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WPROWADZENIE 

 

 

Człowiek nie staje się dobry z przypadku. Bycie dobrym czło-
wiekiem wymaga świadomego usprawnienia. Ta prawidłowość jest 
zawsze aktualna i dotyczy każdego. Nawet te osoby, które nie 
podejmują trudu pracy nad sobą, potwierdzają jej znaczenie. Brak starań 
o własny rozwój należy jednak umieścić poza normalnością. Przemiana 
człowieka staje się bowiem koniecznością wynikającą z samego bycia1.  

Człowiek może usprawniać władze poznawcze. Może i powinien 
kształtować także władze pożądawcze: wolę i uczucia. Zdolność rozu-
mowego poznania umożliwia rozpoznanie moralnego dobra; wolność 
dążenia – jego wybór; natomiast uczuciowość – emocjonalne odniesienie 
się do przedmiotu poznania i dążenia. Usprawnienie moralne człowieka 
wymaga jedności działania rozumu, woli i złożonej struktury uczu-
ciowości. Jego nabywanie wymaga świadomego organizowania 
warunków sprzyjających doskonaleniu osoby. Szczególny udział w rea-
lizacji tego zadania ma proces wychowania. Jest on ukierunkowany na 
bycie moralnie dobre jako jedyne chroniące człowieczeństwo.  

Istotne znaczenie wśród usprawnień moralnych ma roztropność, 
ponieważ jest ona podstawą rzeczowego osądu konkretnej sytuacji oraz 
spełnianego w niej działania. Umożliwia w danych okolicznościach 
wybór środków prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu.  
O roztropności można jednak powiedzieć wyłącznie w przypadku 
godziwego celu oraz środków, które nie naruszają dobra własnego ani 
innych osób. Jest bowiem rozmyślnym postępowaniem prowadzącym 
do dobra. Roztropność nie występuje w połączeniu ze złem. Świadczy o 
duchowej dojrzałości osoby: umiejętności wyszukiwania przez nią w 
złożonych sytuacjach życiowych zachowań optymalnych w granicach 

                                                 
1 M. Heidegger, Czas światoobrazu, w: Budować, mieszkać, myśleć, oprac. K. Michalski, wyd. Czytelnik, 

Warszawa 1977, s. 150. 
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obowiązujących norm moralnych2. Traktowana jest jako synonim 
mądrości praktycznej. Okazuje się być niezbędnym usprawnieniem 
wychowawcy w efektywnym kierowaniu procesem wychowania oraz 
pożądanym usprawnieniem wychowanka, któremu działania wycho-
wawcze mają sprzyjać.  

Roztropność najsilniej ujawnia się w urzeczywistnianiu przygoto-
wanego czynu. Do jego realizacji potrzebne jest uaktywnienie innych 
usprawnień, między innymi cierpliwości. Uzdatnia ona wychowawcę  
i wychowanka do opanowania zniechęcenia powodowanego przykroś-
ciami na drodze realizacji zamierzeń. Nauczyciel okazuje cierpliwość 
wobec wychowanka, akceptując jego osobę taką, jaką jest, bez względu 
na przejawiane zachowania. Jest też cierpliwy w znoszeniu warunków 
pracy, kiedy nie spełniają one jego oczekiwań, a nie są od niego zależne. 
Jest osobą cierpliwą, kiedy spokojnie kontynuuje współpracę z rodzicem, 
który, bez przygotowania pedagogicznego, rozumie częściowo lub wcale 
wskazania dydaktyczno-wychowawcze do pracy z dzieckiem. I rodzic 
wykazuje cierpliwość, czekając, aż nauczyciel pozna jego dziecko. I dziecko 
cierpliwie znosi zaśpieszenie jednego i drugiego; inne – cierpliwie 
czeka... aż ktoś je pokocha. Cierpliwość nie oznacza zgody na wszelkie 
warunki. Jest opanowanym byciem w nich zamiast narzekania i powo-
dowania napięć w relacjach interpersonalnych. Sztuką wychowania jest 
zmieniać to, co możliwe; zaakceptować to, co zmianie nie podlega; ale 
nade wszystko umieć odróżnić pierwsze od drugiego. Cierpliwość 
usposabia do działania poprzez akceptację tego, czego zmienić się nie 
da, drogą trwałości i systematyczności, a nie bierności ani obojętności. 
Rozeznanie w rzeczywistości sfery stałości oraz sfery zmiany jest zasługą 
roztropności, natomiast cierpliwość jest dzielnością bycia w każdej z nich. 

Celem poznawczym przedłożonej monografii jest pogłębiona refleksja 
na temat sprawności moralnych w wychowaniu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem roztropności i cierpliwości. Świadomość ich istoty i znaczenia oraz 
pragnienie urzeczywistniania we własnym działaniu jest zamierzoną 
użytecznością praktyczną lektury, przygotowanej przez zespół doświad-
czonych znawców tej problematyki.  

Monografia została podzielona na dwie części, adekwatnie do 
tytułowych sprawności. Pierwsza dotyczy więc istoty i znaczenia 
                                                 

2 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 2004, s. 408. 



Wprowadzenie 7 

roztropności w wychowaniu. Rozpoczyna ją tekst teologa Mirosława 
Mroza zatytułowany „Miej kulę ołowianą u nogi”. W obronie racjonalności 

 i cnoty roztropności, czyli o znaczeniu ‘prudentia’ w pracy wychowawczej. 

Autor dokonuje dogłębnej filozoficznej analizy cnoty roztropności, 
wyjaśnia, czym jest racjonalność w działaniu oraz wskazuje, jak 
rozumieć i jakie znaczenie ma tytułowa „kula ołowiana u nogi”. W arty-
kule Czytelnik odnajdzie rozważania dotyczące sposobu działania cnoty 
roztropności na przykładzie odniesienia do uczuć oraz analizę relacji 
roztropności i sprawiedliwości. Autor uzasadnia, jak istotna dla 
osobistego oraz społecznego dobra jest racjonalność złożona w cnocie 
roztropności. Zapewne każdy człowiek chciałby posiadać tak przydatną 
w codziennym życiu mądrość praktyczną. W artykule pokazano, jak to 
pragnienie urzeczywistnić.  

Kolejny tekst, pedagoga Lucyny Dziaczkowskiej, nosi tytuł 
Roztropność jako zapoznana sprawność moralna wychowawców. Autorka 
wskazuje, jakie znaczenie posiada roztropność na tle innych cnót w co-
dziennym życiu człowieka, oraz wyjaśnia, dlaczego właśnie ona 
nazywana jest „woźnicą cnót”. Niezwykle interesujące wydają się 
rozważania na temat kulturowych uwarunkowań wychowania 
roztropności. Lucyna Dziaczkowska dokonuje diagnozy funkcjonowania 
człowieka we współczesnym świecie, analizy gnuśności ludzi oraz 
wskazuje, że wykształcenie i posiadanie zróżnicowanych kompetencji 
nie musi wiązać się z posiadaniem cnoty roztropności. Dopełnieniem 
tych zagadnień są rozważania dotyczące potrzeby oraz konieczności 
roztropności w wychowaniu, ze szczególnym odniesieniem tej spraw-
ności zarówno do roli wychowawcy, jak i wychowanka. W czasach, 
kiedy posiadane wykształcenie oraz status zawodowy wydają się 
bezsprzecznie wyznaczać pozycję i jakość życia człowieka, ponowna 
refleksja nad tym, co jest ważne w wychowaniu, staje się konieczna. 
Artykuł dostarcza wielu impulsów do podjęcia takiej refleksji, 
przypominając o istotnych, a, jak wskazuje Autorka, zapomnianych 
aspektach wychowania. 

W jaki sposób osoba jest zdolna do kierowania sobą? Jak dokonuje 
się przejście od postanowienia do jego wykonania? Między innymi na te 
pytania odpowiada psycholog Henryk Jarosiewicz w artykule pt. 
Radzenie sobie w życiu jako wyraz roztropności. Autor wyjaśnia psycholo-
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giczny proces usprawniania, czyli kierowania własnymi dynamizmami, 
w tym dynamizmem woli; wyróżnia i szczegółowo omawia poziomy 
sprawności; wskazuje na związki roztropności z procesami sumienia, 
sprawiedliwością i umiarkowaniem, zarządzaniem i wychowaniem. 
Zapewne każdy wychowawca pragnie, aby jego wychowanek „radził 
sobie w życiu”. Lektura artykułu przynosi odpowiedź na pytania o to, co 
oznacza tak często używany frazes „radzić sobie w życiu”, jaką rolę 
odgrywa w tym procesie cnota roztropności oraz w jaki sposób można  
z niej skorzystać w wychowaniu. 

O znaczeniu cnoty roztropności w refleksji pedagogicznej napisał 
pedagog Jarosław Horowski w artykule zatytułowanym: Roztropność – 

cnota w pedagogice zapoznana. Autor dokonuje charakterystyki cnoty 
roztropności oraz wskazuje, na czym polega wychowanie roztropności. 
Stawiając tezę, że roztropność jest współcześnie marginalizowana w roz-
ważaniach pedagogicznych, wskazuje na przyczyny tego stanu rzeczy. 
Wymienia wśród nich ignorowanie tematu głównego celu życia, a sku-
pianie się na celach doraźnych, intelektualizm, racjonalizm, odrzucenie 
prawdy o ludzkiej naturze oraz sentymentalizm. Lektura artykułu 
przynosi odpowiedź na pytanie o to, jak rozwija się roztropność oraz  
w jaki sposób jej rozwój może być wspomagany. Umiejętność identyfi-
kacji dobra oraz właściwego sposobu jego osiągnięcia w różnych 
sytuacjach życiowych jest niezwykle ważna, współdecyduje bowiem  
o szczęśliwości człowieka. Artykuł stanowi czytelny znak na drodze do 
osiągnięcia szczęścia poprzez realizację dobra w codziennym życiu. 

Refleksję dotyczącą roztropności kończy artykuł filozofa Pawła 
Nierodki pt. ‘Paideia’ jako jedność kształcenia i wychowania w koncepcji 

filozoficznej Józefa Bańki. Autor wskazuje na cel edukacji, którym jest 
harmonijny rozwój cnót i zdolności, wyrażony starożytnym terminem 
paideia. Dokonuje analizy edukacji filozoficznej jako podstawy edukacji 
człowieka, wskazuje na prostomyślność jako źródło jedności sfer 
phronesis oraz thymos osoby, poświęca uwagę problematyce edukacji 
zorientowanej na kształcenie sfery racjonalnej człowieka oraz wychowa-
niu nastawionemu na kształtowanie wrażliwości aksjologicznej osoby, 
czyli wrażliwości na prawdę, piękno i dobro. Koncepcja recentywizmu 
współczesnego filozofa Józefa Bańki stanowi cenny głos w pedago-
gicznej dyskusji na temat środków i celów wychowania osoby w pono-
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woczesnej rzeczywistości. W duchu wychowania do teraźniejszości 
Paweł Nierodka wskazuje za Józefem Bańką, jak można harmonijnie 
połączyć kształcenie nastawione na rozwój sfery phronesis i wychowanie 
akcentujące ważność sfery thymos dla dobra osobowego rozwoju 
człowieka. 

Druga część monografii dotyczy cierpliwości jako sprawności 
moralnej w wychowaniu. Niezwykle refleksyjny tekst w tym zakresie 
przygotował historyk Piotr Paweł Gach: Pamięć o cierpliwych pedagogach. 
Autor wiedzie Czytelnika poprzez meandry myśli poetów i pisarzy, 
zakonodawców i filozofów mówiących na przestrzeni wieków o cnocie 
cierpliwości. Dzieli się także osobistymi doświadczeniami spotkań  
z cierpliwymi pedagogami; wskazuje, jak ważną cechą jest cierpliwość 
wychowawców; tworzy barwny pejzaż cnoty cierpliwości. Wydaje się, 
że refleksyjna zaduma nad spuścizną myśli o cierpliwości jest nieod-
zownym elementem kształtowania tej cnoty we własnym życiu, a świa-
dectwo innych do tego pobudza i motywuje. Mądrość minionych 
pokoleń jest cennym skarbem, do którego Piotr Paweł Gach przybliża 
Czytelnika w prezentowanym artykule. 

Z innej perspektywy na usprawnienie w zakresie cierpliwości 
patrzy pedagog Danuta Seredyńska w artykule zatytułowanym Nabywa-

nie/utrata cierpliwości – implikacje pedagogiczne. Wychodząc z założenia, że 
każdy człowiek może tak nabyć, jak i utracić w ciągu życia cierpliwość, 
wskazuje w pierwszej kolejności na uwarunkowania i determinanty 
rozwoju osoby, ze szczególnym uwzględnieniem na poszczególnych 
etapach życia naturalnego rozwoju cierpliwości. W dalszej kolejności 
Autorka podejmuje problematykę aranżacji okoliczności, które mogą 
sprzyjać nabywaniu cnoty cierpliwości; odnosi się między innymi do 
stylów wychowania. W artykule Czytelnik odnajdzie refleksje na temat 
kompensowania okoliczności utraty cnoty cierpliwości. Tekst, wzboga-
cony w autorskie graficzne opracowania omawianych zagadnień, stano-
wi doskonałe źródło wiedzy, a nade wszystko daje nadzieję na skuteczne 
kształtowanie cierpliwości w samym sobie oraz drugim człowieku za 
sprawą roztropnego wychowania. Wydaje się bowiem, że zasłyszane: 
Lord, give me patience, but please hurry! nie jest jedyną drogą zdobycia 
cnoty cierpliwości. 
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Monografia stanowi owoc wiedzy i doświadczenia Autorów repre-
zentujących różne dyscypliny nauki, w tym filozofię, teologię, pedago-
gikę, psychologię, a nawet historię. Bogactwo różnych punktów widze-
nia pozwala na znacznie pełniejsze rozumienie rzeczywistości roztrop-
ności i cierpliwości w wychowaniu. Wielogłos pozwala na dostrzeżenie 
wielowymiarowości oraz złożoności omawianych zagadnień, chroni 
przed zubożonym, jednobarwnym postrzeganiem rzeczywistości spraw-
ności moralnych w wychowaniu.  

Roztropnego rozeznania w złożonej rzeczywistości wychowania oraz 
cierpliwego bycia w jej wymiarze życzymy Czytelnikom, Autorom  
i sobie.  

Iwona Jazukiewicz 

Ewa Rojewska 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZTROPNOŚĆ W WYCHOWANIU 
 



 



Mirosław Mróz 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
 

„MIEJ KULĘ OŁOWIANĄ U NOGI”. W OBRONIE 
RACJONALNOŚCI I CNOTY ROZTROPNOŚCI, CZYLI  

O ZNACZENIU PRUDENTIA W PRACY WYCHOWAWCZEJ 
 

Zamiast wstępu 

Dante Alighieri (1265–1321) to wielki poeta, humanista, kodyfikator 
języka włoskiego. Najbardziej znanym utworem Dantego jest Boska 

komedia, wizjonerski poemat o jego podróży przez Piekło, Czyściec i Raj,  
w którym zawarł kwintesencję swojej myśli, nasycony licznymi wątkami 
natury filozoficznej. Dante, po przejściu przez Piekło i Czyściec, w Raju 
spotyka swoją ukochaną, Beatrycze. To ona poprowadzi poetę w ostat-
nim etapie podróży. Wergiliusz, który do tej pory był przewodnikiem 
Dantego, uzna swoją rolę za zakończoną i odejdzie. To bowiem tylko 
miłość Beatrycze może mieć przewodnictwo do Raju Niebieskiego: 
Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. Beatrycze to uosobienie miłości 
ziemskiej, która przyjmie postać miłości doskonałej, gdy ogląda się 
niebiańskie Empireum.  

Ciekawym wątkiem, nad którym chciałbym się tu zatrzymać, jest 
Pieśń XIII, wypowiedziana w Raju, to tutaj Dante napotyka filozofia i teo-
loga św. Tomasza z Akwinu. To z nim rozprawia o mądrości Adama, 
Chrystusa i Salomona, a także o niebezpieczeństwie ludzkiego życia. 
Wiersze 107–119 Pieśni XIII chciałbym uczynić mottem mojego przed-
łożenia: 

• Wiesz, że na celu miałem ukazanie, 
• Iż królów wielu jest, lecz dobrych mało. 
•    Z tym objaśnieniem przyjmij i patrz na nie. 
• I niech w pamięci twojej tak ostaną 
• Nasz pierwszy rodzic i nasze Kochanie. 
•    A miej u nogi kulę ołowianą 
• I stąpaj z wolna, jak człowiek znużony, 
• Zanim osądzisz rzecz nieoglądaną. 
• Bo gorzej głupca będzie poniżony, 
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• Kto zbyt dorywczo rozstrzyga i sądzi, 
• Nie odróżniwszy wprzódy lepszej strony. 
•    Taki się zmiesza zwykle i pobłądzi: 
• Nazbyt pochopnie bieży ku fałszowi, 
• Przy czym uczucie już rozumem rządzi  

(przekład Edward Porębowicz)1. 
 
„A miej u nogi kulę ołowianą” – to wezwanie Dantego włożone w usta 

św. Tomasza z Akwinu. Mówią one o mocy cnoty roztropności, cnocie 
prawdziwie życiowej, gotowej służyć ludzkiej rozumności. Wspaniałe 
jest to sformułowanie Dantego ukazujące wielką pokorę i wielkość 
roztropności, która staje w centrum wolności człowieka, nieulegania 
pochopnym impulsom uczuć i nieopanowanym namiętnościom. Cnota 
roztropności to jak „ołowiana kula” w momentach przepojonych uczucio-
wym wzburzeniem i „ogniem”, kiedy potrzeba sprawy przemyśleć, nad 
nimi głębiej się zastanowić i rozumnie rozsądzić. Nie można jej zagubić po 
drodze wznoszenia się ku prawdziwej, empirejskiej miłości. Jest ona  
w ludzkim umyśle, nakierowuje na świadome, konsekwentne, ale także na 
prawdziwie wolne działanie. Łatwo sobie wyobrazić jej szczególność, jej 
przewodnią rolę, kiedy ważna jest ludzka przemyślność, przenikliwość  
i stanowczość, po prostu mądrość. To cenne napomnienie staje się 
przewodnie dla dalszych przemyśleń nad roztropnością ujawniającą się 
                                                

1 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, Canto XIII: 
• Con questa distinzion prendi 'l mio detto;  
• (…) 
• E questo ti sia sempre piombo a' piedi, 

per farti mover lento com' uom lasso 
e al sì e al no che tu non vedi: 

• ché quelli è tra li stolti bene a basso, 
che sanza distinzione afferma e nega 
ne l'un così come ne l'altro passo; 

• perch' elli 'ncontra che più volte piega 
l'oppinïon corrente in falsa parte, 
e poi l'affetto l'intelletto lega. 

• Vie più che 'ndarno da riva si parte, 
perché non torna tal qual e' si move, 
chi pesca per lo vero e non ha l'arte.  
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jako cnota niezbędna i dająca człowiekowi i społeczeństwu prawdziwą 
dojrzałość w działaniu.  

 
 

1.  Poszukiwanie „miejsca” dla roztropności i jej rozpoznanie  

w pełnym klasycznym wymiarze 

Zajmiemy się cnotą roztropności, a zatem tym, co racjonalne w dzia-
łaniu, także kierowniczą rolą rozumu w kontekście praktyki i postę-
powania, nie pragnę jednak uchodzić za stronnika intelektualizmu 
moralnego, jak to dzisiaj często określa się św. Tomasza z Akwinu, 
imputując mu przesadną dominację sfery poznawczej w moralności. Co 
prawda, znalezienie się w takim towarzystwie byłoby już zaszczytem, 
gdyby to było prawdą. Zapewne jest on tym, choć nie jest to temat mojego 
dyskursu, który potrafił w mistrzowski sposób połączyć sferę poznawczą  
i pożądawczą, rozumu i woli, w harmonijnej jedności. Mamy już 
dostateczną liczbę studiów na ten temat, chociażby dzieło prof. Daniela  
A. Westberga2, anglikańskiego pastora, który studiując w Oxfordzie 
odkryje, że powtarzany od XVI wieku w teologii neotomistycznej, 
notabene za kardynałem Kajetanem, opis działania rozumu i woli nie 
odpowiada rzeczywistej nauce św. Tomasza. Prof. Westberg, omawiając 
akty rozumu i woli w strukturze czynu moralnego, wykazał, że istnieje 
zasadnicza komplementarność rozumu i woli. Ktoś powie, że przecież to  
uczynił już wcześniej o. Jacek Woroniecki OP, i słusznie. Jego jednak 
prezentacja, na swoje czasy mistrzowska, jest zbyt przeciążona, umie-
szczająca zbyt wiele elementów, tak iż trudno by było komukolwiek, by 
stosował ten schemat w chwili podejmowania decyzji. Tak też sądzi, 
niewątpliwy znawca myśli J. Woronieckiego, o. Wojciech Giertych OP3. 
Wypaczenia w znaczeniu cnoty roztropności dadzą się zauważyć  
w teologii neoscholastycznej proweniencji nominalistycznej, w której 
skądinąd zapanowała moda na woluntaryzm, a gdzie cnotę roztrop-
ności, jeżeli o niej w ogóle mówiono, najczęściej ujmowano jedynie jako 
pomoc w uważnym doborze środków oraz jako przestrogę wobec 
                                                

2 D. Westberg, Right Practical Reason: Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas 
(Oxford Theological Monographs), Clarendon Press, Oxford 1994. 

3 Por. W. Giertych, Jak żyć łaską, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 84.  
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działania, w którym pojawia się jakaś wątpliwość. Nie zauważano, że 
według Tomasza cnota roztropności dotyczy całego procesu działa-
niowego ludzkiego czynu, całości działań praktycznych, już od fazy 
zamierzenia aż po fazę wykonania: tak od ludzkiej intencji, poprzez 
decyzję, aż do wykonania. Cnota roztropności odnosi się zatem do 
całego działania, zarówno do mądrego osądu, jak i do poprawnego 
wykonania, nie tylko roztropnościowego rozważania w doborze środ-
ków. A zatem „miej kulę ołowianą u nogi”, roztropność podczas całego 
procesu działaniowego. 

Jakie jest więc myślenie Tomasza o racjonalności praktycznej, 
obejmujące w kontekście cnoty roztropności całość ludzkich działań, 
tego, co Tomasz nazywa agibilium? Oprę się tutaj na pracy wspomnia-
nego już prof. Westberga, chociaż raczej jako tle dla moich myśli i dalszej 
inspiracji, a partnerem moich rozważań pragnę w tym momencie 
uczynić znanego etyka pochodzenia szkockiego (urodzonego w Glasgow), 
ale dzisiaj pracującego w Stanach Zjednoczonych, prof. Alasdaira 
MacIntyre’a, autora między innymi Dziedzictwa cnoty i Whose Justice? 

Which Rationality?4. To właśnie MacIntyre postuluje dokładne poddanie 
pod rozwagę nauki Tomasza z Akwinu o racjonalności praktycznej. 
MacIntyre postuluje, że koncepcja Akwinaty tycząca się miejsca rozumo-
wania w genezie działań zachowuje równowagę pomiędzy elementami 
Augustyńskimi z jednej strony, a Arystotelesowskimi z drugiej. Jest on 
zdania, że autentyczną interpretację poglądów Tomasza z Akwinu na rzecz 
wiedzy praktycznej i rozumowania praktycznego trzeba pojmować zawsze, 
zakładając jej wpisanie zarówno w Arystotelesowską koncepcję genezy 
działania, jak i Augustyńską koncepcję woli.  

Najważniejsze w tym kontekście rozważanie Tomasza znajduje się  
w jego Komentarzu do Etyki nikomachejskiej. MacIntyre pisze, że „to właśnie 
sposób, w jaki używa Akwinata pewnych słów łacińskich jako translacji 
wyrażeń Arystotelesowskich, najdobitniej pokazuje, jak Akwinata wpro-

                                                
4 A. MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?, The University of Notre Dame 

Press, Notre Dame 1988 (tłum. pol.: Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, zwłaszcza rozdział 
ósmy, przeł. Ł. Nysler: Tomasz z Akwinu o racjonalności praktycznej i sprawiedliwości, 
tamże, s. 268–302).  
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wadził elementy Augustyńskie w Arystotelesowski schemat pojęciowy”5. 
Najbardziej jest to widoczne dla słowa electio, jako przekład Arysto-
telesowskiej prohairesis. Tomasz podąża w ślady Arystotelesa i charakte-
ryzuje prohairesis6 jako rozumne pragnienie albo pragnący rozum, pod-
kreśla jednak przy tym, że jest to akt woli. W ten sposób Augustyńska 
voluntas została wprowadzona w Arystotelesowski schemat pojęciowy 
działania. „Wola jednak zawsze pobudzana jest przez rozum; nawet  
w momentach, gdy jej aktualność jest minimalna, pobudzają ją jakieś 
sądy”7. Dodatkowo złączona jest ona z miłością, tzn. z rozkoszowaniem 
się tym, czego chcemy, a pragnieniem woli jest miłosne przylgnięcie do 
celu ostatecznego. Osiąga je wówczas, gdy ten ostateczny cel, którym się 
rozkoszuje jako swoim dobrem, a będącym także najwyższym źródłem 
radości, poznaje dzięki kierowniczej roli rozumu. Tutaj z kolei Akwinata 
idzie już za Arystotelesem i utrzymuje, że poznanie ostatecznego celu,  
a więc czynność naszego umysłu, jest zasadnicze dla konkretnych 
konkluzji dotyczących tego, jak powinniśmy postępować. Wola nie 
dokonuje już zatem owych niezliczonych aktów wyboru pomiędzy 
poszczególnymi dobrami, tak jakby chciał tego Arystoteles. Tego czynić 
nie potrzebuje, ponieważ dzięki poznaniu rozumowemu praktycznemu 
docierającego do principium archē (rozumowanie praktyczne co do 
swego przedmiotu jest takie samo, co rozumu teoretycznego) kieruje się 
ku prawdziwemu dobru i ostatecznej szczęśliwości, w coraz pełniejszym 
posiadaniu tego dobra. Wybór dobra stanowi niewątpliwie przejaw 
wolności woli, która na tym wyborze się zasadza, ale człowiek 
wyposażony jest w rozum, który wskazuje na cel ostateczny, na dobro, 
będące standardem właściwego kierunku pożądania samej woli, rectitudo. 
                                                

5 Tamże, s. 276. 
6 Arystoteles prohairesis, a dokładniej – zawarty w niej przedrostek pro („przed”) 

rozumie „nie tyle w znaczeniu czasowym, co preferencyjnym. Utożsamia zatem to, 
na co się decydujemy, z tym, co jest jak gdyby «wybierane z pominięciem czegoś 
innego». Innymi słowy, powzięcie decyzji polega zawsze na wybieraniu jednej  
z wielu możliwości działania, które musimy sobie wcześniej uświadomić i wziąć pod 
rozwagę. Rozważanie możliwych dróg czy też linii działania, które prowadzą do 
określonego celu, jest dziełem intelektu i dokonuje się w procesie namysłu”  
(W. Galewicz, Wstęp tłumacza, w: Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, w: tenże, 
Summa teologii I-II, 49–67, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2006, s. 26–27). 

7 Tamże, s. 277. 
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Jest on bowiem ukierunkowaniem na dobro najbardziej pociągające  
i najbardziej uszczęśliwiające wolę i całego człowieka. Należy jednak tutaj 
też dopowiedzieć, że wola jest poruszana do dokonania takiego wyboru 
podawanego przez rozum, ale nie jest przymuszana.  

W czym koryguje Tomasz Arystotelesa? Arystoteles twierdził, że 
wielość konkretnych dóbr życia nie może wyznaczać telos ludzkiego życia. 
Celu życia nie mogą wyznaczać ani pieniądze, ani zaszczyty, ani 
przyjemność, ani władza, ani nawet doskonałość moralna. Człowiek nie 
jest jednak także skazany na wieczną zmianę swoich celów, jakby skakanie 
z kwiatka na kwiatek. Akwinata w swoich rozważaniach wykracza 
bowiem poza życie doczesne i znajduje telos ucieleśniający dobra w jego 
uniwersalności i samowystarczalności. „Ostateczny cel człowieka znajduje 
się więc poza i ponad życiem doczesnym”. Dlatego MacIntyre podkreśli, 
„że ludzie, którym nie udaje się odkryć [poznać i umiłować – M.M.], na czym 
polega ich prawdziwe dobro i szczęśliwość, będą nieustannie niespełnieni  
i sfrustrowani”8. Ma to ważne konsekwencje dla wychowania. Warto 
wiedzieć, że Akwinata utrzymuje, iż poznanie naszego ostatecznego celu, 
co jest w zasięgu naszych władz teoretycznych, ale także praktycznych, 
gdzie jest on (cel ostateczny) z kolei kresem jego rozważań jako coś 
konkretnego, co ma zostać uczynione, a ono jest determinujące dla 
postępowania. Nie należy tego pojmować jako przeintelektualizowanie, 
gdyż to wola jest tutaj czynnikiem materialnym, formalnym zaś rozum. 
MacIntyre twierdzi zdecydowanie: „w Tomaszowych rozważaniach na 
temat prudentia pojawia się jeden wymiar, którego nie ma u Arystotelesa. 
Prudentia jest praktykowana uwzględnieniem ostatecznego celu człowie-
ka i stanowi ludzki odpowiednik tego przyporządkowania stworzeń do 
ich ostatecznego celu, jakim jest Boża opatrzność”9. Jeżeli także za 
Arystotelesem Akwinata będzie utrzymywał, że praktykowanie prudentia 
jest nieodzowne do praktykowania cnót moralnych10, to ze względu na 
ten właśnie fakt podania każdej z nich ścisłej wiedzy praktycznej  
o wymiarze teologicznym.  

                                                
8 Tamże, s. 281. 
9 Tamże, s. 286 (Tomasz mówi o tym w S. Th., II-II, q. 47, a. 4). 
10 Questiones disputatae de caritate, 3. 
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Stąd zasadne staje się pytanie: czy prudentia ma zawsze wymiar 
teologiczny? Odpowiedź jest twierdząca. Prudentia ma i powinna mieć 
zawsze wymiar teologiczny, nawet jeżeli jest praktykowana jako cnota 
naturalna, a nie jako cnota nadprzyrodzona. Trzeba jednak pamiętać, że 
to rozum ludzki nieuprzedzony jest w stanie odkryć nasze ludzkie 
zakotwiczenie w Bogu. Jan Paweł II w Fides et ratio powie: „rozum 
uwolniony z zewnętrznych więzów może wyjść ze ślepego zaułka mitów, 
aby otworzyć się pełnej transcendencji”11. Tymi „mitami” dla rozumu 
praktycznego są właśnie pieniądze, sława, piękno zewnętrzne itd.,  
z których winien się on uwolnić przez postawienie dobra prawdziwego. 
Jan Paweł II dalej kontynuuje: „Rozum oczyszczony i prawidłowo 
uformowany (…) [jest] zatem w stanie wznieść się na wyższe poziomy 
refleksji, tworząc solidny fundament dla pojmowania bytu, rzeczy-
wistości transcendentnej i absolutu”. „Rozum zdumiewa się wręcz swoją 
wzrastającą zdolnością pojmowania tego, co odkrywa”. Już nie dobra 
zewnętrzne, przemijające, są w stanie zaspokoić pragnienie człowieka, 
ale jedynie dobro, które jest nieprzemijające i wieczne. Mamy tu harmo-
nię poznania filozoficznego i teologicznego. Poznanie Boga jest dostępne 
dla każdego nieuprzedzonego rozumu, stąd ateizm jest nieracjonalny. 
Nam chodzi o działanie praktyczne. Jeżeli ktoś nie zgadza się z tezami 
Tomaszowymi, to można przytoczyć twierdzenie Kanta, z innej epoki  
i kierunku, że rozum praktyczny odkrywa konieczność Boga12.  

MacIntyre pisze: „Prudentia udoskonala posiadające ją osoby, 
sprawiając, iż uzyskują one kontrolę nad swoimi działaniami (…) jest 
niezbędna do praktykowania wszystkich cnót. Pojawia się ona w prak-
tycznym rozumowaniu i w działaniach wynikających z prawego rozu-
mowania. Jej praktykowanie przeciwstawia się pochopnemu, nierozważ-
nemu, niestałemu i niedbałemu postępowaniu oraz tym podróbkom 
cnoty roztropności – ziemskiemu wyrachowaniu, przebiegłości i chytrości 
– które są wadami i grzechami”13. 

                                                
11 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 41. 
12 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Znak, Kraków 1993,  

s. 204 i nast. 
13 A. MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, s. 287. 



Mirosław Mróz 

 

20 

 

Jeżeli roztropność polega na pewnym użyciu rozumu i dotyczy 
tego, jak on powinien działać w praktyce, to właśnie prudentia umożliwia 
zrozumienie tego, jaka jest celowość człowieka, która, stosowana do 
konkretnych sytuacji, kieruje nas ku właściwemu działaniu pod 
względem tych wszystkich dobrych aspektów działań, które są obecne  
w każdej z cnót moralnych. 

Zatracenie zatem teologicznego (celowego) odniesienia jednoznacz-
nie w perspektywie myśli Akwinaty psuje cnotę roztropności, a zwróce-
nie się do Arystotelesa uwstecznia jej dokładne poznanie u Tomasza.  

Od myślenia Tomasza o cnocie roztropności może niektórych 
odstraszać ów teologiczny dyskurs umiejscawiający telos w Bogu. Dla 
tych jednak sceptyków należy dodać, że w myśleniu Tomaszowym teo-
logiczny wymiar teleologii nie jest oderwany od autoteleologii. Co 
prawda jest on jakimś zatrzymaniem się w drodze, ale możliwym i pod-
trzymującym właściwy kierunek, ową wspomnianą rectitudo. Samo wy-
rażenie telos oznacza bowiem zarówno „cel”, jak i „kres”. Autoteleologia 
człowieka, o czym mówią studia K. Wojtyły14, nie jest sprzeczna  
z wymiarem teologicznym, ona zawiera się w nim. Jezus Chrystus był 
prawdziwym Bogiem i Człowiekiem. Człowiek, kierując się zasadą znaj-
dywania w sobie samym swojego kresu, jest na drodze transcen-
dentnego odniesienia do prawdy, a wraz z tym na gruncie „pionowej” 
transcendencji podmiotu. Może z łatwością przekroczyć poziome 
granice swego podmiotu, osiągając poznanie Boga. Jedno jest pewne, że 
odniesienie do Boga, teleologii o wymiarze teologicznym, jest gruntow-
nie zgodne z jej wymiarem antropologicznym, z autoteleologią.  

Zadaniem zatem cnoty roztropności, prawego rozumu odnoszącego 
się do działania, jest bycie obecnym w każdej z cnót moralnych. To 
prudentia wnosi w nich światło ukierunkowania na dobro prawdziwe 
zgodnie z celem ostatecznym człowieka. Przeniesienie tego lumen 

naturale15, które jest światłem rozumu ukierunkowanym naprawdę, jest 
                                                

14 Por. zwłaszcza K. Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia 
człowieka, w: K. Wojtyła, Filozof i papież. Wybór tekstów, wyboru dokonał J. Merecki, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 197–211. 

15 Por. M. Mróz, Poznanie Boga a zrozumienie tajemnicy światła. Kilka uwag na 
kanwie myśli św. Tomasza z Akwinu, „Dylematy Współczesnej Filozofii Religii”, t. 3, 
UAM, Poznań 2007), s. 89–96.  
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ową „kulą ołowianą u nogi” przywiązaną do cnoty sprawności, męstwa 
i umiarkowania. Wszędzie bowiem tam, gdzie po pierwsze, trzeba 
postępować poprawnie (sprawiedliwie), szczególnie w tym, co dotyczy 
wymiany dóbr i ich rozdzielania oraz działań ludzkich, gdzie po drugie, 
konieczne jest posiadanie mocy ducha (męstwo) w odniesieniu do tych 
okoliczności, w których najtrudniej ją zachować, np. w obliczu strachu 
przed śmiercią, gdzie po trzecie, najtrudniej powściągnąć ducha (zacho-
wać miarę, umiarkowanie), a co dotyczy przyjemności związanych ze 
zmysłem przyjemności, wymagana jest recta ratio, ukierunkowanie na 
prawdziwe dobro. W tym sensie przenikanie cnót jest współzależne, 
roztropności w kontekst działań roztropności i vice versa. Każda z cnót 
nosi w sobie owo znamię rozumności, budując samą cnotę roztropności 
właśnie tym faktem, że jest ona auriga virtutum (woźnicą cnót). Tomasz 
nazywa roztropność wręcz „sprawczynią cnót moralnych, virtutitus 

moralibus motor16, a zatem pewną siłą działaniową i przyczyną działań, 
które konstytuują się jako moralne. Roztropność posiada z siebie samej 
właśnie ową inicjatywę twórczą, która przez nadanie pewnym ruchom 
działaniowym – czy to w przestrzeni dotyczącej wymiany dóbr, czy to 
mocy ducha, w tych okolicznościach, w których najtrudniej zachować 
odwagę, czy powściągliwości ducha – prawego ukierunkowania na 
dobro określonego przez cel ostateczny (recta ratio agibilium), dzieło 
formowania się cnoty jako takiej. Można wręcz powiedzieć, że bez cnoty 
roztropności nie ma mowy o cnocie moralnej, a co najwyżej o pseudo-
działaniu imitującym cnotę.  

Katechizm Kościoła Katolickiego określa tę kwestię następująco: 
„Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozezna-
                                                

16 Por. Super Sent., lib. 4, d. 17, q. 2, a. 2, qc. 4 c: Omnibus autem virtutibus 
moralibus motor est ipsa prudentia, quae dicitur auriga virtutum; et ideo quaelibet virtus 
moralis cum motu proprio habet aliquid de motu prudentiae; et ideo, cum poenitentia sit 
quaedam virtus moralis, quia est pars justitiae, cum actu proprio consequitur prudentiae 
motum. Proprius autem actus ejus est in objectum proprium, quod est peccatum commissum; 
et ideo ejus actus principalis, scilicet contritio, secundum suam speciem respicit tantum 
peccatum praeteritum; sed ex consequenti respicit futurum, secundum quod habet aliquid de 
actu prudentiae adjunctum, et non tantum in illud futurum ratione propriae speciei movetur; 
et propter hoc ille qui conteritur, dolet de peccato praeterito, et cavet futurum: sed non dicitur 
esse contritio de peccato futuro, sed magis cautio, quae est pars prudentiae contritioni 
adjuncta. 
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wania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru 
właściwych środków do jego pełnienia. (…). Roztropność jest «prawą 
zasadą działania», jak za Arystotelesem pisze św. Tomasz (Św. Tomasz  
z Akwinu, Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 2). (…). Jest nazywana auriga 

virtutum: kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę”17. 
Jeden z najważniejszych tekstów w tym względzie, a niedostrze-

gany przez badaczy myśli św. Tomasza, znajduje się w Quaestiones 

quodlibetales, gdzie wyraźnie odnosi się do cnoty roztropności i jej 
znaczenia dla innych cnót. W kwodlibecie XII, q. 15 Akwinata omawia 
kwestię tyczącą się powiązania ze sobą cnót moralnych. Fragment ten  
w sposób przejrzysty podsumowuje powyższy wywód nad rolą cnoty 
roztropności w stosunku do innych cnót moralnych, jej nie tylko 
kierowniczą rolę, ale wręcz stojącą jako fundament twórczy sprawie-
dliwości, męstwa i umiarkowania. Bez prawego rozumu w przestrzeni 
działaniowej, a zatem bez roztropności, nie można pomyśleć o żadnej  
z tych cnót, wręcz odwrotnie, jedynie o pogorszeniu działania, 
wyrządzającego więcej szkody niż zysku. Oto ten tekst: „cnoty moralne 
są ze sobą powiązane (virtutes morale sunt connexae). Powód tego 
powiązania (…) pochodzi ze strony roztropności (cuius connexionis (…) 
ratio accipitur ex parte prudentiae). Dzieje się tak, ponieważ nie można 
posiadać żadnej cnoty, jeśli się nie posiada roztropności (quia nulla virtus 

potest haberi sine prudentia). Niemożliwym zaś jest posiadanie 
roztropności bez posiadania cnót moralnych. Powodem tego jest to, że 
roztropność nie jest niczym innym jak prawym rozumem odniesionym 
do działania (prudentia nihil aliud est quam recta ratio agibilium). 
Niemożliwe jest zaś, aby mieć do czegoś prawy rozum, jak tylko [przez 
posiadanie] prawego rozumu wynikającego z zasad (nisi ex recta ranione 

circa principia). Zasady postępowania zaś są dla cnót celami (principia 

autem agibilium sunt files virtutum). I odnośnie do celów cnót nikt nie 
może dobrze się mieć, o ile sam nie posiada tej cnoty. I w ten właśnie 
sposób jest rzeczą konieczną, żeby roztropności towarzyszyły inne cnoty 
moralne. I podobnie owe inne cnoty nie mogą być przez kogoś 
posiadane bez roztropności. Ktoś bowiem może posiadać naturalną 
skłonność do aktu jakiejś cnoty bez roztropności (habere inclinationem ad 

                                                
17 KKK 1806. 
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actus alicuius virtuti sine prudentia). Wówczas zaś dzieje się tak, że o tyle 
ktoś jest gorszy i może wyrządzić więcej szkody (tanto est, et plus potest 

sine prudentia), o ile ma większą skłonność, nie posiadając odnośnej 
cnoty, tak jak okazuje się to w wypadku tego, który jest wyposażony  
w naturalne męstwo, bez rozeznania i bez roztropności. I dlatego 
powiada Grzegorz: «Niechaj pozostałe cnoty, nie tylko te, które działają, 
działają w sposób roztropny (virtutes, nisi es agant)»”.  

Widać tu wyraźnie, że dla Tomasza, podobnie jak dla Arystotelesa, 
choć w innym znaczeniu, kluczowym terminem dla określenia 
roztropności jest recta ratio agibilium. Recta ratio najczęściej tłumaczone 
jest przez „prawy rozum”, agibilium, odnoszący się do postępowania, 
działania. Jest to tłumaczenie Arystotelesowskiego wyrażenia orthos logos 
wskazującego na rozmaite kompetencje poznawcze, zarówno te 
teoretyczne, jak i te praktyczne. Niemniej jednak właściwym miejscem 
dla recta ratio jest rozeznanie właściwego, prawego, sposobu działania, 
dla Tomasza nie tyle według najbardziej powszechnej opinii innych 
ludzi, co kierunku nadanego przez cel ostateczny, agibilium. Rozeznanie 
swojego najwyższego dobra, prawdziwej szczęśliwości wymaga 
odpowiedniego ukierunkowania własnego życia. Według Tomasza jest 
to zawsze orientacja na prawdę, na Boga. Bóg przyjęty jako Ten, do 
którego zmierzamy, nadaje istotny kierunek wszystkim poszczególnym 
krokom naszego konkretnego postępowania. U Akwinaty nie ma mowy 
o popadnięciu w bezsensowny nihilizm.  

W wychowaniu według cnót trzeba zatem wyostrzać spojrzenie na 
prawdę i szukać tej prawdy najwyższej, aby to ona stała się w życiu 
dominująca. Etyka klasyczna zawsze szuka dojrzałości człowieka, a jej 
punktem wyjścia jest wychowanie do działania celowego, podejmowa-
nego ze względu na najwyższy, świadomie przyjęty cel, który urzeka 
swoją prawdą. Nadanie celowego charakteru działania jest bowiem 
także wejściem w rzeczywistość szczęścia dającego możliwość rozwoju. 
Idąc ku ostatecznemu celowi, szczęście przychodzi, kiedy człowiek 
wychyla się poza własne działanie, ku dobru. Kiedy rezygnuje z czegoś 
dla siebie, daje się zranić dla innych. Ofiarne podejmowanie dobra 
prawdziwego wymaga roztropnego zaangażowania na rzecz prawdy  
i miłości.  



Mirosław Mróz 

 

24 

 

Dla Tomasza, podobnie jak już dla Arystotelesa, zauważona teleo-
logia przyrody (np. deszcz jest dla wzrostu zboża), stanowi autentyczne 
odniesienie dla teleologii działania (dążenie do dóbr jest dla wzrostu 
własnego szczęścia). Myśl współczesna raczej neguje teleologię przy-
rody, gdyż nie można zaprzeczyć, że staje się ona również argumentem 
w drodze istnienia Boga18. Arystotelesowski aksjomat, obecny jest także 
u Tomasza, „wszystko, co działa, działa ze względu na cel”19. Ów telos 
można rozpoznać, świadomie go zaakceptować, i uczynić z niego regułę 
postępowania. Recta ratio agibilium to nic innego jak zdefiniowanie odkry-
tego następstwa, świadome zwracanie się do swojego centrum ciążenia. 
Człowiek ostatecznie odkrywa, że finis cuius (kres), motyw, dla którego 
powstaje czynność (działanie), jest w Bogu, niemniej jednak istnieje on już 
także realnie. „Niespokojna jest dusza moja, dopóki nie spocznie w Tobie,  
o Boże” (Augustyn). Bezspornie dla Tomasza telos człowieka jest poza nim, 
w Bogu. To ukierunkowanie na Boga nie jest sprzeczne z gwarancją „bycia 
w pełni sobą”, ale tu, gdzie człowiek staje się sam dla siebie celem, 
zdobywa ostateczne uporządkowanie i gradację treści własnych dążeń  
i działań. „Zgodność z sobą samym”, zasada właściwa dla człowieka 
bytującego i działającego we współczesnym świecie pluralizmu i dialogu 
kultur, a nazywana przez K. Wojtyłę „autoteleologią kresu”, nie tylko nie 
sprzeciwia się „autoteleologii celu”20, którą tradycyjnie wiąże się z poję-
ciami szczęścia i prawdy złożonymi w Bogu, ale ją ukazuje jako leżącą na 
tej samej linii zrozumienia i ludzkich działań. Dla właściwego odkrycia 
znaczenia roztropności jako racjonalnego podłoża dla systemu wychowa-
nia ma to znaczenie podstawowe.  

 
 

2.  Sposób działania roztropności: na przykładzie odniesienia  

do uczuć 

Jeżeli zatem Dante Alighieri w swojej Boskiej komedii włożył w usta 
Tomasza z Akwinu słowa „miej kulę ołowianą u nogi” dające pouczenie 

                                                
18 Por. R. Spaemann, R. Löw, Cele naturalne. Dzieje i ponowne odkrycie myślenia 

teleologicznego, przeł. A. Półtawski, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 105–329. 
19 Por. Summa contra Gentiles, III, 22.  
20 Por. K. Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, s. 210–211.  
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dla praktykowania cnoty roztropności i sposobu jej działania, to w burzy 
namiętności i uczuć, kiedy miota człowiekiem siła przyjemności bądź 
przykrości, które dostrzega się z jednej strony jako dobro, z drugiej zaś 
jako czyhające zło, a zatem trzeba uciec, rada jest jasna: nie zapomnij  
o twoim rozumie, o mocy prawdy i dobra wskazywanego drogą jego impe-
tu. Każde z uczuć potrzebuje rozumności, potrzeba owej „szczypty” 
rozwagi i rozsądku, tak, aby pozostać w pełni ludzkim, bytem o naturze 
i godności rozumnej.  

Tomasz kilkakrotnie będzie wracał do tego tematu. W Komentarzu do 

Etyki nikomachejskiej, gdzie zastanawia się nad koniecznością roztrop-
ności, by być człowiekiem cnotliwym, mówi np. tak: „Jeśli ktoś ma silną 
wolę, skłonność do spełniania zadań jakiejś cnoty moralnej, a nie używa 
jej z rozeznaniem [rozróżnieniem, jako czynność intelektu], prowadzi to 
do wielkiej szkody (si enim aliquis habeat fortem inclinationem ad opus 

alicuius virtutis moralis et non adhibeat discretionem, accidet gravis laesio), 
bądź we własnym ciele – jak w wypadku człowieka, który bez rozezna-
nia skłania się do wstrzemięźliwości od pokarmów – bądź w rzeczach 
zewnętrznych, gdy skłania się do szczodrości: i podobnie w wypadku 
innych cnót. Jeśli jednak taka skłonność angażuje w działaniu intelekt, 
po to, by dokonać czynności z rozeznaniem, robi to zasadniczą różnicę 
pod względem rangi doskonałości dobra. Sprawność zaś odpowiadająca 
takiej czynności dokonanej z rozeznaniem [rozróżnieniem] będzie w spo-
sób właściwy i doskonały cnotą, która jest cnotą moralną (Sed si 

humusmodi inclinatio coaccipiat in operando intellectum, ut scilicet cum 

discretione operetur, tunc multum differet secundum excellentiam bonitatis, et 

habitus, qui erit similis tali operations cum discretione faceta, erit proprie et 

perfecta virtus, quae est moralis)”21. Moc operacyjna rozumu jest 
decydująca o posiadaniu cnoty i staje się podstawą odniesień do uczuć  
w swojej specyfice wprowadzania sprawnościowego uporządkowania  
w sferę pożądawczą. Chodzi tu zasadniczo o wskazanie uczuciu jego 
                                                

21 Sententia Ethic., lib. 6, l. 11, nr 5 (istnieje tłumaczenie księgi VI Tomaszowego 
Komentarza do Etyki nikomachejskiej, zostało ono jednak tutaj poprawione, używając 
polskich terminów – moim zdaniem – bardziej odpowiednich, por. Św. Tomasz  
z Akwinu, O cnotach rozumu. Komentarz do VI księgi Etyki nikomachejskiej 
Arystotelesa, przekł. i oprac. M. Głowala, J. Kostaś, M. Otlewska, Wł. Ziółkowski, 
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 171–172).  
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umiaru mocą normatywności rozumowej, jaka jest właściwa dla cnoty 
roztropności. 

Akwinata naucza zatem zdecydowanie: „Przyrodzona skłonność do 
dobra cnotliwego jest zapoczątkowaniem cnoty (naturali sinclinatio ad 

bonum virtuti, est quaedam inchoatio virtutis), ale nie jest doskonałą cnotą 
(non autem estvitus perfecta), gdyż im jest silniejsza, tym bardziej jest 
niebezpieczna, jeśli nie łączy się z kierownictwem prawego rozumu, 
podobnie jak ślepy koń z im większą siłą pędzi, tym mocniej się uderza  
i rani. Dlatego, mimo że cnota moralna nie jest wiedzą (non sit ratio recta), 
wbrew twierdzeniu Sokratesa, nie tylko jest zgodna z prawym rozumem 
(non rectam), jako że skłania się ku temu, czym prawy rozum (inquantum 

inclinat ad id quo est secundum rationem rectam), jak to twierdzili platonicy, 
lecz nadto powinna korzystać z tego, że jest z prawym rozumem w złą-
czeniu (sed etiam oportet quod sit cum ratione recta), jak twierdzi 
Arystoteles”22. 

Przypomnijmy, że rozum roztropnościowy, mądrość praktyczna, 
nie działa mocą konieczności, ale wewnętrznego ukierunkowania 
zachowującego pełnię wolności. Prawda rozumu rozlewa się na inne 
władze duszy (potentiae animae) siłą własną swojego przekazu. Prawda 
jako taka ma moc bycia przyjętą z powodu własnego piękna, którą Jan 
Paweł II nazywał splendor veritatis. Samo piękno prawdy niejako fascy-
nuje, chociaż oddziaływanie na człowieka tego, co zmysłowe i material-
ne, może okazać się złowieszczo determinujące23. Rozum praktyczny 
ujmuje dobro ukierunkowujące ludzkie działanie pod kątem prawdy: 
obiectum intellectus practici est bonum ordinabile ad opus, sub ratione veri24. 

Ogólne pojęcie dobra, za pomocą którego rozum ogarnia to, co może być 
przedmiotem pożądania woli, a co może stanowić kres dążeń, Tomasz 
nazywa bonum honestum (dobro godziwe; dobro odpowiadające człowie-
kowi jako człowiekowi). To właśnie dobro daje wzniosłość człowiekowi  
i duchowe piękno zasługujące na uznanie innych. Kiedy jednak rozum 

                                                
22 S. Th., I-II, q. 58, a. 4, ad 3. 
23 Por. K. Wojtyła, O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce na tle poglądów 

św. Tomasza z Akwinu, Hume’a i Kanta, w: K. Wojtyła, Zagadnienie podmiotu moralności, 
KUL, Lublin 1991, s. 213–229. 

24 S. Th., I, q. 79, a. 11, ad 2. 
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zostanie wytrącony ze swojej roli roztropnościowego przewodnika, 
zamiast bonum honestum, człowiek, ze względu na fakt, że dobro przy-
jemnościowe (bonum delectabile), materialno-zmysłowe, będąc bardziej 
bezpośrednie, gwałtowne i natarczywe (stając się pokusą) niż to ducho-
we, może zostać pociągnięty przez nie i ulec jego chwilowej atrakcyj-
ności. Dobro godziwe, które obiektywnie służy temu, aby uporządkować 
poszczególne działania (wysiłki) człowieka w prawidłowym stosunku 
do Dobra najwyższego (Boga), możliwe jest na zasadzie nie służebnej, 
ale kierowniczej roli rozumu. Funkcja użytecznościowa rozumu 
praktycznego, aby zdobywać coraz to nowe dobra dające satysfakcję 
uczuciom i zmysłom, została zaproponowana przez Davida Hume’a  
w jego Traktacie o naturze ludzkiej (A treatise of Human Nature) opubli-
kowanym w 1738–1739 roku. Ta czysto aktualistyczna koncepcja 
człowieka sprawia, że to uczucia i emocje skupiają uwagę rozumu, który 
zaczyna im służyć. Rozum nie ma tu innej funkcji jak tylko informacyjną, 
co może wywołać przyjemność lub przykrość. „Rozum jest i winien być 
tylko niewolnikiem uczuć i nie może mieć nigdy roszczenia do innej 
funkcji, niż do tego, żeby uczuciom służyć posłusznie: Reason is, and 

ought only to be the slave of the passiones, and can never pretend to any other 

office than to serve and obey them”25. 
Stanowisko klasyczne jest zupełnie odmienne. Nie tylko, że rozum 

praktyczny kieruje uczuciami, opanowuje ich intensywność i bezpo-
średniość, ale sprawia, iż są one spożytkowane dla dobra osoby. 
Uczucia, zarówno te ze sfery popędliwej, jak i pożądawczej, nie są złe ze 
swojej natury. Dopiero ich użytek, jaki z nich robi człowiek, nadaje im 
wartość moralną. Po prostu wymagają one wychowania, tzn. Umiejsco-
wienia i ukierunkowania pod wpływem działającej w przestrzeni cnoty 
męstwa (odnoszącej się do uczuć popędliwych), i umiarkowania (odno-
szących się do sektora uczuć pożądawczych) cnoty roztropności.  

