jest „prostota i szczerość”54. Trzeba „zejść ze szczudeł”. Jako szczudła autor rozumie tu te wszystkie sztuczne
zabiegi, których ludzie dokonują, aby udawać kogoś, kim nie są55. „Człowiek,
który wlazł na szczudła, o jednem tylko myśli, jak utrzymać równowagę i nie
runąć z tej wysokości, na którą się wzniósł; zajęty utrzymywaniem swej wielkości
w równowadze, nie ma czasu myśleć o tych, z którymi ma gawędzić...”56. Obowiązkiem uczącego jest poświęcić uwagę całkowicie swojemu audytorium, nie
53

Tenże, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 2, s. 416.

54

„Szczerość jest promieniowaniem prawości” napisze w Katolickiej etyce wychowawczej
(t. 2, cz. 1, s. 64).
55

Tenże, Gawęda..., Księgarnia św. Wojciecha, Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin 1926,

s. 9.
56

Tamże.
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sobie. Miłość życzliwa do młodych, jak widzieliśmy, przejawia się między innymi
w umiejętności zniżania się do ich poziomu. Prostota i szczerość to także obraz
pokory – nieudawania tego, kim się nie jest, i dostrzeżenia w sobie i wokoło
wszystkiego, co Boże57.
Następny warunek przedstawiony w naszym „skrypcie nauczycielskim”
to „oczy szeroko otwarte na świat”. Aby go spełnić najpierw „trzeba mieć
w porządku wszystkie pięć klepek”58. Woroniecki ma tu na myśli wszystkie
nasze władze: zmysły zewnętrzne zbierające materiał z zewnątrz, który jest potem przerabiany przez zmysły wewnętrzne (pamięć, wyobraźnię, zmysł wspólny)
i dostarczane naszym władzom duchowym: rozumowi i woli59. Wszystkie one
muszą poprawnie funkcjonować, abyśmy byli zdolni „czytać księgę rzeczywistości”. Wykłada tu część nauki o naturze ludzkiej oraz formowaniu charakteru. Powtarza, że trzeba dołożyć starań, aby władze swoje wyćwiczyć. Pamięć oraz zmysł
rzeczywistości są składnikami przewodniczki wszystkich sprawności moralnych,
wspomnianej już roztropności. Pamięć nasza powinna przechowywać ważne wydarzenia z życia, aby można je było w razie potrzeby wykorzystać. Natomiast
zmysł rzeczywistości, inaczej „oczy szeroko otwarte na świat”, ma nie dopuścić
do tego, abyśmy narzucali wydarzeniom interpretację naszej wyobraźni lub przekształconą przez emocje, ale widzieli je takimi, jakie są60. Właśnie w odniesieniu do zmysłu rzeczywistości przestrzega, że nie wolno przesłaniać sobie świata
książką. Książki mogą dać nam tylko jakieś ogólne ramy wiedzy, do których
musimy zbierać materiał bardziej szczegółowy, sami obserwując świat, codzienne
życie. Żadne abstrakcyjne zasady, których nie pogłębiliśmy obserwacją, nie dadzą nam gruntownej znajomości tematu. Zachęca tu zwłaszcza do obserwacji gry
czynników moralnych na co dzień. Nigdy nie pojmiemy zasad życia moralnego,
jeśli ich nie będziemy obserwowali w życiu i starali się zrozumieć na podstawie
57

Tenże, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 1, s. 394–409.

58

Tenże, Gawęda..., s. 11.

59

Tamże, s. 11–12.

60

Tenże, Katolicka etyka..., t. 2, cz. 1, s. 32–34, 41.
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zdobytego doświadczenia. Bez tego pozostaną tylko „pustymi formułkami”61. To
samo dotyczy życia religijnego. Nie zrozumiemy jego zasad, jeśli nie będziemy
nimi żyli62.
Nie trudno się domyślić, że aby ktoś chciał słuchać tego, co chcemy mu
przekazać, musimy „mieć język dobrze powieszony”63. Powinno się mówić po
polsku „nie tylko byle jak”. W tym miejscu Woroniecki wraca do swoich rozważań na temat języka ojczystego. Przypomina, że sprawność mówienia oznacza
sprawność myślenia64. Kiedy chcemy coś innym przekazać, pierwszym warunkiem jest wiedzieć, co: „rem tene, verba sequentur” – cytuje Katona. „Kto sam
nie wie co chce powiedzieć, powinien korzystać z każdej nadającej się okazji, aby
cicho siedzieć”65. Wszystko, co mamy do powiedzenia, musi być ujęte w przejrzysty plan. Temat gawędy nie może być błahy, musi zawierać w sobie coś, co jest
w stanie poruszyć słuchaczy. Osoba mówiąca musi posiadać spory zasób słów,
aby w razie potrzeby zawsze mogła znaleźć słowo nadające się na daną okazję.
Oznacza to również ćwiczenie pamięci. Nie wolno zadawalać się ciągle tymi samymi określeniami66. Powinno nami kierować pragnienie, aby każdą myśl określić najbardziej odpowiadającym jej słowem oraz szukać ich nieustannie67. „Taki
stosunek do języka daje mówcy, a po części też pisarzowi, jakąś dziwną moc,
wprost jakby jakąś radioaktywność. Ona to sprawia, że gdy człowiek zacznie
mówić, zapalają się wnet tam gdzieś głęboko w oczach słuchaczy jakieś tajemni61

Tenże, Gawęda..., s. 17.