Tomasz z Akwinu tak prezentuje tę funkcję, pytając się wprost: 
„Czy siły popędliwa i pożądawcza uczuć są posłuszne rozumowi”26. Oto 
ta mistrzowska wypowiedź Akwinaty: „Filozof tak pisze: «W zwierzęciu 

                                                
25 D. Hume, A Treatise of Human Nature, Oxford 1888, II, III, 3, s. 415 (por.  

K. Wojtyła, O kierowniczej lub służebnej roli rozumu w etyce, s. 221). 
26 S. Th., I, q. 81, a. 3. 
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dostrzegamy władzę despotyczną i polityczną. Dusza włada nad ciałem 
władzą despotyczną; zaś myśl włada nad pożądaniem władzą politycz-
ną i królewską». Despotyczną nazywamy władzę, którą ktoś stosuje 
wobec sług, nie będących w możności stawienia w czymkolwiek oporu 
wobec nakazów rozkazodawcy, gdyż nie posiadają nic swojego. Natomiast 
polityczną i królewską zwie się władza wykonywana przez kogoś nad wolnymi, 
którzy – będąc wprawdzie podległymi rządom zwierzchnika – posiadają 
jednak coś własnego i z racji tego mogą się sprzeciwić nakazowi 
rozkazodawcy. Tak więc dusza włada ciałem władzą despotyczną, gdyż 
członki ciała w niczym nie mogą oprzeć się rozkazowi duszy (…). Zaś 
myśl czy rozum władają siłami popędliwą i pożądliwą władzą polityczną, gdyż 

pożądanie zmysłowe ma coś swojego i dlatego może się sprzeciwić rozkazowi 

rozumu. (…). Wiemy przecież z doświadczenia, że siły popędliwe i po-
żądliwe sprzeciwiają się rozumowi przez to, że czujemy lub wyobra-
żamy sobie coś rozkosznego, czego rozum zabrania, lub coś smutnego 
czy przykrego, co rozum nakazuje. Jednakowoż fakt, że siły popędliwa  
i pożądliwa w niektórych wypadkach sprzeciwiają się rozumowi, bynaj-
mniej nie wyklucza tego, że są mu posłuszne”27. 

Rozum ludzki jak doskonały władca i wódz posiada względem 
uczuć swoją taktykę działania i strategię. Taktyka jest opisana w przyto-
czonym fragmencie. Rozum, nie „kłóci się” z uczuciami, ale szuka 
„królewskiego” i „demokratycznego” dialogu28. Dominujący dzisiaj w ety-
ce i praktyce emotywizm wyrugował rozum i podstawowe źródło po-
znania umiejscowił w pożądaniach zmysłowych. Roztropność na powrót 
wprowadzona w przestrzeń cnót, które zagospodarowują przestrzeń 
uczuć, racjonalność, a cnotę męstwa i umiarkowanie uzbraja w orientację 
rozumową nieodzowną dla życia odpowiedzialnego. Roztropność jest 
siłą określającą prymat władz umysłowych w stosunku do uczuć. Św. 
Tomasz wskazuje, w jaki sposób mądrość praktyczna układa relację do 
innych władz, przede wszystkim do sfery zmysłowej, a tym samym chce 
określić przede wszystkim rację tego, co ogólne i uniwersalne, co 

                                                
27 Tamże, ad 3. 
28 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza  

z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, WSD, Toruń 2001,  
s. 359–365. 
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przynależy do poznania umysłowego, a zbliża człowieka do rzeczy-
wistego bycia rationale.  

Recta ratio agibilium jako kompromisowa przekonuje samą mocą 
prawdy i dobra, dobra ukazanego jako autentycznie satysfakcjonujące  
i rozradowujące. Św. Tomasz koncentruje działalność rozumu na 
wskazanie dobra prawdziwego, takiego, które odpowiada godności 
człowieka, a które odzwierciedla dobro bezwzględne, to odniesione do 
Boga. Stanowisko Akwinaty nie jest wymierzone przeciw przyjemności 
czy zadowoleniu. To właśnie dobro, które jest godne rozumnej natury 
ludzkiej, przynosi wraz z sobą rzeczywiste zadowolenie takie, które trwa 
i nie jest przemijające, i trzeba szukać następnego, o zwiększonej dawce 
intensywności wrażeń zmysłowych. Tutaj można doprowadzić się do 
takiej krańcowej ścieżki doznań, które kończą się ekstremalnością 
odczuć, flirtem ze śmiercią oraz często sadystyczną przyjemnością 
otrzymywaną z autowyniszczania siebie. Ponieważ człowiek jest bytem 
złożonym, duchowo-cielesnym, nie każde zadowolenie i nie każda 
przyjemność, jakiej doznaje, idzie w parze z owym ukierunkowaniem 
wskazywanym przez rozum. Często odpowiadając tylko zmysłom, 
przeczą temu ukierunkowaniu, będąc ich opozycją i przeciwieństwem. 
Co więcej, przyjemności zmysłowo-uczuciowe, będąc niższymi od 
duchowych, tych obiektywnie ukierunkowanych na autentyczne 
spełnienie, mogą już nie tylko przyciągać ku sobie siłą pokusy, ale 
wytworzyć takie przywiązanie do nich, że ich przemożność jest bardzo 
trudna do usunięcia.  

Tutaj rozum działa strategicznie, przynajmniej taką ma wewnętrzną 
potencję działań. Polega ona właśnie na wprzężeniu do działania cnót 
pomocniczych, wśród których dominującą rolę w dziele wychowania, 
według Akwinaty, odgrywa cnota cierpliwości (patientia) i długomyślno-
ści (longanimitas). Cierpliwość ma za zadanie opanować smutek i znie-
chęcenie, i nie pozwolić na cofanie się od spełnienia tego, co jest 
obowiązkiem, tutaj rozumu. Rozum działa cnotą cierpliwości. Często się 
bowiem zdarza, że człowiek od smutku przechodzi do gniewu i nie 
mogąc pogodzić się ze złem, bycia wciąż poza ścieżką dobra, a co 
rozumnemu człowiekowi dokucza najbardziej, zaczyna się złościć. Stąd 
cierpliwość łączy się z łagodnością (clementia), cnotą dającą panowanie 
nad gniewem, która hamuje pożądanie odwetu, do którego gniew 
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prowadzi. Zatem cierpliwość zaliczana do cnót działających w prze-
strzeni uczuć (uczuć popędliwych) winna podtrzymać człowieka  
w cierpliwym ukierunkowaniu na dobro, niezboczeniu z tego obo-
wiązku, i niepozwoleniu rozumowi na przyjęcie, pod wpływem smutku 
i zniechęcenia, roli służebnej. Terenem działania cierpliwości jest zatem 
opadanie chęci dążenia naprzód, ale z zatraceniem kierunku. Ów raz 
wybrany kierunek zachować i poprowadzić do końca. 

Cnotą wychowawców jest również długomyślność (longanimitas), 
ona także wchodzi w zakres strategicznych działań roztropnościowych. 
Potrzeba ustrzeżenia się przed zniechęceniem i przykrością, kiedy mamy 
do czynienia z nieobecnością spodziewanego dobra, rodzi pokusę 
zniechęcenia i opuszczenia rąk. Prudentia jednocząca cnoty posiada  
w długomyślności swój strategiczny, dalekosiężny plan. Ktoś, kto 
pragnie zbyt szybko oglądać owoce swoich rozumnych działań, musi 
wiedzieć, że w pracy jest tak, iż drzewo zanim wyda owoce, musi 
rosnąć, być podlewane, czasami trzeba je okopać i chronić przed 
zewnętrznymi warunkami, aby nastąpił wreszcie czas owocowania. 
Cierpliwość i długomyślność, obie te cnoty mają za zadanie panować 
nad zniechęceniem, wywołanym smutkiem z powodu zła ciągłego bycia 
jeszcze oddalonymi od kresu urzeczywistnienia siebie i celu ostatecz-
nego spełnienia w dobru. Nieobecność tego dobra rzeczywistego i praw-
dziwego, którego bardzo pragniemy, Boga, którego się doczekać nie 
możemy, przez cierpliwość i długomyślność daje narzędzia nierezygno-
wania z jedynej drogi mądrości, drogi ku ostatecznej prawdzie i dobru. 

 
 

3.  Roztropność w swoim obszarze wewnętrznym jako sprawność  

w mądrości praktycznej niezredukowanej 

„Kula ołowiana” A. Dantego, wskazująca, aby baczyć na roztrop-
ność, staje się aktualna zwłaszcza dzisiaj, w momencie, kiedy myślenie 
jako takie staje się zagrożone w swojej pełnej rozciągłości. Ciągle mamy 
do czynienia w dziejach myśli europejskiej z ograniczeniem mądrości tak 
teoretycznej, jak i praktycznej. Doszliśmy do momentu, że już prak-
tycznie nie mamy do czynienia z mądrością, o której mówiono w ramach 
filozofii klasycznej. Mądrościowe, a zatem w pełni roztropnościowe 
spojrzenie naszego rozumu na sferę i dziedzinę działania zostało po 
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prostu zamknięte w rozumie szczegółowym. Sfera odniesienia praktycz-
nego ujawnia się najbardziej w rozwoju typowym dla rozumu technicz-
nego. Problem współczesności polega na tym, że oddzielił się on od owej 
praoczywistości mądrościowej. Aby rzeczywiście ten proces odejścia 
poznać, trzeba by zanurzyć się w historii dziejów myśli europejskiej, 
która została naznaczona redukcjonistycznym wpływem oświecenio-
wym. Można wskazać na różne modele racjonalności, które przyjęły 
postać czy to rozumu oddzielonego (Kartezjusz), czystego rozumu (Kant), 
czy rozumu absolutnego (Hegel). „W ten sposób rozum znalazł się w 
uliczce bez wyjścia, w której dzieli się wszystko na «to, co racjonalne»  
i «wszystko inne». Racjonalne jest to, co naukowe i techniczne, czym 
zajmuje się rozum techniczny”29. Jeżeli dzisiaj rozumienie człowieka 
zostało zredukowane do „naturalnego obiektu”, kiedy to człowieka pojmu-
je się jedynie jako surowiec, dostrzegamy, że zafałszowaniu i zawężeniu 
poddany został rozum zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, chociaż 
temu ostatniemu przytrafia się spadające nań postrzeganie jedynie 
ilościowe. Także rozum praktyczny, na którym opiera się poznanie 
moralne, stał się jedynie wyrazem subiektywnych odczuć pozbawionych 
wartości poznawczych. Zapomniano, że wielkie moralne rozpoznania 
ludzkości są równie rozsądne i równie prawdziwe, nawet rozsądniejsze  
i prawdziwsze niż tylko eksperymentalne rozpoznanie obszarów nauk 
przyrodniczych i technicznych. To, co przydarzyło się rozumowi jako 
takiemu, dotyczy też tej racjonalności, której nośnikiem jest roztropność 
recta ratio agibilium. Dzisiaj sama roztropność została niejako „odchuj-
dzona” i zredukowana do poziomu „roztropności naturalnej”. Człowiek 
współczesny nie chce być cnotliwy z założenia, ale pragnie by usposo-
biony w „zręczność” i „bystrość”, taką, przez którą mógłby być chwa-
lony, nawet jeżeli nie jest moralnie dobry. „Roztropność odchudzona” 
stała się – moim zdaniem – wiodącą normą postępowania, a że taki typ 
roztropności – chociaż trudno jest tutaj operować nawet takim mianem – 
jest możliwy, trzeba spojrzeć na przemyślenia antropologiczne 
Akwinaty, a które można także odnaleźć już u Arystotelesa.  

                                                
29 P. Roszak, Teologia jako dialog czy starcie? Obrona racjonalności w czasach „wiary 

wyszczuplonej”, „Teologia i Człowiek” 2010, nr 16, s. 129. 
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W myśli Tomasza odnajdujemy pewną przestrzeń dla „bystrości”, 
zwanej industria, która ma do czynienia z tym, co praktyczne i ekspe-
rymentalne, techniczne i bezpośrednio faktyczne. Konstrukcja „odchu-
dzonej roztropności” może objawić się redukcjonistycznie, i to w takiej 
formie, że przyjmie formę „przebiegłości”, którą sam Akwinata spostrze-
ga jako coś szczególnie złego.  

Przyjrzyjmy się jednak samemu tekstowi Tomasza z jego Komentarza 

do Etyki nikomachejskiej. Akwinata mówi tu:  
„Otóż istnieje pewna możność (potentia), czyli zasada dokonywania 

czynów (operativum principium), którą zwie się deinotes, czyli pewna 
zręczność czy bystrość (quasi ingeniositatem quamdam sive industria), która 
ma to do siebie, że dzięki niej człowiek może czynić rzeczy podpo-
rządkowane powziętemu już zamiarowi (per eam homo possit operari ea 

quae ordinantur ad intentionem quam homo praesupposuit) – czy będzie to 
dobre, czy złe – tak, że przez rzeczy, które czyni, może dopiąć celu, czyli 
go osiągnąć. Jeśli zamiar jest dobry, zręczność taka jest czymś, co się 
chwali, jeśli natomiast jest niedobry, zwie się ją przebiegłością (vocatur 

astutia) – która ma wydźwięk czegoś złego, tak jak roztropność czegoś 
dobrego. A ponieważ deinotes wspólna jest i jednemu, i drugiemu, stąd 
zarówno o ludziach roztropnych, jak i o przebiegłych (tam prudentes 

quam astutos) mówimy, że są deinoi, czyli zręczni i bystrzy (id est 

ingeniosos sive industrios). 
Tomasz ani razu nie gani ludzkiej bystrości, owej industria, wręcz 

odwrotnie, wskazuje, że owa zręczność czy bystrość może być wręcz 
wykorzystana pozytywnie, a nawet więcej, bo jak powie w Komentarzu 

do Sentencji Piotra Lombarda, może stanowić nawet swoisty budulec samej 
roztropności.  

W Scriptum super Sententiis pisze zatem: „Jest w człowieku pewna 
wrodzona skłonność do aktu roztropności(inclinatio quaedam naturalis ad 

actum prudentiae), określana mianem cnoty wrodzonej (quae virtus 

naturalis dicitur), zwana przez Filozofa dinotica [deinotes], którą my 
możemy określić mianem zręczności (quam nos industriam dicere 

possumus); może być ona nakierowana na dobro oraz zło i stąd nie jest 
cnotą; cnotą jest bowiem to, dzięki czemu zawsze zadanie tego, kto ją 
posiada, jest dobrze spełnione. Stąd też jeśli skłonność owa miałaby być 
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doprowadzona do tego, aby jej osąd był zawsze trafny, trzeba, aby 
dołączyło do niej coś, co wyklucza każdy błąd”30.  

Jasne jest, że owa industria nie jest roztropnością, brak jej za-
kotwiczenia w cnocie moralnej. Potwierdza to Tomasz w Komentarzu do 

Etyki nikomachejskiej: „mówiąc: Roztropność nie jest tą możnością… 
[1144a28], pokazuje, że roztropność nie jest zupełnie tym samym, co 
wspomniana możność, czyli deinotes, jednakże nie może bez niej istnieć. 
Lecz w duszy takie oko [visus], czyli owa zasada poznawcza, jaką 
stanowi deinotes, nie uzyskuje wyrobienia charakterystycznego dla 
roztropności bez cnoty moralnej, która skłania zawsze ku dobru”.  

Z człowiekiem zanurzonym w cnocie, a więc takim, który posiada 
wpisane w siebie zasady dobra, owa industria współdziała w sposób 
naturalny w jej ukierunkowaniu na dobro. Człowiekowi dobremu, czyli 
cnotliwemu, daje trafne przeświadczenie o możliwości rzeczy do wyko-
nania, impuls do posuwania się coraz dalej z radością ku wyznaczo-
nemu dobremu celowi. Człowiek zły, niecnotliwy, niegodziwiec, swoją 
zręczność, bystrość wykorzystuje bez zorientowania na dobry cel, stąd 
wniosek, że to, co w naturze dobre, staje się powodem jego nieuczci-
wości względem nawet siebie samego. Przebiegły jednak, bo takim się 
staje, często nie zdaje sobie z tego sprawy, bądź nie chce zdać sobie  
z tego sprawy. Swoje naturalne zdolności, zwłaszcza te specjalne, np. 
wyostrzoną pomysłowość, wyostrzone uwrażliwienie na czas, na barwy, 
bystre zrozumienie toczących się sekwencji wydarzeń, zręczność 
obmyśliwania technicznych rozwiązań itd., wykorzystuje nie dla dobra, 
ale bądź dla swojej próżnej chwały, zaspokojenia ambicji i chlubienia się 
swoją bystrością, bądź dla doznawania dodatkowych przyjemności 
zmysłowych.  

Miejscem obecności w duszy tej możności są zmysły, nie tyle jednak 
te zewnętrzne, ile wewnętrzne. Za owe perfectio sensu, wyostrzenie zmysłu, 
a zatem specjalną bystrość, która jest wrodzona, a u każdego raczej  
w stopniu wrażliwości normalnym, raczej niestępionej (hebetudo), 
odpowiadają władze zmysłowe poznawcze wewnętrzne: pamięć, wyo-
braźnia, zmysł wspólny, osąd zmysłowy (instynkt). To wspólnym rysem 
tych władz, przede wszystkim zaś osądu zmysłowego, który u człowie-
                                                

30 Super Sent., lib. 3, d. 36, q. 1, a. 1c. 
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ka nie jest już zwykłą vis aestimativa, ale rozumem szczegółowym, jest 
owa szczególna bystrość (industria) w stosunku do przedmiotów 
jednostkowych i wydarzających się przypadkowo, z jakimi człowiek 
często ma do czynienia. Tomasz głosi wyraźnie, że ów szczególny zmysł 
bystrości, „dzięki rozumowi szczegółowemu”, „wyostrza się w trafnej 
ocenie w jednostkowych przypadkach”, w tym, „o co chodzi w rzeczach 
do zrealizowania”31. Podjąć moment chwili, zorientować się w sytuacji, 
zręcznie podjąć jakieś dzieło, jakby znaleźć się jakby z przypadku we 
właściwym miejscu i czasie, może stanowić dla dobrego (cnotliwego) 
wielką siłę jego roztropności, dla wadliwego – pogłębianie jego prze-
biegłości. Owa industria zatem bezspornie może być niejako „na usłu-
gach” roztropności, być jej budulcem32, bądź rzeczywistością mówiącą o jej 
uszczupleniu, a w przebiegłości zorientowaniu na korzyść i bezpośred-
nią nagrodę. 

„Ołowiana kula” roztropności ma zatem poważne zadanie utrzyma-
nia „bystrości” niejako „w swoim objęciu”, poddając obróbce cnotom 
moralnym, służyć jej ukierunkowaniem na jednostkowe przypadki tego, 

                                                
31 Sententia Ethic., lib. 6, l. 7, n. 21. Całość tego ważnego fragmentu brzmi: „I do 

tego zmysłu, czyli wewnętrznego, bardziej należy roztropność, dzięki której rozum 
szczegółowy wyostrza się w trafnej ocenie w jednostkowych przypadkach to, o co 
chodzi w rzeczach do zrealizowania. Stąd o zwierzętach, które mają dobrą naturalną 
władzę oceniania, mówi się, że uczestniczą w roztropności. Za wyostrzenie nato-
miast tamtego zmysłu, który zajmuje się właściwymi przedmiotami zmysłowymi, 
odpowiada pewien inny rodzaj [dyspozycji], na przykład pewna bystrość [industria]  
w rozróżnieniu barw i zapachów i tym podobnych (Et ad istum sensum, idest 
interiorem, magis pertinet prudentia, per quam perficitur ratio particularis ad recte 
aestimandum de singularibus intentionibus operabilium. Unde et animalia bruta, quae habent 
bonam aestimativam naturalem dicuntur participare prudentia. Sed illius sensus, qui est 
circa propria sensibilia, est quaedam alia species perfectiva, puta industria quaedam 
discernendi colores et sapores et alia huiusmodi. Et ita prudentia convenit cum intellectu in 
hoc, quo est esse alicuis extremi)”. 

32 Por. S. Th., II-II, q. 47, a. 3, ad 3: „Według Filozofa, roztropność nie jest  
w zmysłach zewnętrznych, poprzez które poznajemy przedmioty zmysłowe, lecz  
w zmyśle wewnętrznym, który dopełnia pamięć i doświadczenie do stopnia 
szybkiego osądzania rzeczy cząstkowych w danej chwili spostrzeganych. Nie znaczy 
to jednak, by zmysł wewnętrzny był siedzibą główną roztropności. Tą bowiem 
siedzibą (podmiotem) jest rozum, z którego pewnego rodzaju zastosowaniem 
dociera on do tegoż zmysłu wewnętrznego”. 
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co konkretnie jest do zrobienia. Owa bowiem konkretność jest tym, co  
w roztropności jest szczególne, i co ma ona poddawać w działaniu. 
Roztropność, umieszczając industria w przestrzeni cnoty, sprawia, że ona 
sama staje się w pełni sobą, jest niejako „wypasiona”, pełna tymi pomy-
słami płynącymi z wyostrzonej wrażliwości. W ten sposób rozum tech-
niczny nie błądzi, jest w służbie mądrości. Mądrość techniki i mądrość 
moralności właśnie w cnocie roztropności mają możliwość prawdziwego 
spotkania. Tutaj także rozum jest w pełni rozumem otwartym w najwyż-
szym znaczeniu, ponieważ coraz głębiej może wnikać w zasadnicze ta-
jemnice rzeczywistości.  

Zdaniem Platona, nie można było uprawiać technē, kiedy się nie 
rozumiało, dlaczego i w jaki sposób cel, któremu technē służy, jest dobry. 
Do tego rodzaju rozumienia wymagano wiedzy na temat dobra w ogóle. 
Rozum techniczny, posługując się samą industria, przekonany o swojej 
potencjalności i wyższości nauki empirycznej, nawet jeżeli jest motywo-
wany wywodem racjonalnym, summa summarum z reguły nie dociera do 
końca tego wywodu, aby zobaczyć, co jest prawdziwym dobrem i misją 
racjonalności jako takiej. Wspomniany tu Platon jest przeciwny takiej 
koncepcji technē, która nie jest nakierowana na dobro, a ogranicza się 
jedynie do zespołu umiejętności nakierowanych na służenie wyłącznie 
sobie. Człowiek winien podjąć prawdziwą wiedzę, nie tylko jednak 
tyczącą się spostrzeganej partykularności, ale ogólną mądrość, w jaki 
sposób służy się człowiekowi jako człowiekowi. Jedynie to spojrzenie 
dostarcza mocy integracyjnej na wykorzystanie całej potencjalności 
wiedzy i umiejętności twórczych. Dojście do pomyślnego rozwikłania 
sporu pomiędzy prudentia zorientowaną na dobro a industria zoriento-
waną na zastosowanie służące swoim interesom, potrzebuje wymogu 
otwarcia i całościowego spojrzenia na rzeczywistość, nie tylko tę chwilo-
wą, faktyczną, ale na moce tkwiące w duszy człowieka przekraczające to, 
co tu i teraz. Przebiegły (astutus) z reguły jednak jest uprzedzony, a nie 
będąc zakotwiczony w cnocie moralnej, swoją industria wykorzystuje 
jednostronnie. Cnota roztropności nie spotyka się wewnątrz człowieka 
cnotliwego z jego własną bystrością, tak jak to być powinno, ale człowiek 
pozostawiony jest niejako „samopas”, bez całkowitej orientacji, a wtedy 
zdarza się przejęcie przez industria steru działania człowiekiem. 
Stanowisko przyjęte to potwierdzone „bystrością” nieuporządkowanie. 



Mirosław Mróz 

 

36 

 

Aby wyjść z tego impasu na drogę dyskusji z roztropnością, musi 
zaistnieć nić dobrej woli, tak, aby przynajmniej wstępnie objawiające się 
dobro ludzkiego podmiotu było zaakceptowane. Bazować tu można na 
pewnych wymogach racjonalnego akceptowania oczywistości, począt-
kiem odkrycia życia cnót i charakteru wyższości dobra ogólnego. To nie 
siła ma zmusić do kompromisu i przyjęcia zasad oczywistości racjonal-
nej, ale otwartość rozumu dostarczająca wiedzy o dobrach całego czło-
wieka, jego duszy i ciała. Rozum sam w sobie posiada siłę inicjowania 
dobrego działania. Nie lgnie więc do przedmiotów namiętności czy 
pożądania, ale do dobra doskonałości specyficznej dla konkretnej osoby. 
To mądrość rozumu mocą cnoty (recta ratio ujęta jako sprawność 
mądrości praktycznej agibilium) umożliwia dostarczenie porządku, który 
pozwala innym cnotom na właściwe działanie. Oczywiście można być 
uczniem greckich sofistów, współczesnym utylitarystą, pozytywistą, 
pragmatystą i iść za dobrami wynikającymi ze skuteczności i użytecz-
ności, gdzie norma winna służyć ludzkim pragnieniom, preferencji oraz 
upodobaniom indywidualnych istot ludzkich. Człowiek jest racjonalnie 
zobowiązany zaakceptować to, że logos w danej sprawie przetrwał próbę 
jego obalenia. Logos jest zwycięzcą.  

Przebiegły rozum techniczny praktycznie potrzebuje naprawy przez 
cnotę roztropności, aby na powrót został wprowadzony w wielki 
porządek doświadczenia i dowodzenia mądrościowego. Mamy tu zatem 
do czynienia z pracą wychowawczą: wprowadzeniem budulca pełnej 
cnoty roztropności w obszar w pełni ludzki, mądrościowy. Według św. 
Tomasza to rozum jest tą władzą, która winna być najbardziej 
szanowana i otoczona troską. Znamienne są jego słowa odnotowane  
w Komentarzu do Etyki nikomachejskiej: „Mędrzec miłuje i szanuje intelekt, 
który Bóg najbardziej kocha spośród rzeczy ludzkich (Sapiens enim diligit 

et honorat intellectum, qui maxime amatur a Deo inter res humanas)”33. To 
zdanie jako dewizę można postawić przy kwestii rozpoznawania 
właściwych impulsów wszystkich obszarów poznania, które właściwe są 
każdemu człowiekowi. 

 
 

                                                
33 Sententia Ethic., lib. 10, l. 13, n. 9. 
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4.  Roztropność a sprawiedliwość  

Na koniec tego dyskursu chciałbym zastanowić się nad szcze-
gólnym powiązaniem roztropności ze sprawiedliwością. Czytając Arys-
totelesa i Tomasza, zadajemy sobie pytanie, dlaczego obaj tak wielką 
wagę przywiązują, mówiąc o roztropności, do cnoty sprawiedliwości? 
Pytanie to staje się na tyle zasadne, aby zrozumieć zagadnienie, że 
pojawiło się nawet w tytule książki Alasdaira MacIntyre’a, która została 
już wcześniej przywołana, Whose Justice? Which Rationality? (Czyja spra-

wiedliwość? Jaka racjonalność?). Dlaczego z takim uporem, przez jakże 
pokaźne dzieło, MacIntyre łączy racjonalność mądrości praktycznej, ową 
recta ratio agibilium, ze sprawiedliwością? Sprawiedliwość zatem jawi się 
jako „kula ołowiana” u nogi samej roztropności.  

Jeżeli tutaj używa się terminu „sprawiedliwość”, musimy myśleć 
nie tyle stereotypami i iść utartymi drogami przyjętych terminów. 
Sprawiedliwość oznacza tutaj relację z innymi, odniesienie do innych. 
Iustitia jest tą spośród cnót, która w szczególny sposób odnosi się do 
innych ludzi. Z cnotą zaś roztropności, racjonalności praktycznej, 
sprawiedliwość jest wspólna jako podmiot specyficzny dla człowieka, 
jakim jest jego byt duchowy. Roztropność buduje się w obszarze 
rozumu, sprawiedliwość zaś w obszarze woli, a zatem obie cnoty są par 

excellence umysłowe, działają w obszarze rationale, podczas gdy cnoty 
moralne męstwa i umiarkowania w obszarze appetitus sensitivus, uczuć 
czy to popędliwych, czy pożądawczych. Stąd roztropności jakby bliżej, 
po sąsiedzku, do sprawiedliwości niż do męstwa czy umiarkowania. 
Obszar rationale, rozumu i woli, zaznacza się zdolnością do prawdy,  
z jednej strony (rozum spekulatywny i praktyczny), z drugiej zaś, po-
przez inklinację woli, wejścia w dialog z innymi i nawiązanie relacji 
przyjaźni. Inklinacja do życia we wspólnocie, w społeczności pochodzi  
z faktu, że byt ludzki potrzebuje innych, aby przekroczyć swoje indy-
widualne wewnętrzne ograniczenia i dojść do dojrzałości w różnych 
aspektach swojej egzystencji. Roztropność dla zbudowania standardu 
właściwego kierunku działania, swojego rectitudo, potrzebuje także, 
oprócz reguł określonych ogólnie, w naturę wszczepionych, ową zasadę 
prawa naturalnego rozumu praktycznego: dobro trzeba czynić i za nim 
podążać, zła zaś unikać, potrzebuje określenia tegoż kierunku zgodnie  
z wymogami szczęśliwości, ale odniesionymi do konkretnej praktyki 
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życia. Dociekanie teoretyczne, i to tyczące się życia praktycznego, musi, 
tak jak przedstawia je Tomasz z Akwinu, dotrzeć do odkrycia przez 
każdą osobę z osobna tego, czym jest jej dobro. Ostateczne odkrycie tego, 
czym jest nasze dobro, potrzebuje konstytutywnej wspólnoty z innymi, 
potrzebuje sprawiedliwości, a więc odniesienia się do innych. Nie jest to 
jednak sama wiedza, czy intelektualne dociekanie, ale wchodzi już  
w zakres wychowania we wspólnocie. Wychowania przysposabiającego 
do praktykowania cnót moralnych. Działania określone przez reguły 
muszą zostać skonfrontowane po to, aby z zasad ogólnych mogły nabrać 
mocy autentycznej funkcjonalności, i stać się racjami motywującymi. 
Racje motywujące nas do postępowania zgodnie z życiem cnotliwym 
nabywamy, żyjąc z innymi, w społeczeństwie, zgodnie z zasadami spra-
wiedliwości. Wtedy zasady ogólne są w stanie przeważyć, dostarczyć 
tych racji, które staną się standardem dla prawości naszego postępo-
wania. Są to zatem decydujące reguły relacji sprawiedliwości, które 
najpełniej wyrażają się w amor amicitiae, w przyjaźni, jaka rodzi się  
w społecznościach. To ostatecznie w relacji zaufania autentycznej wspól-
noty, gdzie istnieją relacje opisane przez amor amicitiae, gdzie przyjaciel – 
przyjaciel, mistrz – uczeń, poprzez dobrą radę, decydują o praktycznym 
kierunku mojej rectitudo.  

Żeby dowiedzieć się o rectitudo postępowania, trzeba consilium, aby 
dowiedzieć się też tego, co sądzą (osąd) inni ludzie, co mówią, co myślą, 
co uważają, za właściwe, za najodpowiedniejsze (nie tyle najlepsze) w da-
nym konkretnym przypadku. Zasady rozumu praktycznego i roztrop-
ności funkcjonują zawsze w kontekście, w którym w grę wchodzi więcej 
niż jeden aspekt naszego dobra. Trzeba rozważyć nasze postępowanie, 
patrząc na innych, ucząc się od innych i pytając innych. Kto zamierza 
zbudować dom – jak mówił Jezus – najpierw siada i rozważa, deliberuje, 
konsultuje siebie samego, podobne sytuacje, przyjaciół i sąsiadów, czy ma 
wystarczające środki. Trzeba ocenić swoje postępowanie pod względem 
tego, jakiego gatunku ma być to czynność, czy mam ku temu naturalne 
predyspozycje, czy działanie jest autentycznie uprawnione, i ostatecznie, 
czy nie wynikają z niego jakieś szkodliwe konsekwencje. Akwinata 
podkreśla, że aby jakiekolwiek działanie było dobre, musi ono być dobre 
pod czterema względami: „W czynności ludzkiej trzeba uwzględnić 
czteroraką dobroć: a) rodzajową, ze względu na samą czynność (…),  
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b) gatunkową, która zależy od właściwego tej czynności przedmiotu,  
c) okolicznościową, czyli pochodzącą od okoliczności, będących przy-
padłościami czynności; oraz d) dobroć zależną od celu, jako przyczyny 
dobroci”34. 

Aby uchwycić, w jaki sposób ogólne prawo rozumu praktycznego 
odnosi się do konkretnej sytuacji, musi odnieść się do sprawiedliwości,  
a zatem do przyjaciół, gdyż nie ma jakichś uniwersalnych reguł 
pozwalających nam wyciągnąć praktyczny wniosek. Oczywiście najle-
piej nabyć takiej sprawiedliwości w działaniu, żeby nie trzeba było 
poddawać się konsultacjom stale i z ponawianiem tych samych pytań. 
Stąd potrzeba sprawności cnoty sprawiedliwości dla ugruntowania 
kierunku naszej roztropności. Jednostkowe przypadki są zawsze spe-
cyficzne i zmienne, dlatego sąd ich dotyczący musi być pozostawiony 
Roztropności każdej osoby. Prudentia musi być tutaj jednak kształcona 
przez uogólnioną refleksję, ale także przez prawość obecną we wspól-
nocie, w której jednostka żyje. Dla Arystotelesa to polis była owym od-
niesieniem dla recta ratio agibilium poszczególnych jednostek. Dla 
Akwinaty jest to „wspólnota wierzących” ożywiona więzami przyjaźni  
z Bogiem, a przez niego z sobą nawzajem.  

Dochodzimy tutaj wręcz do odnalezienia elementu obecnego u So-
kratesa, który chodząc po ateńskim areopagu zapraszał do rozmowy, 
zwłaszcza tych, którzy byli uważani za światłych i mądrych. Aby to 
odkryć, trzeba przypatrzyć się Tomaszowi jakby z oddali na całe jego 
dzieło, które przy prezentowaniu jakieś prawdy nie odrzuca przy-
glądania się nawet z pozycji całkiem odległych i przeciwnych. Na 
szczególną uwagę zasługuje tu także przypatrzenie się dobieranym 
przez Akwinatę słowom. Na to zwrócił uwagę w swoim genialnym, a do 
dzisiaj jeszcze niedocenianym dziele Franciszek Manthey, Die Sprachphi-

losophie des hl. Thomas von Aquin, und ihre Anwendung auf Probleme der 

Theologie.  
Jednym z takich słów kluczowych znaczących dla kontekstu 

roztropności jest termin consiliare, a zatem konsultowanie, radzenie się. 
Jakże zubożające jest tutaj przetłumaczenie tego słowa przez proste 
„obmyślanie”. Przypatrzmy się wypowiedzi Tomasza. W Komentarzu do 

                                                
34 S. Th., I-II, q. 18, a. 4c. 
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Etyki nikomachejskiej, w księdze VI, lekcji 1 Akwinata notuje: „następnie 
mówiąc: Określamy więc…” – tu Tomasz odnosi się do tekstu Arystote-
lesa [1139a11], który nadaje tym częściom nazwy (nazwy dla wyszcza-
gólnionych uprzednio części duszy rozumnej). I mówi, że ze wspomnia-
nych części duszy rozumnej tę, która ma przed oczami rzeczy o cha-
rakterze koniecznym, można określić mianem rozumu wiedzącego 
(scientificum) – ponieważ wiedza dotyczy rzeczy o charakterze koniecz-
nym; drugą natomiast można określić mianem rozumu obmyślającego 
(rationativa) – w tej mierze, w jakiej utożsamia się rozumowanie i radze-
nie się (alia autem pars potest dici rationativa, secundum quod ratiocinari et 

consiliari pro eodem sumitur)35. Przyjmuje się tak samo ratiocinari, jak 
również consiliari, co wydaje się dla Tomasza szczególnie ważne przez 
dodanie słów pro eodem sumitur. A zatem zastanawianie się i naradzanie 
się. I dalej: Nominat enim consilium quamdam inquisitionem nondum 

determinatam, sicut et ratiocinatio. Quae quidem indeterminatio maxime accidit 

circa contingentia, de quibus solis est consilium. Nullus enim consiliatur de his 

quae non contingit aliter se habere; sic ergo sequitur quod ratiocinativum sit 

una pars animae rationem habentis36. „Mianem bowiem rady określa on 
bowiem takie dociekanie, które pozostaje jeszcze nierozstrzygnięte, 
podobnie jak i rozumowanie. Taki zaś brak rozstrzygnięcia zachodzi 
przede wszystkim w wypadku rzeczy o charakterze przygodnym,  
a których tylko dotyczy radzenie się; nikt bowiem nie naradza się z tymi, 
z którymi różnie może być. Z tego więc wynika, że rozum obmyślający 
jest pewną częścią duszy rozumowej”.  

Widać tu wyraźnie obecne terminy consiliari, consilium, które są 
pewnym typem myślenia praktycznego, w którym poszukuje się odpo-
wiedniego kierunku i środka odpowiedniego do osiągnięcia chcianego 
przez nas celu. Roztropnościowe podejście człowieka posiada tę 
możliwość niebycia jednoznacznie zdeterminowanym, a także świado-
mość możliwości poszukiwania prawości kierunku dla postępowania 

                                                
35 Sententia Ethic., lib. 6 l. 1 n. 10. Tłumacze wydawcy polskiego przekładu VI 

księgi, Michał Głowala, Justyna Kostaś, Magdalena Otlewska, Włodzimierz 
Ziółkowski, przyjmują inne tłumaczenie słowa consiliari, oddając je przez 
„obmyślanie”; por. cyt. s. 39. 

36 Tamże. 
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praktycznego. Sam rozum, jak widać, domaga się konsultacji. Nie dziwi 
zatem potrzeba odniesienia się do społeczności, do innych, a przede 
wszystkich do Boga, jako decydującego członka wspólnoty, którego się 
konsultuje. Nawet więc on sam staje się darem i mocą swojego Ducha. 
Nie dziwi fakt, że do cnoty roztropności odnosi się donum consilii, który 
dla Tomasza jest wewnętrznym natchnieniem Boga, pomagającym  
w rozpoznaniu sytuacji i podejmowaniu decyzji. Akwinata powie, że 
Duch Święty wprowadza swoją radę w przestrzeń „poszukiwawczej 
pracy rozumu”. „Człowiek, istota cielesna i duchowa, ma tę właściwość, 
że wprawia się w ruch sam drogą poszukiwawczej pracy rozumu,  
a praca ta nosi nazwę rady. Otóż Duch Święty wprawia człowieka w ruch, 
na sposób rady” (Est autem proprium rationali creaturae quo per 

inquistitionem rationis moveatur ad aliquid agendom: quae quidem inquisitio 

consilium dicitur. Et ideo Spiritus Sanctus per modum consilii creaturam 

rationalem movet)37. Człowiek może poprosić różne osoby do konsultacji  
i o radę, do swojej pracy poszukiwawczej rozumu, gdzie inquisitio 

consilium może oprzeć się także na samej radzie Boga, ofiarowującego 
swego Ducha. „Kula ołowiana” roztropności może być przywiązana do 
tej przedziwnej Bożej rady. Aby człowiek w pełni rozwinął swoją 
duchową naturę zgodnie z kierunkiem celu ostatecznego, potrzebuje 
nawiązać z sobie podobnymi relacje szlachetnej przyjaźni. Mając zaś  
w sobie początek natury Bożej, a zatem będąc podobnym do Boga, może 
rozwinąć on współdziałanie w poszukiwaniu tej prawdy, którą potrze-
buje i za którą tęskni. Jego integralne dobro jest nierozdzielnie związane 
z życiem we wspólnocie z Bogiem, gdzie roztropność, przyjmując to 
ukierunkowanie, ma moc korygowania wszystkich ludzkich działań  
i dążeń. Roztropność odkrywa się w dialogu, w consiliare, w dialogu 
przyjaźni, w amor amicitiae. 

 
 
 
 
 

                                                
37 S. Th., II-II, q. 52, a. 1c. 
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Zakończenie: w obronie racjonalności złożonej w cnocie 

roztropności 

Cnoty są nabywane i wzrastają dzięki określonym czynnościom, 
zazwyczaj wskazuje się, iż są one nawykiem lub przyzwyczajeniem. 
Samo wychowanie przedstawia się czasami jako przyzwyczajenie lub 
stały nawyk do dobrego. To, na co wskazuje autentyczna roztropność, to 
fakt, że cnota dobrze wychowanego człowieka przede wszystkim 
porzuca stare drogi przyzwyczajenia. A zatem zanim wstąpi się na 
właściwą drogę dobra, trzeba się rozejrzeć, jakby powrócić z zagubienia. 
Będąc zagubionym, często wydawać się nam może, że jesteśmy na 
słusznej drodze. Jak odnaleźć drogę cnoty? Idąc drogą roztropności, to 
bowiem dzięki niej mamy racjonalne zaproszenie do porzucenia już 
wytyczonych dróg i wynalezienia nowych ścieżek. Przyzwyczajenie 
prezentuje się najczęściej jako droga, po której stopy prowadzą mnie 
same i nie ma potrzeby, żeby głowa mówiła mi, gdzie iść. Czy zatem 
cnota i jej koncepcja wychowania to działanie automatyczne, bez udziału 
ratio? Dokonane tutaj analizy pokazały dobitnie, że trzeba ludzką 
racjonalność złożyć w cnocie roztropności. Roztropność pokazuje, że 
cnota, mimo iż tworzy „drugą naturę”, jest przede wszystkim wyjściem 
poza szlaki uczęszczane przez wszystkich i wejściem na nieznany teren 
przez własny rozumny wybór. Wychowanie według ratio recta agibilium 
jest wielką szansą kształtowania siebie według wielkiej innowacyjności, 
zaproszeniem do tworzenia, nie do stagnacji, wejścia w świat niezliczo-
nych możliwości. Z całą mocą trzeba potwierdzić, że cnota roztropności 
gubi drogi złych przyzwyczajeń, gubimy bowiem to, co przynależy 
naszej racjonalności. Trzeba zgubić złą drogę przebiegłości i wady, żeby 
odnaleźć właściwą drogę wdzięku i piękna bycia rozumnym: trzeba 
odnaleźć cnotę roztropności w jej pełnym wymiarze służby dla siebie  
i drugich. 

Arystoteles i Tomasz z Akwinu dowodzą niezbicie o istniejącej 
współzależności rozumności praktycznej, phronēsis, prudentia, i cnót 
moralnych. Szczególnie ważne jest także to, że zarówno dla aretē, jak  
i phronēsis konieczne jest polis, środowisko wychowawcze. Do adekwat-
nego wychowania zdolności do rozumowania praktycznego, jak i cnoty 
potrzeba wykładu i dyscyplinowania dokonującego się w obrębie 
społeczności. Według nich rozumowanie praktyczne każda osoba ludz-
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ka winna kierować się w swoim postępowaniu racjonalnym przekona-
niem o dobru, i to o takim dobru, które jest dobrem jako takim, dobrem 
godziwym i dobrem ostatecznym. Oznacza to poszukiwanie i odnalezie-
nie takiego dobra, które byłoby dobrem w ogóle, a w konsekwencji 
mogłoby być dobrem dla każdego. „[Ludzie] powinni pragnąć, by to, co 
jest dobre w bezwzględnym tego słowa znaczeniu, było też dobre dla 
nich, i wybierać to, co w tym znaczeniu jest dobre dla nich”38. Mamy tu 
zatem podwójny ruch, w którym „w życiu praktycznym należy, 
wychodząc od tego, co jest dobre dla każdego, sprawić, ażeby dobro 
ogólne stało się dobrem dla każdego; (…) wychodząc od tego, co się 
samemu lepiej zna, starać się, aby to, co jest poznawalne z natury, stało 
się dla nas poznawalne”39. Temu służy roztropność, a służąc dobru 
ogólnemu, które przez nią i w niej staje się dobrem każdego, służy 
człowiekowi, i to nie tylko jako takiemu, ale konkretnie temu, który idzie 
drogą prudentia i jest kierowany przez recta ratio agibilium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1129b5–6 (por. Arystoteles, Dzieła wszystkie,  

t. 5, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1996, s. 169). 
39 Tenże, Metafizyka, 1029b5–7 (por. Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2, tłum.  

K. Leśniak, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1990, s. 721).  
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„HAVE A LEAD BALL AND CHAIN AT YOU FOOT”. IN DEFENCE  

OF RATIONALITY AND THE VIRTUE OF PRUDENCE, THUS ABOUT  

THE MEANING „PRUDENTIA” IN EDUCATIVE WORK 

 
„Have a lead ball and chain at you foot” – this appeal by Dante Alighieri from 

his poem Divine Comedy (Paradise, 13th Canto), but really express by St. Thomas 
Aquinas’s, requested at this time. The verse talk about the power of the virtue of 
prudence, a truly practical competence, ready to serve judiciousness and therefore 
the complete human. They show the greatness and the mission of the virtue of 
prudence, which stands in defence of human freedom: not yielding to hasty 
emotional impulses and uncontrolled passions. The virtue of prudence is like “a lead 
ball” in moments saturated with emotional agitation and “fire”, when things need to 
be thought through, ponder over them and judge them judiciously. It cannot be lost 
on the way to rising to the true, “heavenly” love. 

St. Thomas Aquinas in his treatise on prudence, in Summa Theologiae, II-II, qq. 
47–56, often referring to Aristotle’s Nicomachean Ethics, points to its special and 
leading role in managing human actions, and the entirety of practical actions, already 
from the stage of planning to the stage of acting: starting from human intention, 
through the decision, to the performance. Therefore, the virtue of prudence refers to 
the entire human functioning, both to the smart judgement and to the proper 
performance, not only to the prudence oriented thinking about the selection of 
measures. St. Thomas Aquinas irrefutably proves the existence of correlation of 
practical judiciousness, prudence (prudentia) and moral virtues: justice, manhood and 
moderation. Especially important is the fact that both for building an entire virtuous 
life and the virtue of prudence itself an educational environment is required. 
According to Aquinas, a lecture and smart self-discipline is necessary to happen 
within the society. In his actions a human being should be guided by a rational belief 
in “good”, and it should be a “good”, which is a “honest good” (bonum honestum), i.e. 
bringing satisfaction, which corresponds to the intellect, and therefore the entire 
intellectual nature of humans. On this path lies not only proper improvement of 
human existence, but also spiritual beauty deserving profound recognition. 

Therefore, education is not a custom or an old habit to do good. The virtue of 
prudence set in the concept of education is abandoning the automated actions and  
a great chance to shape oneself in accordance with intellectual innovativeness, an 
invitation to create, and not to stagnation, an entrance to the world of innumerable 
possibilities. It is the path of grace and beauty of being judicious in the entire 
dimension of service for self and others. 

Translated by Mirosław Mróz
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ROZTROPNOŚĆ JAKO ZAPOZNANA SPRAWNOŚĆ  

MORALNA WYCHOWAWCÓW 
 

1. „Woźnica cnót” 

Cnota kardynalna, „woźnica cnót” to określenia przypisywane roz-
tropności (grec. phronesis, łac. prudentia), wskazujące na wyjątkowe jej 
znaczenie pośród innych sprawności moralnych człowieka. Określenie 
„kardynalna” pochodzi od łacińskiego słowa cardines oznaczającego 
oparcie dla drzwi uzyskane dzięki zawiasom. Sugeruje ono, iż na cno-
tach kardynalnych (do których oprócz roztropności zalicza się trzy inne 
sprawności moralne: sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie) wspiera 
się cały charakter człowieka, w nich kryje się podstawa prawdziwie 
ludzkiego życia1. Pokrewny wyraz cardinalis, czyli: „główny”, wzmacnia 
jeszcze bardziej wagę wiązanych z nim obiektów i właściwości. Wskazu-
je ich nadrzędność i źródłowy charakter. Cnoty kardynalne to zatem 
cnoty główne. Wraz z cnotami teologicznymi: wiarą, nadzieją, miłością, 
stanowią zbiór cnót naczelnych – to „jakby cnoty-matki, do których 
wszystkie inne mogą być sprowadzone”2. 

Roztropność dodatkowo nazywana była już od starożytności auriga 

virtutum – woźnicą cnót. Spełnia ona bowiem kierowniczą rolę wobec 
pozostałych sprawności moralnych. W stosunku do cnót teologicznych 
pełni rolę służebną, pomagając rozwiązywać zaistniałe pomiędzy nimi 
konflikty3. Ponadto – podążając za myślą Arystotelesa – roztropność sta-
nowi nieocenione spoiwo pomiędzy cnotami intelektualnymi (diano-
etycznymi): poznania, rozumienia, mądrości, rozumnego wytwarzania,  
a cnotami moralnymi (etycznymi). Umożliwia harmonijne łączenie po-
znania teoretycznego z praktycznym. Będąc w głębokim związku z cno-
                                                 

1 J. Olszówka, Roztropność i jej rola w życiu religijno-moralnym, 
http://www.katolik.pl/, data dostępu: 26.03.2012. 

2 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza. T. II. Etyka szczegółowa. Cz. I, RW 
KUL, Lublin 1999, s. 10. 

3 Tamże, s. 13. 
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tami dianoetycznymi, dostarcza władzom pożądawczym informacji po-
trzebnych do uruchomienia procesów decyzyjnych, od których uzależ-
nione jest ludzkie działanie4. 

Św. Tomasz z Akwinu, zwracając uwagę na wyjątkowość tejże cno-
ty, ukazuje jej związek z działaniem. Roztropne działanie to nie jakakol-
wiek aktywność człowieka (powodowana na przykład namiętnością czy 
impulsywnością), ale działanie na podstawie właściwego wyboru, ukie-
runkowanego na dobro. Działanie to wymaga uprzedniego poznania ce-
lu (w czym pomagają cnoty dianoetyczne), a także ukierunkowania na 
ten cel oraz trwania przy nim władz pożądawczych (co dzieje się za 
sprawą cnót etycznych), jak również szczegółowego przyporządkowania 
do wybranego celu określonych czynności, które stanowią środek do je-
go osiągnięcia5.  

Realny wymiar roztropności oraz jej związek z dobrem moralnym 
podkreślał współcześnie w swoim nauczaniu papieskim Jan Paweł II.  
O randze, jaką nadał on temu zagadnieniu, świadczy fakt, iż katechezy  
o cnotach kardynalnych zostały wygłoszone na samym początku ponty-
fikatu – w czasie środowych audiencji w 1978 roku. Jan Paweł II zabiegał 
wówczas o to, by nie czynić z refleksji o cnotach (także o roztropności) 
rozważań poświęconych jakimś teoretycznym abstraktom, lecz by my-
ślenie o cnotach odnosić zawsze do rzeczywistych problemów egzysten-
cjalnych, a przede wszystkim do konkretnych osób i widzieć je w wy-
miarze ich istnienia i działania:  

Kiedy mówimy o cnotach (…) musimy mieć zawsze przed oczy-

ma realnego człowieka, konkretnego człowieka. Cnota nie jest czymś 

abstrakcyjnym, oderwanym od życia, lecz przeciwnie, posiada głębokie 

«korzenie» w samym życiu, wypływa z niego i je kształtuje. Cnota 

wpływa na człowieka, na jego czyny i na jego postępowanie. Stąd w 

tych wszystkich naszych rozważaniach nie tyle mówimy o cnocie, ile o 

człowieku, który żyje i działa cnotliwie, mówimy o człowieku roztrop-

nym, sprawiedliwym, mężnym (…)6. 

                                                 
4 Za: Z. Pańpuch, Cnoty i wady, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. II. C–D, 

red. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Wyd. Polskiego Towarzystwa św. Tomasza  
z Akwinu, Lublin 2001, s. 222. 

5 Tamże, s. 222–223. 
6 Jan Paweł II, Cztery cnoty kardynalne, „Ethos” 2010, nr 92, s. 21. 
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Odnosząc się w szczególności do wspomnianego wyżej człowieka 
roztropnego, Jan Paweł II przestrzega przed pozorami roztropności. By-
wa ona bowiem mylona z postawami swoistej zaradności i pragmaty-
zmu7: 

Człowiek roztropny, który zabiega o to wszystko, co jest napraw-

dę dobre, stara się mierzyć każdą rzecz, każdą sytuację i całe swoje 

działanie według miary dobra moralnego. Roztropny nie jest zatem 

ten, kto – jak się często uważa – potrafi radzić sobie w życiu i czerpać 

z niego jak najwięcej korzyści, lecz ten, kto całe swoje życie potrafi 

układać zgodnie z głosem prawego sumienia i zgodnie z wymogami 

właściwej moralności8. 

Ta „właściwa moralność” to dla Jana Pawła II, oczywiście moralność 
uwzględniająca relację do drugiej osoby, mająca na uwadze dobro tej 
osoby, nastawiona na moralnie dobry czyn, o czym autor pisał wielo-
krotnie i bardzo wyraziście w swoich dziełach filozoficznych jako Karol 
Wojtyła. Do tych prac9 zatem odsyłam czytelnika pragnącego pogłębić 
ten istotny, choć uboczny aspekt refleksji o roztropności. 

Powyższe rozważania zmierzały do tego, by ukazać szczególne zna-
czenie roztropności pośród innych sprawności moralnych. Wyróżnienie 
phronesis nie oznacza jednak jej dominacji, lecz podkreśla charakter inte-
gralny i unifikujący tejże cnoty – jej konieczne związanie z innymi cno-
tami. Obecność roztropności w czyimś życiu zależy od posiadania in-
nych cnót i odwrotnie. Dostrzeganie takiego wzajemnego związku za-

                                                 
7 Zob. na przykład definicję roztropności w Wikipedii: „Roztropność – cnota mo-

ralna, która wyraża się umiejętnością dobierania właściwych środków prowadzących 
do celu”. Dopiero w dalszej charakterystyce roztropności przedstawionej w cytowa-
nym źródle znajdziemy uwrażliwienie na to, iż tym celem jest cel wartościowy mo-
ralnie. Sama definicja pozwala jednak na rozumienie analizowanej cnoty głównie  
w wymiarze pragmatycznym, instrumentalnym. Nie zmienia tego fakt uzupełnienia 
jej drugim zdaniem, że oto roztropność: „Jest zasadą doskonalenia postępowania 
człowieka”, ponieważ nie dowiadujemy się, co jest istotą tego doskonalenia. Za: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roztropno%C5%b%C4%87, data dostępu: 05.07.2012.  

8 Jan Paweł II, Cztery cnoty…, dz. cyt., s. 16.  
9 Zob. m.in.: K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: Osoba i czyn oraz inne studia antropolo-

giczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, WTN 
KUL, Lublin 2000, s. 329–335; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, oprac. T. Styczeń, 
J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, TN KUL, Lublin 1986, s. 42.  
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bezpiecza przed myleniem phronesis ze zwykłym sprytem, przebiegło-
ścią, czy działaniem podstępnym – nastawionym na osiągnięcie wła-
snych celów, kosztem krzywdy innego człowieka. Takie ujęcie roztrop-
ności nie pozwala jej wikłać w działania niegodziwe10. 

Ze względu na tak specyficzne rysy roztropności, ukazujące jej 
związek z kondycją intelektualną oraz moralną człowieka, a przede 
wszystkim z ludzkim czynem, który kształtuje nie tylko jednostkę, ale 
też relacje społeczne, cnota ta cieszyła się w przeszłości poważnym zain-
teresowaniem filozofów, teologów, jak również pedagogów. Znacząco 
wiązała się z myślą judeochrześcijańską i jej biblijnym przekazem. Śle-
dząc w Biblii tropy dotyczące roztropności, przyglądając się pewnym 
niuansom translatorskim, można zgromadzić obszerną wiedzę pogłębia-
jącą rozumienie tej cnoty. Jest ona (roztropność) najczęściej kojarzona  
z mądrością: „Radością dla głupiego są czyny haniebne, a mądrość dla 
męża roztropnego” (Prz 10,23)11, zastępowana pojęciem rozumności czy 
przezorności, co zdarza się w przekładzie autorstwa księdza Jakuba 
Wujka: „mądrością jest u męża przezorność” (Prz 10,23b)12. Ojciec Jacek 
Woroniecki zauważył, że w przypowieściach Chrystusa (o pannach roz-
tropnych oraz o nieuczciwym, ale sprytnym zarządcy) wezwanie do roz-
tropności jest wezwaniem do „przewidywania, do czuwania, (…) do ro-
zumnego zastanowienia się nad tym, co należy robić, aby dojść do za-
mierzonego celu”13. Ten sam autor wydobył z Nowego Testamentu prze-
słanie Chrystusa, przekazane apostołom, by głosząc dobrą nowinę, mieli 
na uwadze grożące im zło i niebezpieczeństwa: „Bądźcie więc roztropni 
jak węże, a nieskazitelni jak gołębie”(Mt 10,16)14. „Roztropność” węża 
polega na tym, że potrafi on ochronić to, co najcenniejsze dla zachowania 
życia – własną głowę. Walcząc z innym zwierzęciem czy z człowiekiem 
tak manewruje swoim ciałem, żeby nie narazić na uraz tego najważniej-
                                                 

10 N. Szutta, Jedność cnót jako warunek normatywności cnoty, „Ethos” 2010, nr 92,  
s. 89. 

11 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, oprac. Zespół Bi-
blistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wydawnictwo Pallottinum. 
Poznań 2000, s. 816. 

12 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, tłum. J. Wujek SJ, Wydawnictwo 
Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1962, s. 769. 

13 J. Woroniecki, Katolicka etyka…, dz. cyt., s. 15–16.  
14 Tamże, s. 16. 



Roztropność jako zapoznana sprawność moralna wychowawców 

 

51 

szego organu, który stanowi o jego przeżyciu. Inne części ciała, po ich 
uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu, mogą być zregenerowane bądź za-
stąpione w swoich funkcjach. Głowa nie podlega takim procesom w po-
dobnym stopniu. Jej uszkodzenie może przesądzić o istnieniu całego or-
ganizmu. Teksty biblijne podkreślają, że istotnymi właściwościami roz-
tropności są: mądrościowe rozeznanie „tu i teraz”, czujne uczestnictwo 
w teraźniejszości, uwzględniające jej następstwa, co łączy się z wyborem 
środków służących osiąganiu celu ukierunkowanego na Dobro oraz  
z praktycznym ich (tych środków) zastosowaniem.  

Analizując przekaz biblijny pod kątem problematyki dotyczącej roz-
tropności J. Woroniecki zwracał uwagę na to, iż możemy w tymże prze-
kazie znaleźć liczne ostrzeżenia przed „złą roztropnością” (formułowane 
zwłaszcza przez św. Pawła), która jest „roztropnością świata”, a przybie-
ra postać niezdrowego sprytu, przebiegłości, chytrości albo przewrotno-
ści15. Taka roztropność jest pseudoroztropnością – jedynie udaje swój 
pierwowzór. Zdecydowanie należy do przeciwnych cnotom ludzkich 
wad. O ile – rozumując za Arystotelesem – „cnota człowieka jest pewną 
dyspozycją, przez którą człowiek staje się dobry i dzięki której dobrze 
wykonuje własne działania”, o tyle „wada jest określoną dyspozycją, 
przez którą człowiek staje się zły i dokonuje złych działań”16. Ludzkie 
wady przeciwne roztropności mają swoje źródło przede wszystkim  
w „jej braku” oraz w „braku starań o jej zdobycie” (zatem głównie w le-
nistwie) albo w „jej zaprzeczeniu”, które wiąże się z wykonywaniem 
czynności przeczących jej istocie, wykluczających z działania określony 
składnik tej cnoty (na przykład lekkomyślność wiąże się z wykluczeniem 
namysłu nad działaniem). Do wad przeciwnych roztropności, stwarzają-
cych jednak jej pozory, należą poza wspomnianymi już wyżej: tzw. roz-
tropność „ciała” (polegająca na „skierowaniu się ku niskiemu celowi”), 
podstęp, którego istotą jest „użycie środków niezgodnych z ogólnie 
przyjętymi zasadami”, oszustwo, niedbalstwo17. Za szczególną wadę, 
niesprzyjającą kształtowaniu roztropności, należałoby uznać gnuśność 

                                                 
15 Tamże. 
16 Z. Pańpuch, Cnoty…, dz. cyt., s. 217. 
17 Tamże, s. 223. 
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(acedię), czyli zniechęcenie, które przejawia się w braku chęci do wyko-
nywania różnych powinności, w apatii, ociężałości, w lenistwie18.  

Wady przeciwne roztropności oraz wszelkie pozory tej cnoty, o któ-
rych wyżej była mowa, to czynniki destruktywne albo znaczące prze-
szkody w procesie budowania ludzkiego charakteru. Kiedy przyjrzymy 
się im wnikliwie, zauważymy, iż niosą one ze sobą siły godzące w czyn  
i osobę sprawującą go, ale również burzące relacje międzyludzkie oraz 
utrudniające zaistnienie i rozwój ludzkiej wspólnoty. Świadomość ich 
ciężaru powinna wyzwalać troskę o obecność roztropności jako celu wy-
chowania. Roztropność bowiem pomaga je identyfikować i pokonywać. 
Wychowanie natomiast jest tym procesem, który ma szansę usprawnić 
nasze myślące chcenie, integralnie związane z roztropnością19, ukierun-
kowane na dobro moralne, wyrywające z gnuśności i innych wad albo 
do nich nie dopuszczające. Dlatego szczególnym zadaniem wychowaw-
cy jest szukanie dróg wychowania roztropności w swoich podopiecz-
nych. Niemniej jednak priorytetowo należy potraktować powinność 
kształtowania tejże cnoty w samym wychowawcy. Bowiem bez roztrop-
ności podmiotu wychowującego trudno sobie wyobrazić możliwość 
wspomagania przez niego procesu rozwoju tejże cnoty moralnej u wy-
chowanka. Czy jednak współczesność domaga się od wychowawcy roz-
tropności? Czy tworzy właściwe warunki dla jej kształtowania? Wydaje 
się, że niezwykle istotnym krokiem na drodze szukania odpowiedzi na 
to pytanie jest rozpoznanie właściwości kultury, która tworzy rzeczywi-
stość wychowawczą, a w której kryją się różnorodne uwarunkowania: 
czynniki wspomagające, ale też hamujące zaistnienie tej cnoty w wymia-
rze indywidualnym i społecznym. 

 

 

2.  Kulturowe uwarunkowania wychowania roztropności  

W przeszłości wielu pedagogów posiadało wyczucie wagi roztrop-
ności jako tej głównej sprawności moralnej, która odgrywa kierowniczą 
rolę w budowaniu ludzkiego charakteru. Dzisiaj nie jest łatwo głosić po-

                                                 
18 Por. M.T. Zdrenka, Gnuśność. Jej swoistość i współczesne konteksty, „Ethos” 2010, 

nr 92, s. 151. 
19 J. Woroniecki, Katolicka etyka…, dz. cyt., s. 19.  
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trzebę kształtowania w uczestnikach rzeczywistości wychowawczej 
sprawności moralnej, jaką jest roztropność. Stąd wynikają poważne 
utrudnienia obecności tejże cnoty w działaniach wychowawców i w ich 
staraniach o jej zaistnienie i rozwój w osobach ich podopiecznych. Nale-
ży zauważyć, że w realiach polskich samo pojęcie roztropności coraz 
rzadziej pojawia się w refleksji filozoficznej, coraz słabiej jest obecne w 
mowie potocznej. W tej ostatniej tkwi jego specyficzna pozostałość w po-
staci „chłopka-roztropka” – terminu używanego z myślą o kimś zaro-
zumiałym, przemądrzałym, a przez to pozbawionym głębokiej mądro-
ści, powierzchownym – „głupio-mądrym”. Takim człowiekiem jest za-
zwyczaj człowiek masowy, którego szczególne rysy nakreślił wiele lat 
temu w swoich esejach José Ortega y Gasset: 

 (…) wydaje się, że po raz pierwszy o dziejach Europy decyduje 

człowiek pospolity jako taki. Albo też mówiąc w stronie czynnej: czło-

wiek pospolity, uprzednio kierowany, postanowił sam rządzić świa-

tem20. [Człowiek ten skłania się do] afirmacji siebie samego takim, jaki 

jest, i uznawania własnych treści moralnych i intelektualnych za  

w pełni doskonałe. To samozadowolenie powoduje, iż zamyka się w so-

bie, odcinając od wszelkich instancji zewnętrznych, że nie słucha, że 

swoich opinii nie poddaje ocenie innych i że z nikim się nie liczy. Jego 

wewnętrzne poczucie panowania każe mu ciągle wykazywać przewa-

gę. [Człowiek masowy] wtrąca się do wszystkiego, narzucając wszyst-

kim swoje pospolite przekonania, a czyni to bezceremonialnie, bez 

żadnych wahań czy względów na innych, słowem stosuje metodę „ak-

cji bezpośredniej”21. 

Taki człowiek „przenika wszędzie, narzucając wszystkim swoje 
barbarzyństwo, w sumie jest rozpuszczonym dzieckiem dziejów ludzko-
ści”22. Człowiek ten zna jedynie „negatywną wolność woli – wolność od-

mowy”23. Podobne właściwości stwierdzają u człowieka współczesnego 
reprezentanci różnych dziedzin myśli humanistycznej. Psycholog i tera-

                                                 
20 J. Ortega y Gasset, Bunt mas, tłum. P. Niklewicz, Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza SA, Warszawa 2004, s. 102. 
21 Tamże, s. 102–103. 
22 Tamże. 
23 Tamże, s. 109. 
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peuta Rolo May wskazuje na zanik woli jako znamię osobowości jed-
nostki żyjącej dzisiaj w krajach rozwiniętych. Można mówić o tym, że 
wielu przeciętnych ludzi funkcjonuje współcześnie w stanie „woli zależ-
nej”, która jest dyspozycją właściwą dla małego dziecka. Jej przejawem 
jest budowanie swojej aktywności na zasadzie nieustannego protestu, 
buntu przeciw autorytetom czy obowiązującym normom. Obiekt, prze-
ciwko któremu jest kierowany protest, stanowi główny, jeśli nie jedyny, 
czynnik organizujący aktywność jednostki. Nie jest nim natomiast auto-
nomiczna decyzja tejże jednostki, kierowana własną wolą, opartą o oso-
bistą odpowiedzialność24.  

Dominującą siłą kierującą takim człowiekiem o osłabionej woli jest 
pragnienie, które w połączeniu z wolą może spełniać konstruktywną ro-
lę w budowaniu ludzkiego działania. Jednak wyizolowane i pozbawione 
równoważącej siły woli staje się dynamizmem zniewalającym ludzką 
aktywność. Odwraca uwagę jednostki od wspólnotowego wymiaru 
ludzkości. Ukierunkowuje ją na pojęty skrajnie egoistycznie interes wła-
sny. Podążanie za własnym pragnieniem utożsamia się tu z wolnością. 
Jak zauważa francuska filozof Chantal Delsol – w imię takiej wolności 
udziela się przyzwolenia na nieustanną walkę skierowaną przeciwko 
tradycyjnej kulturze – ze wszystkimi jej mankamentami, ale też z całym 
jej bogactwem. Unicestwia się to bogactwo, przyzwalając, by jego miej-
sce zajęły jedynie oferty doraźnego zaspokajania indywidualnych po-
trzeb. Współczesny człowiek rezygnuje bowiem z długofalowych celów 
wyznaczających sens jego istnienia i działania25. 

Ortega y Gasset pisał: „Człowiek masowy to człowiek, którego życie 
nie ma wytkniętego celu, a on sam bezwładnie i bezwolnie dryfuje. Dla-
tego też niczego nie tworzy, choć jego możliwości, jego władza mogą być 
olbrzymie”26. Przy podtrzymywanym współcześnie kulcie indywiduali-
zmu zastanawia, że i ta charakterystyka jest niezwykle aktualna w od-
niesieniu do różnych pokoleń, zwłaszcza jednak do pokoleń najmłod-
szych. Na początku naszego tysiąclecia Hanna Świda-Ziemba dokonała 

                                                 
24 R. May, Miłość i wola, tłum. H. Śpiewak, P. Śpiewak, Wydawnictwo „Rebis”, 

Poznań 1998, s. 199–200. 
25 C. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska, Wydaw-

nictwo „Znak”, Kraków 2003, s. 45–48. 
26 J. Ortega y Gasset, Bunt…, dz. cyt., s. 51. 
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spostrzeżenia, że „dzisiejsza młodzież robi się coraz bardziej podobna”, 
choć nie dopuszcza do siebie tej opinii i podkreśla w wymiarze jednost-
kowym swoją odrębność i niepowtarzalność27. Szerzone dzisiaj medial-
nie wzorce poprawności politycznej, trendy kulturowe, moda, wiążą się 
z całym swoistym „przemysłem” urabiania opinii społecznej i wpływają 
na jej uniformizację. Czynią z masowego człowieka posłusznego (choć – 
paradoksalnie – tak buntującego się przeciw posłuszeństwu) osobnika, 
bezwolnie poddającego się zewnętrznemu kierowaniu.  

Ortega y Gasset dostrzegał jednak niebezpieczeństwo bycia głupio-
mądrym „roztropkiem” nie tylko w aktywności reprezentantów mas, ale 
także w działaniach ludzi wykształconych – specjalistów z zakresu okre-
ślonej dziedziny. W charakterystykach sporządzonych przez hiszpań-
skiego myśliciela odnajdziemy następujące rysy pozbawionego roztrop-
ności specjalisty:  

Nie jest człowiekiem mądrym, bo jest ignorantem, jeśli chodzi  

o wszystko, co nie dotyczy jego specjalności; jednak nie jest także 

głupcem, ponieważ jest „człowiekiem nauki” i zna bardzo dobrze swój 

malutki wycinek wszechświata. Trzeba więc o nim powiedzieć, że jest 

mądro-głupi. Jest to sprawa nadzwyczaj groźna, oznacza bowiem, że 

człowiek ten wobec wszystkich spraw, na których się nie zna, nie 

przyjmuje postawy ignoranta, lecz wręcz przeciwnie, traktuje je  

z wyniosłą pewnością siebie kogoś, kto jest uczony w swej specjalnej 

dziedzinie. I w istocie tak właśnie zachowuje się specjalista. Wobec po-

lityki, sztuki, obyczajów społecznych i towarzyskich, a także wobec 

innych nauk przyjmuje postawę najgłupszego prymitywa; ale robi to  

z przekonaniem i pewnością siebie, nie dopuszczając – i to jest rzecz 

paradoksalna – możliwości istnienia specjalistów w tamtych dziedzi-

nach. Cywilizacja, czyniąc go specjalistą, spowodowała zarazem to, że 

w pełni z siebie zadowolony zamknął się hermetycznie we własnej 

ograniczoności; a z kolei wewnętrzne poczucie zadufania i własnej 

wartości prowadzi go do tego, iż pragnie dominować także w dziedzi-

nach nie mających nic wspólnego z jego wąską specjalizacją. Rezultat 

jest taki, iż mimo że w swojej specjalności osiągnął najwyższe kwalifi-

                                                 
27 Za: P. Legutko, O dorastaniu, czyli kod buntu, Wydawnictwo Literackie, Kra-

ków 2002, s. 7.  
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kacje – specjalizację – a więc cechę przeciwną do tych, które charakte-

ryzują człowieka masowego, to jednak we wszystkich innych dziedzi-

nach życia zachowuje się jak pozbawiony wszelkich kwalifikacji czło-

wiek masowy28.  

Uwagi te są szczególnie ważne z racji dzisiejszej tendencji do upo-
wszechnienia szkolnictwa na poziomie wyższym. Uzyskana w szkole 
średniej matura czy nawet zdobyte w szkole wyższej magisterium nie są 
dzisiaj cechą szczególną, wyróżniającą młodego człowieka wkraczające-
go w dorosłość na tle innych jego rówieśników. Coraz bardziej popular-
ne stają się studia doktoranckie. Czy jednak formalne upowszechnienie 
studiów automatycznie podnosi poziom wykształcenia beneficjentów 
tego przedsięwzięcia? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie, może ro-
dzić wiele niekorzystnych następstw w postaci obniżenia jakości proce-
sów studiowania. Wysokie limity osób przyjmowanych na studia, wie-
lość specjalistycznych kierunków i programów studiów, utrudniają pra-
cę wykładowców, uniemożliwiają dość skutecznie indywidualizację pra-
cy ze studentem, która ze swej natury powinna być naznaczona obu-
stronną twórczością. 

W tej sytuacji nietrudno dostrzec aktualność charakterystyki współ-
czesnego Ortedze y Gassetowi specjalisty w odniesieniu do niejednego 
specjalistycznie wykształconego absolwenta współczesnych (również 
polskich) uczelni: 

 (…) każdy, kto chce, może zauważyć, jak głupio dziś myślą i po-

stępują w takich sprawach jak polityka, sztuka, religia, lub gdy w grę 

wchodzą ogólne problemy życia i świata, „ludzie nauki” i oczywiście 

za ich przykładem, lekarze, inżynierowie, finansiści, nauczyciele, itp. 

Ta postawa „niesłuchania”, niepodporządkowywania się żadnym in-

stancjom wyższym, która (…) cechuje człowieka masowego, osiąga 

szczyty właśnie u tych ludzi częściowo wykwalifikowanych. Oni to 

symbolizują obecne imperium mas, które z nich w znacznej mierze się 

składa, a ich barbarzyństwo jest najbardziej bezpośrednią przyczyną 

demoralizacji Europy29. 

 
                                                 

28 J. Ortega y Gasset, Bunt…, dz. cyt., s. 120. 
29 Tamże, s. 120. 
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Pseudoroztropność osób wykształconych jest dla Ortegi y Gasseta 
zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym dla ludzkości – zagrażającym 
przede wszystkim jej kondycji moralnej. Moralność w różnych wymia-
rach, ale zwłaszcza ta tradycyjna – o korzeniach judeochrześcijańskich – 
nieustannie podtrzymująca założenie o godności i prawie do życia każ-
dego człowieka, jest dzisiaj nieustannie poddawana krytyce. W burzli-
wych dyskusjach na jej temat zapomina się dość często, że moralność jest 
fenomenem, na który nie składa się jedynie określony kodeks deklaro-
wanych norm. Byłaby wtedy jedynie moralnością intencji30, której obec-
ność jest coraz bardziej powszechna w przestrzeni publicznej, gdzie dane 
jest nam słuchać wielu moralistów udzielających rad na temat, co jest 
słuszne moralnie, a co nie. Wielu „ekspertów” w dziedzinie moralności 
poucza „prostaczków”, jak mają żyć i rozwiązywać swoje problemy, sa-
mi poprzestając na dyskursie o wypowiadanych (niekiedy też tworzo-
nych sztucznie) problemach, nie angażując się w ich przeżywanie, a tym 
bardziej w ich rozwiązywanie31. Tymczasem autentyczna moralność 
wymaga świadectwa czynu – nieustannej wrażliwości i krytycyzmu wo-
bec wartości i norm wybieranych jako wektory ludzkiego działania,  
a w następstwie tego aktywności podążającej za dokonanymi wyborami. 
Tylko wówczas głębokiego sensu nabiera cała dyskusja teoretyków  
o podmiotowości człowieka i o wartościach. W czynie moralnym „pod-
miot urojony” przeobraża się w „podmiot autentyczny”, a „wartości 
etyczne” nabierają realnego znaczenia, którego nie posiadają w dyskur-
sie zatrzymującym się na poziomie werbalnym32.  

Ucieczka współczesnego człowieka od tak rozumianej moralności 
(akcentującej jej związek z czynem), w której dostrzega on przede 
wszystkim więzy i ograniczenia, przekonanie, że jest w tym zakresie cał-
kowicie samowystarczalny, skazuje go na wiele niebezpieczeństw – 
przede wszystkim „rzuca go na pastwę pokusy zatracenia siebie”33. Od-
cięcie od przeszłości (od wypracowanej w minionych wiekach mądrości 
moralnej), ale też odcięcie od przyszłości, którą wyznaczają zakorzenio-

                                                 
30 C. Delsol, Esej…, dz. cyt., s. 117–118.  
31 Tamże, s. 123. 
32 Tamże, s. 124, 126. 
33 C. Delsol, Czym jest człowiek?, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo „Znak”, 

Kraków 2003, s. 43. 
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ne w wartościach cele, zmusza współczesnych do życia niekończącą się 
teraźniejszością, która nie ma odniesień do niczego – poza nią i skupie-
niem się na sobie samym. Kultura żydowska czy chrześcijańska wiążąc 
teraźniejszość z wiecznością, dawała człowiekowi nadzieję, żywiła go 
obietnicą”34. Kultura niesiona przez dzisiejsze czasy, pomimo dostarcza-
nia coraz to nowych bodźców, epatowania nowinkami technicznymi, 
skazuje jednostkę na nudę – jeśli nie uda się jej (tejże jednostce) wyjść 
poza granice „tu i teraz”, poza samą siebie35. Przymus życia teraźniejszo-
ścią nie oznacza bowiem jej akceptacji, nie implikuje zadowolenia nią. 
Dlatego nie dziwi, że człowiekiem współczesnym, obok nudy, miotają 
również zgoła odmienne siły – szyderstwo i bunt (które są przejawem 
jakiejś tęsknoty za inną przyszłością, skoncentrowanej jednak na wymia-
rze „ja”, a nie „my”)36. 

Te nakładające się na siebie zjawiska prowadzą do różnych sposo-
bów ich rozwiązania, czasem drastycznych (łącznie z odebraniem sobie 
życia), czasem łagodniejszych, ale nierzadko prowadzących do mało 
konstruktywnych sposobów funkcjonowania jednostki w otaczającej ją 
rzeczywistości – mających jedynie charakter mechanizmów obronnych. 
Sposobów dalekich od autentycznego zaangażowania się w działanie, 
gwarantujących przeżycie, ale nie wartościową egzystencję. Takim swo-
istym mechanizmem obronnym jest ucieczka w stan zniechęcenia, apatii, 
swoistej ociężałości, określanej niegdyś mianem gnuśności (grec. akedia, 
łac. accidia) – jak już wspominano – wady przeciwnej roztropności. Zna-
komity znawca tego zagadnienia – żyjący w IV wieku Ewagriusz z Pontu 
(anachoreta, kaznodzieja i pisarz ascetyczny) – zwracał uwagę na to, że 
istotą acedii jest nienawiść do „tego, co jest”, pożądanie zaś „tego, czego 
nie ma”37. Charakterystyka ta trafnie opisuje gnuśność współczesnego 
człowieka, który – podobnie jak jego przodek przed wiekami – popadał 
w taki stan działając nieroztropnie, ukierunkowując swoją wolę i działa-

                                                 
34 C. Delsol, Esej…, dz. cyt., s. 131. 
35 Tamże, s. 130. 
36 Tamże, s. 41–52. 
37 Ewagriusz z Pontu, List 27, tłum. A. Ziemnicki, L. Nieścior, w: tenże, Pisma 

ascetyczne, t. 1, oprac. L. Nieścior, „Tyniec” – Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 
1998, s. 148, za: M.T. Zdrenka, Gnuśność…, dz. cyt., s. 151.  
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nia na pozorne dobra, najczęściej na wyizolowane ze wspólnoty z inny-
mi własne „ja”.  

Można dzisiaj mówić o specyfice gnuśności współczesnych ludzi. 
Decydują o niej jej swoiste uwarunkowania. Należą do nich – według 
Marcina T. Zdrenki – następujące zjawiska: 

1) „ n a d m i a r  b o d ź c ó w ”  obecnych na rynku konsumenckim 
oraz idące za nim: niemożność ich uporządkowania, doznanie przesytu 
nimi, popychają człowieka ku nudzie i zniechęceniu; 

2) „ d e k o n s t r u k c j a  c e l u ”, pozbawiająca jednostkę „ogólnej 
ramy życia”, poczucia jego sensu, nie gwarantują tego poczucia cele ob-
liczone na doraźność i krótkotrwałość działań; 

3) „ h i p e r t r o f i a  n a r z ę d z i o w o ś c i ”  – codzienne zmagania 
współczesnego człowieka ułatwione są w niespotykanym dotychczas 
stopniu przez różnorodne narzędzia, zwłaszcza o charakterze technicz-
nym (niejako ich ukoronowaniem jest komputer osobisty oraz Internet, 
które pozwalają wykonywać czynności właściwe tylko specjalistom,  
a nawet eksperymentować z własną tożsamością); 

4) łącząca się z poprzednim uwarunkowaniem „ ł a t w o ś ć ”  ko-
rzystania z narzędzi, których zasad działania często nie rozumiemy, ale 
w korzystaniu z nich widzimy naszą omnipotencję, a jednocześnie za ich 
sprawą poszerzamy przestrzeń własnego nieróbstwa i lenistwa;  

5) „ s i m u l a c r u m ”  określa stan, w którym współczesny czło-
wiek zazwyczaj nie uczestniczy w wielkich czynach jako ich sprawca, 
utożsamia się jedynie ze „szklanym bohaterem” albo wczuwa się w rolę 
postaci z gry komputerowej, nie jest nią naprawdę, tworzy na własny 
użytek wirtualną rzeczywistość. 

Specyficzne uwarunkowania gnuśności prowadzą do powstania 
nowych jej form. Cytowany autor zaliczył do nich: 

– gnuśność poznawczą (intelektualną) – wiąże się z nią takie zjawi-
ska, jak: „triumf stereotypu jako kategorii poznawczej”, „amatorski cha-
rakter wykształcenia i wiedzy”, „«magiczny» stosunek do użytecznych 
technologii czy medycyny”; 

– gnuśność aksjologiczną – „powodowaną lenistwem skłonność do 
przyjmowania gotowych formuł wartościowania, najczęściej negatyw-
nego” (jej wyrazem jest między innymi „emocjonalizacja debaty poli-
tycznej” prowadząca do uniemożliwienia dialogu, a ujmując rzecz ogól-
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niej: zanik myślenia krytycznego i odpowiedzialności za wypowiadane 
słowa i sprawowane czyny); 

– gnuśność redukcjonizmu – związana jest ona z ograniczaniem 
możliwości interpretacji poznawanych zjawisk, „dotyka teoretyków” i staje 
się przede wszystkim problemem środowiska naukowego (ma miejsce 
przykładowo wtedy, gdy: „prawo wypiera etykę, a ekonomia – politykę”; 

– gnuśność psychoanalityczną – wyrażającą się w tendencji do nie-
ustannego samoanalizowania, związanego z ciągłą nieakceptacją siebie, 
mającego wiele punktów stycznych z hipochondrią („z zaklętego kręgu 
depresji, terapii i permanentnej samoanalizy nie będzie ucieczki”);  

– gnuśność paranoiczną, której istotą jest ciągła „podejrzliwość i re-
zerwa wobec bliźnich”, objawiająca się „wewnętrznym niepokojem i po-
trzebą ciągłych zmian, a nade wszystko – pozorami cnoty: przesadnym 
aktywizmem i niszczącym maksymalizmem”; 

– gnuśność profesjonalizacji – jest ona „najbliższa lenistwu”, a pole-
ga „na delegowaniu trudności poza sferę prywatną – przekazywaniu 
wszelkich problemów w ręce profesjonalistów”38. 

Gnuśność, podobnie jak roztropność, to pojęcia dziś zapomniane, 
brzmiące archaicznie, ale też zapoznane, czyli nieuznawane, niedocenia-
ne co do swojej wartości w dyskursie ogólnospołecznym i naukowym w 
szczególności. Tymczasem analiza zjawisk nimi określanych i z nimi 
związanych ukazuje, iż są to pojęcia uwrażliwiające na sprawy ważne  
w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym, niezwykle istotne dla 
dynamiki współczesnego wychowania i relacji pomiędzy jego uczestni-
kami – umownie dzielonymi na wychowawców i wychowanków (rze-
czywistość wychowawcza ma tę naturę, że niejako żąda tej umowności 
ze względu na fakt, iż nawet w obliczu formalnie ustalonych ról spo-
łecznych zdarza się, że w rolę wychowawcy wciela się dotychczasowy 
wychowanek, a w rolę wychowanka dotychczasowy wychowawca). 
Zgodnie z obietnicą zawartą w tytule tych rozważań ich punkt ciężkości 
będzie teraz przeniesiony na osobę wychowawcy (choć nie da się jej ująć 
z pominięciem relacji do wychowanka). 

 
 

                                                 
38 M.T. Zdrenka, Gnuśność…, dz. cyt., s. 166–168 . 
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3.  Roztropność wychowawcy jako potrzeba i konieczność 

Powyżej przedstawione – na pewno nie wszystkie, lecz tylko wy-
brane – zjawiska kulturowe, mogące stanowić bariery dla wychowania 
do roztropności, są niewątpliwie poważnym wyzwaniem dla wycho-
wawcy, który w tym odpowiedzialnym dziele uczestniczy. Trudno sobie 
wyobrazić, by wychowawca – czy to pracujący w instytucjach (na przy-
kład nauczyciel w szkole lub w przedszkolu, opiekun w domu pomocy 
społecznej itp.), czy świadczący swoje usługi prywatnie (na przykład 
nauczyciel języka obcego albo gry na instrumencie muzycznym), czy też 
ten najbardziej naturalny i nieformalny (rodzic, dziadek albo członek 
społeczności lokalnej itp.) – pozbawiony cnoty roztropności mógł zwią-
zanych z sobą relacjami wychowanków prowadzić ku ich roztropnemu 
istnieniu i działaniu. Oczywiście nie należy przy tej okazji zakładać pro-
stej prawidłowości, że oto każdy roztropny wychowawca wychowa roz-
tropnych wychowanków. Niewątpliwie jednak świadczenie własną roz-
tropnością daje zwłaszcza młodym punkt odniesienia dla własnych po-
szukiwań egzystencjalnych, nie pozostawia ich w próżni aksjologicznej, 
dostarcza im możliwości krytycznego oglądu roztropnego postępowania 
i budowania w odniesieniu do niego (aczkolwiek niekoniecznie całkowi-
cie na jego wzór) własnej działalności. Bowiem można uznać – podążając 
za myślą J. Woronieckiego – że człowiek wychowuje się „sam dla siebie, 
[choć] przy pomocy innych czynników”39, a jednym z tych najpoważ-
niejszych czynników jest realny, dostępny w polu doświadczenia osobi-
stego, wychowawca. 

To głównie z tego powodu obecność roztropnego wychowawcy, za-
biegającego o nieustanny wzrost tej cnoty w sobie samym, jest niezbędna 
w życiu jego podopiecznych. Czy można nauczyć się roztropności nie 
spotykając się w ogóle z jej wymownymi przykładami, nie obserwując 
konsekwencji działania roztropnego, nie doznając żadnych jej następstw 
na sobie samym? Nie można. Tak jak nie można nauczyć się kochać, nie 
zaznawszy w ogóle przejawów elementarnej troski i miłości ze strony 
innych osób. Choć niekiedy przy odpowiednio wysokim poziomie doj-
rzałości i odpowiedzialności wychowanka nieroztropne zachowania wy-
chowawców (a właściwie pseudowychowawców) mogą skłaniać tego 

                                                 
39 Za: A. Szudra-Barszcz, Czy cnoty można nauczyć?, „Ethos” 2010, nr 92, s. 117. 
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pierwszego do zachowań przeciwnych, nasyconych roztropnością. Taka 
prawidłowość (zauważmy: o bardzo ograniczonym zasięgu) żadną mia-
rą nie pozwala jednak na zachęcanie wychowawców do działań nieroz-
tropnych, a tym bardziej nie usprawiedliwia ich, kiedy takie czynności 
podejmują. 

Potrzeba roztropnego wychowawcy wynika również z tego, że nie-
łatwe wyzwania kulturowe, przed którymi stoi on sam wraz z wycho-
wankiem, wymagają mądrości, odwagi, czasem wręcz heroizmu, uogól-
niając: domagają się obecności innych cnót – właściwie: jedności cnót, w 
stawianiu im (tym wyzwaniom) czoła. To od wychowawcy należy ocze-
kiwać troski o jedność tychże cnót: najpierw w wychowaniu samego sie-
bie, a w następstwie tego – w wychowaniu innych. 

 
Samowychowanie jako fundament roztropnego działania  

wychowawcy  

Priorytet wychowywania samego siebie przez wychowawcę to pod-
stawowy warunek prowadzenia ku roztropności jego wychowanków40. 
Obowiązek samowychowywania, który bierze na siebie roztropny wy-
chowawca, zmusza go nieustannie do stawiania sobie pytań o wartość 
własnej osoby, o osobiste przeżycia i doświadczenia, które mogą stano-
wić ułatwienia lub trudności w podtrzymywaniu więzi z podopiecznym. 
Uzyskane w toku takiej autoanalizy odpowiedzi pomagają wychowawcy 
określić drogi poprawy własnej kondycji moralnej, intelektualnej, du-
chowej czy cielesnej – tak, by stała się ona czynnikiem wspierania rozwo-
ju wychowanka. 

Celem autentycznego wychowania, które w swojej istocie zakłada 
asymetryczność relacji wychowawca – wychowanek, jest ostatecznie sa-
mozniesienie41. Utraciwszy ten cel z pola widzenia wychowawca zmie-
nia się w pseudowychowawcę, a wychowanie staje się pseudowycho-
waniem, przyjmując na przykład postać „wychowania zawładającego” – 
o charakterze ujarzmiającym, polegającym na wykorzystaniu albo two-

                                                 
40 Por. R. Guardini, Wiarygodność wychowawcy, tłum. J. Koźbiał, w: Pedagogika ka-

tolicka, red. A. Rynio, Oficyna Wydawnicza FU KUL. Stalowa Wola 1998, s. 373–381. 
41 J. Filek, Filozofia jako etyka, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2001, s. 117. 
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rzeniu warunków przymusu zewnętrznego, a nie wewnętrznego (samo-
dyscypliny wychowawcy i wychowanka)42.  

Akceptując cel przekształcenia się wychowania w samowychowa-
nie, roztropny wychowawca przede wszystkim ukierunkowuje swoją 
aktywność na doskonałość samego siebie43. Nie zapomina przez to o do-
skonaleniu podopiecznego, bowiem w zabieganiu o najlepszy wymiar 
własnego rozwoju widzi podstawowe narzędzie pomocy wychowanko-
wi w jego wzrastaniu. Dlatego w pierwszej kolejności sobie, a nie innym, 
stawia pytania: „Czy żyję w sposób konsekwentny i odpowiedzialny? 
Czy program, który urzeczywistniam, służy prawdziwemu dobru?”44. 
Rodzic będący wychowawcą roztropnym nie ufa ślepo żadnym, choćby 
najbardziej reklamowanym poradnikom, ale troskliwie wpatrując się  
w swoje dziecko szuka najlepszej drogi, by okazać mu miłość, uczynić je 
szczęśliwym i zdolnym do konstruktywnych relacji z innymi. Nauczy-
ciel jako roztropny wychowawca nie zdaje się bezrefleksyjnie na pro-
gramy, które są mu odgórnie narzucone. Przede wszystkim pyta o to, 
czy jego rzeczywiste działania służą dobru ucznia – wspomaganiu jego 
zdolności, rozwijaniu zainteresowań, jego ogólnemu, zintegrowanemu 
rozwojowi. Taki nauczyciel nie ulega też presji politycznej (ani – tym 
bardziej – nie skazuje na nią swojego podopiecznego), nakazującej mu 
szerzenie określonych treści, jeśli stoją one w konflikcie z dobrem wy-
chowanka, niosąc zagrożenie fałszywego czy nieetycznego przekazu. Jak 
zauważa Jacek Filek, wychowanie w swojej istocie „nie tylko nie jest re-
presją, ale samo, jeśli próbuje być rzeczywistym wychowaniem, represji 
doznaje. Dlatego wielki wychowawca to zwykle wychowawca prześla-
dowany”45. Wychowawca roztropny musi liczyć się z taką ewentualno-
ścią. Jego roztropność domaga się zatem odwagi w dawaniu świadectwa 
swojego życia. 

Takie nieegoistyczne skoncentrowanie się na samym sobie zmusza 
roztropnego wychowawcę do dbałości o każdy czyn, który w jego przy-
padku zakłada zawsze relację do drugiego człowieka. Ta dbałość nie 
oznacza jakiejś ogólnej postawy perfekcjonizmu, lecz wrażliwy i twórczy 

                                                 
42 Tamże. 
43 Jan Paweł II. Cztery cnoty…, dz. cyt., s. 16. 
44 Tamże. 
45 J. Filek, Filozofia…, dz. cyt., s. 115. 
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wysiłek ukierunkowany na konkretne działanie, które ze względu na 
indywidualny charakter uczestniczących w nim podmiotów, jedyność 
uwarunkowań czasowo-przestrzennych, stanowić powinno splot nie-
powtarzalnych czynności. Działanie takie domaga się mądrego przygo-
towania oraz odpowiedzialnej aktywności wychowawcy, nastawionych 
na osiągnięcie dobra moralnego. Dla wyraźnego odróżnienia takiego po-
stępowania od zachowań perfekcjonistycznych (prowadzących niekiedy 
do wypalenia zawodowego nauczycieli), Karol Wojtyła zastrzegł termin 
„perfekcjoryzm”. Oznacza on dążenie człowieka do stawania się lep-
szym przez każdy czyn podejmowany z tym nastawieniem, by był on 
czynem dobrym moralnie46. Roztropny wychowawca jest świadom tego, 
że takie jego dążenia mogą zderzyć się z poważnymi przeszkodami  
w procesie ich urzeczywistniania. 

 
Zagrożenia roztropnego wychowania związane z osobą  

wychowawcy 

Perfekcjoryzm wychowawcy każe mu przyjrzeć się uważnie real-
nym zagrożeniom roztropnego działania, które mogą go osobiście do-
tknąć. Wziąwszy je pod uwagę, roztropny wychowawca będzie próbo-
wał walczyć z nimi albo już ze skutkami ich oddziaływania we własnym 
życiu.  

Realnym zagrożeniem dla roztropnej pracy wychowawczej jest cha-
rakterystyczny dla człowieka masowego triumf retoryki nad czynem  
i świadectwem. Skuteczne socjo- i psychotechnicznie popisy oratorskie 
nauczycieli, którzy bardziej chcą zasłużyć na poklask swoich podopiecz-
nych oraz pochwały i nagrody udzielane im przez przełożonych niż dą-
żyć do wspierania rozwoju wychowanka, mogą przynieść wiele szkód  
w delikatnej materii osobowości ich uczniów. Nierzadko prowadzą do 
zniewolenia psychicznego i emocjonalnego, zwłaszcza tych młodych lu-
dzi, którzy odnajdując swoich idoli, ufają im bezwolnie i bezgranicznie,  
a w swoich działaniach nie kierują się krytycyzmem i odpowiedzialno-
ścią, ale chęcią naśladowania wybranego idola. Nauczyciel-idol uwodzi 

                                                 
46 K. Wojtyła, 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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ucznia, zawłaszcza jego osobowość, pozyskuje oddanego, ale ubezwła-
snowolnionego sługę, którego nie stać na akty działania twórczego, nie-
stereotypowego, otwierającego się na niepowtarzalność międzyludzkich 
relacji. 

Innym poważnym zagrożeniem dla roztropnego działania wycho-
wawcy jest wspominana wcześniej hipertrofia narzędziowości i łatwość 
korzystania z narzędzi. Nieroztropni rodzice coraz częściej zrzekają się 
w dużym stopniu osobistego kontaktu werbalnego z własnym dziec-
kiem, w trakcie którego poruszane byłyby ważne kwestie życia rodzin-
nego (nie tylko problemy, ale też radości w relacjach rodzice-dzieci) na 
rzecz oddziaływania przekazu telewizyjnego czy internetowego. Nieroz-
tropny nauczyciel nadużywa współczesnych możliwości technicznych 
do zagospodarowania prowadzonych przez siebie lekcji. Przykładami 
nauczycielskiej nieroztropności w tym zakresie może być: wykorzystanie 
slajdów, na których jest zapisana narracja odczytywana przez nauczycie-
la „słowo w słowo” (bez pogłębionej refleksji), czy pokaz filmu podczas 
całej lekcji, bez analizy jego treści i dialogu z uczniami na jego temat. 
Podkreślmy jednak z naciskiem, że przykładem nauczycielskiej nieroz-
tropności jest również lekceważenie współczesnych mediów i środków 
technicznych i niewykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno-wycho-
waczym. Sugestywnie dobrany obraz czy seria slajdów, zadana ucznio-
wi własna praca, by w źródłach internetowych znalazł dodatkowe in-
formacje dotyczące aktualnie omawianego w szkole tematu, mogą stać 
się impulsem do zdobywania i utrwalania wartościowej wiedzy osobistej 
ucznia.   

Nie wspomniano wyżej, ze względu na trudność udźwignięcia po-
niżej zarysowanej kwestii, ale też jej fundamentalne znaczenie dla pod-
noszonego problemu, że zagrożenia utrudniające roztropne wychowanie 
czyhają na potencjalnego wychowawcę już u progu jego formalnego 
kształcenia. Wychowawcy wychowawców, czyli nauczyciele akademic-
cy m.in. takich przedmiotów jak pedagogika czy psychologia, sami nie-
rzadko wskazują na mankamenty współczesnego systemu studiowania, 
który pozbawiony jest w dużej mierze możliwości długofalowej formacji 
przyszłego profesjonalisty w zakresie wychowania47. Ponadto owi wy-
                                                 

47 Por. J.M. Brzeziński, Jakiej psychologii (i psychologów) potrzebuje społeczeństwo?, 
„Roczniki Psychologiczne” 2011, nr 2, s. 7–10.  
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chowawcy wychowawców są także przymuszani przez instytucjonalne, 
scentralizowane procedury zarządzania do coraz ściślejszej standaryzacji 
procesu kształcenia, która przenosi punkt ciężkości ich myślenia z dale-
kich celów wychowania (nadających sens ludzkiemu działaniu) na 
skonkretyzowane efekty kształcenia (akcentujące wymiar rzeczowy, ak-
tualny, ale jednocześnie raczej doraźny i krótkotrwały). Trudno w opar-
ciu o takie procedury programowania kształcenia zaplanować tak ważne 
cele wychowawcze, doniosłe w kształceniu pedagogicznym, jak wzbu-
dzanie troski o los drugiego człowieka, trudno też wskazać – co również 
jest wymagane – sposoby pomiaru osiągnięcia efektów kształcenia  
w tym zakresie. Dlatego łatwiej je pominąć w swoich programach, by 
później nie narazić się na zarzut ich nieosiągnięcia lub niewłaściwego 
doboru narzędzi ich pomiaru. Przeobrażenia szkolnictwa wyższego,  
z którymi mamy obecnie do czynienia w Polsce, idą wyraźnie w tym kie-
runku, by awansować i zatrzymywać na uczelni głównie te osoby, które 
publikują w wysoko punktowanych (najlepiej zagranicznych i angloję-
zycznych) czasopismach i szybko zdobywają kolejne stopnie awansu 
zawodowego. Przemiany te ograniczają jednocześnie (albo wykluczają) 
możliwości zatrudnienia tych osób, które mają wybitne osiągnięcia dy-
daktyczne, ale nie uczestniczą w wyścigu o liczbę publikacji, przegrywa-
ją w zawodach na błyskotliwą karierę naukową, skupiając się nie na tym, 
by oddawać swoje dzieła do publikacji we „właściwych miejscach” i we 
„właściwym czasie”, ale na tym, by pisać mądrze. To pośród tych osób 
znaleźć można roztropnych wychowawców potencjalnych wychowaw-
ców profesjonalnych, otwartych na relacje ze studentami, choć jednocze-
śnie będących wymagającymi nauczycielami akademickimi – mają oni 
bowiem świadomość współodpowiedzialności za przygotowanie studiu-
jących do podźwignięcia dzieła wychowania.  

W sytuacji, gdy uczelnie kształcące w zakresie wiedzy pedagogicz-
nej i kompetencji wychowawczych nie radzą sobie z roztropnym zorga-
nizowaniem procesu studiowania, gdyż, aby zachować prawo do swoje-
go istnienia, muszą głównie podporządkować się przepisom płynącym z 
zewnątrz, pozostaje liczyć przede wszystkim na roztropność studenta, 
który jako człowiek dorosły i odpowiedzialny będzie szukał możliwości 
takiego zorganizowania swojego formalnego i nieformalnego procesu 
kształcenia, by wspomagał go on skutecznie w nabywaniu i rozwijaniu 
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kompetencji niezbędnych w pracy wychowawczej. Nie jest chyba jednak 
roztropne obarczać wprawdzie dorosłe, ale wciąż młode i raczej niedo-
świadczone wystarczająco osoby całym ciężarem odpowiedzialności za 
proces przygotowania do bycia profesjonalnym wychowawcą. 

Biurokratyzacja procedur organizacji studiów oraz samego procesu 
studiowania, masowość ich podejmowania i praktyka zwiększania li-
czebności studentów w grupach, niestety, coraz bardziej depersonalizują 
relacje pomiędzy studentem a nauczycielem akademickim. Sprawiają, iż 
student – potencjalny wychowawca skupia się w dużej mierze na wy-
pełnianiu formalnych zaleceń. Co gorsza, później, jako profesjonalny na-
uczyciel, w nieco inny sposób, jak to miało miejsce na uczelni, również 
zobligowany jest do wyjątkowej dbałości o zachowanie procedur. Coraz 
bardziej jego pozytywna ocena zależy od dochowania wierności proce-
durom, a nie uczniowi i jego dobru.  

W tej sytuacji realnym zagrożeniem dla roztropnego działania wy-
chowawczego są różne formy gnuśności nauczyciela, które pełnią rolę 
swoistych mechanizmów obronnych przed zarzutami nieprofesjonali-
zmu. Gnuśność poznawcza skłania nauczyciela do posługiwania się ste-
reotypami, czy określonymi programami w przekazywaniu wiedzy. 
Gnuśność aksjologiczna zezwala na zwolnienie się z aktów wartościo-
wania własnej i uczniowskiej aktywności, a zmusza do przyjęcia tego, co 
zostało odgórnie wypracowane, niekiedy narzucone ze względu na tzw. 
poprawność polityczną. Gnuśność paranoiczna (szczególnie bolesna dla 
uczniów, ale też dla pozostałego grona pedagogicznego) nasyca aktyw-
ność nauczyciela toksyczną podejrzliwością wobec innych ludzi, wyzwa-
la zachowania niszczące relacje z uczniami i współpracownikami, a jed-
nocześnie wiąże się z chorobliwym perfekcjonizmem i przesadnym ak-
tywizmem – nie prowadzącym do konstruktywnych rozwiązań proble-
mów, w które uwikłana zostaje duża część społeczności szkolnej. 

Wiele zjawisk związanych z pracą wychowawczą, i to nie tylko tą 
profesjonalną (na przykład nauczycielską), niejako zwalnia współcze-
snego wychowawcę z obowiązku pracy nad własną roztropnością. Ukie-
runkowuje go natomiast na wierność instytucjom, programom, na swo-
istą poprawność polityczną, a w o wiele mniejszym stopniu na osobę 
wychowanka. Taka sytuacja znosi wychowanie i zamienia je w jego po-
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zór – w pseudowychowanie48, znosi z pola widzenia wychowawcy pod-
stawową rację jego istnienia i działania – troskę o dobro wychowanka.  

 
Osoba wychowanka jako wołanie o roztropność wychowawcy 

Wychowawca, który nie rozpoznał w samym sobie i w rzeczywisto-
ści z nim związanej zagrożeń wychowania cnoty roztropności, będzie 
miał z pewnością poważne trudności w rozpoznaniu uwarunkowań 
wzrastania w tej sprawności moralnej przez powierzonego mu wycho-
wanka. Tymczasem możliwość roztropnego wychowywania wymaga 
szczególnej wrażliwości w odczytywaniu dynamicznych właściwości 
samej osoby wychowywanej, jak i całego kontekstu społeczno-kulturo-
wego, w którym ona żyje. 

Współczesne młode pokolenia mają – jak się zdaje – o wiele lepsze 
warunki życia niż pokolenia minione. Ale – jak się z kolei okazuje – 
pewna łatwość egzystencji jest równocześnie poważnym czynnikiem 
utrudniającym dojrzewanie i wzrastanie w roztropności. Ponadto współ-
czesność przyniosła wiele zjawisk (także tych opisanych w drugim 
punkcie niniejszych rozważań) naprawdę trudnych do rozwiązania,  
a skazujących znaczącą część dzieci i młodzieży na przeżywanie dotkli-
wej samotności, małowartościowości, wyobcowania ze społeczności lo-
kalnej, czy nawet z rodziny. Zjawiska te dotykają wychowanków pocho-
dzących z różnych grup społecznych. Dziecko osób bogatych, otoczone 
drogimi zabawkami, rozpieszczane dobrami materialnymi, może mieć 
poważne trudności w stawianiu sobie granic działania dozwolonego, 
jednocześnie może być naprawdę nieszczęśliwe z powodu skąpej ilości 
czasu i uwagi poświęconej mu przez rodziców. Coraz bardziej prze-
myślnie kamuflowane formy przemocy wobec dzieci (również te inicjo-
wane drogą komunikacji internetowej) naznaczają wiele z nich piętnem 
często niewidocznym, ale nieusuwalnym przez lata, a czasem przez całe 
życie. 

Biorąc pod uwagę dużą zmienność zjawisk społecznych i kulturo-
wych oraz niepowtarzalność każdej ludzkiej osoby, roztropny wycho-
wawca nieustannie podejmuje próby zrozumienia rzeczywistości, w któ-
rej żyje jego podopieczny, i nie zaniedbuje poznania go w wymiarze in-

                                                 
48 J. Filek, Filozofia…, dz. cyt., s. 82–120. 
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dywidualnym. Zmierza do rozbudzenia w wychowanku wiary we wła-
sną wartość i uwrażliwia go na potrzebę odniesienia tej wartości do 
wspólnoty z innymi osobami – ukierunkowania na cel, jakim jest zarów-
no dobro indywidualne, jak i dobro wspólne. „Pedagogia cnót uczy (…) 
– jak pisze Anna Szudra-Barszcz – że niezbędne w wychowaniu są zna-
jomość celu (…) oraz jego stała konfrontacja z dobrem człowieka”49. Celu 
tego nie można narzucić. Otwarcie nań wychowanka domaga się tego, 
by niejako nauczyć go chcieć, by oddziałując na jego wolę („na jej kieru-
nek i siłę”) nie naruszać jego wolności – nie zmuszać go na przykład do 
bezrefleksyjnego powtarzania czynności według określonego wzoru50. 

Jak to robić? Na pewno należy w tym procesie wrażliwie liczyć się  
z prawidłowościami rozwoju wychowanka i z jego osobistymi i sytu-
acyjnymi uwarunkowaniami. Nie zapominając przy tym – jako o pew-
nych narzędziach wychowania – o takich ważnych dobrach kulturo-
wych, jakimi są świadectwa ludzi bliskich wychowankowi za sprawą 
czy to miejsca, czy czasu, a przede wszystkim podobnych doświadczeń, 
w zmaganiu się z trudnościami egzystencjalnymi. To są ciągle słabo wy-
korzystywane przekonujące źródła wzorów postępowania roztropnego, 
niekiedy o charakterze heroicznym. Pasje i autentyczne zaangażowanie 
młodych ludzi, związane z tworzeniem różnych grup rekonstrukcyj-
nych, poznawaniem dziejów określonej społeczności i indywidualnych 
biografii ludzkich, przekonują, iż wiedza historyczna może dostarczyć 
bogatego materiału w nabywaniu i utrwalaniu cnoty roztropności u wy-
chowanka. 

Niemniej jednak ponad wszystkie narzędzia roztropnego wycho-
wania zdaje się wyrastać wspominany już wcześniej, ale – dodajmy do 
tego, co zostało już powiedziane – budowany w życiowym dialogu  
z wychowankiem, trud samowychowania wychowawcy, bowiem, jak 
argumentuje cytowany już wcześniej Jacek Filek:  

Tempo zmian charakteryzujące obecne czasy sprawia, iż właści-

wy wychowywaniu dystans międzypokoleniowy niepomiernie wzra-

sta. Wychowawca jest najczęściej człowiekiem z „wczoraj”, wychowa-

nek zaś jest z reguły człowiekiem „z jutra”, cóż mogą oni sobie powie-

                                                 
49 A. Szudra-Barszcz, Czy cnoty…, dz. cyt., s. 118. 
50 Tamże, s. 117–118. 
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dzieć, jak się zrozumieć? Zwiększony dystans międzypokoleniowy 

czyni więc mało przydatnymi wszystkie te środki wychowawcze, które 

zakładają bliskość pokolenia wychowujących i pokolenia wychowywa-

nych. Natomiast mimo wzrastającego dystansu międzypokoleniowego 

siła oddziaływania własnego trudu samowychowywania się wycho-

wawcy nie ulega osłabieniu51. 