62

Szerzej na ten temat patrz Katolicka etyka..., t. 1, s. 109. Nie tylko poznanie praktyczne
jest zależne od teoretycznego, ale i teoretyczne od praktycznego.
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Tenże, Gawęda..., s. 23.
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Tenże, Gawęda..., s. 24–25, 34–35.
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Tamże, s. 26.
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Tamże, s. 32–33.

67

Woroniecki zauważa, że nauka języka ojczystego powinna się stać świadomą pracą nad
charakterem właśnie poprzez ćwiczenie myślenia i wszystkich władz w celu jak najlepszego oddania rzeczywistości słowem. Patrz tenże, Nauka języka ojczystego jako umysłowe podłoże kultury
narodowej, w: tegoż, Około kultu mowy ojczystej, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa, 1925, s. 26.
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cze ogniki i wychodzą niejako na spotkanie mówcy, dodając mu niesłychanego
bodźca do tej twórczości, jaką jest żywa mowa, zdolna budzić ducha”68.
Żadne jednak ogniki w oczach słuchaczy się nie zapalą, jeśli nauczyciel nie
będzie kochał swoich uczniów oraz przedmiotu, który głosi69. Musi „żywić lwie
serce w piersi”. Ojciec Jacek wyjaśnia, czym jest miłość chrześcijańska – miłowaniem Boga i liczeniem się z Nim w całym naszym życiu70. Przypomina, że miłość
jest przede wszystkim funkcją rozumu i woli, nie uczuć. Te ostatnie powinny się
podporządkować władzom duchowym i współgrać z nimi. „Uczucie jest niczem
wola wszystkiem”71, to hasło Jadwigi Zamoyskiej stawia jako drogowskaz. Mocny charakter wymaga, aby uczucia podporządkowały się celom, które odkryje dla
nich rozum i do których pokieruje je wola72. Nauczający musi się strzec sztucznego patosu, a mówić w taki sposób, aby młodych zachęcać do działania. A to
zapewnić mu może tylko miłość, czyli właśnie lwie serce – „wola zdecydowana
do wielkich czynów, do podboju całego świata”73. Ale tak poważne zadania można osiągnąć tylko, będąc osobą, która sama potrafi realizować swoje cele – potrafi
rządzić sobą74. Wtedy będzie zdolna „dać rozkaz i siłę z rozkazem”75. Właśnie tu
można stwierdzić, że „lwie serce” jest jakby połączeniem miłości z roztropnością,
czyli dwóch cnót, które w rozważaniach na temat pedagoga Woroniecki uważa

68

Tenże, Gawęda..., s. 33. Tu Woroniecki znów wraca do Fajdrosa Platona.