Pedagogia cnoty roztropności domaga się dialogu autentycznie sa-
mowychowującego się wychowawcy z wychowankiem, który otoczony 
troską tego pierwszego, upewniany co do swojej niepowtarzalnej warto-
ści, doświadcza warunków, w których sam może podjąć trud roztropne-
go rozwijania własnej osoby i budowania wspólnotowych relacji z in-
nymi52. Niedocenianie tej sprawności moralnej przez decydentów życia 
społecznego, organizatorów rzeczywistości wychowawczej, zastępowa-
nie jej przez (pseudo)wychowawców substytutami w postaci zachowań 
perfekcyjnie realizujących biurokratyczne zarządzenia, uniemożliwia ten 
dialog, niszczy fundamenty wychowania, a przede wszystkim poważnie 
utrudnia pomyślny rozwój osoby wychowanka i jego otwarcie na 
współpracę z innymi ludźmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 J. Filek, Fenomenologia…, dz. cyt., s. 119. 
52 A. Szudra-Barszcz, Czy cnoty można nauczyć?, „Ethos” 2010, nr 92, s. 108 
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PRUDENCE AS THE UNDERVALUED TEACHERS’ MORAL VIRTUE 

 

This article is a pedagogic analysis of prudence – one of four main cardinal vir-
tues (beside justice, temperance and courage). The author describes advantages of 
prudence which is a leading moral virtue and as such is strongly related to intellec-
tual virtues. As a result, it constitutes the essential binding agent of the rational and 
practical cognition, promoting the human activity motivated by moral good. This 
extremely important virtue is today undervalued. It is often associated merely with 
the ability of selecting appropriate means for attaining a chosen goal. However, it’s 
connection to the sphere of values and moral norms is often omitted, which has 
damaging effect on pupils’ education. Teacher who in his education activity doesn’t 
take in account the question of other people’s good (here: his pupils’ good), – which 
is vitally connected with the virtue of prudence – is not oriented at creating a per-
sonal relationship with his pupil but rather at reaching definite concrete objectives 
(for example realization of a program or getting personal material gains). Such a 
teacher is not sensitive to his pupils’ actual needs. Nevertheless, for the pupils’ good, 
prudence need to become the crucial moral virtue of the teacher, assisting him in 
successful efforts to form pupils’ characters. 

Translated by Gabriela Dziaczkowska 
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RADZENIE SOBIE W ŻYCIU JAKO WYRAZ ROZTROPNOŚCI 

 

Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca!  

(Quidquid agis, prudenter agas et respice finem!) 
 

Wstęp 

Jak podaje J. Woroniecki, ujęcia biblijne wzywają do roztropności, 
„tj. do przewidywania, do czuwania, słowem do rozumnego zastano-
wienia się nad tym, co należy robić, aby dojść do zamierzonego celu”1. 
Jeśli budujesz wieżę (Łk 14,25-35), to policz, czy stać cię na wykończenie, 
inaczej będą się z ciebie śmiali. Nie każdy cel jest do podjęcia. Jeśli 
wyruszasz na wojnę, to zastanów się, czy jesteś zdolny pokonać 
przeciwnika, jeśli dysponujesz takimi a nie innymi siłami.  

Owidiusz powiada: Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz 
końca! Jeśli prowadzisz handel, bo masz zamiar zarobić na życie, to 
kupuj taniej, a sprzedaj drożej, bo nie ma innego sposobu osiągania 
zysku jak obniżanie kosztów lub podnoszenie ceny. Zatem „patrz 
końca!” oznacza przewiduj, czy wybrany sposób (jeden z wielu) okaże 
się skuteczny. Czy zatem chodzi tu o sprawne i skuteczne osiąganie 
celów2, które jest istotą zarządzania?  

Roztropność wydaje się być synonimem   s z t u k i   zarządzania, ale 
rozumianej szerzej niż tylko jako technika określania celów i metod ich 
realizacji. Jak wykazałem wcześniej, w roztropnym zarządzaniu chodzi 
również  o  j a k o ś ć   samych celów, które powinny gwarantować speł-
nienie działającego3. Skąd czerpiemy takie cele? 

                                                 

1 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II: Etyka szczegółowa. Część 1, Redakcja 
Wydawnictw KUL, Lublin 1986, s. 16. 

2 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998. 
3 H. Jarosiewicz, Psychologia kierowania szkołą. Jak sprawczo, twórczo i sprawnie 

rozwijać talenty?, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2010. 
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Sam termin „roztropność” pochodzi od greckiego froneo, tj. myślenie, 
i wskazuje na jakiś „sposób myślenia” (fronesis). U Arystotelesa4 
roztropność dotyczy rzeczy praktycznych, związanych z celowym i świa-
domym działaniem; to rozsądek, praktyczna mądrość. Zaś rozsądek jest 
to „trwała dyspozycja do działania opartego na trafnym rozważeniu tego, 
co dla człowieka jest dobre lub złe”5. Roztropność jest „cnotą myślenia”, 
dzięki której obiera się właściwe środki wiodące do obranego celu,  
a w rezultacie do szczęścia. 

Chcąc przybliżyć ów „sposób myślenia”, należałoby zwrócić uwagę 
na to, że pojęcie to obejmuje nie „czystą” myśl (która rządzi się logiką 
formalną), ale myśl uwikłaną w świat zamysłów, zamiarów i dążeń, 
czyli w życie z jego swoistą logiką, którą współcześnie określa się jako 
logikę pragmatyczną6. 

Powstaje pytanie, o co właściwie chodzi w tej wyjątkowej „dyspo-
zycji do działania”? O trafne cele, o odpowiednie środki, czy może o 
pewną  j a k o ś ć   d z i a ł a n i a ,  która bazuje na zastanowieniu się nad 
celami i środkami? W artykule tym chcę wykazać, iż roztropność jest nie 
tylko jedną ze sprawności, ale jest sprawnością, która funduje wszystkie 
inne sprawności moralne. Jest narzędziem do produkcji innych narzędzi. 
To nie tyle umysł, ile wola w działaniu.  

 
 
Rozwinięcie 
Życie jako wytwór roztropności 

K. Twardowski, założyciel szkoły lwowsko-warszawskiej, stworzył 
koncepcję czynności i wytworów7, która wyjaśnia powstawanie wszem-
kich wytworów. W niniejszym artykule całe życie ludzkie zostało ujęte 
jako wytwór specyficznej czynności, którą można określić terminem 

                                                 

4 Arystoteles, Słownik terminów Arystotelesowych, w: Arystoteles. Dzieła wszystkie, red. K. 
Narewski, WN PWN, Warszawa 1994, s. 124. 

5 Arystoteles, Etyka nikomachejska, t. 5, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, tłum.  
D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, 1140 b 5n, 20 n.  

6 K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965. 
7 K. Twardowski, O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, 

gramatyki i logiki, w: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965. 
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„roztropność”. W dalszym ciągu rozważań przybliżymy treść tego 
pojęcia, skupiając się na jego aspektach psychologicznych. 

Aparat pojęciowy koncepcji Twardowskiego okazuje się być doskona-
łym narzędziem analiz dla zjawisk psychicznych. Kiedy Wojtyła pisze, że 
„jeżeli mówimy zdaniami, to dlatego, że myślimy sądami”, to nawiązuje 
bezpośrednio do koncepcji Twardowskiego i jego rozumienia logiki8.  

Jeden ze znakomitych współczesnych logików Józef Maria Bocheński 
widzi w roztropności podstawową zasadę życia, związaną z realizacją 
samorządu, tj. zarządzania własnym życiem. Chodzi o to, jak ów 
samorząd powinien w praktyce wyglądać? Jako pierwsza pojawia się 
roztropność, rozumiana jako mądrość w praktyce, która polega na tym, 
aby rozsądnie działać dla osiągnięcia dobrego życia. Określenie „dobre 
życie” wskazuje na coś więcej niż po prostu cel. Zwierzę działa celowo, 
lecz nie dlatego, iż dąży do dobrego życia. Zasadą jego działań jest nie 
roztropność, lecz instynkt. Ludzka roztropność jest czymś analogicznym 
do instynktu, lecz nie wrodzonym, lecz nabywanym w drodze doświad-
czenia i refleksji. 

Lektura Podręcznika mądrości tego świata9 pozwala wyrobić sobie 
pewne ogólne wyobrażenie, o czym mówimy. Bocheński odróżnia Roz-
tropność w myśli i roztropność w czynie10, zgodnie z powszechnym 
odróżnianiem fazy preparacji od fazy realizacji czynu11 (Woroniecki). Stąd 
też pisze on: w planowaniu działaj roztropnie (zasada 5) i z umiarem 
(zasada 6), a w realizacji z mocą (zasada 7). Roztropne planowanie 
wymaga pogłębionego namysłu nad własnym życiem, na co składa się 

                                                 

8 Znaczeniem wypowiadanych zdań są sądy, zaś treścią sądu, jego sensem, jest prawda 
bądź fałsz. Jeśli zdania nie są wypowiadane, lecz – jedynie – przedstawiane, np. na kartce 
papieru, to wówczas wysiłek badania sądów i ich zawartości treściowej tworzy logikę. Jej 
przedmiotem są sądy sztuczne, a wytworem (artefaktem) sztuczne zdania, zdania logiczne,  
a nie realne (K. Twardowski, j.w.). Tym niemniej, a właściwie – dlatego, ćwiczenie się w 
wydawaniu takich sztucznych sądów pomaga w realnym życiu, gdyż, jak podaje logik  
K. Ajdukiewicz, „kto jasno i konsekwentnie myśli, ściśle i z ładem się wyraża, poprawnie 
wnioskuje i uzasadnia swe twierdzenia, o tym mówimy, że myśli i mówi logicznie”  
(K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1959). 

9 J.M. Bocheński, Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1992. 
10 Tamże, s. 31. 
11 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II: Etyka szczegółowa. Część 1. 
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m.in. poznanie siebie (zasada 5,15), czemu należy codziennie poświęcić 
odrobinę czasu (zasada 5,151).  

I tu dotykamy sprawy zasadniczej, to jest przedmiotu działania 
(zasada 8). W samorządzie przedmiotem tym jest… sam działający 
podmiot. Jest to duża trudność, gdyż podmiot ten może być ujęty 
obiektywnie, a więc właśnie „przedmiotowo”, lub subiektywnie, w pry-
macie samych tylko emocji i uczuć.  

Zadaniem analiz etycznych i psychologicznych będzie pokazanie, w 
jaki sposób podmiot dojrzewa na drodze od moralności autonomicznej 
podmiotowej, do moralności autonomicznej, ale przedmiotowej.  

 
Etyka a roztropność 

W etyce roztropność jest ujmowana jako cnota (sprawność) dobrze 
wychowanego sumienia. Woroniecki odróżnia poznanie teoretyczne od 
poznania praktycznego. W tym drugim „wola przenika do wnętrza 
sądów (quoad specificationem) i bierze czynny udział w kształtowaniu 
wszystkich postanowień, decyzji i nakazów, mających kierować naszym 
postępowaniem”. A to dlatego, że chodzi o „zdecydowanie, czy dana 
czynność odpowiada upodobaniu, którego wykładnikiem jest wola”. 

Kończą się te procesy „postanowieniami, które mają też cechę 
pewności, ale jest to pewność zupełnie innego rodzaju niż ta, do której 
może nas doprowadzić rozumowanie teoretyczne. W odróżnieniu od 
tamtej – metafizycznej lub fizycznej – nazywamy ją pewnością moralną,  
i źródłem jej jest nie oczywistość przedmiotu poznanego przez rozum, 
ale stałość woli w upodobaniu obranego celu”12. 

Ta funkcja psychiki, „którą nazywamy poznaniem praktycznym, 
przenikniona jest do głębi wpływem woli, iż udział czynnika po-
żądawczego nie może być z niej wykluczony. Jest to niewątpliwie proces 
poznawczy, jest to myślenie, ale któremu wciąż towarzyszy, i to nie od 
zewnątrz, lecz w samym jego wnętrzu, prąd chcenia, słabszy lub 
silniejszy, zależnie od napięcia woli w upodobaniu sobie jakiegoś celu. 
(…) Woluntaryści wszelkich odcieni, z Dunsem Szkotem na czele, 
woleliby w tym procesie widzieć myślące chcenie, (...) ale jest rzeczą 
oczywistą, że czynnik poznawczy tu przeważa i nadaje kierunek, 

                                                 

12 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II: Etyka szczegółowa. Część 1, s. 18. 
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podczas gdy wola dostarcza napędu duchowego i wprawia w ruch 
wszystkie pozostałe czynniki naszej psychiki (...) Toteż gdy chcemy ująć 
w skrót praktyczną działalność naszego rozumu, należy ją nazwać nie 
myślącym chceniem, ale raczej chcącym myśleniem, tj. myśleniem 
przeniknionym chceniem i nadającym mu za to jego kierunek. (…) 
Cnotą, mającą zapewnić naszemu chcącemu myśleniu tę sprawność 
[poznania praktycznego] i wynikające z niej pewność i spokój, jest 
właśnie roztropność”13. 

Specyfiką roztropności jest to, iż łączy dwie różne władze/dyna-
mizmy: wolę i intelekt. Dlatego tak trudno trafnie ją ująć. Woroniecki 
łączy sumienie z refleksją, tj. ze zdolnością „zastanawiania się rozumu 
nad wewnętrznymi procesami psychicznymi, nad własną swą działal-
nością woli”14. Wytworem wielowiekowej refleksji nad procesami psy-
chicznymi, które biorą udział w sprawnym działaniu, jest następujący 
model przedstawiony na rysunku 115. 

W modelu tym zobrazowany jest proces formowania się czynu, idąc 
od ogółu, tj. od pomysłu, do szczegółu, tj. do aktu woli (nr 9), który 
określa on właśnie terminem „roztropność”, która „tropi i przez to toruje 
drogi do nakazów mających czynność wykonać”. Jest to „sprawne 
pokierowanie wykonaniem”. Roztropność pojawia się pomiędzy fazą 
zamierzenia a fazą wykonania.  

Można wskazać na kilka poziomów przygotowania się do działania. 
Poziom najogólniejszy – światopoglądowy – to pomysł (nr 1) i upodoba-
nie (nr 2) do określonych dóbr. Poziom osobowości pozwala na określe-
nie celów aktywności (zamysł nr 3 i zamiar nr 4). „Cel jest projekto-
wanym stanem rzeczy, który jednostka zamierza osiągnąć po podjęciu 
działania”16. Ktoś np. chce być psychologiem, aby pomagać ludziom w 
osiąganiu zdrowia psychicznego (dobro do osiągnięcia). Zatem cel 
trzeba odczytać, zaś kierunek można stworzyć. Można to uczynić drogą 
prób i błędów, bądź za pomocą namysłu (nr 5). Wymaga to rozwagi, aby 
sposób do celu był  odpowiedni do celu i adekwatny do sytuacji. Zwykle  

 
                                                 

13 Tamże, s. 19. 
14 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I: Etyka ogólna, 1986, s. 112. 
15 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II: Etyka szczegółowa. Część 1, s.  20. 
16 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987, s. 23. 
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6. Przyzwolenie

(władza)

7. Rozmysł

(rozsądek)

8. Wybór

(postanowienie)

9. Nakaz

(roztropność)

10. Wykonanie 

czynne

4. Zamiar

(cel)

5. Namysł

(rozwaga)

2. Upodobanie

(dobro)

3. Zamysł

1. Pomysł

11. Wykonanie 

bierne

12. Zadowolenie

13. Osąd przebiegu

 

Rysunek 1. Model procesu sumienia wg J. Woronieckiego 

takich dróg do celu jest więcej niż jedna. W końcu trzeba wybrać jedną  
z dróg, a jej wskazanie to zadanie rozmysłu (nr 7), w którym potrzebny 
jest rozsądek. Rzecz polega na tym, że pewne drogi bardziej „pasują” 
człowiekowi i chętniej je wybierze, inne mniej. W wyborze, jak podkreśla 
Woroniecki, duże znaczenie ma to, co   n a j o d p o w i e d n i e j s z e , a nie 
co  n a j s ł u s z n i e j s z e . Podjęte działanie musi bowiem być wykonal-
ne. Trzeba uwzględnić możliwości wykonania, pod czym rozumie się 
stan dynamizmów podmiotu (nr 10). 
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Nasuwa się spostrzeżenie, iż w planowaniu czynu należałoby od razu 
uwzględnić to, kim jest wykonawca. To tak, jakby ktoś pisał scenariusz roli 
pod konkretnego aktora, który ma ją odegrać. W przeciwnym razie nawet 
najlepsze postanowienie (nakaz) spełźnie na niczym. 

W ujęciu Woronieckiego sprawność jest głównym przedmiotem 
wychowania, ale wychowania rozumianego jako etyka stosowana. Stąd 
tytuł jego głównego dzieła brzmi Katolicka etyka wychowawcza. Podkreśla 
on, że „nie może wystarczyć moraliście pouczać o pojedynczych czynach 
dobrych lub złych, on musi pouczyć o tym procesie psychicznym, za 
pomocą którego należy się do dobrych czynów usprawnić, a od złych 
odzwyczajać”17. Nie wystarczy tu filozoficzna koncepcja władz, 
odziedziczona po antropologii i psychologii racjonalnej18. Dlatego też 
zaproponowałem model egzystencjalno-dynamiczny człowieka19, który 
tutaj rozwijam. 

We wzmiankowanej tu analizie procesu psychicznego chodzi o uka-
zanie, w jaki sposób wola przenika intelekt, a intelekt kieruje wolą. Oba 
te zagadnienia są w psychologii praktycznie nieznane, gdyż zrezy-
gnowano z wyróżniania woli jako odrębnej władzy czy też dynamizmu. 
Pozostał jedynie dynamizm emocji, stąd też mówi się o inteligencji 
emocjonalnej20, która stała się mało udanym odpowiednikiem „chcącego 
myślenia”. 
 

Pojęcie sprawności w psychologii 

Na gruncie samej psychologii mamy problem z przybliżeniem 
pojęcia sprawności moralnej (cnoty), bo choć termin ten opisuje procesy 
psychiczne, to ujmuje się je w relacji do zasad (norm), które wpływają na 
te procesy. Mamy zatem do czynienia z procesem usprawniania, a więc 

                                                 

17 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I: Etyka ogólna. 
18 M. Krąpiec, Psychologia racjonalna, RW KUL, Lublin 1996. 
19 H. Jarosiewicz, Psychologia kierowania szkołą...; H. Jarosiewicz, Psychologiczny 

model sprawności moralnych, w: Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczy-
wistosć, red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 47-79; H. Jarosiewicz, Psychologia dążeń i skłonności 
zawodowych, 2012 (w druku). 

20 D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2006. 
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ze zjawiskiem, które sytuuje się na pograniczu psychologii, pedagogiki  
i etyki. W artykule tym chcę opisać ten proces. 

W języku etyki względnie trwałym wytworem procesu uspraw-
niania jest sprawność, rozumiana jako zdolność samodzielnego postępo-
wania zgodnego z prawem moralnym. Jest oczywiste, że również  
w psychologii zdolność do samodzielnego postępowania jest znana  
i doceniana. Określa się ją terminem „charakter”.  

Wiedza na temat charakteru jest dobrze ugruntowana w myśli 
psychologicznej, a wybitny polski psycholog M. Kreutz był znawcą 
problematyki woli i charakteru. Rozumiał on charakter jako wytwór 
pracy nad sobą, w której sam podmiot określa zarówno cele, jak i zasady 
ich realizacji21. W okresie powojennym problematyka woli i charakteru 
została odsunięta z głównego nurtu zainteresowań psychologów przez 
refleksję nad temperamentem, rozwijaną na gruncie behawioryzmu  
i pawłowizmu. Postępujący zanik zrozumienia, czym jest usprawnianie, 
prowadzi do kryzysu w wychowaniu i do braku charakterów jako 
wytworu wychowania. Dlatego tak ważną sprawą jest powrót na grun-
cie refleksji teoretycznej do koncepcji czynności i wytworów, która – jak 
zauważa to sam Autor22 – pozwala oddać istotę nauk humanistycznych, 
w tym psychologii jako nauki podstawowej. 

Najogólniej rzecz ujmując, charakter jest to skutek nieprzechodni 
postępowania23. W przyjętej tu terminologii koncepcji czynności i wy-
tworów jest to tzw. wytwór sztuczny24, gdyż nie powstaje on sponta-
nicznie, lecz w wyniku powtarzania pewnych zachowań (ćwiczenia). 
Zachowania takie są wytworem czynności zastępczych, tj. ruchów 
kierowanych zasadami25. 
                                                 

21 M. Kreutz, Kształcenie charakteru, RW KUL, Lublin 2007. 
22 Nasuwa się możność wyróżnienia w całokształcie badań naukowych pewnej grupy 

nauk w ten właśnie sposób, że się za ich wyłączny lub główny przedmiot uzna wytwory 
psychiczne. Pojęciu tych nauk odpowiadałaby może najlepiej nazwa „nauk huma-
nistycznych”. 

23 H. Jarosiewicz, Charakter jako skutek nieprzechodni postępowania, „Cywilizacja” 2008,  
nr 26, s. 50-63. 

24 K. Twardowski, O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki, w: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965. 

25 M. Kulczycki ujął to trafnie jako „procesy organizowania siebie” do życia, które mają 
na celu przygotowanie się do życia, tak jak ćwiczenia sportowe przygotowują do zawodów. 
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Zadaniem, jakie staje przed refleksją psychologiczną, jest nie tylko 
zarysowanie procesu kształtowania się charakteru, ale szerzej rozumia-
nego procesu usprawniania czynności psychicznych w kierunku określo-
nych wytworów. Dlatego w dalszym wywodzie opiszemy różne pozio-
my sprawności moralnych, jako wytwór procesu usprawniania. 

 
 
Model procesu usprawniania 

Rekonstruując proces usprawniania, nawiążę do opisu procesu 
sumienia podanego przez Woronieckiego. W psychologii znajdujemy 
analogiczną próbę, jaką podjął M. Kulczycki w koncepcji rozwiązywania 
problemów życiowych26. W podanym tu opisie zjawisk odwołam się też 
do modelu dynamiczno-egzystencjalnego osoby, w którym wyróżniłem 
cztery sposoby istnienia podmiotu, odróżniając dwa wymiary: 
podmiotowo-przedmiotowy i materialno-duchowy (rysunek 2). 

osobiste 
(podmiotowe)

psychiczne 
(przedmiotowe)

m
a
te
ri
a
ln
e

d
u
c
h
o
w
e

MYŚLENIE
„umysł”

DĄŻENIE
„serce”

WIEDZA
„dusza”

ENERGIA

o
d
z
w
i
e
r
c
i
e
d
l
e
n
i
e

p r z e ż y c i e

= u p o d m i o t o w i e n i e

aspekt 
podmiotowy

aktywności

aspekt 
przedmiotowy

aktywności

p
rz
e
ż
y
c
ie

w
a
rt
o
ś
c
i

poznanie

=uprzedmiotowienie

 

Rysunek 2. Dynamiczno-egzystencjalny model podmiotu osobowego 

                                                 

26 M. Kulczycki, Psychologiczne warunki radzenia sobie w życiu, w: Poradnictwo wobec 
złożoności problemów człowieka i świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
1990. 
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W analizie zjawisk zaczynamy od opisu wykonania, czyli od 
aspektu podmiotowego i materialnego, a więc od dynamizmów, których 
wytwory dane są w obserwacji jako działanie. Działanie rozumiemy 
jako kontakt dwóch bytów, z których jeden zmienia stan drugiego.  
U modelu Woronieckiego jest to wykonanie b i e r n e  (nr 11), czyli – jak 
to ujmuje Kulczycki – konkretne „psychiczno-motoryczne próby wywo-
łania rzeczywistych zmian istniejącej sytuacji w jej wymiarach zew-
nętrznym i wewnętrznym”27. 

Oczywiście zadajemy sobie pytanie, dlaczego wykonanie to jest 
takie, a nie inne. Wyjaśniając fakty, przechodzimy do opisu psycholo-
gicznego, w którym działanie ujęte jest głębiej, jako zachowanie. 
Zachowanie jest przejawem stanu dynamicznego podmiotu, a następnie 
samego podmiotu, tj. osoby.  

Mówiąc o „zachowaniu” zakładamy implicite byt złożony, którego 
forma jest formą pozwalającą na życie, to jest na proces przejścia od 
potencji do aktu. Byty nieożywione działają, byty żywe – zachowują się. 
Dlatego też – w języku koncepcji czynności i wytworów K. Twardow-
skiego – zachowanie nie jest reakcją na bodziec, ale wytworem czynności  
i uczynnień. Termin „uczynnienie” opisuje wytwór działania otoczenia 
na dany byt, np. reakcja na bodziec. Podkreślamy w ten sposób, że 
aktywność ma dwa przejawy, działanie i przeżycie działania, co dalej 
opiszemy. Zachowanie jest to „wytwór” uczynnień i czynności, a więc 
sposób „dziania się” i „działania”.  

Termin „osoba” (dążenia serca) wskazuje na wymiar duchowy 
podmiotu, który jest dany wraz z przeżyciem stanu dynamizmów. Osoba 
przeżywa, że coś jest dla niej wartościowe lub nie, czyli – w języku psy-
chologii – orientuje się w swej sytuacji, w swoim położeniu życiowym. 
Wybiera to, co przeżywa, jako wartość i pragnie tego. Oddaje to termin 
„wybór” (nr 8). Początkowo jest to wybór spontaniczny, bez poznania 
sytuacji (aspekt materialny i przedmiotowy) i umysłowego jej odzier-
ciedlenia (aspekt przedmiotowy i duchowy). Wybór to tyle, co „postano-
wienie”, w którym osoba upodmiotawia to, co „widzi” umysł. Nazywa 
się to też interioryzacją, czyli uznaniem przedstawionej treści za „swoją”. 

                                                 

27 Tamże, s. 22. 
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Jest to również przeżycie, lecz nie przeżycie wartości bodźca, lecz 
przeżycie wartości tego, co wymyślił umysł.  

Właśnie na przygotowanie, czy też zaprojektowanie wartościowego 
działania składa się cała faza zamierzenia czynu, co w dalszej części 
artykułu opiszemy jako „rozwiązywanie problemu”. Problem „zawiązuje 
się” w momencie przeżycia zmiany, spowodowanego działaniem z zew-
nątrz pogorszenia położenia życiowego, np. w postaci złych warunków 
atmosferycznych. O d p o w i e d z i ą  na to przeżycie i pragnienie zmia-
ny sytuacji jest podjęte działanie, które jest wyrazem zachowania zmie-
rzającego do poprawy tego położenia na korzystniejsze. 
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Rysunek 3. Panowanie sobie jako wytwór „ja” podmiotowego 

Termin „nakaz”, w którym Woroniecki oddaje istotę roztropności, 
to moment, w którym rozum „zarządza wprowadzenie w czyn tego 
wszystkiego, co zostało zamierzone”. Człowiek dysponuje naturalną dla 
swego gatunku zdolnością do władania sobą, co jest związane z dyna-
mizmem woli. Na dynamizm ten składa się zarówno zdolność do zdyna-
mizowania siebie, swych dynamizmów reaktywnych i emotywnych,  
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a więc dynamizm natury, jak i motyw, czyli przedstawienie poznawcze, 
które określa kierunek tego zdynamizowania28.  

Jak widać z naszego modelu, pojawiają się dwa zagadnienia: motyw 
i jego wartość dla podmiotu. Kierunki działania woli trzeba dopiero 
określić. Jednak z wielu nasuwających się motywów tylko jeden osoba 
uznaje za „własny”, czyli wyda o nim sąd, iż jest   s ł u s z n y   i upodmio-
towi go jako   w ł a s n y   cel.  

Można się domyślać, iż to, co osoba uznaje za słuszne, wchodzi nie-
rzadko w kolizję z tym, co spontanicznie przeżywa jako „odpowiednie”. 
Ludzkie działanie przynosi wiele konfliktów, które sprowadzają się do 
napięcia pomiędzy „działaniem” osoby jako podmiotu a „dzianiem się” 
w obrębie struktury jej dynamizmów. Określamy to jako dramat 
ludzkiego bycia i działania w świecie. Wola czeka zatem nie tylko na 
racjonalne motywy działania, ale na motywy do przyjęcia. Drogą ku ich 
określeniu jest właśnie „chcące myślenie”. Natomiast to, co określono 
jako „myślące chcenie”, często napotyka na opór „serca”, lub też odsuwa 
pragnienia, co powoduje zaburzenia zachowania29. 

Osoba, rozumiana jako „ja” podmiotowe określa motywy i zarządza 
czyn (nr 9), czyli panuje sobie. Zaś po jego realizacji w towarzyszącej mu 
refleksji osądza (nr 13), czy podjęte działanie było trafne, tj. przyniosło 
zadowolenie (nr 12): przyjemność, lub uniknięcie przykrości. 

W ogólnych zarysach rekonstrukcja działania podana przez 
Woronieckiego i opis Kulczyckiego, do którego sięgamy, idą w podob-
nym kierunku. Wychodząc od tych ustaleń, skupimy się nad wyjaśnie-
niem, w jaki sposób osoba dojrzewa do zarządzenia mądrego działania, 
czyli do roztropności. Będzie to zatem ujęcie rozwojowe, które pozwoli 

                                                 

28 W klasycznej psychologii woli wyróżniano aspekt materialny woli i aspekt formalny. 
W ujęciu Karola Wojtyły moment aktualno-dynamiczny to przeżycie „chcę”, „powinienem”, 
„mogę”, zaś moment przedmiotowy to motywacja. „Oba te momenty w konkretnym 
doświadczalnym akcie woli są powiązane ze sobą. I takie strukturalne powiązanie obu 
momentów należy dopiero uznać za odkrycie prawdziwego, niesprowadzalnego do innych 
pierwiastków psychicznych, aktu woli” (K. Wojtyła, Znaczenie psychologii woli dla budowy aktu 
etycznego, w: K. Wojtyła, Wykłady lubelskie, KUL, Lublin 1986, s. 63). 

29 H. Jarosiewicz, Terapia nerwic w świetle klasycznej koncepcji dramatu, w: Prace 
Psychologiczne XCII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992. 
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lepiej zrozumieć proces ustalony przez tradycję i opisany w Etyce 
Woronieckiego. 

 
 
Poziomy sprawności 
Działania reaktywne (cielesne) 

Instynkt jest to wrodzona (tj. naturalna, z natury) zdolność do 
pewnych działań służących zachowaniu życia. Jest to zdynamizowanie 
bytu na poziomie ciała (natury). Stan ten przeżywany jest jako dobre/złe 
samopoczucie. 

W odniesieniu do procesu sumienia wg Woronieckiego powiemy, 
że nie jest to 8�9�10, czyli zarządzenie czynu przez osobę, lecz 11�10. 
Dynamiczny podmiot doznaje działania bodźca materialnego i następuje 
wykonanie czynne na poziomie dynamizmu reaktywnego ciała. 
Wyróżniamy bowiem trzy różniące się jakościowo dynamizmy, czyli 
siły: dynamizm cielesny, zmysłowy i duchowy. Pierwszy wyraża się w 
reakcjach, drugi w emocjach, a trzeci w naturalnej dla człowieka 
zdolności do władania sobą. 

somatyka: reakcje

poznanie �zmysły� emocje

intelekt �rozum� wola

 

Rysunek 4. Model trzech poziomów dynamizmów podmiotowych 

Zachowania (emocjonalno-uczuciowy „sposób działania”, temperament) 

Dynamizm zmysłowy rozwija się bujnie do ok. 3–5 roku życia, zaś 
kiedy integruje się z dynamizmem ciała, to jako wytwór powstają 
temperamenty. 
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Aby to nastąpiło, musi dokonać się dezintegracja popędu cielesnego 
i integracja na poziomie zachowania30. Zasadnicze znaczenie ma fakt, że 
człowiek nie tylko ulega działaniu bodźców materialnych i reaguje na 
nie instynktownie, ale doznaje zmysłowo wartości tych bodźców. 
Wytworem tego doznania jest jakieś uczynnienie sfery emotywnej, 
zwane wzruszeniem. Powstające zachowanie jest to wytwór nie tyle 
czynności, ile najpierw  u c z y n n i e ń  emocjonalnych. Powstają typowe 
sposoby zaspokajania potrzeb cielesnych i zarysowują się potrzeby 
sytuacyjne, czyli potrzeba pewnych relacji ze światem. 

Mamy tu zatem następujące ścieżki usprawniania: 
10�8: doznanie (wzruszenie) i przeżycie relacji (wartości) przez 

„osobę”. Pragnienie tego, czego nie ma. Budzi się świadomość. Stany 
świadomości dane są empirycznie w postaci odczuć. W. James31 wyróż-
nił na tej podstawie różne postaci ja” („ja” cielesne, „ja” społeczne i „ja” 
duchowe), które odpowiadają wskazanym wyżej trzem dynamizmom 
podmiotowym, gdyż są ich upodmiotowieniem (przeżyciem). 

8�9: W wyniku przeżyciowej orientacji w tym, co przyjemne/nie-
przyjemne powstaje zachowanie, które można określić jako moralność 
autonomiczną podmiotową: w zachowaniu chodzi o to, a by dostać to, 
co przyjemne (unikać nieprzyjemnego).  

Osoba uczy się „ciała” społecznego drogą doznań i rozwijającej się 
wrażliwości. Pozwala to „być” częścią ciała społecznego (sarx). Warto 
zwrócić uwagę na to, że zmysłowo można doznać również stanu swego 
ciała (somatyki) i przeżyć ten stan. Wyrazem tego przeżycia są tzw. 
uczucia cielesne, tj. samopoczucie i jego wyraz, czy to mimiczny, czy to 
behawioralny (np. płacz dziecka). Natury, które dobrze orientują się  
w stanie swego ciała, w jego potrzebach, i działają na rzecz poprawy 
tego stanu, określamy jako flegmatyczne. Zatem w rozwoju przechodzi 
się od przeżywania swego biosu do przeżywania swego położenia  
w ciele rodziny (sarx). 

Następnie osoba, która przeżywa brak (pragnie), orientuje się po-
znawczo w sytuacji, aby szukać okazji dla zaspokojenia pragnienia.  

                                                 

30 K. Dąbrowski, Fazy i poziomy rozwoju psychicznego i trzy kształtujące go czynniki, w:  
K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne, PWN, Warszawa 1985. 

31 W. James, Psychologia. Kurs skrócony, WN PWN, Warszawa 2002. 
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W procesie 8�7 powstają motywy zmysłowe. Pozwala to na dowolny 
wybór, co określamy terminem rozmysł: 7�8�9. W procesie takim 
powstają uczucia zmysłowe. Jak podkreśla Woroniecki, uczucia cielesne 
„są poznawczo bardzo ubogie, sprowadzają się bowiem do jednego 
tylko zmysłu dotyku, czyli wrażliwości, która rozlana poniekąd po 
całym ciele pozwala nam odczuwać i uświadamiać sobie zmiany w orga-
nizmie, gdy dojdą do pewnego stopnia nasilenia. I reakcja pożądawcza 
jest o wiele uboższa, sprowadza się bowiem do zadowolenia lub 
przykrości mogącej dojść aż do bólu. O ile bogatsze w treści są uczucia 
zmysłowe, czerpiące swe podniety przez zmysły zewnętrzne ze świata 
będącego poza nami i przerabiające je następnie w laboratorium 
zmysłów wewnętrznych!”32. W ten sposób powstaje moralność heterono-
miczna przedmiotowa. „Przedmiotowa”, gdyż zapośredniczona przez 
poznanie. Osoba odzwierciedla pewne motywy, spontanicznie je upod-
miotawia, czyli uznaje za „własne” i zarządza działanie.  

Woroniecki komentuje, że „W psychice ludzkiej bogactwo ich 
[uczuć zmysłowych] zwiększa ciągły związek i wzajemne oddziaływanie 
na siebie obu poziomów: zmysłowego i umysłowego. Dzięki temu 
uczucia nasze zmysłowe zostają poniekąd uduchowione i mogą być 
ujęte w karby sprawności moralnych, czyli cnót”33. Uduchowienie to 
dokonuje się dwojako, co ilustruje nasz model (rysunek 2): poprzez 
spontaniczne upodmiotowienie wartości sytuacji oraz poprzez odzwier-
ciedlenie, czyli – zjawisko powszechnie znane – poprzez wyobrażenie 
sobie sytuacji. Posiadanie mentalnego obrazu sytuacji pozwala na jej 
obróbkę: analizę i przetwarzanie. Powstają zachowania dowolne (choć 
nie można ich uznać jeszcze za wolne). Nabytą sprawność określamy 
jako choleryczność.  

Może się zdarzyć, że nie pojawi się proces powstawania uczuć 
zmysłowych (8�7). Tego typu emocjonalność, w której dominuje 
wzruszenie, z brakiem podniecenia, określamy jako melancholiczność. 
Jest to pewna stagnacja rozwojowa, dezintegracja, która nie dopełniła się 
integracją34. 

                                                 

32 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I: Etyka ogólna, s. 154. 
33 Tamże. 
34 H. Jarosiewicz, Charakter: ozwój – zagrożenia, Wrocław 2001. 
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Obserwujemy też inne zaburzenie procesu kształtowania się uczuć 
zmysłowych, które prowadzi do utraty sprawności moralnej. Możliwy 
jest mianowicie proces 7�10. Powstają w ten sposób zadania sytuacyjne: 
materialna podnieta wyzwala podniecenie i motywację do zachowań, 
które prowadzą do pozyskania pewnych elementów otoczenia. Jest to 
moralność heteronomiczna rzeczowa. Brak tu własnego „nakazu” i „wybo-
ru”. Pojawia się reaktywność zmysłowa, którą można określić jako 
„zapalczywość”. Ten typ sprawności określamy jako sangwiniczność. 
Sama podnieta wyzwala zachowanie, które staje się „zmechanizowane”35. 
Strukturalnie, na poziomie dynamizmów emotywnych, stwierdzamy 
przewagę procesów podniecenia nad wzruszeniem.  

Podsumowując powiemy, że w wyniku opisanych procesów zacho-
wanie staje się coraz bardziej osobiste (nr 8: przeżycie i wybór) i coraz 
bardziej dowolne (nr 7). Nie jest ono reakcją na bodziec, ale wytworem. 
Wytwór ten może musi być wyjaśniany wielostronnie (rysunek 3): 
uczynnieniem dynamizmów (emocji i woli), przeżyciami i dążeniami 
osoby, procesami poznania: wiedzą i samowiedzą, oraz czynnościami 
umysłu, które rozwijają się na bazie tego, co dana osoba poznaje, i tego, 
co odczuwa. 

Wszystko to jest bardzo spontaniczne, zarówno doznawanie wartości, 
jak i poznawanie sytuacji. Na kształt temperamentu i jakość uczuć zasad-
niczy wpływ mają obyczaje, w których dziecko uczestniczy we wczesnym 
dzieciństwie36. Kolejnym przełomem rozwojowym jest pojawienie się tzw. 
uczuć sztucznych, które wyjaśniają zjawisko charakteru. 

 
Postępowanie: charakter jako „sposób bycia” 

Mechanizm powstawania wytworów sztucznych opisał K. Twar-
dowski. Zjawiska sztuczne można wytworzyć poprzez czynności sztuczne. 
Dokonuje się to zresztą powszechnie w życiu codziennym. Każde 
przypomnienie sobie czegoś spowoduje uczucie, które zrodzi się nie w 
realnej sytuacji, lecz w wyniku „zadziałania” sytuacji przypomnianej, czyli 
odtworzenia dawnego wrażenia jako aktualnego wyobrażenia. Prowadzi 

                                                 

35 A. Adler, Psychologia indywidualna w wychowaniu, 1946. 
36 M. Kreutz, Rozwój psychiczny młodzieży, Wrocław 2005. 
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to do utrwalania się pewnego obrazu siebie i świata. Z drugiej strony 
zachowanie jest kierowane przez zasady. 

W odniesieniu do procesu sumienia jest to nr 6: przyzwolenie. 
Przyzwolenie to nic innego jak wola otoczenia, która wyraża się w zasa-
dach. Zasada określa zwykle nie to, co jest, ale co powinno się robić. 
Oddziaływanie zasad jest inne w odniesieniu do różnych typów ukształ-
towanej emocjonalności (przeżyć) i uczuciowości (zachowań). 

Najmniejszy problem we współpracy mają cholerycy, gdyż są 
bardzo sprawni, a więc i elastyczni w zachowaniu. Zagrożeniem może 
być jedynie brak zgody na ograniczenie ich sprawności. Wpływ wycho-
wawców można porównać do unormowania rzeki, która jest i wartka 
(szybka), i głęboka (silna). Proces 7�6 to wpływ zasad, które ukierunko-
wują, a czasem ograniczają sytuacyjną spontaniczność. Zwykle wybiera 
się je, czyli ulega im, czemu towarzyszy nakaz działania wg tych zasad, 
tj. roztropność. W procesie 6�7�8�9 kształtuje się typ sprawnego 
choleryka, który służy wartościom i współpracującego z osobami, które 
je prezentują. 

Rozwój melancholików, którzy nie nabrali rozsądku sytuacyjnego 
(nie przeszli do zrównoważonej i miękkiej choleryczności), przebiega od 
moralności autonomicznej podmiotowej: dostać to, co jest wartościowe  
i unikać przykrości, do moralności heteronomicznej zasad. Rozwój 
stymulowany jest przez kulturę: zasady raczej wyzwalają aktywność, niż 
ją ukierunkowują. W procesie 6�7�8 powstaje charakter jako wytwór 
sztuczny (artefakt). Jest to p a s y w n y  styl aktywności (niekoniecznie 
bierny). Problemem jest nakaz czynu i wykonanie czynne, gdyż brak jest 
podniecenia (uczucia zmysłowe), czyli konkretnych motywów działania! 
Zawsze będzie pojawiał się problem aktywizacji zadaniowej (i związa-
nego z tym zaniedbania czynu). W charakterologii typ ten określany jest 
jako uczuciowiec – fantasta37. Nazwa oddaje jego skłonność do myślenia 
o nakazanym czynie, które zastępuje często samo działanie. 

Problemem uczuciowca jest brak motywatorów. Można sobie z tym 
radzić na dwa, spotykane w życiu, sposoby. Pierwszym jest odkrywanie, 
często przypadkowo, przyjemnych motywatorów; jest to typ charakteru 
określony w charakterologii jako nerwowiec. Z drugiej strony może 

                                                 

37 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986. 
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pojawić się namysł sytuacyjny (nr 5) jako szukanie „środków”. Wybiera 
się je, tj. sytuacje, a nie rzeczy (motywatory). Jest to organizowanie 
sytuacji, a nie siebie w sytuacji. W ten sposób powstaje styl pasjonacki, 
proces 5�6�8�9. Wspólnym elementem jest tu intencja doznania 
akceptacji otoczenia i wzruszenia. 

Rozwój moralny sangwiników jest specyficzny, żeby nie powie-
dzieć trudny. Zasady zwykle kolidują z zachowaniami zadaniowymi 
(zapalczywością), które trudno poddać wartościom kulturowym. Raczej 
pojawi się możliwość: 7�5, tj. własna rozwaga i namysł sytuacyjny. Jest 
to typ zmysłowca i realisty, który dobrze czuje się na „rynku”. Charakter 
ten z trudem poddaje się wychowaniu, gdyż raczej sam usprawnia swe 
zachowania i żyje „obok” zasad i autorytetów. Jest to typ inteligentnego 
indywidualisty. W dalszym biegu życia następuje kontynuacja tego 
stylu: rozwija się poznawczo, określając (nr 3 zamysł) własne zamiary 
(nr 4), czyli cele dla działań rynkowych. Jest to typ systematyczny. 

Problemy narastają, jeśli pojawia się sprzeciw wobec ograniczeń 
kulturowych. Mogą pojawić się rysy niedostosowania społecznego,  
a nawet zachowań aspołecznych. Pewnym rozwiązaniem jest znalezienie 
sobie mocnych autorytetów, które pokierują zachowaniem, zastępując 
niejako brak własnych zasad. W procesie 6�7�10 powstaje typ 
chłodnego i bojowego choleryka, którego trafnym opisem jest postać 
Michała Wołodyjowskiego, zarysowana przez H. Sienkiewicza, który… 
również był takim charakterem. 

Podsumowując opisane powyżej „losy” powiemy, że charakter jest to 
ukierunkowane przez zasady postępowanie w sytuacji, a więc „ja” 
społeczne i „ja” duchowe w ujęciu Jamesa. Jeśli mówimy o sposobie bycia, 
to dlatego, że podkreślamy wpływ dwóch typów zjawisk. Jest to 
zachowanie jako wyraz uczynnień emocjonalnych (dynamizmów natury), 
a więc tego, co „dzieje się” w naturze. Ale też zachowanie jest wyrazem 
osoby, jej stanu (czyli jej przeżyć, pragnień i dążeń). Pamiętajmy, że nie są 
to tylko przeżycia emocjonalne. Gdyby tak było, mielibyśmy do czynienia 
tylko z temperamentem, czyli typową emocjonalnością. Są to również, a 
właściwie przede wszystkim, przeżycia woli, dane jako sprawczość.  

Posiadanie dążeń jednak nie wystarczy, aby działać w sytuacji. 
Sprawczość osobista („chcę”) musi być ukierunkowana przez motywy 
(zawsze jest to „chcę czegoś”). Jest więc zapośredniczona przez myślenie. 
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Zawiązuje się relacja między „sercem” a „umysłem”. Stan „serca” jest 
odzwierciedlony w obrazie siebie w świecie. Jako „podstawa dążeniowa” 
pozwala na podejmowanie aktywnego „działania”. Jest to działanie 
własne, tj. podmiotowe. Jest to też działanie dowolne, czyli wyzwalane 
przez poznanie motywów. Znaczy to, że analizując to, co osoba jest skłon-
na wybrać jako sposób działania, możemy wnioskować o jej dążeniach. 
„Sposób” – wskazuje na „bycie” i przez to bycie się wyjaśnia.  

Ale – idąc głębiej – w dążeniach serca widzimy stan dynamizmów 
podmiotowych (sił natury). Osoba nie ma innego bezpośredniego 
dostępu do swoich dynamizmów, jak tylko przez czucie ciała i odczucie 
stanu pragnień serca, związanych zarówno z ciałem, jak i dynamizmami 
wyższego rzędu (emocjami i wolą). 

Charakter jest to zatem jakiś sytuacyjny wyraz dążeń osoby, a po-
średnio też jej dynamizmów, a zwłaszcza dynamizmu woli. Jednak – co 
wyakcentowaliśmy – jest to początkowo wola otoczenia społecznego, 
które określa zasady. Pierwsza postać charakteru jest wyrazem moral-
ności  h e t e r o n o m i c z n e j .  

 
Osobowość 

Poziom zamysłu i zamiaru w modelu procesu sumienia należy 
określić jako osobowość38. Ujmujemy ją jako mentalne odzwierciedlenie 
relacji człowiek – świat39. W procesie rozwoju powstaje mentalny obraz 
siebie i świata40. Jest to przedstawienie początkowo tylko intuicyjne (od-
czuciowe) i obrazowe, które jednak stopniowo jest pogłębiane przez 
zdolność do abstrakcyjnego myślenia, przez tworzenie pojęć i wydawa-
nie sądów. 

                                                 

38 Jak pisze Stefan Kunowski: „Teoria warstwicowa kładzie nacisk w progresji 
wychowawczej na pełny rozwój struktur począwszy od temperamentu i indywidualności,  
a na charakterze, osobowości i strukturze światopoglądowej kończąc” (S. Kunowski, 
Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2000, s. 217). 

39 J. Nuttin, Struktura osobowości, PWN, Warszawa 1968; M. Kulczycki, Rozwa-
żania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998. 

40 M. Kulczycki, Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa... 
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Osobowość jest wytworem osoby, która dysponuje zdolnością do 
samostanowienia41. Nową jakością rozwojową jest przejście od two-
rzenia  s p o s o b ó w   bycia do ujęcia samego  b y c i a .  Osoba jest panem 
siebie (sui iuris), a nie tylko twórcą swego postępowania. 

Na czym polega trudność tego przejścia? Charakter nabyty w wy-
chowaniu jest wyrazem woli otoczenia, które określa zasady. Ale można 
się domyślać, że zasady te są wyrazem woli wychowawców, którzy dążą 
do określonego dobra i dlatego posiadają pewne cele działania. 
Wychowanie, które jest wspólnym uczestnictwem w dobru, jest też 
«prowadzeniem» (pedagogią) w stronę dobra. Kiedy wychowanek jest w 
stanie sam ująć to dobro, wchodzi w etap samowychowania.  

M. Kulczycki obok problemów bytowych, związanych z codzien-
nym życiem człowieka (praca, rodzina, przyjaźń, odpoczynek), wskazał 
na problemy integracyjne. Ich przedmiotem jest życie jako całość. 
Niełatwo jest pojąć życie i żyć samodzielnie. M. Kreutz podaje, że trzeba 
„zastanowić się nad sobą i obrać sobie jakiś cel życia, do którego chcemy 
dążyć”42. Chodzi tu o „pracę nad podniesieniem społeczeństwa na 
wyższy poziom moralny”. Pierwszą intencją woli jest zatem jakiś aspekt 
dobra wspólnego, z którego „rodzą się” (mentalnie) cele życia. A „gdy 
obierzemy sobie jakiś cel życiowy, nie narzucony nam z zewnątrz  
i dobrowolnie zaczniemy dążyć do niego, wtedy życie nabierze treści”43. 
Wracając do naszego procesu sumienia, powiemy, że ktoś – myśląc  
o swoim życiu jako całości – chce pomagać innym (nr 2: upodobanie)  
i dlatego po zastanowieniu się (nr 3) ma zamiar (nr 4) zostać np. 
lekarzem (bądź też psychologiem).  

Czy tego rodzaju refleksja jest też uwarunkowana dotychczasowym 
rozwojem? Niewątpliwie. Duże znaczenie ma klimat mentalny, w którym 
człowiek uczestniczy (nr 1) i całe wychowanie. W kontekście tego, co tu 
opisano, widzimy, że należy je rozumieć jako wspólne uczestnictwo  
w dobru. Obyczaje, które wpływają na życie emocjonalne i uczuciowe,  
a także zasady formujące charakter, są bowiem wyrazem pojmowania 
dobra przez wychowawców.  

                                                 

41 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994. 
42 M. Kreutz, Kształcenie charakteru, IEN, Lublin 2007, s. 53. 
43 Tamże, s. 55. 
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Obserwujemy, że w okresie „dojrzewania” (lata 14-17) i „harmo-
nizacji” (lata 17-21)44 pojawia się często „kryzys wartości”. Kryzys ten 
wyjaśnia się tworzeniem własnego ideału, kim być? Osoba zarysowuje 
się w mentalnym obrazie rzeczywistości i jest oznaczana jako „Ja”, czyli 
jako zaimek osobowy. Ale osoba może stworzyć wizję siebie, jakiś ideał 
„ja” i wcielać go w życie. „Wszystkie istoty podlegające wzrastaniu nie 
pozostają na zawsze takie same, ale przechodzą wciąż z jednego stanu 
do innego, poddane nieustannej przemianie na lepsze lub gorsze (...) 
Otóż podlegać przemianie znaczy rodzić się wciąż na nowo (...) Tu 
jednak narodziny nie są następstwem działania zewnętrznego, jak to jest 
w przypadku istot cielesnych (...) Są skutkiem wolnego wyboru, tak że  
w pewien sposób to my sami jesteśmy własnymi rodzicami, samo-
dzielnie stwarzamy samych siebie i poprzez nasze wybory nadajemy 
sobie taki kształt, jakiego pragniemy”45. 

Jest to proces przebudowy (reintegracji) „odziedziczonego” po 
rodzicach (i ich zasadach) charakteru. Nie zawsze jest to łatwe i nie 
zawsze się udaje. Nie każda wizja jest możliwa do realizacji. Dlatego też 
to, co miało być harmonizacją, może skończyć się trwałą dezintegracją. 
Wchodzenie w dojrzale życie czasem kończy się rozpadem osobowości  
i chorobą46.  

Ale kiedy mówimy o „kryzysie wartości” i jego zagrożeniach, trzeba 
też wskazać na „wartość kryzysu”. Polega ona na tym, że następuje 
przejście od moralności heteronomicznej, związanej z zasadami określo-
nymi przez kogoś, do moralności   a u t o n o m i c z n e j .  W odróżnieniu 
od pierwotnej autonomii podmiotowej, będącej wyrazem osoby ukonsty-
tuowanej przez spontaniczne przeżycie i pragnienie, mamy tu autono-
mię  p r z e d m i o t o w ą. Osoba dana jest jako przedmiot refleksji i upod-
miotowiona w sądzie sumienia. W akcie sądu rodzi się osoba rozumiana 
jako „ja” podmiotowe.  

 
 

                                                 

44 M. Kreutz, Rozwój psychiczny młodzieży, Wrocław 2005. 
45 Źródło: Grzegorz z Nysy, za: Jan Paweł II, Veritatis splendor, w: Veritatis splendor. Tekst  

i komentarze, red. A. Szostek, RW KUL, Lublin 1995, s. 109. 
46 K. Dąbrowski, Fazy i poziomy rozwoju psychicznego i trzy kształtujące go czynniki, w:  

K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne, PWN, Warszawa 1985. 
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Roztropność jako zdolność panowania sobie 

W naszym modelu (rysunek 3) odróżniamy różne postacie istnienia 
podmiotu osobowego. Jak to się przekłada na rozumienie roztropności? 

7. Rozmysł

(rozsądek)

8. Wybór

(postanowienie)

9. Nakaz

(roztropność)

10. Wykonanie 

czynne

11. Wykonanie 

bierne

12. Zadowolenie

13. Osąd przebiegu

osoba

wola jako 

właściwość  

osoby

wola jako dynamizm 

osobowy

 

Rysunek 5. Nakaz jako wyraz woli osoby 

„Ja” empiryczne47 jest to „osoba”, jako struktura świadomościowa. 
Osoba jest dana empirycznie w przeżyciu w swych trzech aspektach: 
cielesnym, społecznym i duchowym. Aktem właściwym osoby jest 
wybór (postanowienie).  

Wyrazem osoby (nr 8) jest wola (nr 9) rozumiana jako właściwość 
osoby. Na rysunku 3 oznaczyliśmy ten moment jako „panowanie sobie”. 
Panowanie sobie opiera się na naturalnej zdolności ludzkiej natury, 
natury osobowej, do władania sobą. Władanie to staje się elementem 
struktury, którą Wojtyła określił jako samostanowienie48. Składa się na 
nią posiadanie siebie i panowanie sobie. W przeżyciu, czy też lepiej 
dzięki przeżyciu, osoba „posiada siebie”. Zaś w każdym akcie „nakazu” 

                                                 

47 W. James, Psychologia. Kurs skrócony, WN PWN, Warszawa 2002. 
48 „Każdy czyn potwierdza i zarazem konkretyzuje ten stosunek, w którym wola 

ujawnia się jako właściwość osoby – osoba zaś jako rzeczywistość pod względem swego 
dynamizmu ukonstytuowana właściwie przez wolę. Stosunek ów określamy jako 
samostanowienie” (K. Wojtyła, Osoba i czyn, RW KUL, Lublin 1994, s. 151. 
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osoba panuje sobie, czyli jest sui iuris, tj. panią siebie. Natomiast  
w wykonaniu czynnym (nr 10) mamy już wolę jako dynamizm osobowy. 
Jest on zintegrowany wraz z dynamizmem emotywnym i reaktywnym 
w strukturę dynamizmów, w jakiś ich „zestrój” (charakter).  

Jeśli twierdzi się, że roztropność jest to sprawność dobrze 
wychowanego sumienia, to należy ją widzieć w obrębie naszego modelu 
jako zdolność polegającą na przejściu od władzy ustawodawczej (osoba) do 
władzy wykonawczej (dynamizmy osobowe). Zatem roztropność gwaran-
tuje  s p r a w n e  przejście od fazy zamierzenia do fazy wykonania. 
Nawet najlepsza ustawa może pozostać martwa, jeśli nie spotka się  
z usprawnioną roztropnością, czyli z samorządem. Jak powiada Owi-
diusz: „widzę dobro, wybieram je, a czynię zło”. Zawiodła moc panowa-
nia sobie. 

Skąd osoba czerpie tę moc? To, co przedkłada osobie reflektujący 
intelekt („umysł”), a więc pewne motywy działania, musi być uznane za 
„dobre”. Tylko wtedy osoba może tego chcieć. Dokonuje się to w akcie 
sądu, który w relacji do dobra nazywa się sumieniem. Jak pisze  
K. Wojtyła: „Sumienie ujawnia tkwiącą w wolności człowieka zależność 
od prawdy. Zależność ta (...) jest podstawą samo-zależności osoby, czyli 
wolności w jej zasadniczym znaczeniu – wolności jako autodetermina-
cji”49. Uznanie czegoś we własnym sądzie za prawdziwie dobre rodzi 
powinność. Jest to powinność związana z samym dobrem, choć rodzi się 
w momencie sądu.  

Niestety – bazą sądu może być też przeżycie. W miejsce zadania „to 
(motyw) jest dobre” może się pojawić: „to jest przyjemne”.  

Jeśli sumienie jest dobrze wychowane, a więc odwołuje się w swoim 
sądzie nie do przeżycia przyjemności, ale do zasad podawanych przez 
wychowanie (i etykę) i do pojmowanego dobra, to sumienie jest pewne. 

Poprzez wybór osoba uczestniczy w dobru, które wybiera. Początko-
wo jest to uczestnictwo w tym dobru, jakim jest własne ciało dane 
zmysłowo w czuciu, oraz ciało rodzinne (sarx) i społeczność. Wychowanie 
jest poszerzaniem zakresu dobra, w którym się uczestniczy, co dokonuje 
się poprzez zasady. Pełnia uczestnictwa to wybór prawdziwego dobra.  
W każdym z tych wymiarów uczestnictwa mamy do czynienia z aktami 

                                                 

49 K. Wojtyła, Osoba i czyn, RW KUL, Lublin 1994, s. 198. 
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sumienia. Na każdym też z tych poziomów można dobra nie uznać,  
a nawet się mu sprzeciwiać. 

Ale nawet posiadanie mocnego umocowania w dobru nie oznacza, 
że to, co postanowione, zostanie wykonane. Osoba, która stoi na straży 
dobra, może być porównana do prezydenta. Prezydent stoi tak ponad 
decyzjami sejmu, jak i ponad rządem, z premierem na czele. 

Samorząd w praktyce to nakazy woli, przez które wyraża się osoba. 
W momencie nakazu to, co postanowiono, nawet dużo wcześniej, prze-
chodzi do wykonania. Roztropność (nakaz) ma za zadanie uruchomić 
wolę jako dynamizm osobowy. Jest to bardzo swoista czynność, której 
wytworem jest początek realizacji.  

Wola jako dynamizm to premier, któremu podlegają różne mini-
sterstwa. Odpowiada ona za wykonanie czynne postanowień. 

Wywiązała się dyskusja między Woronieckim50 a Kreutzem51, czy 
wola to jednolita władza, czy też szereg uzdolnień do działania. Odpo-
wiedź wymaga odróżnienia woli jako własności osoby (wybór) od woli, 
która jest dynamizmem natury, a także od motywacji, która jest (jedynie) 
oddziaływaniem motywów na wolę. Motyw uruchamia wolę jako 
władzę, ale nie powoduje to jeszcze działania, gdyż sama osoba musi 
postanowić realizację, a także ją sobie nakazać. Fakt jednolitej woli, przy 
wielości działających motywów, jest bazą dla autonomii osoby. 

Jednak dla osób, które nie przeżyły dobra, gdyż go nie doznały, 
moralność autonomiczna jest niezrozumiała. Odwołują się one do moral-
ności heteronomicznej rzeczowej. Jej wyrazem są racjonalne procesy 
decyzyjne, które określają wykonanie w relacji do poznawczego obrazu 
rzeczywistości. Powstają zadania sytuacyjne i – w konsekwencji – sytua-
cjonizm etyczny. 

W związku z tym trzeba wskazać na dwa typy sprawności. 
Pierwszym będzie sprawne wykonanie jako wyraz dojrzałości osoby, 
związany z wychowaniem woli i uczestnictwem w dobru. Drugim zaś 
sprawność poza dobrem (i złem). Można ją oddać wyrażeniem 
„przemyślność”. 

                                                 

50 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I: Etyka ogólna, s. 21. 
51 M. Kreutz, Zarys ramowej teorii woli, w: Kwartalnik Psychologiczny, t. 6, 

Lwów 1935. 
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Jak wykazałem wcześniej52, sprawność jest wyrazem sprawczości 
osoby, a jej miarą jest wykorzystanie przez osobę zasobów natury. 
Roztropność jest właśnie tą siłą samej osoby („ja” podmiotowego), która 
pozwala na panowanie sobie. Bez niej pozostaje jedynie poprawne 
myślenie. Osoba stoi na straży dobrego wykorzystania talentów, gdyż 
osoba działa dlatego, że coś (motyw) jest istotnie dobre. Jest to tzw. 
motywacja wewnętrzna. Słusznie więc mówi Owidiusz, że należy 
działać roztropnie i patrzeć końca, gdyż dobro jest właśnie tym, co 
osiąga się jako kres działania i co daje zadowolenie.  

Można w tym miejscu dodać krótką refleksję nad sposobami pracy 
nad roztropnością (samorządem). Wielu wskazówek dostarcza cytowany 
wcześniej Bocheński53. Różne składniki roztropności omawia Woroniecki54, 
odróżniając to, co służy jej w planowaniu, od tego, co sprzyja spraw-
nemu wykonaniu.  

W fazie zamierzenia roztropność wyraża osobę i jej uczestnictwo  
w dobru oraz intelektualny obraz rzeczywistości, podawany nieustannej 
refleksji. W fazie zamierzenia zaletą jest wolne i staranne przygotowanie, 
natomiast w fazie realizacji działanie powinno być szybkie: age quod agis, 
czyli „rób to, co robisz”, nie oglądaj się za siebie. 

Trzeba pamiętać o tym, że sprawność działania, na straży której stoi 
roztropność, zależy nie tylko od postanowienia i nakazu, ale też od 
nabytych wcześniej dyspozycji (w procesie: 10�11), od charakteru i tem-
peramentu. Aby sprawnie panować sobie, trzeba znać siebie, a więc 
posiadać sprawną samowiedzę („ja” przedmiotowe), tj. zdolność do 
orientacji w swoich dążeniach (a nie tylko wiedzę nabytą przez ober-
wację, czyli doświadczenie zewnętrzne). Zdaje sobie z tego sprawę 
Woroniecki, który pisze: „Stare greckie «gnothi seaution», poznaj siebie, 
winno być punktem wyjścia całej naszej pracy nad sobą. Trzeba dobrze 
znać swój temperament, swe skłonności wrodzone, nieraz nawet  

                                                 

52 H. Jarosiewicz Psychologiczny model sprawności moralnych, w: Sprawności moralne  
w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistosć, red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012. 

53 J.M. Bocheński, Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1992. 
54 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II: Etyka szczegółowa. Część 1. 
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i obciążenie dziedziczne, trzeba umieć dostrzec w swej duszy zaczątki 
wad, które się tam rodzą, i nad tym wszystkim wytrwale czuwać”55. 

 
 
Radzenie sobie z problemami życiowymi 
Pojęcie problemu 

Obserwując życie człowieka w szerokiej perspektywie jego rozwoju, 
M. Kulczycki stwierdza, że „przedmiotem naszych zainteresowań jest 
życie człowieka we wszystkich jego psychologicznych aspektach. Ujmuje 
się je jako zorganizowaną i rozwijającą się w zmieniającym się świecie 
aktywność, która jest ukierunkowana na radzenie sobie z codziennymi 
problemami życiowymi w dążeniu do osiągnięcia wysokiej jakości 
życia”56. Przyjmując, iż istotą tej aktywności jest radzenie sobie z pro-
blemami, stworzył koncepcję, w której zasadniczą kategorią pojęciową 
jest „problem”. Natomiast aktywność psychologa, który ma być doradcą 
życiowym, polega na pomocy klientowi w radzeniu sobie z rozwiązły-
waniem problemów. 

Termin „problem” wskazuje na zjawiska podmiotowe, tj. osobiste 
przeżycia i pragnienia. Skuteczne „rozwiązanie” problemu wymaga 
pewnych warunków, które pozwalają na „radzenie sobie” z problema-
mi57. Warunki te układają się w dwie główne kategorie: procesy właści-
we i procesy podstawowe.  

Dzięki procesom właściwym „problemy życiowe bywają lepiej lub 
gorzej wyróżniane, rozwiązywane i doprowadzane do pozytywnego lub 
negatywnego zakończenia. (…) można je uporządkować w pięć rodza-
jów procesów: 1) orientacyjne, 2) decyzyjne, 3) konstruowania progra-
mów, 4) realizacji programów, 5) kontroli i korekty”58. Natomiast proce-
sy podstawowe „przygotowują w mniejszym lub większym zakresie 

                                                 

55 Tamże, s. 65. 
56 M. Kulczycki, Zarys relacyjnej koncepcji poradnictwa, w: Teoretyczne i metodologiczne 

problemy poradoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985, s. 142. 
57 M. Kulczycki, Psychologiczne warunki radzenia sobie w życiu, w: Poradnictwo wobec 

złożoności problemów człowieka i świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
1990. 

58 Tamże, s. 17. 
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konkretną osobę do podjęcia i rozwijania wysiłków rozwiązania pro-
blemu”59.  

W kontekście naszych rozważań interesujący jest opis faz rozwiązły-
wania problemów, które są analogiczne do procesu zarysowanego przez 
Woronieckiego. Są to fazy: 1) wstępna, 2) wyboru celu, 3) wyboru 
programu, 4) bezpośrednich prób zmieniania rzeczywistości, 5) osiąga-
nia celu, 6) przejściowa. 

Zasadnicze znaczenie mają procesy orientacyjne, gdyż w nich 
widzimy właśnie „chcące myślenie”, to jest moment, w którym pod 
wpływem pragnień osoby w jej umyśle pojawiają się pewne motywy 
działania. „Występujące pragnienia – pisze Kulczycki – budzą określone 
zainteresowania lub zaniepokojenia. Konkretna osoba bierze to wszystko 
w sposób mniej lub bardziej pełny pod uwagę i próbuje ustalić znaczenie 
wyłaniającej się sytuacji. Wyróżnia przy tym wartości, możliwości ich 
realizacji i warunki, w których znajduje się i będzie działać w przy-
szłości. Pojawia się nowy obraz własnej sytuacji życiowej nasycony 
określonymi dążeniami i emocjami”60. Na bazie tego obrazu osoba 
wybiera własny cel oraz konstruuje programy jego realizacji. Sama 
realizacja wymaga odrębnej decyzji, a w czasie realizacji pojawiają się 
procesy kontroli i korekty działania, które pozwalają na sprawne 
osiąganie pożądanych stanów rzeczy.  

 
Sprawność działania 

Termin „sprawność” oznacza dwa zjawiska. Jest cechą zachowania, 
która polega na tym, że realizuje się cele w sposób ekonomiczny i elasty-
czny, osiągając w życiu sukcesy. Kulczycki wspomina też o konieczności 
uwzględnienia ubocznych skutków realizacji programów: „W trakcie 
radzenia sobie z konkretnymi problemami pojawiają się w sposób całko-
wicie niezamierzony nowe wartości, możliwości i warunki. Zazwyczaj 
nie można ich z większym wyprzedzeniem czasowym przewidywać  
i zapobiegać im”61. Na przykład ktoś pragnął zdobyć wyższe wykształć-
cenie, a nie przewidział, iż utrudni to – a nie ułatwi – zdobycie pracy na 

                                                 

59 Tamże, s. 14. 
60 Tamże, s. 27. 
61 Tamże, s. 24. 
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rynku pracy. Znaczenie uwzględniania skutków ubocznych udanej 
realizacji zamiarów to bardzo cenna obserwacja, która nie znajduje, jak 
się wydaje, odpowiednika w literaturze62. 

Z drugiej strony sprawne działanie wymaga posiadania określonego 
przygotowania życiowego, które pozwala na sprawne rozwiązywanie 
problemów. Na przygotowanie składają się tzw. psychologiczne procesy 
podstawowe, to jest stan pragnień, emocje (temperament) i procesy 
organizowania siebie (charakter). Procesy te nie tylko warunkują rozwią-
zywanie problemów, ale też są podmiotowym wytworem zachowania. 
Ćwicząc nabywa się sprawności (dyspozycji), które potem pozwalają na 
sprawne działania celowe. 

Innymi słowy każde przeprowadzone do realizacji postanowienie 
buduje roztropność, czyli sprawność działania i przygotowuje do podej-
mowania podobnych kroków w przyszłości. Duże znaczenie dla roztop-
ności ma więc pamięć, w której kumulują się doświadczenia. Układają 
się one w obraz siebie i świata, który służy do ujmowania znaczenia 
aktualnej sytuacji i umożliwia rozważne planowanie i działanie. 

 
Ukierunkowanie życiowe 

W modelu Woronieckiego aktualny wybór nie jest sytuacyjny, gdyż 
jest ugruntowany w upodobaniu do dobra i w celu, który jest wyrazem 
odczytania tego dobra. W modelu psychologicznym podstawą stabil-
ności jest ukierunkowanie życiowe. Jak zauważa Kulczycki, obserwując 
zachowanie się konkretnej osoby w ciągu dłuższego okresu czasu 
„możemy stwierdzić, że mimo znacznej różnorodności i zmienności 
dostosowanej w większym lub mniejszym stopniu do istniejącej sytuacji, 
wykazuje ono pewną charakterystyczną dla niej specyfikę. Przejawia się 
ona w wyborze jednych stanów rzeczy, a pomijaniu innych, w pod-
kreślaniu pewnych aspektów sytuacji i lekceważeniu pozostałych,  
w częstym posługiwaniu się pewnymi sposobami i formami postępo-

                                                 

62 Być może u Woronieckiego zbliża się do tego zapobiegliwość, która polega na tym, 
aby przewidywać „i to, co może wprost stanąć na przeszkodzie w przeprowadzeniu planu, 
aby niejako zabiec drogę tym możliwym trudnościom i aby mieć przeciw nim w pogotowiu 
odpowiednie środki” (J. Woroniecki Katolicka etyka wychowawcza, t. II: Etyka szczegółowa. Część 
1, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986, s. 41). 
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wania, chociaż inne też są dla niej dostępne”63. Osoba, która posiada 
własne ukierunkowanie, odciska swoje „znamię” na otoczeniu i mówi 
się, że „ma charakter”. 

Oczywiście jeśli faktycznie obraz rzeczywistości ma być „nasycony 
określonymi dążeniami i emocjami”, to mentalne odzwierciedlenie  
i ukierunkowanie życiowe musi być otwarte na stany świadomości. Nie 
zawsze tak jest. Bywają obrazy, które zawierają znaczenia osobiste, lub 
tylko rzeczowe: „Ze względu na zasadnicze rodzaje wyróżnianych 
związków możemy mówić o znaczeniu: 1) rzeczowym, gdy uwzględnia 
się zależności między przedmiotami a zewnętrznymi zjawiskami;  
2) osobistym, gdy wyróżnia się związki między zdarzeniami a własnymi 
stanami i strukturami. Każdy obraz zajmowanego miejsca w świecie 
powstaje przy mniejszym lub większym udziale znaczeń rzeczowych  
i osobistych, które tworzą niepowtarzalne często wzory własnego ujmo-
wania rzeczywistości. Przy częstej przewadze znaczeń osobistych mówi 
się zazwyczaj o egotyzmie danych osób. Przewaga znaczeń rzeczowych, 
powodując chłodne, uprzedmiotowione ujmowanie rzeczywistości, 
charakteryzuje natomiast ludzi określanych jako osoby oschłe”64.  

Jak wcześniej to opisaliśmy, chodzi o to, aby aspekty podmiotowe 
(przeżycie) i przedmiotowe (poznanie) uzupełniały się, co świetnie ilu-
struje też model Woronieckiego. 

 
 
Zakończenie 
Roztropność a procesy sumienia 

Obraz, który zarysowaliśmy (model) pozwala ująć, czy też dookreśl-
lić, znaczenie pojęć, które opisują zjawisko sprawności moralnej. Chodzi 
zwłaszcza o jasne odróżnienie tych sprawności, które klasyczna refleksja 
określa terminami: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. 

Zasadnicze znaczenie na roztropność, gdyż stoi ona na straży 
czynu. Jest to dojrzewająca, na bazie wrodzonej władzy do władania 
sobą, zdolności osoby do panowania sobie. Jest to wola, ale wola 

                                                 

63 M. Kulczycki, Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 36. 
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rozumiana jako właściwość osoby. Jej wytworem jest zdynamizowanie 
dynamizmu woli, a wraz z tym struktur charakterologicznych. Wezwa-
nie, aby „czynić roztropnie” oznacza zatem „działaj osobiście”, nie 
mechanicznie. Następnie: bądź sprawny, czyli nie poddawaj się samym 
nawykom (temperament, charakter). 

Kiedy zatem Woroniecki podkreśla znaczenie praktycznego pozna-
nia, w którym „wola przenika do wnętrza sądów i bierze czynny udział 
w kształtowaniu wszystkich postanowień”, to wprowadza nas w samo 
centrum procesów decyzji i wyborów. Na „zapleczu” roztropności stoi 
sumienie, czyli osobowa zdolność do wydawania sądów o swoim 
działaniu. Kiedy twierdzi się, że roztropność jest to sprawność dobrze 
wychowanego sumienia, to wskazuje, że nie ma czynu bez dojrzałej 
osoby. 

W pracy nad sobą duże znaczenie ma refleksja i samowiedza. 
Refleksja pozwala na „posiadanie siebie” w postaci przedstawienia 
mentalnego („Ja” jako zaimek osobowy). Można myśleć o sobie i swoim 
życiu, co nie jest proste. Wartością koncepcji Kulczyckiego jest to, iż uczy 
myśleć o życiu i rozwiązywać problemy, które życie przynosi. Jest to 
zatem postulowane przez Woronieckiego „chcące myślenie”. Jak wyka-
zaliśmy wcześniej, nie od razu jest to „chcące myślenie”, lecz „pragnące 
myślenie”, które określiliśmy jako „proces orientacyjny”. Czynności 
orientacyjne pozwalają na preparację działania. Samo zaś osobowe 
działanie jest „myślącym chceniem”, a więc aktem woli, który rodzi się 
w obrębie myślenia. Zarysowany mentalnie „przedmiot” trzeba  u z n a ć  
za prawdziwie dobry. Jest to wytwór sądu. Akt sądu, rozumiany jako 
czynność, musi mieć umocowanie w określonym dynamizmie. Jest to 
dynamizm osoby, rozumianej jako „ja” podmiotowe, która żyje prawdą.  

Mówiąc o osobie, w refleksji antropologicznej mamy na myśli duszę 
duchową, która jest strukturą jakościowo nową, niezależną od materii. 
Osoba jako „duch stanowi odrębny byt, odrębny ustrój i odrębną od 
materii wewnętrznie i istotowo niezależną organizację”65. Jest to ustrój 
nie tylko od materii wewnętrznie niezależny, ale też „dynamiczny, 
zdolny do aktów poznania i celowego dążenia, tkwi u samych źródeł 

                                                 

65 K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 22. 
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ludzkiego życia”66. Zadaniem psychologii jest zarysować proces, który 
wyjaśnia, w jaki sposób ten osobowy dynamizm wpływa na dynamizmy 
natury, na wolę, emocje i reakcje ciała. W artykule podjęliśmy ten 
wysiłek. Chodzi tu o zrekonstruowanie procesu integracji tego, co 
naturalne (materialne), z tym, co osobowe (duchowe). 

Widzimy to następująco: W każdym akcie sądu osoba aktualizuje 
się jako „Ja”, które pragnie prawdziwego dobra, co wyraża się z jednej 
strony w przeżyciu powinności, z drugiej zaś w przeżyciu winy, kiedy 
postanowione dobro nie jest realizowane. 

A zatem roztropność jest swoistą „racją stany” osoby. Panowanie 
sobie pozwala na uduchowienie ciała, na przeniknięcie dynamizmowi 
osobowych światłem prawdy. 

Współpracę serca i umysłu (zob. model) trzeba uznać za kluczową 
dla mądrego panowania sobie. Myśleć o tym, co jest osobiście ważne,  
a chcieć tego, co jest prawdziwie dobre, to zadanie samostanowienia,  
w którym Wojtyła wyróżnił posiadanie siebie i panowanie sobie.  
W moim modelu (rysunek 5) jest to relacja 7��8, którą można oddać 
jako relację między sercem (osobą) a umysłem.  

Zdrowe panowanie sobie (roztropność) wymaga zatem „posiadania 
siebie”, czyli obrazu siebie, co uwarunkowane jest sprawnością 
samowiedzy. Prawdziwym dobrem nie może być dobro oderwane od 
tego, co jest osobiście ważne, co dane jest w odczuciu. „Chcące myślenie” 
powoduje, że następuje „ucieleśnienie ducha”. Przedmioty przedsta-
wione do osadu nie są abstrakcyjne, ale związane z potrzebami 
człowieka, z jego dynamizmami, na określonym etapie rozwoju. Zatem 
„sumienne” dziecko mocno krzyczy, kiedy jest głodne, bo zna tylko 
dobro swego organizmu. 

 
Roztropność a sprawiedliwość i umiarkowanie 

Jeśli mówimy o sprawiedliwości, to trzeba zauważyć, że dotyczy 
ona tego, co się komuś słusznie należy, podczas gdy roztropność przede 
wszystkim odnosi się do siebie (samorząd), a dopiero wtórnie do 
kierowania innymi. 
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Sama zaś osoba orientuje się w tym, co się jej „słusznie należy” na 
podstawie swoich pragnień, a więc dzięki „chcącemu/pragnącemu 
myśleniu”. Zatem pierwszy „rozsądek” wymaga korekty, gdyż zwykle 
bierze ono dla siebie zbyt wiele, bez uwzględnienia potrzeb innych osób. 
Musi więc uczyć się pamiętać o innych. 

Sprawność sprawiedliwości pozwala na określenie tego, co się 
komuś słusznie należy, w każdym z aspektów jego bytu, to jest co się 
należy „ja” cielesnemu (sprawiedliwość rozdzielcza), „ja” społecznemu 
(sprawiedliwość wymienna) i „ja” duchowemu (sprawiedliwość współ-
dzielcza). Do tej ostatniej osoba dojrzewa. Należy jej się udział w dobru 
wspólnym, a ona sama pragnie uczestniczyć w tym dobru. Zjawiska  
z tym związane opisał Wojtyła w swej koncepcji uczestnictwa67. 

Ze sprawiedliwością splata się umiarkowanie. Różni się ono tym od 
sprawiedliwości, że miarkuje się siebie, a tylko wtórnie innych. Punktem 
wyjścia jest przeżycie i pragnienie: różne motywy wewnętrzne, które 
wymagają sądu (nad nimi). Lecz tutaj chodzi o to, by wybrać to, co 
prawdziwie dobre. Nie jest to łatwe, gdyż to, co dobre dla ciała, jest 
przeżywane jako przyjemne. Już od czasów Arystotelesa wiadomo, że 
coś się stało z przeżyciem przyjemności. Bardzo łatwo jest przeżywać 
jako przyjemne to, co obiektywnie jest złe, np. słodkie pokarmy. Osoba 
jest więc skłonna wybrać to, co jest dla niej złe. 

Zagrożenie subiektywizmem polega na tym, że bardzo trudno jest 
myśleć o tym, co nas otacza i co podpada pod poznanie (doznania), nie 
odnosząc tego do siebie, a więc z pominięciem aspektu wartości. 
Wartością jest to, co odpowiada komuś, z uwagi na coś (pokarm –  
z uwagi na głód). Można zatem pragnąć czegoś, o czym się wie, iż jest 
złe, tj. nie odpowiada naturze.  

W kontekście cnoty umiarkowania zadanie roztropności jest bardzo 
klarowne. Nierzadko trzeba sobie nakazać nie to, co przyjemne, ale to, co 
prawdziwie dobre, choć nawet nieprzyjemne. Jest to podstawa wszelkiej 
działalności wychowawczej. Każde ćwiczenie jest bowiem zachowa-
niem, które jest kierowane pewną zasadą (np. najpierw obiad, a potem 
słodki deser), a nie spontanicznym pragnieniem. 

 

                                                 

67 K. Wojtyła, Osoba i czyn, RW KUL, Lublin 1994. 



Radzenie sobie w życiu jako wyraz roztropności 

 

105 

Roztropność a zarządzanie i wychowanie 

Wskazaliśmy na zasadnicze funkcje roztropności: czasem trzeba 
nakazać sobie słuszne ograniczenie z uwagi na potrzeby innych osób, 
lub umowy z nimi zawarte czy też wymagania dobra wspólnego. Zaś 
umiarkowanie polega na nakazaniu sobie tego, co nie musi być 
przyjemne, a jest dobre dla zdrowia bądź rozwoju. Kiedy w nakazanym 
sobie działaniu znosimy przykrości związane z realizacją dobra innych, 
to mówimy o cierpliwości i o męstwie. 

Są dwie dziedziny życia, w których roztropność jest niezbędna. 
Wskażemy je tylko, nie rozwijając zagadnienia. Chodzi o kierowanie 
innymi i o wychowanie innych. 

Od razu widać, że są to działania bardzo do siebie zbliżone, żeby 
nie powiedzieć tożsame. Roztropność jest sztuką, czy też sprawnością, 
niezbędną w samorządzie, jak to wykazał Bocheński. Analogicznie  
w kierowaniu innymi roztropność ma swe zastosowanie o tyle, o ile 
trzeba innym wydawać określone polecenia. A to wymaga, aby umieć 
planować im działanie i organizować potrzebne warunki. W działaniach 
tych pojawi się zasadnicza trudność. Wola jednej osoby (kierownika) 
musi sprawczo oddziaływać na wolę innej osoby. Wymaga to wprowa-
dzenia pewnych ograniczeń, aby uniknąć zagrożenia utylitaryzmu  
i autoutylitaryzmu.  

Kierowanie pracą innych osób jest odmianą wychowania. W wycho-
waniu chodzi bowiem o to, aby wykonywane czynności nie były 
spontaniczne, ale uwzględniały pewne zasady. Na straży tych zasad stoi 
wychowawca, a w pracy zawodowej kierownik lub właściciel firmy. Jeśli 
pojawi się jakaś różnica, to jest ona związana z tym, że podwładny jest 
dojrzałą osobą, a więc teoretycznie zdolną do samorządu. W praktyce 
jednak w kierowaniu innymi niezbędne są czynności kontroli i korekty 
zachowania innych, gdyż nie zawsze obejmują oni całość procesu pracy  
i związane z tym wymagani i ograniczenia. Opisałem te zagadnienia  
w innym miejscu68. 

Wychowanie jest sztuką roztropnej miłości. Tym się różni od roz-
tropności, że nakazy, jakie daje wychowawca swoim wychowankom, mają 

                                                 

68 H. Jarosiewicz, Psychologia kierowania szkołą. Jak sprawczo, twórczo i sprawnie rozwijać 
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na względzie ich rozwój, a nie rozwój wychowawcy69. Zasadniczy problem 
każdego wychowania polega na tym, że dobro wychowanka, które już 
widzi wychowawca, dla wychowanka jest jeszcze zbyt odległe i abstrak-
cyjne. Stąd konieczność długomyślności, którą podkreśla Woroniecki,  
i cierpliwości. Miłość wychowawcy zawsze wyraża się w pewnych zasa-
dach, które są z natury rzeczy trudne do przyjęcia dla wychowanka. 
Pojawia się zasadniczy konflikt między trudnym dobrem a pragnieniem 
przyjemności, które ukierunkowuje myślenie wychowanka. Zatem sztuka 
wychowania polega na tym, aby podawane nakazy były przyjmowane 
nawet wtedy, jeśli nie są łatwe do wykonania, a nawet przykre. Stopniowo 
jednak wychowanie jest wspierane przez samowychowanie, które polega 
na tym, że wychowanek sam wybiera to, co dobre. Jest to oczywiście 
uzależnione od dojrzałości sumienia wychowanka. 

Wychowanie widziane „od zewnątrz”, a więc jako zachowanie, to 
właśnie pewne nakazy roztropności (polecenia, zakazy, czasem 
zwolnienia z obowiązków i upomnienia). Ich treścią jest jednak dobro 
wychowanka, ujmowane w jak najbardziej przedmiotowej perspektywie. 
Czynności wychowawcze są zatem wyrazem miłości, i to nie miłości jako 
uczucie, ale miłości dojrzałej, która jasno widzi przedmiot swego 
działania. Wychowawca musi np. znać okresy rozwojowe. 

Miłość musi być wspierana przez umiarkowanie i sprawiedliwość. 
Miłość rodzicielska ma w swej intencji umiarkowanie, a nie tylko 
dostarczanie przyjemności. To, co samo się rozrasta, trzeba miarkować 
(ograniczać), a pobudzać do tego, co trudne i samo się nie rozwinie. 
Zasadą jest: „ucz swoje dzieci milczeć, mówić nauczą się same”. Ponadto 
wychowawca widzi dobro wychowanka w perspektywie dobra wspól-
nego i do tego dobra prowadzi: sprawiedliwość rozdzielcza (zaspoka-
janie potrzeba dziecka, czyli pielęgnacja) dopełnia się sprawiedliwością 
wymienną i współdzielczą. Jak pokazałem to w innych pracach, metodą 
wychowania jest wspólne uczestnictwo. Wychowawca prowadzi bo-
wiem wychowanka do tego dobra, którym sam żyje. „Drogą” zaś tego 
prowadzenia są dobre wybory dziecka. Tak jak roztropność umocowana 
jest w sumieniu wychowawcy, a wychowanie kumuluje się w sumieniu 
wychowanka. 

                                                 

69 M. Kreutz, Osobowość nauczyciela – wychowawcy, Warszawa 1947. 
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THE MEANING OF PRUDENCE IN A DAILY LIFE 

 
In the article, author claims that classic wisdom, which says: „whatever you do, do it 
advisedly”, gives a challenge to manage wisely ourselves in acting. The prudence is a 
specific act of will (understood as an attribute of a person), thanks to which the 
human is able to control himself (autonomy). The result of this is prescription to go 
from a decision to action. In a purpose of explaining the specificity of this activity, 
which is different than affect of action' motives to our will, there is psychological 
improvement process' outlined. It is controlling our own dynamics, with the will' 
dynamic included. We can distinguish four main levels of the efficiency, what we 
understood under this is an impact of a person to nature' dynamics. The levels are: 
reactivity, behaviors, proceeding and the level of mature personality, where the 
person create its own purposes of activities, which is controlling its own fulfillment. 
Coping in a life is to control yourself in a way of pursuing your own desires. The 
author emphasizes to use prudence in a self-management and education. 
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ROZTROPNOŚĆ – CNOTA W PEDAGOGICE ZAPOZNANA 

 

Zagadnienie roztropności (φρόνησις, prudentia) wiąże się z problema-
tyką ludzkich działań, odnosząc się szczególnie do zadań rozumu w ak-
cie podejmowania decyzji. Owe działania ze względu na swoje skutki 
posiadają zawsze wymiar moralny, co sprawia, że roztropność w niero-
zerwalny sposób związana jest z moralnością. Mówienie o roztropności 
w ludzkim czynie jest świadectwem tego, że moralnie dobry cel działa-
nia konkretnego człowieka, którego rozpoznanie wiąże się z mądrością1, 
nie przekłada się w prosty sposób na czyn. Zmierzając do celu, należy 
bowiem uwzględnić kontekst podejmowanych działań, a ten w każdym 
przypadku jest niepowtarzalny; należy wziąć pod uwagę własne aktual-
ne możliwości i predyspozycje; należy wreszcie pokierować dążeniem do 
dobra, a istnieją ludzie, którzy – mimo umiejętności rozpoznawania dobra 
– nie potrafią przejść do jego realizacji. Cnota roztropności wskazuje za-
tem na zdolność do identyfikacji dobra i właściwego sposobu jego osią-
gnięcia w różnych sytuacjach, w jakich konkretna osoba znajduje się i po-
dejmuje aktywność, oraz na zdolność rozumu do kierowania czynem2. 

Tak zdefiniowana cnota roztropności wpisuje się w teleologię wy-
chowania, które ma przecież usprawniać dojrzewającego człowieka  
w umiejętności rozpoznawania i realizacji dobra. Z tą konstatacją nie 
idzie jednak w parze rzeczywiste zainteresowanie cnotą roztropności na 
gruncie pedagogiki. Została ona zmarginalizowana, podobnie jak inne 
cnoty moralne. W tym kontekście rodzi się zatem pytanie, jakie są przy-
czyny zapoznania kwestii cnoty roztropności w refleksji pedagogicznej? 

                                                
1 Por. Z. Pańpuch, Cnoty i wady, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red.  

A. Maryniarczyk i in., Lublin 2001, s. 221. 
2 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza  

z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, Toruń 2001, s. 247;  
P. Jaroszyński, Etyka – dramat życia moralnego, w: M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z.J. 
Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1996, s. 545–
546. 
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Próbując poszukiwać odpowiedzi na owo pytanie, należy najpierw scha-
rakteryzować cnotę roztropności, aby następnie wskazać, na czym pole-
ga wychowanie roztropności i dopiero na tej podstawie stwierdzić, z 
czego wynika marginalizacja tematu wychowania roztropności we 
współczesnej refleksji pedagogicznej.  

 
 
Natura roztropności 

Odpowiedź na pytanie o naturę roztropności uzależniona jest od 
systemu filozoficznego, w ramach którego jest udzielana. Uprzywilejo-
wanym systemem do opisu roztropności pozostaje jednak system arysto-
telesowsko-tomistyczny, rozwijający teorię cnót moralnych, wśród któ-
rych znajduje się roztropność jako jedna z cnót kardynalnych3. Przyj-
rzyjmy się zatem, jak Tomasz z Akwinu i jego kontynuatorzy rozumieją 
roztropność. Oznacza to konieczność odwołania się do tomistycznej epi-
stemologii, ponieważ roztropność jest doskonałością w identyfikacji do-
bra, oraz tomistycznej teorii ludzkiego czynu, ponieważ roztropność 
związana jest z realizacją owego dobra. 

Tomasz z Akwinu opowiada się za teorią poznania, w którym inte-
lekt – forma niematerialna – korzysta z poznania zmysłowego, czyli je-
dynym treściowym źródłem pojęć intelektualnych są poddane abstrakcji 
dane wrażeniowo-zmysłowe. Poznanie umysłowe jest więc warunko-
wane poznaniem zmysłowym i ma charakter obiektywny w tym sensie, 
że jest poznaniem nie intelektu, ale rzeczywistości4. Nie wyklucza to su-
biektywności, ponieważ intelekt, jako władza umysłowo-poznawcza, ma 
trzy podstawowe funkcje: tworzenie pojęć, przeprowadzanie sądów 
twierdzących i przeczących oraz rozumowanie, z których ostatnia pole-
ga na operacjach, przeprowadzanych na pojęciach, a zatem w dużym 
oderwaniu od danych zmysłowych. Poznanie warunkuje ludzki czyn.  
 

 
 

                                                
3 Por. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, Poznań 1995, s. 207–210;  

P. Jaroszyński, Etyka – dramat życia moralnego, w: M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z.J. Zdybicka,  
A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1996, s. 544–545. 

4 Por. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 2005, s. 216–222. 
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Wola podąża za tym, co rozum rozpoznaje jako dobro5. Jest to naturalny 
dynamizm woli, ujawniający się w ludzkim dążeniu do szczęścia. Powią-
zanie dążenia do dobra oraz dążenia do szczęścia jest oczywiste, jeżeli 
szczęście zrozumie się jako subiektywny aspekt osiągnięcia przez człowie-
ka dobra. Należy pamiętać, że wola nie jest w tym dążeniu zdetermino-
wana, może ona ulegać na przykład impulsom władz zmysłowych i nie 
podążać za dobrem, wskazywanym przez rozum. Dla rozważań na temat 
poznania praktycznego jest to niezwykle ważna prawda. 

Działanie nie wiąże się z prostym przełożeniem przez rozum praw-
dy o rzeczywistości na ujęcie jej w aspekcie dobra. Dobro w przypadku 
każdego działającego podmiotu ma indywidualny wymiar. Podejmując 
decyzję w kwestii życiowej drogi, wyboru zawodu czy nawiązywanych 
relacji, konieczne jest uwzględnienie okoliczności zewnętrznych oraz in-
dywidualnych możliwości i uwarunkowań6. Na przykład w wyborze 
zawodu należy wziąć pod uwagę nie tylko wartość danej pracy (zarów-
                                                

5 Por. P. Jaroszyński, Etyka – dramat życia moralnego, w: M.A. Krąpiec, S. Kamiński,  
Z.J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1996, s. 518–522; 
M.A. Krąpiec, Kim jest człowiek?, w: M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z.J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, 
P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1996, s. 308–309; M. Mróz, Tajemnica ludzkiej 
nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, Toruń 2010, 
s. 211–213. Owo dobro, które jest motywacją do czynu, może mieć różną postać. Józef Maria 
Bocheński przytacza sytuację, która może posłużyć za przykład różnorodności dóbr, do których 
dąży człowiek. Bocheński mówi o dwóch ludziach, którzy, spacerując po mieście, spotykają 
żebraka. Jeden z nich z bólem serca daje mu niewielką sumę. Drugi, a jest nim św. Franciszek, 
odruchowo i z radością daje mu wszystko, czym dysponuje. Czyn św. Franciszka od razu jawi 
się jako zorientowany na dobro – także osobiste – ponieważ przynosi darczyńcy zadowolenie  
i szczęście. Jego towarzysz – dając niejako z przymusu – nie osiąga tego, co św. Franciszek. 
Niewielka jałmużna pozwala mu jednak uniknąć wyrzutów sumienia. Działał więc – w tej 
konkretnej sytuacji – pociągany przez dobro osobiste. Por. J.M. Bocheński, O etyce, w:  
J.M. Bocheński, Dzieła zebrane, t. 5: Etyka, Kraków 1995, s. 16; J.M. Bocheński, O charakterze, w: 
J.M. Bocheński, Dzieła zebrane, t. 5: Etyka, Kraków 1995, s. 56–57. 

6 Por. Z. Pańpuch, Cnoty i wady, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Ma-
ryniarczyk i in., Lublin 2001, s. 222. Aby dostrzec, w jaki sposób osobiste uwarunkowania 
wpływają na roztropność wyboru, warto rozważyć następującą sytuację. Członkiem klasy 
szkolnej jest uczeń nielubiany przez innych, w wielu sytuacjach doświadczający wyśmie-
wania i poniżania. Uczeń, który nie ulega wpływowi grupy naśmiewającej się z kolegi, może 
w różny sposób odnosić się do niego, przykładowo: 1) zaprzyjaźnić się z nim; 2) przyjąć 
postawę życzliwości, ale bez wchodzenia w zbyt bliskie relacje; 3) nie naśmiewać się  
z kolegi, ale również nie utrzymywać z nim kontaktu. Najdoskonalszym odniesieniem 
wydaje się przyjaźń. Biorąc jednak pod uwagę osobiste uwarunkowania: brak wspólnych 
zainteresowań, uciążliwość kontaktów z kolegą, itd., najbardziej roztropnym odniesieniem 
może okazać się postawa życzliwa, ale bez nawiązywania zbyt bliskich relacji. 
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no w wymiarze humanistycznym, jak i ekonomicznym), ale również 
własne predyspozycje, kompetencje, możliwości. Sprawność właściwego 
ujmowania rzeczywistości w aspekcie dobra (w kontekście działania) 
w filozofii tomistycznej łączona jest właśnie z roztropnością. 

Ujmowanie rzeczywistości w aspekcie prawdy i w aspekcie dobra 
wiąże się z dwoma różnymi typami poznania: teoretycznym (speculabile) 
i praktycznym (agibile). Mimo że ich podmiotem jest ten sam intelekt, a 
efektem wiedza, to poznanie praktyczne znacznie różni się od teoretycz-
nego7. O ile poznanie teoretyczne jest aktem rozumu, który odwołuje się 
do danych zmysłowych, to w poznaniu praktycznym – mimo że pozo-
staje ono poznaniem rozumu – istotną rolę odgrywa wola, a dokładniej 
to, w jaki sposób w danym przypadku wola rozwinęła się: czy czyni 
przedmiotem swoich pożądań dobra, które odpowiadają integralnie wi-
dzianej, cielesno-duchowej naturze człowieka, czy może pod wpływem 
pożądawczych władz zmysłowych skierowana jest na dobra wyłącznie 
zmysłowe8. Kwestię udziału woli w poznaniu praktycznym, związanym 
z podejmowaniem decyzji, Jacek Woroniecki ujął następująco: „kierow-
nictwo przypada w udziale rozumowi, a wykonanie woli. Działalność 
jednak obu tych władz tak jest zespolona, tak przenika się nawzajem, że 
jedna bez drugiej obejść się nie może, i potrzeba dobrze wyszkolonego 
umysłu, aby rozwikłać to ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Wola 
nie może niczego chcieć, nim rozum o czymś nie pomyśli i nie podsunie 
jej do chcenia. Ale i rozum, aby wypełnić czynność poznawczą, wciąż 
potrzebuje być pobudzanym przez wolę, która jest w naszej psychice 
tym ogólnym motorem, czyli działaczem wprowadzającym wszystkie 
nasze władze w czyn”9. Myśl tomistyczna, rozważając poznanie prak-
tyczne, konsekwentnie odwołuje się do schematu współdziałania władz 
poznawczych i pożądawczych w podejmowaniu decyzji, składającego 
                                                

7 Por. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek, Lublin 2005, s. 222–233.  
8 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza 

 z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, Toruń 2001, s. 235–
244, 253–256; M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza  
z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, Toruń 2010, s. 78–80, 145–146, 205–208. 

9 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, Lublin 2000, s. 101–102; por.  
J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Lublin 1999, s. 28–29; J. Woroniecki, Rozwój 
osobistości człowieka, w: J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, Kraków 
1961, s. 72–73. 
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się z trzynastu kroków, podzielonych na dwa etapy: zamierzenia oraz 
wykonania. Rola rozumu w tym procesie sprowadza się nie tylko do 
pomysłu o przedmiocie jako o dobru, ale obejmuje także myśl o przed-
miocie jako o celu (zamysł), rozważanie środków do celu (namysł), roz-
sądzanie między środkami (rozmysł) oraz postanowienie zarządzenia 
czynu (nakaz). Czynnościom tym odpowiadają ze strony woli zamiar 
osiągnięcia celu, przyzwolenie na niektóre środki i odrzucenie innych, 
wybór jednego ze środków oraz wykonanie czynne nakazu rozumu. 
Schemat ten uzmysławia, że poznanie praktyczne znacząco różni się od 
teoretycznego10. Różnie też nazywane są doskonałości rozumu w zależ-
ności od tego, co staje się jego przedmiotem. Doskonałość w poznaniu 
teoretycznym nazywana jest mądrością, natomiast w poznaniu prak-
tycznym – jak to stwierdziliśmy wcześniej – roztropnością11.  

Wskazanie, gdzie w naturze ludzkiej należy „umiejscowić” roztrop-
ność, daje podstawy do jej określenia. Tomasz z Akwinu mówi, że „do 
roztropności należy nie stawianie cnotom moralnym celu, lecz tylko 
rozporządzanie co do środków do celu”12. Można by zatem zadać pyta-
nie, dlaczego wskazanie celu nie jest przedmiotem roztropności. Czyżby 
przedmiotem roztropności były tylko środki? Czy człowiek, który po-
stanawia zostać nauczycielem, angażuje roztropność dopiero wówczas, 
gdy podejmuje decyzję o środkach do realizacji celu? Otóż nie. Aby uj-
rzeć całe pole działania roztropności, trzeba przejść na poziom wyżej, na 
poziom ludzkiej natury, wspólnej wszystkim ludziom, w którą wpisane 
jest dążenie do szczęścia. Cel naczelny jest zatem niezależny od ludzkiej 
decyzji – jest nim szczęście. Decyzja, jak je osiągnąć, wyraża się właśnie 
w wyborze zawodu, itd. Pracę nauczyciela należy więc umiejscowić na 
poziomie środków prowadzących do celu, a nie celu samego w sobie. 
Wielu ludzi nie próbuje nadać własnemu życiu jednolitego kształtu, my-
śląc o celach umiejscowionych w bliższej lub dalszej przyszłości, ale nie 
                                                

10 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza  
z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, Toruń 2001, s. 245–246. 

11 Zob. Tomasz z Akwinu, O cnotach rozumu. Komentarz do VI księgi Etyki 
nikomachejskiej Arystotelesa, Wrocław 2010; M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. 
Aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności 
chrześcijańskiej, Toruń 2001, s. 202–256; S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczy-
tany, Poznań 1995, s. 204–205.  

12 S. Th., II-II, q. 47, a. 6. 
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w perspektywie całego życia. Tomasz z Akwinu nazywa ich roztropny-
mi, ale nie absolutnie: „w dziedzinie czynów ludzkich przyczyną naj-
wyższą jest wspólny cel całości ludzkiego życia. I ten to właśnie cel jest 
przedmiotem, którym zajmuje się roztropność. (…) kto dobrze rozumuje 
w osiąganiu jakiegoś celu cząstkowego, np. w osiąganiu zwycięstwa 
w wojnie, jest roztropnym, ale nie absolutnie, lecz w danej dziedzinie 
(…). Natomiast kto dobrze rozumuje w dziedzinie dobra całości życia, 
jest roztropnym absolutnie”13.  

Stwierdzenie, że podstawowym celem ludzkich dążeń jest szczęście, 
a jego realizacja uwarunkowana jest naturą rzeczywistości, w tym także 
człowieka (odkrywaną w poznaniu), rozwiązuje kolejny problem zwią-
zany z roztropnością. Wyraża się on w pytaniu, czy roztropność może 
zostać zaangażowana w realizację zła. Inaczej mówiąc, czy właściwy do-
bór środków do realizacji celu, który świadomie lub pod wpływem 
błędnego rozpoznania jest zły, można wiązać z roztropnością? Przybie-
rałaby ona wówczas postać chytrości, przebiegłości, przewrotności. To-
masz z Akwinu ustosunkowuje się do tego problemu w następujących 
słowach: „Wszystko zależy od tego, jak pojmuje się roztropność. Jest 
bowiem roztropność fałszywa, czyli cecha zła podobna do roztropności. 
Roztropnym jest człowiek, który dobrze stosuje czynności dla osiągnię-
cia dobrego celu. Jeśli zatem ktoś ma na oku cel zły i dla jego osiągnięcia 
używa środków, którymi może go osiągnąć, jego roztropność jest fał-
szywa jako że to, co sobie założył jako cel, nie jest dobrym prawdziwie, 
lecz tylko wydaje się dobrym. Tak na przykład mówimy, że jakiś zło-
czyńca jest «dobrym» złoczyńcą, np. złodziejem, ponieważ przez podo-
bieństwo do dobrych ludzi jest on roztropnym w stosowaniu dróg do 
celu, ale złego”14. Idąc tokiem tej myśli, można stwierdzić, że z roztrop-
nością mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy człowiek zmierza do 
szczęścia, a ono z kolei nie jest konsekwencją osiągnięcia dowolnie wy-
branych dóbr, ale tylko tych dóbr, które odpowiadają człowiekowi, wi-
dzianemu w pełni jego cielesno-duchowej natury, a nie zredukowanemu 
do wymiaru wyłącznie materialnego i aktualistycznego, i które prowa-
dzą go do szczęścia, a nie tylko chwilowego zadowolenia. 

                                                
13 S. Th., II-II, q. 47, a. 2, ad. 1. 
14 S. Th., II-II, q. 47, a. 13. 
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Co w teorii wydaje się spójne, w praktyce rodzi liczne trudności. Jak 
zatem zidentyfikować działania roztropne? Życie dostarcza przecież 
licznych przykładów na to, że człowiek zmierzający do celu, z realizacją 
którego wiąże nadzieję osiągnięcia szczęścia, po osiągnięciu owego celu 
przeżywa rozczarowanie. Wydawało mu się, że działa roztropnie, a oka-
zało się, że jego decyzje były nieroztropne. Okazuje się więc, że w da-
nym momencie życia konkretne działania mogą nie być identyfikowane 
jako zmierzające do globalnego rozczarowania. Jeżeli jednostka zmierza 
do wybranego przez siebie celu etapami, realizując cele szczegółowe, 
które mogą być w swoich skutkach pozytywne, zazwyczaj nie zauważa, 
że jej działanie prowadzi do rozczarowania. Konsekwentnie nie zauważa 
także, że brak jej roztropności. Jako przykłady takich osób można uznać 
chociażby tych, którzy poświęcili się do tego stopnia pracy zawodowej, 
że zrezygnowali dla niej z życia prywatnego, rodzinnego, relacji przyja-
cielskich. Mimo że kolejne sukcesy dają im poczucie szczęścia, w global-
nym rozrachunku dany model życia przynosi jednak rozczarowanie, 
a podejmowane decyzje okazują się nieroztropne. Pytanie o drogi iden-
tyfikacji działań roztropnych pozostawmy jednak na razie bez odpowie-
dzi, ponieważ uzyskuje ono częściowe rozstrzygnięcie w ramach reflek-
sji nad wychowaniem roztropności. 

Przyglądając się prowadzonym dotychczas rozważaniom na temat 
roztropności, można odnieść wrażenie, że istotą roztropności jest ocena 
środków prowadzących do celu. Jest to jednak niepełna wizja tej cnoty. 
Zwieńczeniem udziału rozumu w akcie podejmowania decyzji jest na-
kaz. W związku z tym roztropność odnosi się do nakazu. Tomasz 
z Akwinu wyraża to w następujących słowach: „roztropność to prawość 
rozpoznania w czynnościach, które mają być dokonane. Jeśli tak jest, to 
ta czynność będzie czymś w roztropności głównym, która jest główną 
czynnością rozumu w dziedzinie czynów. W rozumie są trzy takie czyn-
ności. Pierwszą jest namysł naradczy (…). Drugą jest czynność osądzania 
tego, co zostało znalezione (…). Wszakże rozum praktyczny, którego za-
daniem jest dzieło, idzie dalej. I tu zachodzi trzecia czynność, polegająca 
na nakazie, który jest zastosowaniem do dzieła tego, co już zostało zna-
lezione i osądzone. Ta właśnie czynność (…) jest główną czynnością te-
goż rozumu, a więc i roztropności”15. Jacek Woroniecki wiąże roztrop-
                                                

15 S. Th., II-II, q. 47, a. 8. 
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ność w zasadzie tylko z nakazem, odróżniając ją od rozwagi i rozsądku, 
doskonałości rozumu praktycznego, związanych z namysłem i rozmy-
słem. Są one podporządkowane roztropności, ale same w sobie niewy-
starczające do działania. Swoje rozważanie podsumowuje: „[m]ożna do-
brze rozważać środki prowadzące do celu, można dobrze rozsądzić, któ-
ry jest najodpowiedniejszy, a następnie nie umieć sprawnie pokierować 
wykonaniem. Roztropność posiada pewne własne zalety i ze strony ro-
zumu, i ze strony woli, które ją odróżniają od rozwagi i rozsądku, i gdy 
ich zabraknie, posiadanie tamtych nie wystarcza. Bywają ludzie bardzo 
rozważni i rozsądni, którym (…) brak «mocy działaniowej»”16. Tomasz  
z Akwinu nazywa z kolei nieskuteczność nakazu niepełną roztropnością: 
„Jeśli zawodzi w swym głównym akcie, np. gdy ktoś dobrze radzi i po-
prawnie rozsądza, nawet w tym, co dotyczy całości życia, ale zawodzi w 
skuteczności nakazu”17. Roztropność ma zatem za zadanie nie tylko 
rozważać i rozsądzać środki do celu, ale kierować całym postępowaniem 
człowieka w jego codziennym życiu18, tak aby osiągnął szczęście w kon-
tekście całego życia. 

 
 
 
 
 
 

                                                
16 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 25. 
17 S. Th., II-II, q. 47, a. 13. Wadą odnoszącą się do zadań rozumu w jego funkcji 

praktycznej, a związaną z nakazem jest niestałość. Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej 
nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, 
Toruń 2010, s. 209. 