69

Tamże, s. 36–37.
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Tamże, s. 41. Szerzej na temat miłości patrz tenże, Miłość chrześcijańska jako przyjaźń
z Bogiem wedle nauki św. Tomasza z Akwinu, w: Przyjaźń chrześcijańska. Zbiór studiów, Verbum,
Kielce 1948, s. 72–80.
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Tenże, Gawęda..., s. 37.
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We wszystkich prawie swoich tekstach na temat wychowania pisze, że człowiek ma przed
sobą „wielkie nadprzyrodzone cele”.
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Tenże, Gawęda..., s. 46.
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Wracamy w tym miejscu do roztropności.
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za najważniejsze. Ponieważ lwie serce to wola zdecydowana do czynów, można
do tego połączenia dodać jeszcze cnotę męstwa, która ma nas usprawnić do tego,
aby się nie cofać przed trudnym do osiągnięcia dobrem pod wływem strachu oraz
dać moc do przetrzymania grożącego zła lub uniknięcia go76. Lwie serce okazuje
się zatem połączeniem trzech sprawności: cnoty teologicznej miłości oraz dwóch
cnót kardynalnych: roztropności oraz męstwa. Z miłości chrześcijańskiej wypływa radość, bez której nie ma się co zabierać do opowiadania i nauczania.
Pedagog kochający i radosny ma szansę spełnić zadanie obserwowania, jak
rozwijają się jego podopieczni oraz zachęcić do pracy nad swym charakterem –
wzbudzić „pragnienie mocnego i trwałego chcenia”77. To życzliwe obserwowanie
wychowanków nazywa słuchaniem i uczeniem słuchania jak rośnie trawa78.
Twierdzi, że jest głównym zadaniem gawędziarstwa. Zielona trawa to młodość.
I tu z pomocą metafory przekazuje, że gawędziarstwo, a dla nas nauczanie, musi
pomóc młodym pielęgnować to, co w nich dobre, a wykorzeniać złe.
Spróbujmy podsumować, co potrzebne jest opowiadającemu-nauczycielowi:
1. Zejście ze szczudeł, czyli pokora, składnik cnoty kardynalnej umiarkowania.
2. Zdolność patrzenia na świat, obserwowania go bez przesłaniania sobie
jego piękna książkami jako wyłącznym źródłem wiedzy, inaczej oczy szeroko otwarte, czyli zmysł rzeczywistości – składnik kardynalnej cnoty
roztropności, kierowniczki całego naszego życia moralnego.
3. Umiejętność przekazania tego, co się zaobserwowało pięknym językiem
– język dobrze powieszony, sprawność intelektualna, a jednocześnie
techniczna, coś z pogranicza sztuki retoryki.
4. Lwie serce, czyli miłość do młodych połączona z roztropnością osobistą
i wychowawczą oraz męstwem.
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5. Znajomość natury ludzkiej, jej składników, procesu rozwoju i wychowania, w teorii i praktyce, zdolność przekazania tego podopiecznym –
umiejętność słuchania i uczenia słuchania jak rośnie trawa.
Jak widać, kilka cech, które Woroniecki zawarł w swoim małym dziełku
i z humorem nazywał żartobliwie, adresując Gawędę... do młodych, zawiera
w sobie najważniejsze cnoty moralne i stanowi podsumowanie powołania nauczycielskiego, o którym pisał w innych swoich artykułach.
Na koniec można tylko pomarzyć, aby Gawęda... w postaci małej ksiażeczki
rzeczywiście stała się skryptem nauczycielskim, czymś jak probierz owego powołania. Jak Woroniecki, żartując, pisał o katedrach gawędologii stosowanej79, tak
my z uśmiechem snujemy w myślach scenariusz, wedle którego każdy, kto myśli
o pracy z młodzieżą, idąc do szkoły, dostaje do czytania Gawędę... Jeśli jakieś
„ogniki” w oczach kandydata przy czytaniu „się zapalają”, zostaje przyjęty na
próbę. Jeśli nie, prędko myśli o innym zawodzie...
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A STORY ABOUT TELLING STORIES GAWĘDA O GAWĘDZENIU
AS A RECAPITULATION OF FR. JACEK WORONIECKI’S THOUGHTS
ON THE MORAL SKILLS OF A TEACHER
Summary
Upon reading Father Jacek Woroniecki’s writings on education, one can conclude
that the most important moral skills of a teacher, their recapitulation of sorts, can be found in a text written for scouts and their instructors „Gawęda o gawędzeniu”. The article
treats about skills needed for speaking to the youth which, when reflected upon, turn
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out to encapsulate moral skills of a teacher. Let us take a closer look at these skills and
consider them in terms of virtues: 1. stepping down one’s stilts, that is, modesty, a sub-virtue of temperance; 2. the ability to observe the world in its beauty, without the bias of
textbook knowledge, in other words, keeping one’s eyes open wide, a sense of reality – an
element of the cardinal virtue of prudence which guides all of our moral life; 3. the ability
to relate observations in beautiful language – „language dexterity”, it is not a moral virtue, it belongs partly to the group of intellectual skills and partly to technical; 4. a lion’s
heart, that is, a love toward the youth along with personal and educational prudence with
a fortitude, a joy drawn from the love of God and one’s neighbour; 5. knowledge of the
human nature, its components, development, of the theory and practice of the learning
processes, and the ability of passing this knowledge on to the youth in one’s charge – that
is, the ability to listen and to tell how the grass grows. The paper consists of two parts. In
the first part I review Woroniecki’s views on the skills of a teacher-educator based on his
articles on education and teaching. In the second part I present the most important of
these skills which he related in „Gawęda” and relate them to the virtues.
Translated by Magdalena Wolska

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA…

Zmienić świat przez zmianę siebie
Sufi Bayazid opowiada o sobie samym:
Za młodu byłem rewolucjonistą i moja modlitwa
wyglądała tak: „Panie daj mi siły,
żeby zmienić świat”.
W miarę jak stawałem się dorosły i uświadomiłem
sobie, że minęło pół życia, a nie zdołałem
zmienić ani jednego człowieka, zmieniłem moją
modlitwę i zacząłem mówić:
„Panie, udziel mi łaski,
by przemienić tych,
którzy się ze mną kontaktują.
Choćby tylko moją rodzinę
i moich przyjaciół.
Tym się zadowolę”.
Teraz, kiedy jestem stary i moje dni są policzone,
zacząłem rozumieć, jaki byłem głupi.
I moja jedyna modlitwa jest taka:
„Panie, udziel mi łaski,
bym sam się zmienił”.
Gdybym tak się modlił od początku,
Nie zmarnowałbym życia1.
***
Wszyscy myślą o zmianie ludzkości.
Niewielu myśli o zmianie samego siebie.
1

A. de Mello, Śpiew ptaka, Verbinum, Warszawa 1997, s. 186–187.
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