18 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 14;  
Z. Pańpuch, Cnoty i wady, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniar-
czyk i in., Lublin 2001, s. 222. Tomasz z Akwinu tak mówi o roztropności: 
„Roztropność (…) zajmuje się tym, co prowadzi do celu; rozum nad tym radzi a wola 
decyduje wybór. Z tych dwu czynność naradcza należy do roztropności, jako że 
Filozof zauważa, iż «człowiek roztropny jest dobrym w radzie». Ponieważ jednak 
wybór jest wynikiem poprzedniej narady, jest bowiem, jak powiedziano w Etyce, 
«dążeniem do czegoś przemyślanego», dlatego także wybór można przypisać 
roztropności jako jej wynik, o tyle mianowicie, że roztropność drogą narady kieruje 
wyborem”. S. Th., II-II, q. 47, a. 1, ad. 2. 
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Wychowanie roztropności 

Stwierdzenia, że w poznaniu praktycznym chodzi o rozumną iden-
tyfikację dobra (a może być to błędna identyfikacja19) oraz że w procesie 
tym znaczący udział ma wola, rodzą pytanie o to, jak rozwija się roz-
tropność i w jaki sposób jej rozwój może być wspomagany? A może nie 
powinno się w ogóle mówić o wychowaniu roztropności, ponieważ pro-
ces jej rozwoju nie podlega zewnętrznym oddziaływaniom? Niniejsze 
pytania organizować będą nasze dalsze rozważania. 

Arystoteles, mówiąc o rozwoju cnót, wyraża przekonanie, że „żadna 
z cnót nie jest nam z natury wrodzona (…) z natury jesteśmy tylko zdol-
ni do ich nabywania”20. Dodaje równocześnie, że „cnót (…) nabywamy 
dzięki uprzedniemu wykonywaniu czynów [etycznie dodatnich], jak się 
to dzieje także i w dziedzinie innych sztuk. Tych bowiem rzeczy, których 
trzeba się nauczyć, by je wykonywać, tych uczymy się właśnie przez ich 
wykonywanie; tak np. budowniczowie kształcą się budując domy, a cy-
tryści – grając na cytrze. Tak samo stajemy się sprawiedliwi postępując 
sprawiedliwie, umiarkowani poprzez postępowanie umiarkowane, 
mężni poprzez mężne zachowanie się”21. Wskazanie na pewną prawi-
dłowość nie oznacza jednak wytłumaczenia całego procesu. Dlaczego 
czyn jest uprzywilejowanym miejscem rozwoju cnót? I jeszcze ważniej-
sze pytanie: jak skłonić człowieka do podjęcia działań, w efekcie których 
rozwijać się będą jego cnoty moralne, w tym roztropność? 

 Odpowiadając na pierwsze pytanie, należy zauważyć, że czyn jest 
przestrzenią kontaktu z rzeczywistością, czyli daje również poczucie 
rzeczywistości. Jak powiedzieliśmy wcześniej, ludzki intelekt ma trzy 
podstawowe funkcje: tworzenie pojęć, przeprowadzanie sądów twier-
dzących i przeczących oraz rozumowanie. Ostatnia z nich charakteryzu-
je się najwyższym poziomem abstrakcji. Zdarza się, że człowiek zaczyna 
tworzyć konstrukcje intelektualne nieliczące się z rzeczywistością i od-
wołuje się do nich we własnych działaniach. Nieliczenie się w działaniu 
z rzeczywistością trudno wiązać z roztropnością. Stąd Jacek Woroniecki, 
mówiąc o wychowaniu roztropności, wskazuje na konieczność wycho-
                                                

19 Por. M. Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza  
z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, Toruń 2010, s. 200–201. 

20 Eth. nic., 1103a, a. 20–25. 
21 Eth. nic., 1103a, a. 30–35. 
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wania zmysłu rzeczywistości: „Polega ono na takim nabyciu panowania 
nad wyobraźnią, aby zawsze jasno sobie zdawać sprawę z tego, co jest 
tylko jej grą, a co się dzieje w rzeczywistości”22. Czyn niejako weryfikuje 
to, co człowiek sobie „wyrozumował”. 

Wyjaśnienie kwestii uczenia się poprzez doświadczenie odnaleźć 
można także w strukturze ludzkiego czynu. Ostatnie elementy etapu 
wykonania, na które wskazuje myśl tomistyczna, to zadowolenie lub 
niezadowolenie z osiągniętego celu, będące udziałem woli, oraz ocena 
przebiegu całej czynności, która dokonywana jest przez rozum. W efek-
cie tych procesów pojawia się szczęście lub rozczarowanie, do którego 
człowiek odwołuje się w kolejnych działaniach. Jak mówi Zbigniew 
Pańpuch: „Każdy wysiłek i działanie człowieka zostawia na nim swój 
ślad. Podobnie jak ciało człowieka i jego władze cielesne noszą na sobie 
ślady wszystkich doznań i oddziaływań, tak i władze duchowe człowie-
ka mają swoją historię i przechowują całą jego przeszłość”23. 

Doceniając wartość czynu w rozwoju moralnym wychowanka, Wo-
roniecki zachęca wychowawców, aby dziecko: „pobudzić do samodziel-
nego zbierania własnego doświadczenia, do spostrzegawczości, tj. do 
umiejętnego patrzenia na świat i ludzi, i sprawnego rozumowania o tym 
wszystkim, i to nie tylko kategoriami teoretycznymi, ale i praktycznymi, 
wysnutymi z obserwacji konkretnego życia”24. Dla Woronieckiego owo 
doświadczenie rzeczywistości, wynikające z czynu, jest na tyle ważne, że 
postrzega on je jako nie do zastąpienia. Godzi się też z wszelkimi nega-
tywnymi okolicznościami owego doświadczenia, gdy pisze: „nieraz (…) 
wypadnie się dyskretnie usunąć i być na to przygotowanym, że nabije 
on [wychowanek – J.H.] sobie niejednego guza i że nie wszystko mu się 
zawsze najlepiej uda”25.  

Woroniecki zwraca również uwagę na „pamięć osobistych doko-
nań”, sugerując, że powinna być ona przedmiotem zabiegów wycho-
wawczych: „oprócz podstawowej roli, jaką pamięć odgrywa w dziedzi-
                                                

22 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 55. 
23 Z. Pańpuch, Cnoty i wady, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red.  

A. Maryniarczyk i in., Lublin 2001, s. 217. Studium na temat skutków nieprzechod-
nich czynu przeprowadził K. Wojtyła w dziele Osoba i czyn, w: K. Wojtyła, Osoba  
i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994. 

24 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 56. 
25 Tamże. 
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nie czynu, winno się tą drogą uchronić dziecko od zakłamania, w które 
tak łatwo wpadnie, gdy się nauczy wszystkie swe błędy, niedbalstwa  
i przewinienia zwalać na karb zapomnienia. (…) Usprawiedliwianie się 
zapomnieniem (…) nieraz może być nawet poważną podstawą do podej-
rzenia o kłamstwo, o wykręcanie się tą drogą od winy”26. 

Warto ponadto zauważyć, że z doświadczenia czynu korzystają 
wszystkie władze człowieka, a roztropność może rozwijać się tylko wte-
dy, gdy równomiernie pojawiają się cnoty dianoetyczne27 (przede 
wszystkim mądrość) oraz inne cnoty moralne (sprawiedliwość woli, 
umiarkowanie i męstwo we władzach zmysłowych)28. Jacek Woroniecki 
wskazuje chociażby, że pewność moralna w poznaniu praktycznym 
związana jest z tym, jak ukształtowana jest wola człowieka29. 

Ze stwierdzenia, że czyn jest przestrzenią rozwoju roztropności, 
wynika równocześnie podstawowa wskazówka dotycząca jej wychowa-
nia. Polega ono przede wszystkim na stwarzaniu możliwości i pobudza-
niu do czynów moralnie dobrych, które będą owocowały przeżyciem 
zadowolenia, satysfakcji, szczęścia, a przy okazji będą budowały alterna-
tywę wobec zachowań negatywnych, które staną się niewątpliwie udzia-
łem dojrzewającego człowieka. Tylko wtedy, gdy dojrzewający człowiek 
będzie dysponował doświadczeniem działania dobrego na tle zachowań 
negatywnych, nieroztropnych, będzie potrafił autentycznie i z przeko-
naniem odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dobrem i jakie decyzje są 
roztropne i dające szczęście. 

Uczenie się przez doświadczenie nie polega zatem na pozostawie-
niu wychowanka samemu sobie, ale na wprowadzeniu go w doświad-
czenie dobra. Jacques Maritain w następujących słowach odnosi się do 
tego problemu: „Plastyczna i podatna na sugestie wolność dziecka zosta-
je skrzywdzona i rzucona na los przypadku, jeśli nie jest wspomagana  
i kierowana. Edukacja, która składałaby na dziecko odpowiedzialność za 
                                                

26 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 55.  
27 Por. Eth. nic., 1103a, a. 5; Z. Pańpuch, Cnoty i wady, w: Powszechna encyklopedia 

filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk i in., Lublin 2001, s. 222. 
28 Roztropność zajmuje naczelne miejsce wśród cnót, ponieważ stanowi podsta-

wę funkcjonowania pozostałych i jest najbardziej zależna od cnót dianoetycznych. 
Por. Eth. nic., 1140, a 25. 

29 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 18–19, 
26–27. 
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zdobycie informacji o tym, o czym nie wie ono nawet, że tego nie wie, 
która zadowalałaby się kontemplacją rozkwitu instynktów dziecka i któ-
ra czyniłaby z nauczyciela uległego i zbytecznego asystenta, byłaby 
zwykłym bankructwem wychowania”30. Sformułowany przez Maritaina 
postulat jest realizowany, jeśli wychowanie pojmuje się jako proces ini-
cjacyjny. Nie chodzi o inicjację w jej rytualnym wymiarze, ale inicjację 
rozumianą jako wprowadzanie dojrzewającego człowieka w nowe dla 
niego sfery aktywności, a przede wszystkim w doświadczenie dobra 
moralnego31. 

Płynąca z doświadczenia wiedza o skutkach poszczególnych dzia-
łań warunkuje działania roztropne, jednak nie może być z nimi utożsa-
miana. Dokonana w poprzednim punkcie charakterystyka roztropności 
wskazuje, że ujawnia się ona w działaniu, które prowadzi człowieka do 
dobra, dającego mu szczęście. Roztropność polega więc między innymi 
na umiejętnym doborze środków na drodze osiągania dobra, które zosta-
ło określone jako dobro najwyższe. Aby w podejmowanej na co dzień 
aktywności człowiek uwzględniał owo dobro, musi o nim nieustannie 
pamiętać. Z tego względu Jacek Woroniecki, mówiąc o wychowaniu roz-
tropności, podpowiada, że jego elementem jest uczenie „rachowania się 
z wymaganiami naczelnego celu życia”32. W gruncie rzeczy jednak do 
owego rachowania się z naczelnym celem życia dochodzi wówczas, gdy 
działający podmiot połączony jest z nim miłością. Stąd słuszna wydaje 
się uwaga Tomasza z Akwinu, że roztropność zaczyna się od miłości33. 

Źródłem wiedzy na temat rzeczywistości jest również „doświadcze-
nie starszych”, więc warunkiem rozwoju roztropności jest „ufność” w owo 
doświadczenie34. Dotykamy tutaj problemu relacji autorytetu, która po-
lega na przyjęciu przez jedną osobę, mniej kompetentną w jakiejś dzie-
dzinie, za prawdę tego, co mówi inna osoba, posiadająca większą wiedzę 
i doświadczenie w tej dziedzinie35. Bez owego zaufania człowiek nie jest 
                                                

30 J. Maritain, Dynamika wychowania, „Znak” 1991, nr 436, s. 30. 
31 Por. J. Horowski, Powrócić do procesów inicjacyjnych, „Cywilizacja” 2011, nr 38, 

s. 40–48. 
32 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 58–59. 
33 Por. S. Th., II-II, q. 47, a. 1, ad. 1. 
34 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 56. 
35 J.M. Bocheński, Co to jest autorytet, w: J.M. Bocheński, Logika i filozofia, 

Warszawa 1993, s. 202–204. 
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w stanie funkcjonować, ponieważ trudno jest zdobyć doświadczenie we 
wszystkich sferach życia. Autorytet nie powinien być, oczywiście, 
przyjmowany bez uzasadnienia, czyli za każdym razem, kiedy człowiek 
zaufa wiedzy i doświadczeniu innego, powinien odpowiadać sobie na 
pytanie, dlaczego przyjmuje za prawdę to, co on mówi36.  

Jacek Woroniecki, zwracając uwagę na powiązanie woli z nakazem, 
podkreśla również, że wychowanie roztropności to nie tylko troska  
o właściwy dobór metod i środków działania, ale także o umiejętność 
konsekwentnej realizacji tego, co zostało odkryte. Uważa, że wychowa-
nie roztropności w tym aspekcie polega na pobudzaniu do stałości  
w chceniu i staranności w wykonaniu wszystkiego. Jego zdaniem nie da 
się wychować bohatera, jeżeli w życiu codziennym toleruje się niedbal-
stwo we wszystkich szczegółach: „niczego nie wolno robić byle jak. Co-
kolwiek się wzięło do ręki, trzeba to zrobić jak najlepiej się da, jak najsta-
ranniej. Wymaga to zaprawienia się do tego, aby każdej podjętej pracy 
oddawać się nie połowicznie, ale całkowicie (…)! A więc żądanie pilno-
ści, staranności i dbałości o wszystko, co nas otacza i co mamy robić, 
powinno do głębi przenikać atmosferę wychowawczą”37. 

 
 
Roztropność a pedagogika początku XXI wieku 

Przeprowadzona powyżej refleksja nad naturą roztropności daje 
podstawy do przyjrzenia się – niekoniecznie wyczerpującego ze wzglę-
du na obszerność zagadnienia – przyczynom zapoznania tematu roz-
tropności w refleksji pedagogicznej.  

1. Według Tomasza z Akwinu, człowiekiem absolutnie roztropnym 
jest ktoś, kto podejmuje decyzje dobre w perspektywie całego swojego 
życia, a nie tylko w perspektywie zdobycia partykularnego dobra, dają-
cego chwilową satysfakcję. Aby taka roztropność stała się przedmiotem 
zabiegów wychowawczych i samowychowawczych, niezbędne jest pa-
trzenie na życie w całościowej, a nie wycinkowej perspektywie zarówno 
                                                

36 J.M. Bocheński, Co to jest autorytet, w: J.M. Bocheński, Logika i filozofia, 
Warszawa 1993, s. 229, 244–245. 

37 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 57–58. 
Udzielając rad praktycznych, Woroniecki zachęca, by przykładać dużą rolę do 
kaligrafii.  
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przez wychowawcę, jak i przez wychowanka. Taka perspektywa rozwo-
jowa jest jednak marginalizowana z kilku względów.  

Po pierwsze, współczesna edukacja osadzona jest w kontekście 
szybkich zmian w życiu gospodarczym i społecznym, co sprawia, że to-
warzyszą jej przede wszystkim pytania o jak najlepsze przygotowanie 
dojrzewających pokoleń do funkcjonowania w nowych okolicznościach. 
Pytania te nie są jednak stawiane ze względu na dobro wychowanka, 
który musi się odnaleźć w niespotykanych dotąd uwarunkowaniach, ale 
ze względu na potrzeby gospodarki, która wymaga coraz to nowszych 
kwalifikacji od pracowników. Myślenie o wychowanku zostaje więc zre-
dukowane do kwestii przygotowania go jako przyszłego pracownika, 
atrakcyjnego z punktu widzenia wymagań rynkowych38. 

Przytoczony tutaj sposób myślenia obecny jest nie tyle w środowi-
sku teoretyków, badających rzeczywistość edukacyjną, co wśród prakty-
ków, których przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela mia-
ło miejsce w większości przypadków poza wydziałami pedagogicznymi 
i w związku z tym refleksja o edukacji często jest zdominowana przez 
powtarzane w środkach masowej komunikacji pytania o adekwatność 
kształcenia do wymagań życia społeczno-gospodarczego. W praktyce 
ów sposób myślenia wyraża się w akcentowaniu znaczenia uczenia się 
przedmiotów ważnych dla przyszłej kariery naukowej oraz zawodowej 
przy równoczesnym deprecjonowaniu tych przedmiotów i zagadnień, 
które mieszczą się w obszarze humanistyki. 

Po drugie, warto zauważyć, że krytyka przytoczonego tutaj sposobu 
myślenia o kształceniu i wychowaniu, podnoszona na gruncie peda-
gogiki, formułowana jest często z perspektywy różnego rodzaju aktual-

                                                
38 Por. M. Nussbaum, Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności, w: Pytanie  

o szkołę wyższą w trosce o człowieczeństwo, red. B.D. Gołębniak, Wrocław 2008, s. 66;  
T. Szkudlarek, Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego, w: Pytanie 
 o szkołę wyższą w trosce o człowieczeństwo, red. B.D. Gołębniak, Wrocław 2008, s. 28;  
E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków 2010, s. 18–19; L. Wit-
kowski, W obronie życiodajności edukacji, w:, „Po życie sięgać nowe…” Teoria a praktyka 
edukacyjna, red. M.M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski, Toruń 2012, s. 39–42; E. Potu-
licka, Neoliberalizm i skutki „przedsiębiorczości” w edukacji, w: Rynek i edukacja: między 
przedsiębiorczością i wykluczeniem, red. M. Jaworska-Witkowska, M. Szymański, Łódź 
2010, s. 47–70; J. Morbitzer, W stronę społeczeństwa wiedzy – per-spektywa pedagogiczna, w: 
Studiowanie dla społeczeństwa wiedzy, red. D. Ciechanowska, Toruń 2009, s. 32–34. 
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nych problemów społecznych39, natomiast nie towarzyszy jej troska 
o wspieranie wychowanka w jego rozwoju humanistycznym i rozpo-
znawaniu przez niego sensu własnego życia40. 

Po trzecie, perspektywy dłuższej, wykraczającej poza najbliższą przy-
szłość, brakuje również samemu wychowankowi, który przede wszystkim 
z racji wieku wiąże myślenie o sensie życia z pytaniami o małżeństwo, ro-
dzinę czy zawód, zarówno interesujący, jak i przynoszący dochody, po-
zwalające na spełnienie własnych marzeń. Kultura przełomu XX i XXI wie-
ku pogłębia jednak takie myślenie o własnym życiu poprzez kształtowanie 
poczucia tymczasowości41. Widoczne jest to na przykład w podejściu do 
małżeństwa i rodziny. Mimo stwierdzanych w badaniach, utrzymujących 
się na wysokim poziomie deklaracji o uznaniu dla ich wartości, znaczny 
procent młodych ludzi nie buduje trwałych wspólnot, opartych na odpo-
wiedzialności z drugą osobą, ale tworzy związki o prowizorycznym cha-
rakterze, odkładając decyzję odnośnie do nie tylko własnego, ale również 
cudzego życia na bliżej nieokreśloną przyszłość42. 

Jak to zostało stwierdzone w poprzednich punktach, działania, 
w których jest nieobecne pytanie o dobro, dające człowiekowi spełnienie 
jako człowiekowi i ujawniające się w poczuciu szczęścia, trudno nazwać 
                                                

39 Chodzi przede wszystkim o emancypację z zastanych struktur społecznych  
i pobudzenie aktywności na rzecz zmiany nieakceptowanych cech życia społeczne-
go, rozwijanie umiejętności dialogu międzykulturowego i tolerancji. Zob. T. Szkud-
larek, Pedagogika krytyczna, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciń-
ski, B. Śliwerski, Warszawa 2005, s. 370–374; M. Nussbaum, W trosce o człowie-
czeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wrocław 2008; M. Chomczyń-
ska-Rubacha, D. Pankowska, Władza, ideologia, socjalizacja. Polityczność podręczników 
szkolnych, w:, „Po życie sięgać nowe…” Teoria a praktyka edukacyjna, red. M.M. Urlińska, 
A. Uniewska, J. Horowski, Toruń 2012, s. 451–466. 

40 Na temat wartości poszukiwania sensu życia dla rozwoju moralnego i tym 
samym dla pedagogiki zob. J.T. Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli 
Viktora E. Frankla, Toruń 2011. 

41 Por. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, 
Kraków 1998, s. 14. 

42 Por. J. Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją, Lublin 2003, s. 75–76;  
F. Heike, Rodzina postmodernistyczna jako partner szkoły. Ukierunkowanie na dzieci  
w różnorodności światów wychowawczych, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej 
XXI wieku, red. B. Śliwerski, Kraków 2001, s. 122–126; Z. Melosik, Kultura popularna 
jako czynnik socjalizacji, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński,  
B. Śliwerski, t. 2, Warszawa 2005, s. 86–88. 
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roztropnymi, nawet jeżeli są to działania obiektywnie dobre pod wzglę-
dem moralnym. 

2. Dla roztropności charakterystyczne jest również, że rozwija się 
ona przy znaczącym udziale woli. Oznacza to, że roztropność – mimo że 
władzą jej właściwą jest intelekt – nie stanowi przedmiotu kształcenia, 
ale rozwija się w kontekście wychowania. Refleksja nad nią traci zatem 
rację bytu, gdy rozwój dojrzewającego człowieka redukowany jest do 
rozwoju intelektualnego. Prawidłowość tę Jacek Woroniecki ujmował  
w następujących słowach: „Zagadnienie roztropności jako tej naczelnej 
sprawności umysłu mającej za zadanie kierować całym postępowaniem 
człowieka w jego codziennym życiu, było przez wieki uważane za jedno 
z najważniejszych w etyce. Dopiero intelektualizm moralny ostatnich 
wieków odsunął je w cień, sądząc, że praktyczna umiejętność rządzenia 
sobą nie jest niczym innym jak zbiorem wiadomości o życiu moralnym, 
należącym do poznania teoretycznego”43. Mirosław Mróz wskazuje, że 
intelektualizm w etyce wyraża się w rozważaniu tego, co jest dobre, a co 
złe, podczas gdy na przestrzeni wieków analizowano, co należy czynić, 
a czego unikać44. Intelektualizm sprawia więc zatrzymanie się w wy-
chowaniu roztropności na rozwadze i rozsądku przy zapoznaniu ko-
nieczności doskonalenia nakazu. 

Współczesność przynosi jednak nową postać intelektualizmu, można 
powiedzieć, że w pewien sposób pogłębioną, ponieważ „wzbogaconą”  
o relatywizm prawdy. Przekonanie o względności prawdy jest jednym  
z wymiarów kultury postmodernistycznej. Pojawiło się ono na funda-
mencie krytyki tak zwanych „metanarracji”, zbudowanych na wierze 
w możliwości ludzkiego rozumu, które miały uporządkować rzeczy-
wistość społeczną, a przyczyniły się do uniformizmu kulturowego i tota-
litaryzmu politycznego45. W efekcie postmodernizm dopuszcza jedynie 
wycinkowe i tworzone na użytek chwili narracje, co ma uchronić przed 
                                                

43 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 2000, s. 14. 
44 Por. M. Mróz, Człowiek w dynamizmie cnoty. Aktualność aretologii św. Tomasza 

 z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej, Toruń 2001, s. 226;  
K. Wojtyła, Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym – Lublin 1991, s. 64–67. 

45 Por. H. Janaszek-Ivaničková, Od modernizmu do postmodernizmu, Katowice 
1996, s. 102; A. Bronk, Spór o postmodernizm, w: A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, 
Lublin 1998, s. 62–64; H. Kiereś, Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu  
i postmodernizmu, Lublin 2000, s. 12–13. 
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myślą fundamentalistyczną46. Termin «prawda» staje się synonimem poję-
cia «pogląd», ponieważ prawdę – tak jak poglądy – każdy może mieć wła-
sną. Myśl postmodernistyczna podważa zatem obiektywizm poznania47. 

Atmosfera wytworzona wokół prawdy przekłada się na wycho-
wanie. Prowadzone jest ono nadal w duchu intelektualizmu, ale w szki-
cowaniu wychowankowi obrazu rzeczywistości pomija się wartościo-
wanie, podawanie norm, wskazywanie celów działania48. Ma to miejsce 
w imię wolności wychowanka, tak aby nie ograniczać go w wyborze in-
dywidualnej drogi życia i rozwoju49. Wychowawca, przekazując wiedzę, 
nie może zatem wskazywać na prawdę i dobro – powinien uczyć w spo-
sób otwarty, czyli z założeniem względności wiedzy. Rezygnując z roli 
Mistrza, powinien stać się „nauczycielem geografii”, kreślącym w dialo-
gu z wychowankiem mapę rzeczywistości50. 

Postmodernizm przyniósł zatem nową postać intelektualizmu, która 
nie tylko zapoznaje działalność wychowawczą, ale wręcz ją kwestionuje. 
Odrzuca bowiem możliwość już wskazywania wychowankowi war-
tościowych celów w życiu, a więc tym bardziej aktywność wychowawcy, 
polegającą na inicjacji wychowanka w działania, które wychowawca, 
odwołując się do własnego doświadczenia, zidentyfikował jako dobre. 
Będzie to więc kształcenie, i to specyficzne, a nie wychowanie. Należy 

                                                
46 Por. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, s. 14;  

Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 
1998, s. 17. 

47 Por. A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1996, nr 33–34, s. 63–78;  
S. Morawski, Paradygmat filozofowania, „Ethos” 1996, nr 33–34, s. 128. 

48 Por. T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antype-
dagogiki, Kraków 1993, s. 73. 

49 Por. H. Gajdamowicz, Cele edukacji w ujęciu alternatywnym, w: Nowe konteksty 
(dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Kraków 2001, s. 232. 

50 Por. Z. Melosik, Edukacja a przemiany kultury współczesnej. Implikacje dla teorii  
i praktyki, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, 
Kraków 2001, s. 30–32; J. Rutkowiak, „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy 
odmian myślenia o edukacji, w: Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków 
1995, s. 16–18; J. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, w: 
Pytanie, dialog, wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992, s. 40–42; E. Rodzie-
wicz, „Szkoły myślenia” w edukacji. Praktyki myślenia wychowawczego – teorie – orientacje 
edukacyjne, w: Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, 
Poznań – Toruń 1994, s. 514–517. 
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także zauważyć, że wychowanie, budowane na założeniu intelektualni-
zmu, nie dopuszcza żadnych działań, które wpływałyby na władze po-
żądawcze: wolę i władze zmysłowe, jak również doskonaliłyby rozum  
w jego podstawowej funkcji praktycznej, czyli nakazie.  

3. Myśl i kultura postmodernistyczna przynoszą jeszcze jedną oko-
liczność, która wpływa na podejście do roztropności. Jest nią zanegowa-
nie prawdy, w tym prawdy o człowieku. Mówiąc o roztropności, wska-
zaliśmy, że odwołuje się ona do dianoetycznej cnoty mądrości. Bazuje 
bowiem na tym, co rozum odkrył na temat człowieka, dóbr, które go do-
skonalą, oraz czynności, które prowadzą do spełnienia człowieka w uwa-
runkowaniach jego natury. Postmodernistyczna relatywizacja prawdy po-
zostawia człowieka w sytuacji niepewności, utrzymując w nim przekona-
nie, że odkrywane prawidłowości są tak naprawdę względne.  

Zasygnalizowane podejście do prawdy posiada ważne implikacje na 
terenie antropologii. Podważenie obiektywnej natury rzeczy oznacza 
w antropologii odrzucenie podmiotowości, ludzkiej natury oraz osobo-
wości. Indywidualny człowiek jawi się w konsekwencji jako zespół do-
świadczeń, przeżyć, przekonań, pragnień, emocji, ale nie jako „ja” – pod-
miot o określonej tożsamości51. Określany jest zawsze na jakimś społecz-
nym i aksjologicznym tle, w powiązaniu z różnymi rolami i rodzajami 
zaangażowania w świat. A w związku z tym – w sytuacji zmiany kon-
tekstu – staje przed koniecznością przeobrażania siebie52. Zanegowanie 
ludzkiej natury jest równoznaczne z zanegowaniem istotnego warunku 
roztropnych działań. Roztropność odnosi się przecież do tego, co jest 
spełnieniem człowieka w jego naturze. 

4. Od przywołanego w drugim podpunkcie intelektualizmu odróż-
nić należy racjonalizm, który również przynosi określone konsekwencje 
w zakresie wychowania roztropności. Aby na nie wskazać, przyjrzyjmy 

                                                
51 Por. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, s. 56–57;  

A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1996, nr 33–34, s. 75; A. Bronk, Krajobraz 
postmodernistyczny, „Ethos” 1996, nr 33–34, s. 90. 

52 Por. T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i anty-pedagogiki, Kraków 
1993, s. 66; L. Witkowski, Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki (przeciw skrajnym 
podmiotowcom), w: Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków 1995, s. 148;  
A. Jawłowska, Tożsamość na sprzedaż, w: Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, 
Warszawa 2001, s. 51; J. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, w: Pytanie, 
dialog, wychowanie, red. J. Rutkowiak, Warszawa 1992, s. 17. 
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się najpierw, czym jest racjonalizm. Tomasz z Akwinu, mówiąc o działa-
niu intelektu, mówi w rzeczywistości o trzech różnych działaniach. 
Pierwszym jest tworzenie pojęć i kontemplacja, czyli zatrzymywanie się 
na treści, którą te pojęcia przekazują. Drugim działaniem jest sądzenie, 
polegające na zespalaniu ze sobą pojęć i tworzeniu zdań, które mają treść 
pozytywną (orzekam, że coś jest takie a takie) albo negatywną (orzekam 
o czymś, że nie jest takie a takie). Trzecim działaniem jest łączenie ze so-
bą sądów, nazywane rozumowaniem. Stefan Swieżawski wskazuje na 
przeakcentowanie znaczenia rozumowania w kulturze europejskiej przy 
niedowartościowaniu kontemplacji i sądzenia: „Kultura europejska, na-
zwijmy ją śródziemnomorską, wyrosła przede wszystkim z rozkwitu tej 
trzeciej działalności. Myśmy zaniedbali pierwszą i drugą, a rozwinęli-
śmy w sposób niezwykły trzecią (…). Rozbudowaliśmy imponującą ską-
dinąd kulturę europejską, zaniedbując jednak sferę mądrości. Bo mą-
drość rozwija się głównie w kontemplacji i w sądzeniu”53. Jedną z kon-
sekwencji źle pojmowanego racjonalizmu jest ignorowanie rzeczywisto-
ści, także w jej moralnym wymiarze54. Jacques Maritain łączy problemy 
wychowawcze właśnie z racjonalizmem: „Mamy poważne powody, by 
sądzić, że jedna ze szczególnych słabości naszych metod pedagogicz-
nych pochodzi z koncepcji racjonalistycznych, które rozwijały się od stu-
leci, i z kartezjańskiej psychologii idei jasnych i wyraźnych”55.  

Przyglądając się jednej z najpopularniejszych obecnie teorii sumie-
nia, formułowanej w oparciu o teorię działania komunikacyjnego Jürge-
na Habermasa, nietrudno zauważyć, że jest ona typowo racjonalistyczna, 
ponieważ odwołuje się nie tyle do poznania, ile do myślenia: działalno-
ści epistemologiczno-krytycznej56. Zgodnie z tą teorią, rozwój moralny 
jest pochodną coraz szerszej perspektywy, jaką uzyskuje podmiot na 
skutek poznania doświadczeń innych w aktach komunikacji oraz poro-

                                                
53 S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, Poznań 1995, s. 182. 
54 Por. A. Murzyn, Wychowanie do racjonalności – wybrane kwestie, w: Filozofia 

wychowania w XX wieku, red. S. Sztobryn, E. Łatacz, J. Bochomulska, Łódź 2010, s. 83–84. 
55 J. Maritain, Dynamika wychowania, „Znak” 1991, nr 436, s. 33. 
56 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa 1999, s. 18–20; 

J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1999, s. 116–118. 
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zumienia aksjologicznego, będącego efektem komunikacji57. Owa komu-
nikacja pozwala również uzyskać dystans wobec siebie poprzez dostrze-
żenie psychologicznych, społecznych i historycznych struktur, warunku-
jących osobistą myśl58. Mówiąc o rozwoju moralnym, Habermas bazuje 
na myśli Piageta i Kohlberga, którzy – podobnie jak on – łączą go z ak-
tywną zmianą we wzorach myślenia59. Według Habermasa w moralno-
ści możemy zaobserwować rozwój argumentacji – od perspektywy in-
dywiduum (stadium najwcześniejsze), czyli perspektywy subiektywnej, 
do perspektywy uniwersalistycznej i w tym sensie „obiektywnej”60, po-
wiązany ściśle z rozwojem myślenia krytycznego. Drogą do tego pozio-
mu rozwoju jest przede wszystkim „dyskurs znaczeń” w obrębie „uni-
wersum wartości” wypracowanych w dziejach przez ludzkość i świa-
dome kształtowanie odrębnej tożsamości, z pełnią kompetencji emancy-
pacyjnych i komunikacyjnych61.  

Konsekwencją racjonalizmu jest poniekąd oderwanie od rzeczywi-
stości, ponieważ dobro i związana z nim norma definiowane są na dro-
dze poszukiwań teoretycznych. Uwzględnienie w nich dużej ilości per-
spektyw, reprezentowanych przez posiadające niepowtarzalne doświad-
czenia jednostki, jest niewątpliwie szansą na głębsze poznanie rzeczywi-
stości, jednak nie daje gwarancji, że owo poznanie dotyka prawdy i do-

                                                
57 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa 1999, s. 33, 

59–61; J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, „Znak” 2002, nr 9, s. 10–18; J. Górnicka-
Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1999, s. 119–125, 130–131. 

58 Por. J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1999, 
s. 116–117, 123. 

59 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa 1999, s. 132–
135; L. Kohlberg, R. Mayer, Rozwój jako cel wychowania, w: Spory o edukację. Dylematy  
i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, 
Warszawa 1993, s. 56. 

60 Por. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa 1999, s. 132–
135; J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1999, s. 128, 
130–131. 

61 Por. M. Bilińska-Suchanek, M. Jarecka-Żyluk, Przygotowanie nauczyciela do 
dekonstrukcji kultury w edukacji. Model kształtowania postawy krytycznej ucznia, w: 
Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania, red. W. Hörner, M.S. Szy-
mański, Warszawa 2005, s. 49; W. Kubiak-Krzywicka, Meandry kształcenia „twórczego” 
w szkole wyższej, w: Studenci konsumentami wiedzy akademickiej, red. D. Ciechanowska, 
Szczecin 2011, s. 63–65. 
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bra. Może ono prowadzić jedynie do konsensusu. Jeżeli chcemy uzyskać 
teoretyczną podstawę dla roztropnych działań, konieczne jest dowarto-
ściowanie kontemplacji rzeczywistości i związanych z nią sądów praw-
dziwościowych. Przeakcentowanie rozumowania nad kontemplacją i są-
dzeniem może prowadzić do rozminięcia się z rzeczywistością i w efek-
cie działań nieroztropnych. A rzeczywistość medialna, w której funkcjo-
nujemy i która dostarcza różnych poglądów na świat, stwarza zagroże-
nie budowania takiego obrazu rzeczywistości, który z ową rzeczywisto-
ścią będzie się rozmijał. 

5. Marginalizowanie kwestii wychowania roztropności związane 
jest także z powiązaniem kwestii rozwoju roztropności z tematem auto-
rytetu, który w kontekście nadużyć w relacjach autorytetu bywa w kul-
turze współczesnej kwestionowany62. W praktyce za postawą odrzucenia 
autorytetu (wyrażającą się w przekonaniu, że doświadczenia innych nie 
wnoszą niczego do mojego życia) kryje się podleganie takim autoryte-
tom, które przyjmowane są w sposób nieświadomy63. Nie zmienia to 
jednak faktu, że dowoływania się do autorytetu w formie „zaufania do-
świadczeniu starszych” jest obecnie niezwykle problematyczne.  

6. Ostatnią z okoliczności, które wpływają na marginalizację tematu 
roztropności w dziedzinie wychowania moralnego, jest sentymentalizm. 
Potraktowanie prawdy jako względnej prowadzi do konieczności odna-
lezienia innego kryterium, które pomogłoby w identyfikacji tego, „co na-
leży czynić, a czego unikać”. Owym kryterium stają się wartości, których 
odkrywanie wiązane jest zazwyczaj z aktywnością uczuć, do czego 
przyczyniła się teoria fenomenologiczna Maxa Schelera64. Stanowisko 
Schelera nazywane jest panemocjonalizmem. Przekonywał on, że uczu-
cia są aktami wypełnionymi treścią i konstytuującymi sensy przedmio-
towe, a nawet pozwalają docierać tam, gdzie rozum okazuje się bezsilny. 

                                                
62 Zob. L. Witkowski, Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze 

symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Kraków 2009. 
63 Por. J. Horowski, Wolność od autorytetu jako zabobon. Teleologia wychowania  

w zakresie autorytetu w świetle analiz Józefa Marii Bocheńskiego, „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici. Pedagogika” 2009, nr XXV, s. 38–39. 

64 Por. W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 67–68. 
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Intelekt poznaje bowiem tylko rzeczy, natomiast emocje umożliwiają 
pełne poznanie dziedziny wartości65. 

Myśl tomistyczna na przestrzeni wieków nie podejmowała tematu 
wartości, zajmowała się bowiem zagadnieniem transcendentaliów, które 
są tożsame z bytem i wskazują na równe jego aspekty. Do transcendenta-
liów należą także prawda i dobro (nie rozumie się ich jednak jako warto-
ści). Transcendentalia są przedmiotem intencjonalnych aktów intelektu66. 
Budowana na założeniach tomistycznych pedagogika zwraca więc 
szczególną uwagę na rozwój intelektu, jego sprawność w ujmowaniu by-
tów w ich przejawach istnienia: realności, odrębności, jedności, praw-
dzie, dobru i pięknie67, tak aby osiągnął mądrość w poznaniu teoretycz-
nym i roztropność w poznaniu praktycznym68. 

Odwołanie się w dziedzinie moralności do uczuć, rozpoznających war-
tości, oznacza w praktyce deprecjonowanie ludzkiego intelektu, a zwłaszcza 
jego potencjału w zakresie identyfikacji dobra i zła moralnego. Oznacza tym 
samym marginalizację tematu roztropności, która jest przecież doskona-
łością intelektu w zakresie kierowania postępowaniem moralnym czło-
wieka. 

*** 

Podsumowując refleksję nad roztropnością, warto zwrócić uwagę 
na niezwykle ważny jej wymiar. Główne pytanie, organizujące tę reflek-
sję, dotyczyło przyczyn marginalizowania tematu roztropności w myśli 
pedagogicznej. Bez względu jednak na to, czy temat ów będzie nadal 
marginalizowany, czy wróci kiedyś w centrum zainteresowań, roztrop-
ność pozostanie jednym z głównych celów rozwoju człowieka, który 
zmierzając do szczęścia, dąży do tego, aby roztropnie kierować swoimi 
czynami, wyciągając wnioski zarówno z obserwacji rzeczywistości, jak  
                                                

65 Por. J. Galarowicz, Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków 1997, s. 64, 68–72; 
J. Herbut, M. Żardecka, Uczucia, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 
1997, s. 524–525. 

66 Por. W. Stróżewski, Filozofia wartości, „Znak” 1965, nr 4, s. 404–405; J. Herbut, 
Transcendentalia, w: Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 522; 
M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, Lublin 1993, 328–329. 

67 Por. M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, 
s. 15–17, 33, 35. 

68 Por. J. Horowski, Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości, „Paedagogia 
Christiana” 2008, nr 1, s. 241–255. 
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i z własnych doświadczeń działania w tej rzeczywistości. Możemy więc 
poszukiwać jedynie odpowiedzi na pytanie, z czego wynika niewielkie 
zainteresowanie tematem roztropności na gruncie pedagogiki, starając 
się równocześnie stwierdzić, czy teoria dobrze odczytuje wyzwania, ja-
kie stawia przed nią rzeczywistość. 
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PRUDENCE – THE VIRTUE RECOGNIZED PEDAGOGY 

 

The question of prudence is associated with the issues of human activity. Pru-
dence is referred to as the mind perfection in its practical function; it is expressed by 
the ability to identify the good and the proper ways to attain good in different situa-
tions a particular person has to face and has to exercise their activity in as well as the 
intellect’s ability to manage this activity. Such definition of prudence places into con-
text of upbringing theology whose objective is to enhance man in the period of ado-
lescence in order for them to be able to recognise and to do good. The article makes 
the attempt to provide an answer to the question addressing the reasons for pru-
dence recognition in pedagogical reflection. The author first analyses the virtue of 
prudence and then proceeds to indicate what the upbringing in pubescence consists 
in and then uses this consideration as the basis for finding the reasons for marginali-
sation of the upbringing in pubescence question in today’s concepts of upbringing. 
These reasons are; the disregard for the subject of the main life’s purpose and focus 
upon short-term objective, intellectualism, rationalism, rejection of the truth about 
human nature and sentimentalism.   

Translated by Jarosław Horowski 
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PAIDEIA JAKO JEDNOŚĆ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

W KONCEPCJI FILOZOFICZNEJ JÓZEFA BAŃKI 
 
Wstęp 

Koncepcje pedagogiczne można rozważać między innymi ze wzgl.-
du na relacje: podmiotowo-przedmiotową, przedmiotowo-podmiotową, 
a także podmiotowo-podmiotową (np. koncepcja Janusza Korczaka). 
Jedne koncepcje uznają podmiotowość, czyli wolność nauczyciela i prze-
dmiotowość, czyli bierność ucznia. Tu nauczyciel jest tym, który wpro-
wadza w życie ucznia swój projekt, uczeń zaś stanowi podłoże realizacji 
tego projektu. Inne koncepcje uznają natomiast za istotną podmiotowość 
ucznia, determinującą rolę i zachowania nauczyciela. Współczesny filo-
zof Józef Bańka w swej koncepcji recentywizmu pedagogicznego1 pro-
ponuje relację nie podmiotowo-przedmiotową, przedmiotowo-podmio-
tową, czy też przedmiotowo-przedmiotową (czyli bierny nauczyciel  
i bierny uczeń), lecz podmiotowo-podmiotową2. Na tej ostatniej winny 
być oparte: wolność, prawa i obowiązki obu stron. Nauczyciel pobudza 

                                                 
1 Pedagogiczny recentywizm (łac. recens – teraźniejszy), to filozofia, „w myśl 

której życie człowieka jest ważne bezpośrednio teraz, a nie dopiero jako środek do 
osiągnięcia czegoś w przyszłości”. J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniej-
szości, Warszawa 1995, s. 10–11. Podkreśla ona znaczenie wychowania dla teraźniej-
szości. Zob.: J. Bańka, Edukacja i teraźniejszość, w: Wychowanie dla teraźniejszości, red.  
J. Bańka, Warszawa 1996. 

2 „Mówiąc paradoksalnie, nie ma człowieka – zauważa Bogdan Suchodolski – 
jako przedmiotu wychowania, choć pozornie taka intencja istnieje. Trzeba natomiast 
powiedzieć, że na pewno istnieje człowiek jako Podmiot wychowania albo nie istnie-
je on wcale. Człowiek określany jako Podmiot wychowania pojmowany musi być  
w kategoriach samowychowania. (…) Jeżeli na miejsce wychowania nie pojawi się 
samowychowanie, to nie istnieje w istocie żadna możliwość oddziaływania na czło-
wieka”. Rozmowa z Profesorem Bogdanem Suchodolskim, „Kwartalnik Pedagogiczny” 
1991, nr 3, s. 9–10. 
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ucznia do nauki i samokształcenia3, a uczeń nauczyciela do samokształ-
cenia. Spojrzenie J. Bańki odpowiada współczesnemu rozumieniu wy-
chowania, w którym „wyklucza się traktowanie wychowanka jako bez-
wolnego przedmiotu w ręku wychowawcy”4. Nie da się wyeliminować 
w tym procesie, na co wskazuje John Locke, różnic indywidualnych 
między ludźmi, naturalnych ich właściwości5.  

Józef Bańka, w swej filozoficzno-pedagogicznej refleksji analizuje 
problem edukacji filozoficznej. Ideałem jej jest harmonijne połączenie  
w ramach zdrowego rozsądku kształcenia nastawionego na rozwój sfery 
phronesis (sfera racjonalna) i wychowania, akcentującego ważność sfery 
thymos (sfera emocjonalna)6. W związku z kształceniem powiększa się 
zasób wiedzy człowieka, wzrasta również świadomość wartości, świa-
domość relatywizmu aksjologicznego7. Człowiek pyta: skoro w różnych 

                                                 
3 Sokrates wskazuje na „samodzielność i aktywność ucznia w zdobywaniu wie-

dzy” (A. Gancarz, Heurystyka Sokratesa, w: Paideia starożytnej Grecji i Rzymu, red.  
A. Murzyn, Kraków 2011, s. 49), a także na wspierającą, pomocną w tym procesie 
rolę nauczyciela. 

4 M. Łobocki, Wychowanie, w: Pedagogika, red. W. Ciechaniewicz, Warszawa 2008, s. 85. 
5 Zob.: J. Locke, Myśli o wychowaniu, tłum. M. Heitzman, Warszawa 2002. 
6 Lech Ostasz pokazuje relację między wychowaniem a edukacją rozumianą ja-

ko nauczanie. „Wychowanie – pisze on – różni się od edukacji rozumianej jako na-
uczanie tym, że przekazuje wartości i postawy związane z osobowością, orientacją 
egzystencjalną, umiejętnościami, podczas gdy nauczanie dotyczy wartości poznaw-
czych, wiedzy, umiejętności. Jednak by wychowywać, trzeba mieć kompetencje  
w zakresie wiedzy i umiejętności. Nie ma dobrego wychowania bez dobrej edukacji. 
(…) Zauważmy, że zdarza się wychowanie bez edukacji (wszystkie ludy pierwotne 
wychowują, nawet przy braku instytucji edukacyjnych) i zdarza się edukacja bez 
wychowania”. L. Ostasz, Potencjał ludzki a wychowanie. Z antropologicznych podstaw 
pedagogiki, Olsztyn 2001, s. 29. 

7 Pytania: Co jest wartością? Czym są wartości? mają swą tradycję. Zadawane są 
one już od początku istnienia refleksji filozoficznej. Głos w dyskusji odnośnie do 
problemu wartości zabiera nie tylko Platon, Arystoteles, św. Augustyn, czy też św. 
Tomasz, ale i chociażby Max Scheler, Władysław Tatarkiewicz, Jacques Maritain, Jó-
zef Bocheński, Józef Bańka itp. Ogólnie mówiąc wartością jest „to, co cenne (pra-
gnione, godne pożądania lub posiadania, obowiązujące, powinne itp.), lub to, dzięki 
czemu coś jest cenne (pragnione itp.), lub sama cena czy «cenność» (bycie pragnio-
nym)”. J. Wojtysiak, Słownik wybranych terminów filozoficznych, w: A.B. Stępień, Wstęp 
do filozofii, Lublin 1995, s. 410. Wartości można podzielić między innymi na autote-
liczne i nieautoteliczne, pozytywne i negatywne, proste i złożone, witalne i duchowe. 
Teorią wartości jest aksjologia.  
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kulturach można robić różne rzeczy, to dlaczego nie w tej, w której żyję? 
Wychowanie natomiast pełni istotną funkcję w kształtowaniu systemu 
wartości ograniczających samowolę. Nie można tu mówić o sprawności 
moralnej. Sprawność dotyczy bowiem fizycznej działalności człowieka. 
Można natomiast mówić o intuicji aksjologicznej, w tym moralnej, zwa-
nej prostomyślnością, która zdaniem J. Bańki jest podstawą edukacji 
człowieka mądrego, edukacji zmierzającej do harmonijnego rozwoju 
kształcenia i wychowania.  

 
 
Paideia – harmonijny rozwój cnót i zdolności 

Jako cel edukacji J. Bańka wskazuje dążenie do harmonijnego roz-
woju człowieka. Wzoru takiego podejścia można doszukać się w tradycji 
antycznej paidei. Paideia – to termin właściwy filozofii starożytnej. Wpro-
wadzony został on przez sofistów, którzy za jego pomocą określali 
czynności człowieka związane z jego wykształceniem w obszarze dialek-
tyki, retoryki, czy też gramatyki. „Słowem tym oznaczano wyższe formy 
działalności wychowawczej. Ich treścią było kształcenie osobowości na 
dobrach kultury. (…) W stosunku do poprzednich terminów miało szer-
szy zasięg. W jednym słowie łączono zarówno działalność wychowaw-
czą, jak i refleksję nad nią”8, czyli praktykę i teorię. Paideia stanowi „ideał 
wychowawczy preferujący harmonijny rozwój wszelkich cnót i zdolno-
ści”9. W starożytnej Grecji nauczyciel gramatysta był tym, który kształ-
tował technicznie umysł dziecka, z kolei zadaniem pedagoga było poło-
żenie nacisku na moralne jego wychowanie. Głównym celem wychowa-
nia było zdobycie moralnych wartości charakteru, w oparciu o „wy-
kształcenie ogólne (encyklos paideia)”10. Paideię łączono „z kalokagathíą, 
czyli ideałem dobra i piękna, szlachetności i doskonałości (także moral-
nej)”11.  

                                                 
8 B. Wierzchowska-Konera, Pedagogika jako nauka, w: Pedagogika, red. W. Ciecha-

niewicz, Warszawa 2008, s. 21. 
9 C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 131. 
10 Zob.: S.I. Możdżeń, Historia wychowania do 1795, Kielce 2005, s. 35. 
11 M. Krasnodębski, Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, 

Warszawa 2008, s. 15. 
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Problem paidei opracował szczegółowo Werner Jaeger12. W kulturze 
greckiej upatrywał on narodzin wychowania rozumianego jako świa-
dome nastawienie na „uniwersalny” i „wiecznotrwały” ideał czlowieka. 
Choć procesy wychowawcze, jego zdaniem, można dostrzec w innych 
kulturach, to jednak w antycznej Grecji zyskują one nowy, nieznany do-
tychczas sens. Wykraczają one poza zamknięte ramy przygotowania je-
dynie do konkretnego zawodu, do działalności politycznej. Nie są już 
sprowadzane jedynie do określonej grupy ludzi, do określonej warstwy 
społecznej. Grecka paideia „pojawia się w kontekście – pisze Piotr Jaro-
szyński – sukcesywnego odkrywania prymatu człowieka wobec społe-
czeństwa, jednak nie ze względu na indywidualizm (subiektywne «ja») 
lub postawę aspołeczną, lecz ze względu na obecne w każdej jednostce 
człowieczeństwo, posiadające obiektywne oparcie w naturze”13. Podsta-
wą jej jest nie tyle jednostka, ile to, co w niej konstytutywne – człowie-
czeństwo. W. Jaeger „kreśli” obraz kształtowania się, rozwoju paidei w kul-
turze greckiej. Wykłady jego14 „stanowią – pisze Krzysztof Bielawski – nie 
tylko «fundament» i «zarys», ale słusznie mogą uchodzić za nadal ak-
tywną i wybitną syntezę zagadnienia z jednej strony ciągłości, a z drugiej 
– transformacji idei greckiej paidei”15. Autor książki pt. Wczesne chrześci-

jaństwo i grecka paideia analizuje obecność tej idei, a także jej recepcję  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Zob.: W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia,  

H. Bednarek, Warszawa 2001. 
13 P. Jaroszyński, Paideia, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. VII, red. A. Mary-

niarczyk, Lublin 2006, s. 948. 
14 Zob.: W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, red. K. Bielawski, 

Bydgoszcz 1997. 
15 K. Bielawski, Ostatnie słowo Wernera Jaegera, w: W. Jaeger, Wczesne chrześcijań-

stwo i grecka paideia, red. K. Bielawski, Bydgoszcz 1997, s. 17. 
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również w kulturze wczesnochrześcijańskiej16. W kulturze tej paideia zo-
staje wzbogacona o nowe elementy. Podobnie dzieje się też w kulturze 
rzymskiej17. Na różnice w rozumieniu paidei w kulturze greckiej i w kul-
turze chrześcijańskiej zwraca uwagę Piotr Jaroszyński. „W tradycji 
chrześcijańskiej – pisze on – p. związana została ze zdobyciem podstaw 
kultury ogólnej (…) [enkyklía paidéia] (…) – obejmującej trivium (gramaty-
ka, retoryka, dialektyka) i quadrivium (arytmetyka, geometria, muzyka, 
astronomia) – niezbędnej do dalszego kształcenia się, zarówno w filozo-
fii, jak i w teologii; jednak p. pojęta jako ideał człowieka i to w perspek-
tywie ostatecznego celu życia, jest inna w kulturze gr., a inna w kulturze 
chrześcijańskiej; pierwsza jest antropocentryczna, a druga teocentrycz-
na”18. Wynika to zresztą z podstawowych „aksjomatów” właściwych 
jednej i drugiej kulturze. Niezależnie od różnych ujęć paidei19, jest ona 

                                                 
16 W. Jaeger zauważa, że celem jego pracy jest między innymi opracowanie zagad-

nienia „recepcji greckiej paidei we wczesnochrześcijańskim świecie (…), historycznej cią-
głości, a zarazem przemian tradycji greckiej paidei w chrześcijańskich wiekach późnego 
antyku”. Zob.: W. Jaeger, Wczesne…, s. 21. Stanowisko W. Jaegera współcześnie, zauwa-
ża Mikołaj Krasnodębski, „podaje się (…) krytyce, zarzucając mu, że nadał on greckiej 
paidei większe znaczenie niż ona faktycznie posiada. Paideia nie wypełniła też całej kul-
tury chrześcijańskiej, która zmodyfikowała antyczną antropologię i etykę, oraz zapro-
ponowała nowy wykład teologii. (…) Nie zmienia to jednak faktu, iż wpłynęła ona na 
rozwój kultury europejskiej”. M. Krasnodębski, Człowiek i paideia…, s. 15. Piotr Jaroszyń-
ski, przedstawiając uwagi krytyczne odnośnie rozumienia paidei przez W. Jaegera za-
uważa, że „określanie mianem p. kultury przedajschylesowej aż po Homera dotyczyło-
by nie słowa «paideia», lecz raczej pojęcia p. Ale uniwersalne znaczenie p. gr., obejmują-
ce całą kulturę, w tym zwł. kulturę wysoką, pojawiło się dopiero w IV w. (…) i nie było 
powszechne”. P. Jaroszyński, Paideia. w: Powszechna…, s. 949. 

17 „Jaeger był przekonany, że p. jako «cultura» i «humanitas» została zasymilo-
wana przez kulturę rzymską, a także przez chrześcijaństwo. (…) Uważał, że nawią-
zanie do ideałów gr. p. zawsze owocowało podniesieniem na wyższy poziom kultu-
ry ludzkiej wśród różnych narodów i w różnych epokach”. P. Jaroszyński, Paideia, w: 
Powszechna…, s. 948. „Cycero, szukając łacińskiego wyrazu dla greckiej paidei, prze-
tłumaczył ją jako humanitas, co oznacza ludzkość, człowieczeństwo (…) Obecnie 
grecka paideia odradza się jako idea humanizmu we współczesnym wychowaniu”.  
B. Wierzchowska-Konera, Pedagogika jako nauka, w: Pedagogika…, s. 21. 

18 P. Jaroszyński, Paideia, w: Powszechna…, s. 949. 
19 Oprócz ogólnej charakterystyki paidei w kulturze starożytnej Grecji i Rzymu, 

czy też w kulturze średniowiecznej chrześcijańskiej Europy, nie można zapominać, 
że w koncepcjach poszczególnych filozofów, nawet tej samej epoki, zyskuje ona czę-
sto różny sens.  
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częścią kultury europejskiej, częścią jej obyczajów i tradycji, jest między 
innymi wyrazem nastawienia na kształcenie człowieka mądrego w opar-
ciu o doskonałe wzorce (np. Platon, św. Augustyn). 

Paideia związana jest nieodłącznie z filozofią, akcentuje to między 
innymi Adolf E. Szołtysek. Zestawiając filozofię z paideią zauważa, że „fi-
lozofia odsłania w człowieku człowieczeństwo (humanitas), zaś paideia 
umożliwia formowanie humanitas w człowieku. W idei człowieczeństwa 
(humanitas) zbiega się philosophia i paideia”20. Filozofii jak i paidei zostają 
wyznaczone jedne z najważniejszych zadań w życiu człowieka, są nimi: 
odsłonięcie w człowieku człowieczeństwa i formowanie w nim człowie-
czeństwa. Tę bliskość, a nawet jedność filozofii i paidei można dostrzec w 
edukacji filozoficznej, której potrzebę głosi Józef Bańka. Według niego 
człowieczeństwo polega na moralności, czyli uznaniu z perspektywy 
phronesis (czyli rozumu) naszej animal i dodaniu do niej nowej jakości 
perspektywy thymos, czyli naszych kulturalno-moralnych zachowań. 

 
 
Edukacja filozoficzna podstawą edukacji człowieka 

Podstawą edukacji człowieka, zdaniem J. Bańki, jest edukacja filozo-
ficzna. Traktuje ona człowieka jako całość tj. nie tylko ze względu na 
właściwe jemu zdolności intelektualne, ale i między innymi ze względu 
na wartości estetyczne i moralne. Celem jej jest kształcenie, wychowanie 
człowieka „mądrego”21. J. Bańka, podkreślając ważność edukacji filozo-
ficznej, zauważa, że stanowi ona podstawowe zadanie szkoły. „Zada-
niem szkoły – pisze on – jest ukazanie jednego z fundamentów klasycz-
nej kultury, jakim jest «filozofowanie»”22. Tego sposobu ludzkiej refleksji 
nie można zamknąć w granicach nauki. Choć między filozofią a nauką 
istnieją pewne podobieństwa, to jednak należy, zdaniem J. Bańki, te dwie 
dziedziny zdecydowanie odróżnić. Filozofię łączy z nauką to, że „musi 

                                                 
20 A.E. Szołtysek, Filozofia wychowania moralnego, Kraków 2009, s. 10. 
21 Mądrość stanowi zasadniczy cel wychowania, czy też samowychowania. 

„Człowiek dobrze wychowany – pisze Wojciech Chudy – (…) to zatem ktoś zdolny 
do odkrywania tego, co ważne w człowieku i dla człowieka oraz do postępowania 
zgodnie z tym szczególnym poznaniem; to właściwie człowiek mądry”. W. Chudy, 
Pedagogika godności. Elementy etyki pedagogicznej, Lublin 2009, s. 57. 

22 J. Bańka, Edukacja filozoficzna. Ścieżka edukacyjna, Jarosław 2002, s. 21. 
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realizować swoje cele przestrzegając reguł logicznego myślenia i wyra-
żania. Jednakże na tym podobieństwo filozofii do innych dyscyplin na-
uki się kończy. (…) Prawa rzeczywistości, które stara się formułować fi-
lozofia, przekraczają swoją ogólnością zasięg praw odkrywanych przez 
nauki szczegółowe, które z natury rzeczy ograniczają swoje zaintereso-
wania do konkretnej dziedziny zjawisk”23. Filozofia dotyczy, zauważa J. 
Bańka, istoty rzeczy, zdarzenia24, nauka natomiast bada zewnętrzny, 
zjawiskowy obraz zdarzenia. Filozofia nie ogranicza swego namysłu je-
dynie do formułowania pojęć poznawczych. Formułuje ona bowiem idee 
stanowiące oparcie dla przekonań człowieka o wartościach, a także słu-
żące jako pomoc w jego postępowaniu. „Daje człowiekowi praktyczne 
reguły postępowania, pozwala czynić użytek z wiedzy teoretycznej w 
życiu codziennym, traktując ją jako punkt wyjścia do działania konkret-
nego”25. Posiada ona zatem rolę podwójną, nie tylko poznawczą, ale  
i praktyczną, sprowadzającą się „do odczuwania i konceptualizowania 
ludzkiego losu”26. J. Bańka odróżniając filozofię od nauki zauważa, że 
nigdy nie będzie ona nauką. Filozofia szuka odpowiedzi na pytania do-
tyczące między innymi sensu działań człowieka, sensu jego życia. W od-
różnieniu od niej nauka natomiast, „nie odpowiada człowiekowi na py-
tanie, co jest mu potrzebne, a jedynie – jak zrobić to, czego zapragnie. Co 
więcej, nauka może się stać podstawą działań człowieka «wyzutego  
z sumienia»; skoro bowiem nauka tłumaczy mu jego postępowanie ze-
wnętrznymi zdarzeniami, to znaczy, że człowiek może swą odpowie-
dzialność przenieść na te właśnie zdarzenia. Nauka nie jest w stanie trak-
tować człowieka jako podmiot, nie jest w stanie znaleźć filozoficznej 
drogi człowieka, nie przestając być nauką (…) Toteż w tych sprawach, 
które dotyczą człowieka, musi ją zastąpić filozofia i pedagogika”27. Mogą 
one ujmować jego jako podmiot. Są one nierozerwalnie z nim związane. 
                                                 

23 J. Bańka, Wstęp do filozofii. Filozofia w świetle własnej historii i u progu nowej epoki 
systemów, Katowice 2001, s. 20. 

24 J. Bańka, zauważa, że „zdarzenie jest tym, z czym kojarzy się orzecznik egzy-
stencjalny «jest» – i niczym więcej”. J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie…, s. 57. 
Zjawiska natomiast są sferą naszej świadomości i w niej się zjawiają. Nie mają one 
jednak bytu; niezależnie od świadomości nie istnieją.  

25 J. Bańka, Wstęp do filozofii…, dz. cyt., s. 20. 
26 Tamże. 
27 J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie…, dz. cyt., s. 27–28. 
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Autor książki pt. Edukacja i czas. Wychowanie dla teraźniejszości rozumie 
związek filozofii i człowieka, przede wszystkim jako związek filozofii i 
człowieka konkretnego. Zauważa on, że „żadna filozofia, projektowana 
przez myśliciela w jego oderwaniu od siebie, nie może się posunąć  
w rozwiązywaniu spraw ludzkich o krok dalej niż nauki”28.  

Kontynuując swą refleksję nad edukacją filozoficzną J. Bańka przed-
stawia kolejne zadania szkoły. Zadaniem jej jest „zwracanie uwagi – pisze 
on – na specyfikę myślenia filozoficznego”29, podanie przykładów najważ-
niejszych osiągnięć filozofii, „ukazanie roli naturalnego zdziwienia jako 
początku filozoficznego poznania”30. Zadaniem jej jest również ukazanie 
filozofii jako zachęty do zadawania zasadniczych pytań dotyczących np. 
człowieka, świata i społeczeństwa. Filozofia jest nieodłącznie związana z 
pytaniami. „Zaczyna się ona od pytań, które nam się nasuwają, gdy swoj-
ski potoczny świat traci swoją oczywistość i staje się problemem”31. Formu-
łowała ona od początku swego istnienia zasadnicze, fundamentalne pyta-
nia dotyczące natury zjawisk przyrody, a także człowieka, jego między in-
nymi istnienia, poznania, czy też moralności. „Mówi się czasem: filozofia to 
umiejętność pytania. Właściwą jej treścią – pisze Krzysztof Michalski – są 
problemy, a nie ich rozwiązania. Stąd historia filozofii to historia proble-
mów; opowiada o naszym upartym krążeniu wokół tych samych kwestii. 
Nie jesteśmy bynajmniej – powiada się – coraz bliżej rozwiązań: proble-
mów się nie rozwiązuje, to nie zadania matematyczne. Jedyny możliwy 
postęp w historii filozofii to postęp umiejętności stawiania pytań [zaznacza 
– P.N.]: wiemy coraz lepiej, jakie pytania nas dręczą i nic ponadto”32. We 
                                                 

28 Tamże, s. 29. 
29 J. Bańka: Edukacja filozoficzna…, dz. cyt.,  s. 26. J. Bańka pisze bowiem, że za-

daniem szkoły jest „zwracanie uwagi na specyfikę myślenia filozoficznego. Polega 
ono – w naszej epoce – na odróżnieniu świadomości technicznej od świadomości 
humanistycznej (…) Świadomość techniczna jest w stosunku do świadomości huma-
nistycznej asymetryczna, bowiem opiera się na informacji, nie zaś na wartościowa-
niu, i zakłada celowość, której miarą jest prakseologiczna skuteczność, często 
sprzeczna z celowością specyficznie ludzką”. Tamże. Świadomość humanistyczna, 
dotyczy celowości specyficznie ludzkiej; zawiera ona ocenę indywidualnej, egzy-
stencjalnej sytuacji człowieka.  

30 Tamże, s. 30. 
31 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992, s. 15. 
32 K. Michalski, Heidegger, w: M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, 

tłum. K. Michalski, K. Pomian, M.J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki, Warszawa 1977, s. 6. 
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współczesnym świecie człowiek urzeczony jest, zauważa J. Bańka, „bar-
dziej nowinkami Internetu aniżeli pytaniami: jak być?, jak myśleć? i jak 
czuć? (…) nie ma czasu na refleksję, dlatego zaczyna myśleć dopiero 
wtedy, gdy na drodze stanie mu los”33. Aktualne staje się zatem odwoła-
nie do filozofii, do jej fundamentalnych pytań, skłaniających do refleksji, 
zanim na drodze stanie nam los. Filozoficzna refleksja związana jest 
miedzy innymi z edukacją. Filozofia, a szczególnie jej działy takie jak an-
tropologia filozoficzna, aksjologia, etyka, stanowi podstawę edukacji, 
wychowania człowieka mądrego. Współcześnie w imię „naukowości” 
wyłącza się jednak filozofię (philosophia) poza obręb różnych nauk, poza 
obręb między innymi pedagogiki34. Paideia traci w ten sposób możliwość 
filozoficznego poznania swej istoty, traci zdolność do zadawania pytania 
dia ti (czyli pytania: dlaczego?), jako najbardziej podstawowego. Filozo-

                                                 
33 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 33. 
34 Naukowy charakter pedagogiki łączy się z momentem oddzielenia jej od filozofii 

w XIX wieku. Jednak oddzielenie nie oznacza odrzucenia filozofii, odrzucenia jej funda-
mentalnych pytań, ponieważ w przeciwnym razie pedagogika stałaby się jedynie bada-
niem tego, co wymierne, podczas gdy człowiek, z każdą próbą określenia go, unika mia-
ry, do której w ostateczności jest niesprowadzalny. Filozofia i pedagogika mają wspólny 
rodowód, łączy je „wspólna idea od wieków (…) (refleksja o wychowaniu, a także prak-
tyczne przejawy tej refleksji)”. L. Lewowicki, Humanistyka i pedagogika. w: Pedagogika ogólna 
a filozofia nauki. Wybrane problemy poznawcze i konteksty dydaktyczne. III Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa Pedagogów Ogólnych. Kokotek 21–23 maja 1997, red. A. Pluta, Częstochowa 
1997, s. 17. Krystyna Ablewicz, zauważa natomiast, że „związki filozofii i pedagogiki są 
historyczną oczywistością” K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki 
antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003, s. 12. Czy zatem „żywotność 
i doniosłość problematyki filozoficznej w obrębie konkretnej dyscypliny naukowej świad-
czy o żywotności i wadze danej nauki” (S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX 
wieku. Próba encyklopedycznego zarysu, Warszawa 1997, s. 89), o żywotności i wadze peda-
gogiki? „O filozoficznym charakterze refleksji pedagogicznej świadczyć może też poja-
wiający się w wypowiedziach niektórych pedagogów termin «paedagogia perennis» – za-
wierający treści wychowawcze trwałe w całych dziejach ludzkości”. W. Chudy, Pedagogika 
godności…, dz. cyt., s. 19. Adolf E. Szołtysek zauważa, że „philosophia perennis określa 
możliwe warunki konstytucji człowieczeństwa (humanitas) w człowieku, natomiast paeda-
gogia perennis jako paideis wskazuje na sposoby formacji człowieczeństwa w człowieku” 
A.E. Szołtysek, Filozofia…, dz. cyt., s. 7. Związek filozofii i pedagogiki analizuje również 
między innymi Jan Legowicz (zob.: J. Legowicz, O nauczycielu. Filozofia nauczania i wycho-
wania, Warszawa 1975, s. 4); Władysław Stróżewski. Zob.: W. Stróżewski, O stawaniu się 
człowiekiem (kilka myśli niedokończonych), w: Człowiek, wychowanie, kultura. Wybór tek-
stów, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 55. 
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fia jest bowiem zachowaniem „wrażliwości” zadawania pytań, „wrażli-
wości” właściwej już dziecku, wspartej na ciekawości otaczającego świa-
ta, drugiego człowieka, samego siebie. 

 
 
Prostomyślność jednością sfery phronesis i sfery thymos człowieka 

Józef Bańka podkreślając ważność filozofii, w edukacji człowieka, 
zauważa jednocześnie, że dostęp do rzeczywistości, umiejętność jej 
„oglądania” mają nie tylko filozofowie, ale każdy człowiek. Niezależnie 
od różnych koncepcji filozoficznych wrodzona jest jemu pewna zdolność 
– prostomyślność. Jest ona podstawą ludzkiej kultury, w której pojawiają 
się wartości odczuwane, a zarazem aprobowane przez każdego człowieka.  

Znaczenie prostomyślności można oddać w pojęciu rozsądku,  
a nawet zdrowego rozsądku. Już Arystoteles odróżnia sophia od rozsąd-
ku, roztropności35, św. Augustyn natomiast – prudentia (rozsądek) od 
scientia (wiedza). Na ogół przyjmuje się, że rozsądek to pewnego rodzaju 
mądrość życiowa, nieuświadomiona zazwyczaj „filozofia”. Mamy 
„pewną nieuświadomioną na ogół filozofię – zauważa Rafael Ferber – 
bez której trudno byłoby nam żyć. Mamy przecież wszyscy zdrowy 
rozsądek36. Zdrowy rozsądek nazywamy również rozwagą albo Roz-
tropnością. Według Immanuela Kanta (…) to nic innego jak przeciętny 
rozsądek zdrowego człowieka”37, to „rodzaj apriorycznej władzy 
                                                 

35 „Roztropność – pisze Arystoteles – dotyczy tego samego, co rozsądek, bo od-
nosi się do tego, co można wykonać i co wiąże się z wyborem i unikaniem, a nie ma 
jej bez rozsądku. Rozsądek mianowicie jest sprawą tamtych rzeczy, a roztropność 
trwałą cechą charakteru albo dyspozycją, albo czymś takim, co umie wskazać  
w praktyce, jakie rzeczy są najlepsze i najdoskonalsze. Dlatego nie można uważać, że 
od roztropności zależy to, co zwykle zdarza się samorzutnie. Albowiem tam, gdzie 
nie rozum jest tym, kto ma na uwadze to, co najlepsze, nie można już mówić, gdy 
komuś coś się powiodło, że jest on roztropny, tylko raczej, że ma szczęście, gdyż po-
wodzenia, jakie stają się czyim udziałem bez krytycznej oceny rozumu, są szczęśli-
wymi przypadkami”. Arystoteles, Etyka wielka, ks. II, tłum. W. Wróblewski, H. Pod-
bielski, Warszawa 2010, s. 67. 

36 Rafael Ferber, mówiąc, że wszyscy mamy zdrowy rozsądek, odwołuje się do 
Kartezjusza. Kartezjusz twierdzi, że wszyscy mamy ten sam rozsądek, ale sposób 
jego używania różni nas. 

37 R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1: Filozofia, język, poznanie, prawda, 
byt, dobro, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 2008, s. 15. 
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poznawczej, której funkcją jest organizowanie zjawisk (danych naocz-
nych) w porządek kategorialny; będąc zdolnością tworzenia pojęć na 
podstawie danych naocznych. R. (Verstand) w przeciwieństwie do 
rozumu (Vernunft) pozostaje zawsze w granicach doświadczenia”38. Ta 
zazwyczaj nieuświadomiona „filozofia”, zdaniem R. Ferbera, właściwa 
jest każdemu człowiekowi. Stanowi ona zespół pewnych, niepodwa-
żalnych przekonań. „Na nasz zdrowy rozsądek – pisze R. Ferber – 
składa się (…) pewien trzon przekonań, których nikt nie może odrzucić, 
nie będąc uznanym za obłąkanego”39. Wśród tych przekonań autor 
wymienia: osobiste przekonanie co do własnego istnienia, istnienia 
innych ludzi, istnienia innych istot żywych – zwierząt i roślin. Rozsądek 
bywa również rozumiany, chociażby w filozofii Kartezjusza, jako 
„«zdolność poprawnego sądzenia i odróżniania prawdy od fałszu», 
którą dysponują w jednakowym stopniu wszyscy ludzie”40. Czy ta 
„zdolność”, do poprawnego odróżniania tych kategorii podlega kory-
gowaniu, czy też nie? „Twierdzenie o niekorygowalności zdrowego 
rozsądku, zwanego przez Brytyjczyków common sense – pisze R. Ferber – 
pozostawiałoby nas zapewne w jaskini naszych przesądów (…) Może 
raczej przyswajać sobie również rewolucyjne odkrycia. Common sense 
przyjmował na przykład do wiadomości, że Ziemia jest płaska, że Słońce 
obraca się wokół Ziemi”41. Wymagał on zatem korygowania wobec 
danych nauki, z którymi nie zawsze pozostawał w zgodzie. Prosto-
myślność różni się od tak rozumianego rozsądku właściwą sobie nie-
zawodnością. Dotyczy ona przede wszystkim „życia człowieka”, war-
tości. Stanowi ona „intuicyjnie niezawodny zmysł rozumienia życia”42 
(słusznego rozumienia życia). Prostomyślność określa J. Bańka również 
jako eu, czyli dobrą harmonię sfery thymos (emocjonalna sfera) i sfery 
phronesis (racjonalna sfera) człowieka. „Thymos – pisze on – stanowi 
wartości miękkie, obejmujące swym zasięgiem problematykę etyczną, 

                                                 
38 P. Bytniewski, Rozsądek, w: Słownik pojęć filozoficznych, red. W. Krajewski przy 

współpracy R. Banajskiego, Warszawa 1996, s. 178. 
39 R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1…, dz. cyt., s. 15. 
40 P. Bytniewski, Rozsądek, w: Słownik…, dz. cyt., s. 178. 
41 R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1…, dz. cyt., s. 16. 
42 J. Bańka, Słownik pojęć i tekstów filozoficznych. Przewodnik encyklopedyczny po re-

centywizmie, eutyfronice i etyce prostomyślności, t. 1: A-N, Poznań 2004, s. 24. 
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estetyczną, a w każdym razie sferę życia emocjonalnego. Phronesis 
wyznacza z kolei sferę wartości twardych, racjonalnych, podatnych na 
obliczenia i komputeryzację”43. Sfery te (thymos i phronesis) składają się 
na człowieka jako całość, stanowiąc podstawę relacji podmiotowej 
nauczyciel – uczeń; w relacji tej ważny jest nie tylko rozwój inte-
lektualny, ale i poszanowanie sfery emocjonalnej drugiego człowieka, 
jego wartości moralnych. J. Bańka podkreśla w edukacji człowieka 
znaczenie wychowania i kształcenia; podkreśla ważność wartości 
aksjologicznych (czyli dobra, piękna, prawdy44) nabywanych między 
innymi w procesie wychowania i wartości racjonalnych przekazywanych 
w procesie kształcenia. Podobnie też ujmuje kształcenie i wychowanie 
Janusz Czerny45, który „krytycznie ustosunkowany do pozytywizmu 
przyjmuje, że wychowanie, w którym ma miejsce wzajemne oddziały-
wanie pedagoga i wychowanka, obejmuje bardziej sferę emocjonalno-
wolitywną niż rozumową. W procesie kształcenia jest odwrotnie. Tu 
sfera racjonalna odgrywa decydującą rolę w stosunku do sfery 
emocjonalno-wolitywnej. W konsekwencji Czerny głosi odrębność 
wychowania i wykształcenia”46 w swej koncepcji filozofii wychowania. 
„Filozofia wychowania – pisze Mikołaj Krasnodębski – winna obejmo-
wać zarówno wychowanie, jak i kształcenie, wyznaczając im normy”47. 
Odpowiada ona w ten sposób greckiemu znaczeniu paidei, rozumianemu 
jako „fenomen integralnego wychowania i wykształcenia człowieka”48, 
ujmując go jako całość.  

 
 

                                                 
43 J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie…, dz. cyt., s. 72. 
44 W swej koncepcji filozoficznej J. Bańka dokonuje neosemantyzacji klasycznej 

definicji prawdy, czyli nadaje jej nowe znaczenie, podkreślając ważną rolę w procesie 
poznania podmiotu „ja”. „Prawda nie jest więc zgodnością myśli z obiektywną 
rzeczywistością – pisze on – lecz z podmiotowym obrazem tej rzeczy”. Tamże, s. 177. 

45 Janusz Czerny, zauważa, że „pedagogika celów oparta jest na sferze phronesis, 
natomiast pedagogika aksjologiczna na sferze thymos”. J. Czerny, Zarys pedagogiki 
aksjologicznej, Katowice 1998, s. 9. 

46 M. Krasnodębski, Człowiek i paideia…, dz. cyt., s. 135. 
47 Tamże, s. 17. 
48 M. Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokrate-

sa do Zenona, Warszawa 2011, s. 16. 
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Edukacja zorientowana na kształcenie sfery phronesis człowieka 

Józef Bańka rozważa problem edukacji, a przede wszystkim kształ-
cenia w kontekście rozwoju współczesnej cywilizacji. „Świat – pisze on – 
zmienia się w czasie, gdy po nim chodzimy (…). Nowe jest to, że w jed-
nym pokoleniu nasza wiedza o świecie fizycznym przekreśla i uzupełnia 
całą wiedzę przyrodniczą, jaką nagromadziły poprzednie epoki. Techni-
ki, wśród których i dzięki którym żyjemy, tak się uwielokrotniają i roz-
gałęziają, że wszystko na świecie tkwi w sieci wzajemnych powiązań”49. 
Człowiek już nie tylko odkrywa to, co jest (resp. istnieje) w naturze, jej 
prawa, ale i kształtuje, rozwija technikę. Podstawą jej rozwoju jest wyna-
lazek, czyli coś, czego dotychczas nie było. J. Bańka mówi o wzajemnym 
przenikaniu się odkrycia i wynalazku. „Wynalazek domaga się odkrycia, 
jakiegoś nowego sposobu widzenia rzeczy, odkrycie z kolei wymaga 
wynalezienia środków technicznych o charakterze materialnym”50. Za-
równo to, co zostaje odkryte w naturze, jak i to, co stanowi sferę wyna-
lazków, a dokładnie poznanie tego wymaga ciągłego zaangażowania 
sfery phronesis (czyli racjonalnej sfery). Celem kształcenia jest zatem 
„sprzyjanie intelektualnemu rozwojowi ucznia”51. Rozwój cywilizacji 
wymusza jego rozwój intelektualny. Przekazywanie aktualnej wiedzy  
świecie fizycznym, wiedzy dotyczącej nowych odkryć w obszarze nauki, 
dotyczącej nowych wynalazków w obszarze techniki stanowi istotny 
element kształcenia. Bez tej wiedzy człowiek traci orientację we współ-
czesnym świecie. Powiększanie jej zasobu niesie jednak z sobą zagroże-
nia. Zagrożeniem jest „eksplozja informacyjna”, czyli natłok lawinowo 
narastających informacji, z których przyswojeniem, sensownym wybo-
rem i uporządkowaniem człowiek nie może sobie poradzić. Ten nagły 
przyrost informacji Jan Szmyd porównuje do „otępiającego (…) «szumu» 
czy «smogu» informacyjnego”52. Nie tylko ważne są, zauważa on, infor-
macje, ale również istotne jest ich rozumienie. „W wielu przypadkach 
naszego poznawczego doświadczenia rzeczywistości nie wystarczy po-
zyskiwać takiej czy innej informacji, ale z różnych, nie tylko ściśle po-
                                                 

49 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 5. 
50 Tamże, s. 15. 
51 Tamże, s. 23.  
52 J. Szmyd, Odczytywanie współczesności. Perspektywa antropologiczna, etyczna  

i edukacyjna, Kraków 2012, s. 10. 
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znawczych, względów niezbędne jest jej rozumienie”53. Niezbędna jest 
przede wszystkim refleksja i logiczne myślenie. Rolą nauczyciela jest za-
tem, mówi J. Bańka, „wdrażanie młodego człowieka do refleksji i logicz-
nego myślenia”54. Bez tych „umiejętności” „zatracamy poczucie sensu 
przedmiotów, które spotykamy w naszym otoczeniu”55, zatracamy po-
czucie znaczenia rozwoju nauki i techniki.  

Współcześnie człowiek zaczyna w coraz większym stopniu żywić 
utylitarny stosunek do nauki. „Utylitarny stosunek do nauki – pisze  
J. Bańka – sprowadza wartość człowieka do narzędzia uzyskiwania efek-
tów naukowych i technicznych, mających już wartość nie środka, lecz 
wartość samą w sobie”56. Człowiek staje się środkiem poznania nauko-
wego i działania technicznego. Następuje ograniczenie jego umiejętności 
„bezpośrednio nie związanych z racjonalnym wykorzystaniem techni-
ki”57, a w dalszej konsekwencji przyjęcie „maszynowego” typu osobo-
wości, który jest psychicznie pusty i jałowy. Ten typ osobowości, zda-
niem J. Bańki, właściwy jest człowiekowi, który unika sytuacji nieprze-
widywalnych, przyjmuje algorytmiczny styl działania, szuka wzorów 
dla swego życia w świecie „wartości” technicznych. Właściwy jest on 
człowiekowi, „który niejako sam powołał się do życia w warunkach su-
pernowoczesnych osiągnięć technicznych, lecz poza tymi warunkami nie 
jest już w stanie normalnie funkcjonować jako człowiek”58. Człowiek 
współczesny zdaniem J. Bańki zapomina o sferze thymos (sfera uczucio-
wa), rozwijając przede wszystkim sferę phronesis (sfera rozumowa). Sy-
tuacja ta ujawnia się we współczesnej edukacji, promującej kształcenie 
kosztem wychowania. Mówi o tym również Janusz Czerny. Zauważa on, 
że wykształcenie nastawione jest na jedną ze sfer życia człowieka, zapo-
minając o drugiej. W wyniku tego człowiek zostaje moralnie i duchowo 
okaleczony. Przyczyn tego stanu doszukuje się on w szkole, która akcen-
tuje przede wszystkim wykształcenie, nauki ścisłe i techniczne. Zapomi-
na ona natomiast o wychowaniu, o wartościach humanistycznych. Kon-

                                                 
53 Tamże, s. 14–15. 
54 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 5. 
55 Tamże, s. 6. 
56 Tamże, s. 27. 
57 Tamże, s. 45. 
58 Tamże. 
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sekwencją tego jest, zdaniem J. Czernego, „dramat” współczesnego wy-
chowania. Jest to zarazem dramat człowieka. „Człowiek może stać się 
człowiekiem – pisze I. Kant – tylko poprzez wychowanie. Jest tylko tym, 
co wychowanie z niego uczyni”59. Dramat współczesnego człowieka po-
lega, zdaniem J. Bańki, przede wszystkim na braku „wrażliwości” na 
wartości humanistyczne, one to bowiem stanowią podstawę wychowa-
nia. Refleksję nad tymi wartościami podejmuje filozofia. Jest ona bowiem 
„próbą określenia wartości, które ratują ludzkość (jako gatunek i zbiór 
indywidualnych istnień) przed naciskami świata technokratycznego”60. 
Jest to próba określenia, czy też pokazania tych wartości, a nie ich wy-
bór. Filozofia może bowiem „pokazać człowiekowi, jakim mógłby być, 
ale nie może mu nakazywać, jakim ma być; o tym powinien zdecydować 
sam człowiek i o tym poucza nas teoria wychowania”61, której istotę  
J. Bańka odnajduje w wewnętrznym zmyśle aksjologicznym człowieka – 
w prostomyślności. Mając świadomość współcześnie występujących za-
grożeń człowieka, podkreśla on w edukacji nastawionej na kształcenie, 
nastawionej na dostarczanie wiedzy z zakresu nauki i techniki, ważność 
wychowania moralnego. Wbrew swym intencjom, nie jest on oryginalny 
w tym znaczeniu, że tworzy coś nowego, jest natomiast oryginalny  
w znaczeniu powrotu do źródeł – do greckiej paidei. 

 
 
Wychowanie nastawione na kształtowanie wrażliwości (thymos) 

aksjologicznej człowieka, czyli wrażliwości na prawdę, piękno  

i dobro 

Rozważania filozoficzno-pedagogiczne J. Bańki można umieścić, 
zauważa J. Czerny w nurcie pedagogik aksjologicznych, różniących się 
programowo, realizujących określone systemy wartości. „Różnice pro-
gramowe pedagogik aksjologicznych przyjmują różne nazwy, na przy-
kład: etyka chrześcijańska, etyka niezależna, etyka spinozjańska, etyka 
prostomyślności (…) oparta na prostych, ale za to naczelnych warto-
ściach ludzkich. Są one dlatego proste, że dla ich akceptacji nie potrzeba 

                                                 
59 I. Kant, O pedagogice, tłum. D. Sztobryn, Łódź 1999, s. 42. 
60 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 65. 
61 J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie…, dz. cyt., 28. 
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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”62 – to wartości prostomyślne. Prostomyślność 
stanowi wewnętrzny zmysł aksjologiczny człowieka. J. Bańka rozważa ją 
na poziomie estetyki, epistemologii, a także etyki. Jest ona najwyższą 
normą w estetyce recentywistycznej, określanej również mianem estetyki 
prostomyślnej63, jest rękojmią prawdy64, a także decyduje o „moralnym 
kształcie ludzkiego czynu”65, będąc nastawioną na dobro konkretnego 
człowieka. Zapewnia ona kryterium odróżnienia dobra od zła, piękna od 
brzydoty, prawdy od fałszu. „W naszym życiu codziennym – pisze  
J. Bańka – bierzemy rzeczy według ich piękna, zdania wypowiadane 
przez innych według ich prawdziwości, a czyny po prostu według ich 
dobroci. A przecież nie zawsze potrafimy w ślad za tym budować twier-
dzenia ogólne, w których podane byłyby precyzyjne cechy istotne pięk-
na, prawdy i dobra”66. Prostomyślność, zapewniając kryterium odróż-
nienia wartości aksjologicznych, daje nie tyle pewność, ile sama stanowi 
podstawę zachowania pewności67. Różni się ona jednak od pewności.  
J. Bańka, odróżniając prostomyślność od pewności, podkreśla pierwot-
ność, źródłowość prostomyślności. „Pewność – pisze on – stanowi (…) 
własność wtórną prostomyślnego aktu umysłowego, prostomyślność zaś 

                                                 
62 J. Czerny, Zarys pedagogiki…, dz. cyt., s. 71. 
63 Zob.: T. Sośniak, Sztuka – technika – recens, w: Wieczne teraz. Materiały z konfe-

rencji naukowej „Perspektywy recentywizmu i eutyfroniki” (Szczyrk, maj 2001), red. A.L. 
Zachariasz przy współpracy E. Struzik, Katowice 2002. 

64 Prostomyślność polega „na takiej przejrzystości i jasności prawdy, iż umysł 
nie może jej nie uznać (…). Prostomyślność wiąże się bowiem z tą własnością 
przedmiotu, która wymusza uznanie sądu za prawdziwy bez obawy błądzenia, 
podczas gdy pewność jest tylko mocnym uznaniem sądu za prawdziwy”. J. Bańka, 
Epistemologia jako odkrycie aktualnego momentu prawdy. Próba neosemantyzacji klasycznej 
definicji prawdy w recentywizmie, Katowice 1990, s. 36. 

65 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 11. 
66 Tamże, s. 9. 
67 J. Bańka wymienia różne rodzaje pewności np. pewność przedmiotową, 

pewność podmiotową, pewność obiektywną, pewność bezwzględną, pewność 
fizyczną, pewność wewnętrzną, pewność bezpośrednią, pewność spontaniczną, 
pewność pośrednią. Zob.: J. Bańka, Epistemologia jako odkrycie… dz. cyt. 
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pochodzi raczej z bezpośredniego kontaktu z przedmiotem – jest wyni-
kiem myślenia o przedmiocie «wprost»”68. Pewność, której pragnienie 
„jest podstawą stabilizacji zachowań i celem wielu ludzkich przedsię-
wzięć”69, zdobywa człowiek nie tylko przez ciągłe sprawdzanie i kontro-
lowanie, ale przede wszystkim przez odwołanie do wewnętrznego zmy-
słu aksjologicznego – do prostomyślności. „Nie możemy bowiem – pisze 
J. Bańka – ustawicznie spalać własnej energii na działaniach sprawdzają-
cych, konfrontacyjnych”70. „W przeciwnym razie życie nasze stałoby się 
całkowicie nieznośne, wymagałoby ciągłego sprawdzania wiarygodności 
rozmawiających ze sobą stron”71. Ten wewnętrzny zmysł aksjologiczny 
stanowi podstawę relacji podmiotowej nauczyciel – uczeń, „w czasach, 
które za najlepszą formę zaufania uznały wzajemną nieufność ludzi wo-
bec siebie (…); w których względy ekonomiczne i organizacyjne spra-
wiają, że człowiek przeciętny nie ma czasu na to, by zajmować się 
wszystkimi skomplikowanymi zagadnieniami współczesnego świata”72; 
w których obwieszcza się kryzys niemal we wszystkich humanistycz-
nych, społecznych sferach życia człowieka włącznie ze sferą wychowa-
nia. Kryzys wychowania, zauważa Jan Szmyd, jest częścią kryzysu cywi-
lizacji współczesnej, a szczególnie kryzysu cywilizacji Zachodu. „Współ-
czesny kryzys edukacyjny – pisze on – nie jest zjawiskiem samym w so-
bie, autonomicznym. Jest natomiast integralnym składnikiem i przeja-
wem całościowego kryzysu cywilizacji i kultury (…); kryzys edukacyjny 
współczesności jest w swej istocie kryzysem aksjologicznym i egzysten-
cjalnym, tzn. swoistym «kryzysem» człowieka jako takiego”73. Jest on 
kryzysem człowieka, który utracił we współczesnej cywilizacji wrażli-
wość aksjologiczną, a szczególnie moralną, który zaufał jedynie swej sfe-
rze racjonalnej – sferze phronesis. 

Pedagogikę od filozofii oddzielił już Jan F. Herbart. Nie zrezygno-
wał on jednak z jednej z dziedzin filozofii – z etyki. Według niego celem 
wychowania jest kształtowanie charakteru moralnego człowieka. Współ-

                                                 
68 Tamże, s. 36. 
69 J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie…, dz. cyt., s. 198. 
70 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 10. 
71 Tamże. 
72 Tamże, s. 43. 
73 J. Szmyd, Odczytywanie współczesności…, dz. cyt., s. 296. 
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cześnie również często łączy się refleksję pedagogiczną z rozważaniami 
z zakresu etyki. Przykładem tego są rozważania nad edukacją filozo-
ficzną J. Bańki. Celem edukacji (edukacji filozoficznej) jest kształtowanie 
wrażliwości (thymos) aksjologicznej (czyli wrażliwości na dobro, prawdę, 
piękno) człowieka. Szczególnie ważne jest, zdaniem J. Bańki, „kształto-
wanie wrażliwości moralnej (…) człowieka”74. Podobne przekonanie 
wyraża Anna Klim-Klimaszewska. „W pedagogice najważniejszą wydaje 
się – pisze ona – pewna wrażliwość moralna (…); bez tej moralności, bez 
wrażliwości kodeksy nie mają wielkiego sensu, ponieważ działanie bę-
dzie wynikało jedynie z obawy przed represjami, a nie z przekonania, że 
należy czynić dobro, realizować wartości”75. Moralność zdaje się być 
czymś istotnym w życiu człowieka, a nawet czymś, co go określa, co 
określa jego istotę. „Spór o istotę moralności – pisze Adolf E. Szołtysek – 
jest sporem o istotę człowieka, o człowieczeństwo człowieka, warunko-
wane prawem naturalnym i prawem moralnym”76. Autor książki pt. Fi-

lozofia wychowania moralnego odróżnia etykę od moralności, łączący mo-
ralność z człowiekiem jako osobą77. Na różnice między etyką a moralno-
ścią zwraca uwagę również J. Szmyd. Szukając dla człowieka „ocalenia”, 
czy też wsparcia we współczesnym świecie wskazuje on na poszukiwa-
nia „moralności bez etyki”, czyli takich, „które nie opierają się na 
«usztucznionych», racjonalno-pojęciowych i sformalizowanych kon-
strukcjach normatywnych, ale na prostych, przyrodzonych naturze 
ludzkiej, ogólnoludzkich odczuciach i intuicjach moralnych, na indywi-
dualnej wrażliwości i sumieniu poszczególnego zdrowego psychicznie  
i mentalnie człowieka. W naturalnej, «prostej» i elementarnej moralności, 
zwanej przez J. Bańkę «etyką człowieka prostomyślnego»”78, w wrażli-

                                                 
74 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 9. 
75 A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika a moralność, w: Encyklopedia filozofii wycho-

wania, red. S. Jedynak, J. Kojkoł, Bydgoszcz 2009, s. 224. 
76 A.E. Szołtysek, Filozofia wychowania…, dz. cyt., s. 9.  
77 A.E. Szołtysek odróżniając etykę od moralności, zauważa, że „moralność 

przylega do człowieka jako osoby, natomiast etyka – do człowieka jako istoty 
społecznej; moralność źródłowo wyprowadzona jest z człowieczeństwa człowieka, 
natomiast etyka źródłowo wyprowadzona jest z obyczaju (gr. ethos) kulturowo-
społecznego”. Tamże. Wcześniej te dwa pojęcia rozróżniali między innymi Maria 
Ossowska, Karol Wojtyła. 

78 J. Szmyd, Odczytywanie współczesności…, dz. cyt.,  s. 96. 
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wości moralnej, zwanej prostomyślnością, tkwi nadzieja na zachowanie 
człowieczeństwa. Etyka „człowieka prostomyślnego” przeciwstawiona 
jest etyce systemowej z jej raz na zawsze ustalonym katalogiem cnót  
i zasad. Zdaniem J. Bańki etyka wsparta jest na wrażliwości moralnej 
człowieka. Podejmując zagadnienie prostomyślności, na poziomie mo-
ralności79, formułuje on koncepcję etyki prostomyślności, w myśl idei 
której „nasz wychowanek ma być traktowany godnie, sprawiedliwie. 
(…) Etyka prostomyślności nie tworzy nowych wartości, lecz jedynie 
eksponuje te wartości, które z punktu widzenia ludzkiej egzystencji są 
dla człowieka rozstrzygające”80. Janusz Czerny dostrzega przydatność tej 
etyki dla pedagogiki aksjologicznej. Zauważa, że etyka ta dotyczy 
wszystkich ludzi, niezależnie od wykonywanego przez nich zawodu. 
„Etyczność obowiązuje wszystkich, skoro (…) proces wychowania ma 
przebiegać właściwie”81, obowiązuje ona nie tylko pedagoga, ale i wy-
chowanka, czy też społeczeństwo. Etyka prostomyślności „kwalifikuje 
się (…) jako typowa filozofia antropologiczna i teoria etyki”82. Jej główne 
zagadnienie: „prostomyślność”, stanowi, zauważa J. Bańka, kryterium 
odróżnienia dobra od zła w ludzkim życiu. Obejmuje ona „pierwotne 
uzdolnienia moralne człowieka do działania godziwego”83, czyli do 
spełniania tego, co moralnie dobre. Prostomyślność dotyczy postawy 
człowieka. Postawa prostomyślna poszukuje „zasady, która miałaby wa-

                                                 
79 J. Bańka porusza mający swą tradycję w humanistyce problem relacji między 

znajomością filozofii, teorii etycznej a posiadaniem prywatnej filozofii życia. Pisze, że 
choć „postawa moralna człowieka nie wynika bezpośrednio z przyjęcia jakiegoś sys-
temu filozoficznego” (J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 9), to jednak filozo-
fia, a głównie etyka, okazuje się pomocna w życiu człowieka, szczególnie przy ocenie 
ludzkich czynów. Autor recentywizmu pedagogicznego zauważa, że „znajomość 
filozofii ma wpływ na ferowanie ocen etycznych. (…) Filozofia (…) daje kryteria 
oceny poszczególnych czynów i poszczególnych rzeczy. Słowem daje możliwość ich 
uzasadnienia i oceny ze świadomością argumentów, którymi się przy ocenie 
posiłkujemy. Nie oznacza to, że w naszej prywatnej filozofii życia musimy się 
odwołać do konkretnego systemu filozoficznego w jego akademickim, czystym 
brzmieniu. (…) Z drugiej strony zaniechać wszelkiego filozofowania to tak, jak nie 
oczekiwać niczego od życia, żeby nie ryzykować go”. Tamże. 

80 J. Czerny, Zarys pedagogiki…, dz. cyt., s. 54–55. 
81 Tamże, s. 74. 
82 Tamże, s. 56. 
83 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt.,  s. 10. 
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lor ogólności, a równocześnie zobowiązywałaby jednostkę do postępo-
wania zgodnie z nią”84. Prostomyślność to spontaniczne wartościowanie 
etyczne, którego niedostatek we współczesnej cywilizacji zagraża istnie-
niu człowieka. Zagraża jemu „upadek kultury moralnej. Jest to realne 
niebezpieczeństwo, bo cywilizacja (…) w obecnym swym kształcie staje 
się coraz bardziej amoralna, a nawet w odniesieniu do moralności kon-
kurencyjna, rządząca się wartościami i zasadami pozamoralnymi, z po-
wodzeniem wypierająca z życia zbiorowego i jednostkowego tradycyjne 
porządki i reguły moralne, zwłaszcza w kodeksowych i sformalizowa-
nych ujęciach”85. Jeśli już moralność zostaje w niej zachowana, to w po-
staci opartej na kodeksach. Moralność oparta na kodeksach ma jednak 
swój żywot ograniczony do czasu obowiązywania kodeksów. Wraz z ich 
zmianą zmienia się i ona. We współczesnym świecie, zauważa J. Szmyd, 
mogą się ostać, zakorzenić i rozwijać tylko te typy moralności „które 
opierają się (…) na prostych, przyrodzonych naturze ludzkiej (…) intu-
icjach moralnych”86. Taki typ moralności przedstawiony jest w etyczno-
pedagogicznych rozważaniach J. Bańki, w jego pedagogicznym recen-
tywizmie, zgodnie z którym prostomyślność stanowi nie tyle podstawę, 
ile warunek wychowania człowieka moralnego. Stanowi ona ideał wy-
chowania człowieka współczesnego. 

Rozważania filozoficzno-pedagogiczne J. Bańki są poszukiwaniem 
kryterium wychowania moralnego. „Dla pedagoga – pisze autor – kryte-
rium moralne oznacza (…) 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 zdolność 
człowieka do uchwycenia niepowtarzalnego sensu swojej sytuacji”87. 
Niepowtarzalność ta wynika z niepowtarzalności samego człowieka, pod-
miotu działań wychowawczych. Wychowanie winno zatem uwzględniać 
niepowtarzalność, podmiotowość człowieka, szkoła natomiast winna 
pomóc „uczniom w odkrywaniu własnej tożsamości na tle warunków 
rozwoju cywilizacji i kultury”88. Powinna ona „młodemu człowiekowi – 

                                                 
84 Tamże, s. 44. 
85 J. Szmyd, Odczytywanie współczesności…, dz. cyt., s. 95. 
86 Tamże, s. 96. 
87 J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie…, dz. cyt., s. 27. 
88 J. Bańka, Edukacja filozoficzna…, dz. cyt., s. 38. 
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zauważa J. Bańka – (…) pokazać (…), na czym ma polegać «bycie so-
bą»”89. W tym procesie odkrywania własnej tożsamości istotna jest rola 
nauczyciela, którego autor porównuje do przewodnika. „Podejmując się 
(…) roli przewodnika – pisze on – nauczyciel winien odwołać się do ar-
chetypowych symboli cywilizacji ludzkiej (…) Podczas tej wędrówki po 
tropach losu nauczyciel winien zainteresować ucznia przede wszystkim 
perypetiami jednostki ludzkiej, której odosobnione ego zdaje się pływać 
po bezbrzeżnym oceanie zdarzeń niczym łupinka orzecha”90. Namysł 
nad perypetiami jednostki, nad jej losem, tragiczną egzystencją, jest 
współcześnie jednak konsekwentnie eliminowany z życia człowieka.  
J. Bańka choć uwzględnia te zagadnienia w swej koncepcji recentywi-
zmu pedagogicznego, to zauważa jednocześnie, że podstawowym ukła-
dem odniesienia w edukacji człowieka jest aktualna perspektywa świata, 
podstawowym problemem jest człowiek żyjący „tu” i „teraz”. „Recen-
tywizm pedagogiczny – pisze on – zaleca nadać prymat człowiekowi 
konkretnemu. Każdy człowiek, rozpatrujący swoją przeszłość lub prze-
widujący przyszłość dla siebie i swego otoczenia, ma wrażenie, jakby 
istniał wiecznie”91, istnieje jednak „tu” i „teraz”. J. Bańka krytykuje pe-
dagogiki, które zatracają się we wspomnieniach historii, czy też w pro-
jektach przyszłości. Podkreśla on znaczenie wychowania nastawionego 
na teraźniejszość. 

 
 
Zakończenie 

Koncepcja Józefa Bańki recentywizmu pedagogicznego jest „pro-
gramem życia i programem etycznym, konstrukcją świata wartości, zor-
ganizowanego wokół pojęcia prostomyślności”92, wskazującego na jed-
ność w człowieku sfery thymos i sfery phronesis, czyli jedność kształcenia 
i wychowania, o czym wiele koncepcji pedagogicznych zapomina. Kon-
cepcja ta „rezygnuje z programu obiektywizmu i przyjmuje perspektywę 
antropologiczną, zgodnie z którą ocenie podlegają najpierw podmioty 
ludzkie (kreujące zdarzenia teraźniejsze i historyczne oraz projekcje 
                                                 

89 Tamże, s. 40. 
90 Tamże, s. 33–34. 
91 J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie…, dz. cyt., s. 68. 
92 Tamże, s. 91. 
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przyszłości), a dopiero wtórnie – same zdarzenia, w tym fakty historycz-
ne. Kryterium oceny podmiotów jest przy tym stopień ich prostomyśl-
ności, a kryterium oceny faktów – stopień ich zgodności, z «terazowym 
obrazem rzeczy» poznającego «ja»”93. Podmiot, zdaniem J. Bańki, to ho-

mo euthyphronicus (eu – dobra, jedność thymos, czyli tego, co emocjonalne, 
z phronesis, czyli z tym, co racjonalne), czyli człowiek prostomyślny. Ho-

mo euthyphronicus to zarazem homo recens, czyli człowiek teraźniejszy, ży-
jący „tu” i „teraz”. O nim mówi autor nie tylko w swej koncepcji metafi-
zyki, ontologii, epistemologii, estetyki, etyki, eutyfroniki, filozofii cywili-
zacji, ale również między innymi w recentywizmie pedagogicznym.  
W recentywizmem pedagogicznym analizuje on relację nauczyciel – 
uczeń jako relację podmiotową, relację konkretnych indywidualnych 
podmiotów żyjących „tu” i „teraz, które podchodzą do siebie nie tylko 
ze względu na swą sferę phronesis, ale i sferę thymos. Traktują siebie jako 
podmioty, a nie jako jednostki, z życia których wyspekulowana została-
by racjonalna sfera, czyli sfera wartości intelektualnych, rozumowych,  
a pominięta sfera emocjonalna. Większość teoretyków i praktyków wy-
chowania stosuje, zauważa Lech Ostasz, „uproszczoną wizję człowieka, 
akcentując tylko umysł, ostatnio dodaje się emocje”94. W edukacji ważne 
jest nie tyle kształcenie nastawione na rozwój sfery phronesis, ale i wy-
chowanie wsparte na wartościach aksjologicznych, w tym moralnych – 
na sferze thymos. „Współczesne wychowanie powinno iść w kierunku 
równowagi duchowej, to znaczy powinno ukształtować człowieka typu 

homo-euthyphronicus”95. „Filozofia wychowania oparta na koncepcji homo-

euthyphronicus głosi konieczność równowagi człowieka pomiędzy sferą 
rozumową a uczuciową”96. Koncepcja edukacji J. Bańki bliska jest helleń-
skiej paidei, która głosi, że wszelka „sprawność i wszelkie umiejętności 
techniczne można osiągnąć przez wyuczenie. Samo zaś wychowanie 
powinno mieć charakter harmonijny i proporcjonalny, z uwzględnie-
niem takich wartości, jak szlachetność, mądrość, piękno, umiar, męstwo, 
sprawiedliwość – z równoczesnym wystrzeganiem się wszelkiej przesa-

                                                 
93 Tamże, s. 177. 
94 L. Ostasz, Potencjał ludzki…, dz. cyt., s. 30. 
95 J. Czerny, Filozofia wychowania, Katowice 1997, s. 58  
96 M. Krasnodębski, Człowiek i paideia…, dz. cyt.,  s. 142. 
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dy”97. „W wychowaniu człowieka współczesnego – pisze J. Bańka – 
wszystko zależy od tego, czy zdobędziemy się na odwagę prostomyśl-
ności w ocenie cywilizacyjnych zjawisk”98.  

Mikołaj Krasnodębski twierdzi, że wielu „filozofów uważa, że 
zwieńczeniem systemu filozoficznego jest właśnie pedagogika”99. Uwa-
żam, że jest ona zwieńczeniem również J. Bańki systemu filozoficznego, 
zwanego recentywizmem. Recentywizm pedagogiczny, stanowiący 
część tego systemu, to koncepcja powrotu do greckiej paidei – do jedności 
kształcenia i wychowania. Jest on wyrazem poszukiwania źródeł nie w 
relatywizmie i anarchizmie sofistycznym, które były oparte na erystyce, 
lecz w sokratejskiej koncepcji daimoniona, czyli w natywistycznym od-
różnieniu prawdy od fałszu, dobra od zła, piękna od brzydoty. Dziś pe-
dagogika winna uczyć sapere aude, czyli odwagi w posługiwaniu się mą-
drością, własnym rozumem. Winna uczyć wrażliwości tzw. krytycyzmu 
wobec mód, autorytetów i „idoli”. J. Bańka zauważa, że bycie w kulturze 
polega na identyfikacji krytycznej, w której człowiek konkretny zadaje 
pytanie: „dlaczego?”. Odpowiedź odnajduje w daimonionie, czyli głosie 
wewnętrznym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 T. Matraszek, Kształcenie i wychowanie w myśli filozoficznej Platona, w: Paideia 

starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Murzyn, Kraków 2011, s. 73. 
98 J. Bańka, Edukacja i czas. Wychowanie…, dz. cyt., s. 10. 
99 M. Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej…, dz. cyt., s. 21. 
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PAIDEIA AS THE UNITY OF EDUCATION AND UPBRINGING 

IN JÓZEF BAŃKA’S PHILOSOPHICAL CONCEPT 

 
In his concept of pedagogic recentivism, Józef Bańka proposes that the teacher-

student relation should not be subjective-objective, objective-subjective or objective-
objective (i.e. passive teacher and passive student) but subjective-subjective. It should 
be the basis for the freedom, rights and obligations of both parties. He analyzes the 
issue of philosophical education. Its ideal is to harmoniously combine education and 
upbringing in a reasonable way. Education helps improve a person’s knowledge, 
awareness of values and awareness of axiological relativism. Meanwhile, upbringing 
plays an important role in shaping the system of values that limits lawlessness. J. 
Bańka discusses axiological intuition, including moral intuition called pure-
mindedness, which is the approach of a wise human being and an education based 
on the Greek idea of paideia. 
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PAMIĘĆ O CIERPLIWYCH PEDAGOGACH 
 

Cierpliwość to wytrwałe znoszenie trudności, przykrych stanów 
psychicznych i duchowych. Jest ona zarówno postawą człowieka, jak  
i przymiotem Boga. Z naszego oglądu rzeczywistości wynika, że cier-
pliwość powiązana jest z nadzieją i miłością. Wiemy też, że św. Paweł 
nauczał, że miłość jest cierpliwa (myślę, że mogę się tutaj powołać na św. 
Pawła, chociażby z tego powodu, że to jest jeden z moich patronów).  

Miłość stanowi źródło i konieczny warunek cierpliwości. Przede 
wszystkim cierpliwość ujawnia się w kontaktach międzyludzkich i jest 
podstawą zgodnego współżycia z bliźnimi. Człowiek o wyrobionej po-
stawie cierpliwości jest gotów znosić słabości bliźniego, ponosić dla nie-
go cierpienia i trudy, ponieważ go kocha, gdyż nie rezygnuje z dialogu, 
gdyż akceptuje „inność” każdego, ponieważ umie słuchać. Taka cierpli-
wość zawiera w sobie cierpienie i wymaga tolerancji, wielu ustępstw 
oraz dużego wysiłku. Człowiek cierpliwy, a takim powinien być peda-
gog, kapłan, lekarz czy psycholog, zawsze widzi przed sobą konkretne-
go człowieka, jego problemy, niesprawność i stale usiłuje mu pomóc w 
ich rozwiązaniu, szuka dróg wyjścia i tego, co łączy, przyniesie zamie-
rzony skutek, poprawi istniejący stan rzeczy. 

 
 
Co wiemy o cierpliwości? 

Posiadamy raczej nieuporządkowane wiadomości na ten temat. Jako 
ludzie dorośli wiemy, że cierpliwości musimy się uczyć, aby posiąść 
umiejętności rozplątywania różnych spraw w swoim życiu, a ponadto 
nauczyć się dyskrecji, mądrości, słuchania innych w skupieniu, towarzy-
szenia im w wykonywaniu codziennych obowiązków, które są z wie-
kiem coraz trudniejsze do spełnienia. Cierpliwość jest wartością może 
najbardziej ze wszystkich podtrzymującą zdrowie i duchową żywotność 
wspólnot chrześcijańskich, jak również indywidualne wysiłki nas jako 
chrześcijan, kierujących się zasadami: uczciwości, miłości, sprawiedliwo-
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ści, solidarności1. Jako katolicy jesteśmy społecznością ludzi, którzy po-
winni słuchać siebie nawzajem cierpliwie. Cierpliwość oznacza również, 
w potocznym rozumieniu, pomoc innym w rozplątywaniu życiowych 
problemów, w wynajdywaniu ścieżek wyjścia z meandrów duchowych  
i uwikłań moralnych. Cierpliwość dla katolików oznacza także niesienie 
krzyża oraz walkę ze strukturami zła i złym duchem2. Można też mówić 
o indywidualnej skali cierpliwości i o społecznej, znacznie szerszej.  
W naszym kraju społeczna cierpliwość została kilkakrotnie przerwana  
w XX wieku na skutek polityki i zbrodni represyjnego systemu władz 
totalitarnych. Przejawiło się to m.in. w postaci robotniczych protestów  
i różnych form oporu. 

Dochodzenie do postawy cierpliwości jest zadaniem trudnym, wy-
magającym długotrwałego wysiłku, wieloetapowym, a wręcz koniecz-
nym na każdym etapie życia i działalności zawodowo-społecznej. Cier-
pliwość jest niezbędnym warunkiem podjęcia współpracy pedagogów  
z innymi ludźmi, pochylającymi się nad dzieckiem, uczniem, niepełno-
sprawnością, w celu ustalenia trafnej diagnozy, metody i toku naucza-
nia, systemu ćwiczeń, rehabilitacji, w celu przyjęcia kryteriów oceny 
wiedzy i zachowań wychowanków. Istnieje zatem wiele powodów, aby 
w kształceniu pedagogów poczesne miejsce zajmowała nie tylko wiedza 
o zjawisku cierpliwości, jego uwarunkowaniach, ale również praktyczne 
sposoby jej osiągania i wdrażania, rozmaite ćwiczenia uzdalniające. 

Cierpliwość i niecierpliwość towarzyszą od wieków człowiekowi, 
były i nadal są przedmiotem refleksji, opisu, podejmowanym z różnych 
punktów widzenia. Nic też dziwnego, że znalazły swój charakterystycz-
ny wyraz nie tylko w literaturze pięknej, opracowaniach naukowych, 
systemach pedagogicznych, regułach i formacji osób zakonnych. Znacz-
nie rzadziej spotykamy się ze świadectwami o ludziach, przykładami 
konkretnych osób, którzy nauczali i wdrażali nas do okazywania, czy 
raczej praktykowania tej sprawności moralnej w szkole, pracy zawodo-
wej, w rodzinie i tam, gdzie żyjemy, tworzymy środowisko. Nie ulega 

                                                 
1 S.E. Dobrzanowski, Cnoty społeczne, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana 

Pawła II, red. A. Zwoliński, POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Ra-
dom 2003, s. 68–76. 

2 D. Foster, Przewodnik po głębszej modlitwie, Wydawnictwo M, Kraków 2008, s. 
120, 132-133. 
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wątpliwości, że wszystkie wspomniane rodzaje wypowiedzi na temat 
cierpliwości mają dla nas wartość kształcącą. Mogą też być przedmiotem 
analizy jako historyczne ślady, nośniki informacji o występowaniu inte-
resującego nas zjawiska, traktowanego rozmaicie (cnota, sprawność, po-
stawa) i zajmowanej wobec niej postawy przez ludzi. Dokumentują bo-
wiem występowanie zjawiska we wszystkich grupach społecznych, śro-
dowiskach i krajach.  

W literaturze pięknej znajdujemy na ten temat wiele przykładów  
w postaci całych utworów, a czasem fragmentów poświęconych tym za-
gadnieniom. Niektóre z nich pragnę przytoczyć ze względu na ich piękno, 
specyficzny kontekst, trafność lapidarnego opisu, zawarte w nich wnioski.  

Kierowałem się pragnieniem znalezienia odpowiedzi na następujące 
pytania: w jaki sposób polscy poeci i pisarze odnosili się do cnoty cier-
pliwości i jak ją rozumieli? Co na ten temat sądzili wybrani naukowcy, 
twórcy niektórych systemów pedagogicznych (filozofowie, historycy, 
pedagogowie), założyciele szkół i zakonów? Chciałbym wreszcie przyto-
czyć przykłady działalności cierpliwych pedagogów, poznanych na róż-
nych etapach życia. Na zakończenie podam kilka konkluzji wynikają-
cych z przytoczonych autorów i literatury przedmiotu. Oto zarys pro-
blematyki mojego wystąpienia. Poniższy tekst traktuję jako wstępną 
część, planowanej, większej całości. 

 
 
Poeci i pisarze wobec cierpliwości 

Stosunkowo niewielu poetów i pisarzy poświęciło w całości swe utwo-
ry cnocie cierpliwości i cierpliwej postawie wobec ludzi. Tytułem przykładu 
zacytujmy niektóre ich wypowiedzi na ten temat, aby pokazać, jak go trak-
towali, jak rozumieli i z jakimi innymi cechami ludzkimi je wiązali. 

Jedna z najstarszych wypowiedzi pochodzi z początku XVI wieku,  
a sformułował ją następująco Biernat z Lublina (ok. 1465–1529) w utwo-
rze Skromnie cierp, czego minąć nie możesz. Na wstępie podkreślił, że bycie 
cierpliwym jest rzeczą słuszną. 

Słusza w rzeczach cierpliwym być, 
Które inak nie mogą być; 
I to szalon, kto się kusi 
Ujć Onego, co być musi. 
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Adam Naruszewicz (1733–1796) w utworze napisanym z okazji ślu-
bu księcia Michała Radziwiłła z Heleną Przeździecką stwierdził, że cier-
pliwość jest fundamentem miłości: 

Myli się ten zaiste wielce na swym zdaniu, 
Kto zakłada małżeńską cnotę na kochaniu. 
Cierpliwość jest jej gruntem: kto cierpieć nie umie, 
Znać, że nie był, kiedy się żenił, przy rozumie. 
Adam Mickiewicz (1798–1855) w Grażynie apelował o zachowanie 

cierpliwości, ponieważ nie warto i nie wypada rozpaczać: 
...niedobrze się dzieje, 
Ale rozpaczy oddać się nie godzi; 
Jeśli nas dzisiaj zawiodły nadzieje, 
Szczęśliwsze jutro może wynagrodzi, 
Bądźmy cierpliwi. 
Kazimierz Brodziński (1791–1835) wypowiedział się bardzo zwięź-

le w utworze Wytrwałość i wesołość, a zarazem połączył postawę wytrwa-
łości z dobrym humorem, wesołością.  

Wytrwały burze przestoi; 
Wesoły diabła rozbroi. 
Stanisław Starzyński (1784–1851) w utworze Maj przypomniał za-

sady zawarte w Konstytucji 3 Maja i wezwał Polaków do wytrwałości,  
a także do modlitwy o męstwo. Określił także, iż cierpliwość jest warto-
ścią i godłem ludzi prawych. 

Wolność wspartą na oświacie 
I równość w obliczu prawa, 
To nam warowała, bracie 
Trzeciego Maja ustawa. 
 Wytrwałości! Prawych godło, 
 Daj Polakom wierzyć w biedzie, 
 Że co dziś się nie powiodło, 
 Jutro się mężnym powiedzie. 
Zygmunt Krasiński (1812–1859) w utworze Resurrecturis wskazywał 

drogę postępowania aby osiągnąć cierpliwość, która może stać się „ar-
cydziełem woli”, a zarazem „wiecznym pięknem”. Porównał też cier-
pliwość do gmachu wznoszonego powoli, wśród burz i zamętów życia. 
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O, poznaj sam siebie, 
Nie żądaj być panem, 
Jak Pan, który w niebie! 
Nie chciej, jak bydlę, gnić nad paszy łanem! 
Z tej strony grobu przed zmartwychwstań wschodem 
Bądź arcydziełem nieugiętym woli, 
Bądź cierpliwością – tą panią niedoli – 
Co gmach swój stwarza z niczego – powoli! 
Bądź tą przegraną, której cel daleki, 
A która w końcu wygrywa na wieki! 
Bądź spokojnością – śród burz niepokoju – 
W zamęcie miarą – i strojem w rozstroju – 
Bądź wiecznym pięknem – w wiecznym życia boju! 
Kornel Ujejski (1823–1897) w Skargach Jeremiego (XIV, werset 9–12) 

postulował, abyśmy realizowali się w życiu przyjmując trzy wartości-
hasła mające bezpośredni związek z cierpliwością: pracę, jedność i wy-
trwałość: 

Lepsza dbałość niż zuchwałość – 
przysparzajmy sił w ukryciu, 
Te trzy hasła miejmy w życiu: 
Pracę, jedność i wytrwałość! 
Jan Kasprowicz (1860–1926) w Księdze ubogich podkreślił znamienny 

fakt, że cierpliwość wyrasta z wyrzeczenia się hałasu i wrzasku: 
Dzieli mnie od was ludzie, 
Wrzaskliwy rozgwar miasta, 
I owa śmieszna cierpliwość, 
Co z wyrzeczenia wyrasta3. 
Ks. Jan Twardowski (1915–2006) w swojej poezji dotyczącej świata  

i życia nie pomijał nie tylko grzechów, lęków i trosk, lecz także radości  
i przeżyć pozytywnych. Sprawie cierpliwości poświęcił miejsce w osob-
nych utworach. Oto niektóre z nich z cierpliwością w tytule: 

 

                                                 
3 Wszystkie powyższe cytowania poetów i pisarzy pochodzą z: Księga cytatów  

z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, ułożona przez P. Hertza i W. Kopaliń-
skiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, patrz tamże przewodnik 
hasłowy i tematyczny s. 621–896 i spis autorów s. 909–911. 
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cierpliwość – spokój że przecież się stanie 
miłość – z Niewidzialnym milcząca rozmowa 
radość – Jego ręce 
pokora – to On właśnie przed ludźmi się schował 
śnieg – wdzięczność do końca 
bo całuje groby 
Krzyż – kiedy miłość idzie za daleko4. 
W innym utworze o takim samym tytule poeta zwrócił się do Wszech-

mogącego z prośbą: 
Modlę się do Ciebie o cierpliwość 
ale nie o taką małą 
w której się mogą pomieścić 
ciężkie grzechy czekania 
na list 
na kogoś kto wyszedł 
i zostawił klucz pod słomianką 
na oczy nieznajome lecz potrzebne 
na wspomnienie szkoły 
które ugrzęzło w kredzie na tablicy...5 
Podobno przed śmiercią ten miłośnik cierpliwości i radości modlił 

się i prosił, by powtórzyć wszystkim: „Pan Bóg jest uśmiechnięty i ma 
poczucie humoru”. Odchodząc, powtórzył: „Jestem spokojny. Jezu, ufam 
Tobie”6. 

 
 
Zakonodawcy i filozofowie o cierpliwości 

O cierpliwości wypowiadali się również niektórzy święci, założycie-
le zakonów, mistrzowie życia duchowego, i to nie tylko ci, którzy posia-
dali cierpliwość w stopniu heroicznym. Tytułem przykładu wymienimy 

                                                 
4 Staropolskie srebro. Wiersze księży, wybór, oprac. i posłowie J. Sochoń, Wydaw-

nictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1992, s. 284. 
5 J. Twardowski, Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945–1985, wybór  

i oprac. J. Giebułtowicz, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1992, 
s. 104. 

6 J. Gaweł SCJ, 365 biblijnych recept na dobre życie. Z nadzieją na każdy dzień, Dom 
Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2007, s. 124. 
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kilku z nich, a zwłaszcza tych, którzy wywarli pozytywny wpływ na 
formację wielu pokoleń ludzi i to w różnych rejonach świata.  

Założyciel zakonu benedyktynów i twórca szkół-studiów w opac-
twach oraz przy opactwach św. Benedykt z Nursji (480–547) pozostawił 
swoim współbraciom regułę, według której żyją oni do dziś w wielu kra-
jach. Omówił w niej min cierpliwość jako element pokory potrzebnej 
wszystkim, a zwłaszcza żyjącym we wspólnocie zakonnej. Potrzebna jest 
ona do rozwijania tego, co tradycyjnie zwie się czystością serca, ale co 
może lepiej będzie dziś rozumiane jako prawość życia. Zakonnicy we-
dług św. Benedykta mieli za zadanie uczenia się cierpliwości wobec sie-
bie samych, w codziennej praktyce modlitwy i przestrzeganiu milczenia 
(nie odzywa się nie pytany), w spełnianiu twardych i niekiedy przy-
krych poleceń przełożonych. Tę cierpliwość wypływającą z pokory mieli 
nie tylko zachowywać w sercu, ale pokazywać swym zachowaniem i 
„nie robić niczego poza tym, co nakazuje wspólna reguła klasztoru lub 
do czego wzywa przykład starszych”7. 

Inny założyciel zakonu św. Franciszek z Asyżu (1181–1226) pozo-
stawił swoim współbraciom „zbiór pochwał i upomnień” stanowiących 
perły mądrości duchowej o nieocenionej wartości. Stwierdził w nich, że 
nie jesteśmy w stanie ocenić, ile kto ma cierpliwości i pokory, dopóki się 
wszystko dzieje po jego myśli. „Przyjdzie jednak czas, że ci, którzy po-
winni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać; ile wte-
dy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej”. We wspomnia-
nym zbiorze św. Franciszek podkreślił, że „osiągane cnoty usuwają wa-
dy”, a tam „gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma ani gniewu, ani 
zamętu”8. 

Katarzyna ze Sieny (1347–1380) – jest ona patronką Italii. Bardzo 
dawno temu sformułowała niezwykle lapidarnie i zwięźle swą myśl na 
interesujący nas temat: „Cierpliwość jest rdzeniem miłości; nie istnieje 
miłość bez cierpliwości, ani cierpliwość bez miłości”9. 

                                                 
7 Święty Benedykt z Nursji (480–547), Reguła. Tekst łacińsko-polski, przygot. Be-

nedyktyni Tynieccy, Nakładem Opata Tynieckiego, Tyniec 1983, s. 27–71, O pokorze. 
8 Pisma św. Franciszka z Asyżu. Ojcowie kapucyni, Warszawa 1976, s. 34, 38. 
9 Myśli sławnych ludzi, wybór i oprac. D. i W. Masłowscy, Wydawnictwo „An-

tyk”, Kęty 2004, s. 244. 
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Podajmy w tym miejscu przykład ilustrujący istnienie, już od dość 
dawna, pewnego wachlarza poglądów na cierpliwość. Przykład pocho-
dzi również z Italii, a jest to wypowiedź człowieka innego formatu, o in-
nej niż chrześcijańska moralności. Niccolo Machiavelli (1469–1527), pi-
sarz, dyplomata i historyk, który radził swoim zwolennikom: „Cierpli-
wość popłaca. Pośpiech jest złym doradcą”10. A więc bądźcie cierpliwi 
wszyscy cynicy, zwolennicy pragmatyzmu, a także liberałowie, tudzież 
współcześni zwolennicy Machiavellego.  

Józef Kalasancjusz (1557–1648) – założyciel zakonu pijarów i twór-
ca szkół pijarskich zobowiązał swoich współbraci do składania ślubów: 
ubóstwa, czystości, posłuszeństwa oraz bezinteresownej pracy nad 
dziećmi i młodzieżą. W systemie wychowawczym Kalasancjusza wy-
różnia się trzy aspekty: 1) metodyczne i uporządkowane nauczanie kate-
chetyczne, 2) praktyki pobożności, czyli życia chrześcijańskiego, 3) wy-
chowanie moralne, obywatelskie i społeczne. Zadaniem tego systemu 
było ukształtowanie chrześcijanina z zasadami moralnymi11. Kalasan-
cjusz opracował dla zakonu pijarów Konstytucje, według których nie 
tylko kształcono zakonników – nauczycieli w kolegiach, ale również or-
ganizowano działalność pedagogiczną, aby ochronić podopiecznych 
przed bezczynnością i patologiami. W organizacji procesu opiekuńczo-
wychowawczego Kalasancjusz uwzględnił ścisłą współpracę między 
nauczycielem i wychowankiem. Ważną rolę wyznaczył samemu nauczy-
cielowi i określał go jako: pracownika prawdy i przekaziciela wartości, 
którymi kształtuje społeczną i intelektualną postawę uczniów. Jego zda-
niem dobroczynny wpływ na uczniów może wywierać tylko taki na-
uczyciel, który pielęgnuje w sobie miłość i cierpliwość, uszlachetnia wła-
sny charakter, ciągle się dokształca i poprawia błędy w metodyce na-
uczania. Uważał, że obowiązki pedagogiczne może spełniać człowiek, 
który nie tylko ma obszerną wiedzę pedagogiczną, teologiczną i umie 
nauczać, ale również człowiek o nienagannych obyczajach, dbający  
o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz powierzonych mu wycho-

                                                 
10

 Tamże, s. 295. 
11

 S.G. Guerri Sch.P., Święty Józef Kalasancjusz, przeł. J. Tarnawski Sch.P., Wydaw-

nictwo Zakonu Pijarów, Kraków 1994, s. 159. 
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wanków12. Zarówno we wspomnianych Konstytucjach, jak i w listach do 
współbraci Kalasancjusz powtarzał i przypominał, że wychowawca po-
winien odnosić się do uczniów zawsze i wszędzie z miłością i cierpliwo-
ścią, aby przekonali się, że ich kocha, pragnie ich rozwoju i dobra. Jeśli 
osiągnie te dwie cnoty, ukształtuje w sobie równowagę ducha i potrafi 
wobec uczniów zachować spokój, bezstronność i umiar, to wówczas bę-
dzie uważany nie tylko za wytrawnego i pilnego nauczyciela, ale rów-
nież za życzliwego i kochającego ojca. Kalasancjusz nie godził się na 
przyjmowanie do zakonu i kształcenie kandydatów na pedagogów,  
u których zaobserwowano objawy gwałtownego i nieopanowanego tem-
peramentu, melancholików i skrupulatów13. 

Warto przypomnieć, że pijarzy otrzymywali od papieży przywilej 
wychowywania i kształcenia młodzieży wszystkich warstw społecznych 
w zakresie szkoły podstawowej i średniej. Pierwsze ich domy powstały 
jeszcze za życia założyciela w Czechach, Polsce i na Węgrzech, później 
również w innych krajach. W szkołach prowadzonych przez pijarów dla 
ubogich dzieci od XVII wieku uczono katechizmu, języka ojczystego, ła-
ciny oraz rachunków. Z czasem pijarzy przestawili się na prowadzenie 
szkół średnich, tzw. kolegiów (7-klasowych). Pierwsze kolegium pijarów 
powstało w Warszawie w 1642 roku, a następnie zakładano kolegia:  
w Podolińcu (1642), Rzeszowie (1655), Krakowie (1664) i w szeregu in-
nych miejscowości położonych na ziemiach koronnych i na Litwie.  
W 1662 roku utworzona została osobna prowincja pijarska, która z cza-
sem obejmowała 24 pełne kolegia skupiające najuboższe dzieci i zapew-
niające im opiekę pedagogiczną. Podsumowując ten wątek podkreślić 
wypada, że system pedagogiczny pijarów, oparty na szacunku, miłości  
i cierpliwości do wychowanków, zjednał im uznanie społeczne nie tylko 
w Polsce, ale i w wielu krajach Europy. 

                                                 
12 M. Okrasa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza zakonu pijarów na Lubelszczyź-

nie do roku 1832, w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy 
edukacji historycznej, red. K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz, Wydawnictwo eSPe, Kraków – 
Lublin 2010, t. 2, s. 183–187. 

13 J. Rychlicki, Pedagogika św. Józefa Kalasancjusza, w: Pijarzy w kulturze dawnej 
Polski. Ludzie i zagadnienia, red. J. Buba, Nakładem Polskiej Prowincji XX. Pijarów, 
Kraków 1982, s. 32 (s. 22–39). 
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I jeszcze jeden przykład filozofa, twórcy pozytywizmu, który wy-
warł duży wpływ również na rozwój pedagogiki: Herberta Spencera 
(1810-1903). Twierdził on, że „Cierpliwość – gdybyż nie była nam obca – 
jakże bylibyśmy szczęśliwi”14. Zatrzymajmy się na tym stwierdzeniu, 
aby ukazać pozostałe elementy naszej mozaiki. 

  
 
Staranne przygotowanie pedagogów do pracy 

Stosunkowo wielu mistrzów podkreślało znaczenie odpowiedniego 
i starannego przygotowania pedagogów do pracy, aby mogli realizować 
zakładane cele i programy, wybierać właściwe metody działania, wyra-
biać nawyki, prowadzić do formowania postaw. 

Wiadomo, że podstawą właściwej atmosfery wychowawczej jest bli-
ski kontakt wychowawców z wychowankami. Wymaga on nie tylko zna-
jomości ich indywidualnych cech i potrzeb, ale przede wszystkim miło-
ści, cierpliwości i wyrozumiałości, a także przystępności we wzajemnych 
relacjach15. Dokonajmy krótkiego przeglądu koncepcji, sposobów rozu-
mienia zagadnienia cierpliwości u różnych autorów. Zwrócimy uwagę 
na usytuowanie tych koncepcji w pewnym kontekście proponowanych 
przez nich, logicznych działań pedagogicznych.  

Już św. Tomasz z Akwinu (1225–1274) zauważył, że „wytrwałe 
znoszenie trudów”, należy do istoty cierpliwości i jest przejawem kar-
dynalnej cnoty męstwa16. Uważał ją za sprawność moralną, umiejętność 
wypływającą z miłości, warunkującą ją i czerpiącą z niej siły do znosze-
nia utrapień złączonych z życiem ludzkim, do pokonywania trudności  
i przeszkód. W dziedzinie teoretycznej św. Tomasz wyróżnił cztery pod-
stawowe cnoty, które określano również jako kardynalne: roztropność, 

                                                 
14 Myśli sławnych ludzi, wybór i oprac. D. i W. Masłowscy, dz. cyt., s. 419. 
15 K. Olbrycht, Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej założycielki Urszu-

lanek SJK, Wydawnictwo Apostolicum, Pniewy 2002, s. 51. 
16 A. Dylus, Cierpliwość, w: Słownik teologiczny, t. 1, Księgarnia Św. Jacka, Kato-

wice 1985, s. 95–96; S. Witek, Cierpliwość, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łuka-
szyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1979, szp. 
481–482; K. Kalka, Relacja miłości podstawą w wychowaniu człowieka, w: Wychowanie jako 
mądrość miłości, red. I. Jazukiewicz, Rozprawy i Studia, T. 833 (CMVII), Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2012, s. 114. 
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umiarkowanie, męstwo i sprawiedliwość. Wszystkie zespala miłość i ra-
zem tworzą strukturę moralności. Kierowniczą rolę pełni wśród nich, 
jego zdaniem, roztropność, ponieważ odnosi się do całego życia moral-
nego17. Rozważania św. Tomasza zostały już wielokrotnie poddane ana-
lizie i doczekały się bardzo wielu publikacji, dlatego w tym miejscu nie 
będziemy ich kontynuować. 

Bardzo dawno temu, pochodzący z Lublina, Jan Władysław Dawid 
(1859–1914) udowodnił, że kierowniczym czynnikiem wychowania jest 
nauczyciel-wychowawca, którego wysiłki, prace i obowiązki umieścił  
w ramach ważnego w skali społecznej i trudnego powołania, a nie tylko 
wyuczonego zawodu18. To on opracował swoisty ideał i koncepcję 
kształcenia pedagoga. W tym ideale kluczową sprawą jawiło się ukształ-
towanie właściwej postawy wobec ucznia, nie tylko poprzez przekazy-
wanie wiedzy, ale również przez osobisty przykład, pomoc, poświęcenie 
się, wykazywanie cierpliwości, wypływających z umiłowania człowieka. 
To różnorakie oddziaływanie pedagoga miało doprowadzić, zdaniem 
Dawida, do wywarcia „trwałych i głębokich wpływów na ucznia i wy-
robienie jego wewnętrznej istoty, przekonania, woli”19. Pedagog powi-
nien w prowadzeniu i kształceniu charakteru dziecka dążyć nie tylko do 
wyeliminowania szeregu wad, ale przede wszystkim rozwinąć w nim 
wytrwałość, połączoną z odwagą, stanowczością, przezwyciężaniem 
przykrości i ograniczeń, hartem ducha i ciała, poczuciem własnej godno-

                                                 
17 A.E. Szołtysek, O wychowaniu sprawności moralnych wedle ojca Jacka Woroniec-

kiego, w: Sługa Boży ojciec Jacek Woroniecki uczy, red. M.L. Niedziela, Wydawnictwo 
„Gaudium”, Lublin 2006, s. 100. 

18 Jego rozprawa O duszy nauczycielstwa ukazała się po raz pierwszy w 1912 r.  
w krakowskim „Ruchu Pedagogicznym”, miała liczne wznowienia i wywarła ol-
brzymi wpływ na formację wielu pokoleń polskich pedagogów (m.in. na niżej pod-
pisanego). Kolejnego wydania tej broszury dokonał i opatrzył ją objaśnieniami  
E. Walewander: Jan Władysław Dawid, O duszy nauczycielstwa, oprac., wstępem i 
przypisami opatrzył oraz podał do druku E. Walewander, Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 2002, s. 9–32. 

19 J.W. Dawid, Pisma pedagogiczne, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył R. Wro-
czyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Na-
uk, Wrocław 1961, s. 165. 
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ści20. Dawid zatem przywiązywał dużą wagę do kształtowania postaw, 
zarówno u wychowanka, jak i u pedagoga. 

Wspomniana powyżej koncepcja czterech naczelnych cnót moral-
nych (roztropność, umiarkowanie, męstwo i sprawiedliwość), sformu-
łowana przez św. Tomasza z Akwinu, została rozwinięta i uzupełniona 
przez o. Jacka Woronieckiego, sługę Bożego, dominikanina, prof. teolo-
gii moralnej i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 
1922–1924. Jego zdaniem strukturę moralności zespalają wspomniane 
cnoty kardynalne, wzajemnie się dopełniające, a ich zespolenia dokonuje 
miłość. Uważał on, że roztropność jest cnotą intelektualną, ale również 
może się stać umiejętnością, pozwalającą na dobieranie środków prowa-
dzących do zamierzonego celu. Z tego powodu jest ona cnotą kierowni-
czą wśród cnót moralnych, odnoszącą się w całości do życia moralnego. 

W zakresie postępowania wyróżnił trzy cnoty intelektualne prak-
tyczne: znajomość pierwszych zasad postępowania zawarta w Dekalogu 
(dziesięciu przykazaniach), sumienie (jako sprawność zastosowania za-
sad postępowania w konkretnych sytuacjach życiowych) oraz cnotę roz-
tropności (jako przewodzącą na wszystkich etapach czynu: intencji, roz-
wadze i wolnym wyborze środków). Roztropność należała do porządku 
moralnego i Autor określał ją również jako trwałą dyspozycję, czyli 
sprawność człowieka do podejmowania czynów moralnie dobrych. Jak 
wiadomo, sprawność nabywa się poprzez ćwiczenia, których celem jest 
wyrobienie trwałych dyspozycji, sprawności, a nawet automatyzmu, od-
ruchowości.  

O. Woroniecki twierdził, że człowiek stanie się wówczas roztropny, 
kiedy będzie umiał sprawnie rozumować, przewidywać i rozważać. Aby 
ten cel osiągnąć, musi on podejmować różne ćwiczenia, w tym także 
rozwijające wnioskowanie, zapamiętywanie, ocenianie. Mają się one od-
bywać według zasad logicznych, w trudzie, z wielką dozą cierpliwości 
rozłożonej w czasie. Określił takie postępowanie jako cierpliwe i wy-
trwałe, używając następującego sformułowania: „Długomyślność to ro-
dzona siostra cierpliwości, a długomyślność względem siebie – nie nie-
cierpliwić się sobą”. W innym miejscu precyzował: „Długomyślność 

                                                 
20 Tamże, s. 134. Przedstawił tę kwestię w artykule zatytułowanym Chłopcy  

i dziewczęta, a ogłoszonym na łamach „Przeglądu Pedagogicznego”, nr 3 z 1890 r. 
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cierpliwości nie wobec drobnych przykrości, a wobec konieczności dłu-
giego oczekiwania”21.  

Bardzo trafnie sformułował o. Woroniecki spostrzeżenia odnośnie 
postawy pedagoga wobec wychowanka: „Prawość, życzliwość, wytrwa-
łość, panowanie nad sobą, gotowość niecofnięcia się przed walką o do-
brą sprawę, stałą pogodę ducha, jakże często da się wyczytać z postawy, 
z wyrazu twarzy, z oczu i z uśmiechu”22. 

Samo mówienie wychowankom, jak trzeba postępować, jest niesku-
teczne i kończy się niepowodzeniem. Jeżeli wychowanek ma spełniać 
czyny wartościowe, to należy usprawnić jego intelekt i wolę w kierunku 
dodatnim. Te właśnie usprawnienia, które powstają przez powtarzanie 
dobrych czynów, stanowią cnoty i wady. Wychowanie ma doprowadzić 
do tego, aby czyny wychowanka stawały się coraz sprawniejsze. Roz-
tropność jako naczelna umiejętność praktyczna kierowania całym życiem 
należy do dziedziny intelektualnej oraz dziedziny moralnej. Przez nią 
dziedzina myśli łączy się z dziedziną czynu. Musi ona podpowiadać 
człowiekowi, aby podejmował czyny dobre, a unikał tego, co złe. Cier-
pliwość zatem powinna nosić cechę prawości – konkludował o. J. Woro-
niecki23. 

Polski pedagog i kapłan ze zgromadzenia pasjonistów Bernard 

Zygmunt Kryszkiewicz (1915–1945) w swoich pismach pedagogicznych 
wielką rolę w wychowaniu przypisywał cierpliwości i wyrozumiałości 
wychowawcy, którą określał mianem długomyślności. Uważał, że są one 
związane z kardynalną cnotą męstwa i oznaczają stałą skłonność do pa-
nowania nad smutkiem i zniechęceniem. Te cechy są konieczne w każdej 
pracy obliczonej na dłuższą metę i nie pozwalającej spodziewać się na-
tychmiastowych rezultatów. Należy zwalczać pojawiające się w pracy 
pedagogicznej zniechęcenie i smutek. Aby robić to skutecznie, należy 
łączyć ze sobą: cierpliwość z długomyślnością wobec wychowanka. Pe-
dagog musi pozostać realistą i nie powinien zbyt szybko oczekiwać wi-
docznych efektów swoich dążeń i działań. Nawet gdy pragniemy po-
prawy własnej, to nie możemy jej szybko osiągnąć. W procesie wycho-

                                                 
21 J. Woroniecki, Myśli wybrane, wyboru dokonała M.B. Majewska, Wydawnic-

two Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2009, s. 85. 
22 Tamże, s. 79–80. 
23 A.E. Szołtysek, dz. cyt., s. 102. 
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wawczym: potrzeba czasu, cierpliwości, ponawianych nie raz, nie dwa 
wysiłków. Odmiana zbyt szybka zawsze jest podejrzana, jest ona po pro-
stu przedwczesna – praematura, a więc doskonała być nie może”24. Po-
stawa cierpliwości i wychowawczej długomyślności pozwala pedago-
gowi żywić nadzieję, że jego praca przyniesie pozytywne rezultaty, wi-
doczne po długim okresie pozornie bezowocnego oczekiwania. Zalecał 
również, aby pedagodzy zrezygnowali z pedantycznego i natrętnego 
wytykania wychowankowi jego błędów czy uchybień. Pozostawienie 
pewnych drobnostek działania czasowi przynosi pocieszające rezultaty. 
Jego zdaniem następujące czynniki składają się na zadowalający plon: 
pełne szacunku i miłości „pozytywne podejście” wobec wychowanka, 
wymagająca miłość oraz cierpliwe i długomyślne oczekiwanie przez pe-
dagoga na rezultaty swoich działań25. 

Dość często cytowany przez pedagogów Romano Guardini (1885–
1968), filozof i teolog niemiecki, wyraził myśl, która ma charakter afory-
zmu: „Bez wielkiej cnoty i cierpliwości nic, co ludzkie, nie dojrzewa”26. 
Guardini uważał cierpliwość za wartość i cnotę, dzięki której człowiek 
potrafi ciągle zaczynać od nowa, akceptując siebie, przyjmuje ludzi ta-
kimi, jakimi są. Przejawiając cierpliwość wobec osób, wchodzi z nimi  
w wielorakie relacje i w ten sposób realizuje się jako człowiek. Aby na-
być określoną cnotę, jedni mogą rozwijać posiadane zdolności, a inni 
muszą wręcz walczyć sami z sobą, by w końcu dojść do pewnej stałości 
w postawie związanej z tą cnotą27. 

Założycielka urszulanek matka Urszula Ledóchowska (1865–1939) 
wypracowała i praktykowała własną metodę wychowawczą, opartą na 

                                                 
24 S. Marczak, Samowychowanie według Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Wydawnic-

two „Jedność”, Kielce 2003, s. 84–85. 
25 Tamże, s. 86. O. Kryszkiewicz sformułował dalej warunki dobrego wycho-

wania dzieci, do których zaliczył: dobry przykład rodziców, stałą opiekę, ofiarność  
i modlitwę. 

26 Myśli sławnych ludzi, dz. cyt., s. 186. 
27 M. Nowak, Aksjologia wychowania dorosłych w ujęciu Romana Guardiniego, w: 

Aksjologia edukacji dorosłych, red. J. Kostkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004,  
s. 56–57. Oprócz cierpliwości Guardini rozważał i ukazywał jako podstawowe nastę-
pujące cnoty: prawdziwość, akceptację, sprawiedliwość, respekt, wierność, bezinte-
resowność, ascezę, odwagę, zrozumienie, uprzejmość, skupienie, ciszę. Są one istot-
nie ważne dla całokształtu życia indywidualnego i społecznego. 
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zaufaniu, serdecznej życzliwości i radości, rozbudzaniu i umacnianiu 
poczucia osobistej odpowiedzialności za swe życie. Stosowała ją zarów-
no wśród wychowanek szkół i zakładów prowadzonych przez zgroma-
dzenie, jak i w formacji sióstr podejmujących razem z nią życie wspólno-
towe. Było to nowością wobec panującego rygoryzmu w wielu ówcze-
snych środowiskach wychowawczych28. 

Uważała zatem, że przyszłego pedagoga powinna cechować cier-
pliwość w połączeniu z pogodą ducha, radością i uśmiechem. Jej zda-
niem każdemu kandydatowi na pedagoga można i należy postawić py-
tanie: czy jesteś wesoły?, czy jesteś wesoła? W charyzmacie Zgromadze-
nia Urszulanek Matki Teresy Ledóchowskiej pogoda ducha, radość, 
uśmiech stanowiły istotny element oddziaływania przykładem. Wyraża-
ła ona przekonanie, że twarz uśmiechnięta, osoba dająca radość, łatwiej 
wywiera wpływ na innych, trafia do ich przekonania, bo „czasem więcej 
dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre, życzliwe słowo, 
aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy (...) Pogoda duszy pociąga do 
Boga, do cnoty, tak jak smutek, zły humor, ponure usposobienie od po-
bożności odstręcza (...) Trzeba umieć pokazać ludziom, że pobożność nie 
czyni nas mrukami”29. Matka Ledóchowska dawała dobry przykład swo-
im postępowaniem i przekonywała podopiecznych do skuteczności 
cierpliwości i stałego stosowania apostolstwa uśmiechu. Argumentowała 
tę postawę następująco: „twarz, na której stale bawi serdeczny uśmiech, 
wywiera cichy, zbawienny wpływ na otaczających. Uśmiech na twarzy 
twej wywołuje uśmiech na innych twarzach, a z uśmiechem wstępuje do 
duszy trochę radości, trochę ciepła, ufności. Uśmiech rozprasza chmury, 
nagromadzone w duszy (...) Uśmiech na twarzy twej pozwala każdemu 
zbliżyć się bez obawy do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś spytać, bo 
już z góry twój uśmiech obiecuje chętne spełnienie prośby, grzeczną od-
powiedź. Nieraz uśmiech twój wlewa do duszy zniechęconej, smutnej, 
zbolałej – jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie 
wszystko stracone, że Bóg czuwa”30. Zachowały się świadectwa po-

                                                 
28 Z.J. Zdybicka, Otworzyć serce. Apostolstwo matki Urszuli Ledóchowskiej, VERBI-

NUM Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 2003, s. 152, 209. 
29 K. Olbrycht, dz. cyt., s. 64. 
30 Urszula Ledóchowska, Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy!, wybór tek-

stów s. M. Krupecka USJK, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006, s. 88. 
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twierdzające bardzo liczne fakty, że s. Ledóchowska podczas wizytacji 
domów założonego zgromadzenia i w trakcie licznych kontaktów osobi-
stych oraz rozmów z siostrami zakonnymi okazywała im nie tylko cier-
pliwość i wyrozumiałość, ale obdarzała je dobrymi słowami, serdecznym 
uśmiechem, przejawiała troskę o ich potrzeby materialne, okazywała 
szacunek i miłość niezależnie od zajmowanego stanowiska. Zaskakiwała 
rozmówców: serdecznością, dobrocią, bezpośredniością, gotowością nie-
sienia nie tylko pomocy, ale również wykazywania współpracy i kon-
kretnej ofiarności. Było to połączenie autorytetu przełożonej z postawą 
pokorną, solidarną z potrzebującymi, biednymi i cierpiącymi31. 

Matka Ledóchowska postulowała nie tylko wyrobienie cierpliwości 

i pogody ducha u pedagoga, ale uważała za konieczne stwarzanie wy-
chowankom atmosfery radości. Odbywało się to poprzez: tworzenie sy-
tuacji zabawy dla wszystkich, oddziaływanie przykładem, odwoływanie 
się do osobowych wzorów świętych, szczególnie polskich (św. Jadwiga, 
św. Stanisław Kostka), wygłaszanie gawęd i opowieści na różne tematy 
(najczęściej o tym, gdzie była i co widziała). Łączyła przy tym metodę 
przykładu z metodą działania słownego i sytuacyjnego32. Posługiwała 
się zatem technikami wpływu osobistego. Można z góry założyć, że w 
urszulańskich zakładach wychowawczych poszczególne siostry, ufor-
mowane pod jej kierunkiem, oddziaływały przykładem, a całe wspólno-
ty w tych zakładach (sióstr i wychowanek) charakteryzowała atmosfera 
wzajemnej miłości, dobroci, zrozumienia, pogody i radości, przeżywania 
szczęścia33. Na zakończenie zacytujemy dwa świadectwa osób, które 
znały i współpracowały z s. Urszulą Ledóchowską. Potwierdzają one 
fakt, że s. Ledóchowska prowadziła życie mogące służyć za przykład 
wychowankom, między innymi odznaczała się cierpliwością, wyrozu-
miałością i traktowaniem dzieci z szacunkiem, jako osoby stworzone na 
podobieństwo Boże. Zdobywała serca uczennic, wychowanek i nauczy-
cielek: promieniującą dobrocią, uśmiechem i poświęceniem się dla nich. 
Takie świadectwo dała o niej uczennica, wychowanka w latach 1906–1911 
internatu przy katolickim Gimnazjum św. Katarzyny w Petersburgu,  

                                                 
31 S. J. Ledóchowska, Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Warszawa 

1998, s. 353–358; Z.J. Zdybicka, dz. cyt., s. 201–215. 
32 K. Olbrycht, dz. cyt., s. 66–67. 
33 Tamże, s. 74; s. J. Ledóchowska, dz. cyt., s. 357. 
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a następnie (1913) nauczycielka w gimnazjum-sanatorium założonym 
przez s. Ledóchowską w Finlandii (Anna Szopowska)34. W 20 lat po 
śmierci s. Ledóchowskiej ks. dr Bolesław Filipiak (późniejszy kardynał) 
zaświadczył publicznie, że u podstaw duchowości s. Urszuli Ledóchow-
skiej uwidoczniły się w wybitnym stopniu cnoty naturalne. „Była opa-
nowana. Była cierpliwa. Była wyrozumiała tą wyrozumiałością ludzi 
szlachetnych, którzy raczej proszą o wyrozumiałość dla siebie. Umiała 
wybaczać jak matka. Była pokorna...”35 

Urywamy ten wątek, aby przejść do charakterystyki osób, dzięki 
którym udało się postąpić kilka kroków na wąskiej ścieżce zdobywania 
cierpliwości. 

 
 
Z doświadczeń zdobywania cierpliwości 

Zetknąłem się z wieloma cierpliwymi i niecierpliwymi pedagogami. 
O niektórych pragnę wspomnieć pod kątem ich cierpliwego nauczania, 
oddziaływania, czy wręcz sposobu życia. Oczywiście są to tylko przy-
kłady wydobyte z wielu wspomnień i wybiórczej przecież pamięci. 
Ograniczę się do podania tylko kilku zaledwie przykładów: z poziomu 
szkoły podstawowej i wyższej. 

Wiadomo, że klasy początkowego nauczania są istotnie ważne, po-
nieważ kładą podwaliny pod dalszy rozwój dziecka i jego formację inte-
lektualną. Muszę przyznać, że miałem szczęście, aby w rodzinnej miej-
scowości Pilica (ok. 80 km od Krakowa) otrzymać takie fundamenty  
w klasach I–IV szkoły podstawowej w latach 1950–1954, pod okiem do-
świadczonej nauczycielki nauczania początkowego w tej szkole Janiny 

Kwapisz. Nauczyła mnie, podobnie jak i kilka pokoleń rówieśników ze 
stron rodzinnych, nie tylko poprawnego czytania i pisania, rachunków 
oraz podstaw wychowania plastycznego, ale również staranności, do-
kładności, a przede wszystkim cierpliwości i pomocy wzajemnej. Umiała 
wprowadzić i utrzymać dyscyplinę w przepełnionych klasach I–IV, co 
stanowiło podstawę jej pedagogicznego oddziaływania. Wiele lat póź-
                                                 

34 A. Szopowska, Pracowałam u M. Urszuli jako nauczycielka matematyki, w: Chrze-
ścijanie, t. 14, red. B. Bejze, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985, s. 258–259. 

35 B. Filipiak, Przyniosła zaszczyt swemu zgromadzeniu i swojej ojczyźnie, w: Chrze-
ścijanie, dz. cyt., s. 283–285.  
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niej, w latach 1962–1964, gdy przygotowywałem się do prowadzenia za-
jęć i odbywania praktyk pedagogicznych w klasach początkowego na-
uczania w Szczecinie, udzielała mi rozmaitych porad i wskazówek pe-
dagogicznych. Była dla mnie wzorem cierpliwości, wzorem wymagania 
od siebie, ale również przykładem budowania koniecznej współpracy 
pedagoga z rodzicami. Uzdalniała nas również do cierpliwej pomocy 
wzajemnej na lekcjach i po nich. Mobilizowała do starannego, wymaga-
jącego dużo czasu, uwagi i cierpliwości, odrabiania lekcji. Zaskarbiła so-
bie naszą wdzięczność. 

Podobny wzór osobowy i wzór postawy pedagogicznej stanowiła 
dla mnie mgr Janina Parafiniuk. Prowadziła ona w okresie moich stu-
diów w Szczecinie na Studium Nauczycielskim (1962–1964) na I i II roku 
metodykę nauczania początkowego oraz na II roku seminarium pedago-
giczne. Jedne i drugie zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny. 
Uczyła nas metodycznego przygotowania się do zajęć (wymagała bardzo 
szczegółowych, specyficznie przygotowanych i wszechstronnie prze-
dyskutowanych konspektów do planowanych zajęć, uwzględniających 
3–4 przewidywane odpowiedzi od uczniów). Wymagała także dokład-
nego zaplanowania tematyki ćwiczeń śródlekcyjnych, uwzględniania 
pomocy poglądowych, zwłaszcza przy wprowadzaniu nowego materia-
łu, ale też do prowadzenia zajęć łączonych w klasach I–II, III–IV. Od-
działywała swoim przykładem, a jednocześnie wymagała, abyśmy cier-
pliwość okazywali wraz z szacunkiem nie tylko dzieciom w szkole ćwi-
czeń i w innych szkołach, gdzie odbywaliśmy praktyki, ale wobec kole-
żanek i kolegów ze studiów, nauczycieli, personelu administracyjnego  
i pomocniczego. 

Szczególnie dużo zawdzięczam ks. rektorowi KUL w latach 1965–

1970 Wincentemu Granatowi, słudze Bożemu36. Oddziaływał na mnie 
postawą, sposobem traktowania ludzi, a także poprzez swoje książki. 
Ponadto w wystąpieniach publicznych i publikacjach wskazywał i aktu-
alizował treści zawarte w Nowym i Starym Testamencie. Na podstawie 
obserwacji ks. Granata i osobistych z nim kontaktów mogę powiedzieć, 
że cierpliwie służył studentom, pracownikom uczelni, Kościołowi i Bo-
                                                 

36 P.P. Gach, Cierpliwy w służeniu Bogu i Ojczyźnie, w: Być jak pochod-
nia...”Humanitas” sługi Bożego ks. Wincentego Granata, Wydawnictwo Diecezjalne  
w Sandomierzu, Sandomierz 2012, s. 81–93. 



Pamięć o cierpliwych pedagogach 

 

183 

gu, poprzez przykład, publikacje naukowe, ale również występując pu-
blicznie, a zarazem w prywatnych rozmowach, czy modlitwach odpra-
wianych w małym gronie studiujących (w akademiku, podczas święta 
patronalnego Uczelni, na piknikach). Odznaczył się również odwagą, 
stając w obronie studentów represjonowanych przez władze komuni-
styczne. W marcu 1968 roku 23 studentów (w tym 15 z KUL, 7 z UMCS) 
zostało ukaranych wysokimi grzywnami za udział w demonstracji przez 
Kolegium Karno-Administracyjne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Lublinie. Ks. rektor Wincenty Granat wyłożył wymaganą kwotę do 
wykupienia wszystkich studentów, nie tylko z KUL. Co więcej, nie tylko 
nie wydalił ich z uczelni, czego domagały się władze, ale zapoczątkował 
akcję – kontynuowaną przez jego następcę, ojca rektora Mieczysława Al-
berta Krąpca (1921–2008) – przyjmowania na KUL studentów z innych 
uczelni, ukaranych za udział w studenckich protestach. Obaj rektorzy 
byli obrońcami prześladowanych studentów37.  

Ks. W. Granat potrafił łączyć cierpliwość i łagodność z konsekwent-
ną odwagą i bezkompromisową obroną wartości naczelnych, obroną po-
krzywdzonych. Obserwując ks. rektora Granata modliłem się do Boga, 
aby użyczył mi chociaż część jego cierpliwości, łagodności i odwagi. Na 
zakończenie mych wspomnień dodam, że to ks. rektor Granat zatrudnił 
mnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w którym do dzisiaj pra-
cuję. Warto jeszcze podkreślić, że zarówno w okresie nauki szkolnej  
w Pilicy, podczas krótkiej pracy w internacie Technikum Rolniczego w 
Płotach, jak i w okresie studiów w Szczecinie i Lublinie miałem wielo-
krotnie okazję do ćwiczenia się w cierpliwości. Miało to miejsce podczas 
korepetycji, których udzielałem z różnych przedmiotów i w cza-sie róż-
norodnych zajęć, zbiórek i obozów harcerskich. Były to dla mnie dwa 
całkiem różne doświadczenia, znacznie rozciągnięte w czasie. 

  
 
 
 

                                                 
37 M. Wrzeszcz, „Młodzieży bitej i krzywdzonej nie mogę opuścić”. Ksiądz Rektor 

Wincenty Granat – obrońca prześladowanych studentów, w: Cierpliwy w służeniu Bogu  
i Ojczyźnie, w: Być jak pochodnia... „Humanitas” sługi Bożego ks. Wincentego Granata, 
Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2012, s. 95–112. 
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Wnioski z Ewangelii 

Warto podkreślić na zakończenie, że radość i cierpliwość są cechami 
charakterystycznymi orędzia chrześcijańskiego i powracającymi moty-
wami Ewangelii. Z tego orędzia wynika nasza świadomość, że Bóg jest 
pełnią radości. Ewangelia rozpoczyna się od słów: „Zwiastuję wam ra-
dość wielką”. W Wieczerniku, przed odejściem z tego świata, Pan Jezus 
życzył: „Aby radość moja w was była”. Chrystus podkreślał radość 
człowieka, który sieje lub zbiera ziarno, czy znajduje skarb ukryty w roli. 
Dał przykład pasterza, który odnalazł zagubioną owcę, czy kobiety, któ-
ra odzyskała zgubioną drachmę. Mówił o radości tych, którzy zostali za-
proszeni do świętowania, czy to na godach weselnych, czy u ojca, który 
przyjmował powracającego syna marnotrawnego. Przyrównywał radość 
chrześcijanina do radości kobiety, która porodziła dziecko, znosząc cier-
pliwie przez dziewięć miesięcy trudy, dolegliwości, a czasem cierpienia 
swojego błogosławionego stanu. Czas obecności Chrystusa na ziemi na-
zywany jest przez Niego samego okresem wesela i radości. Radość 
Ewangelii powinna być źródłem radości wszystkich wyznawców Chry-
stusa. Inaczej mówiąc: cokolwiek będzie nas spotykać, winniśmy żyć  
w miłości, cierpliwości i radości. „Cierpliwość jest nieodłącznym ele-
mentem biblijnie rozumianej wiary. Jest też sprawdzianem tego, jak owa 
wiara funkcjonuje na co dzień w stosunkach międzyludzkich”38. Jest za-
tem czymś istotnym w życiu. O tym przekonywał mnie skutecznie rek-
tor KUL ks. Wincenty Granat. Motywowani miłością i nadzieją wobec 
ludzi powinniśmy cierpliwość okazywać w różnych sytuacjach życio-
wych. Taką postawę cierpliwości powinniśmy kształtować również  
u naszych podopiecznych i wychowanków. Pomagajmy im cierpliwie 
nie tylko sformułować właściwy cel życia, ostrzegajmy, gdy zboczyli  
z właściwej drogi, ale również usiłujmy zawrócić z bezdroży w sytuacji, 
gdy zbłądzili. Służąc bowiem powierzonym nam osobom, będąc dla nich 
wzorem i oparciem, sami się realizujemy. 

 
 
 
 

                                                 
38 J. Gaweł, dz. cyt., s. 305.  
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Podsumowanie 

Jak widzimy, zarówno w polskiej literaturze pięknej, jak i w poglą-
dach naszych zasłużonych pedagogów występuje wielka rozmaitość  
i bogactwo formuł odnośnie cierpliwości, a także sposobów jej prakty-
kowania. Ze zgromadzonych obserwacji oraz w świetle przywołanych 
wypowiedzi rysują się następujące prawidłowości i konkluzje. Cierpli-
wość uwarunkowana jest: strukturą biopsychologiczną jednostki (cha-
rakterem i stopniem odporności psychicznych), a także uzależniona jest 
od wieku, doświadczenia życiowego i środowiska, w którym ona żyje, 
zdobywa wiedzę i przygotowuje do dalszych zadań, obowiązków, ról 
społecznych. Wywiera ona olbrzymi wpływ na kształt formacji intelek-
tualno-moralnej. Cierpliwość była i jest traktowana jako ideał i spraw-
ność moralna, występująca w katalogach cnót, które powinny stanowić 
podstawę życia i działalności chrześcijan. W pewnych warunkach, po 
odbyciu wielu ćwiczeń, prób i błędów, może stać się świadomie ukształ-
towaną postawą. 

Cytowane autorytety naukowe wskazywały również, że źródłem 
cierpliwości jest miłość i nadzieja, a początkiem jej praktykowania staje 
się uznanie jej za wartość, za czas próby i dojrzewania, czas podejmowa-
nia rozmaitych wysiłków: fizycznych, psychicznych, moralnych, aby 
uzyskać określone wyniki pedagogiczno-psychologiczne, wyeliminować 
błędy (w czytaniu, pisaniu, rachowaniu, postępowaniu), osiągnąć pełną 
sprawność fizyczną, dojść do pozytywnych wyników w formacji intelek-
tualnej, do wyrobienia umiejętności, nawyków i postaw. W aspekcie za-
tem aksjologicznym cierpliwość była i jest pojmowana jako sprawnością 
moralna, która pomaga w osiąganiu dobra.  

Na zakończenie przywołajmy w skróceniu, nasz tok rozumowania  
o cierpliwości: 

– Była i jest często definiowana jako: cnota, sprawność moralna, 
postawa, której można się nauczyć, jako rzeczy potrzebnej i słusznej. 

– Polscy poeci traktowali ją jako fundament miłości, wartość i go-
dło ludzi prawych, arcydzieło nieugiętej woli, gmach wznoszony powoli 
wśród burz i zamętów. Łączyli też z dobrym humorem, wesołością, po-
stawą wytrwałości. 

– Wyrasta z miłości i szacunku do człowieka, z wyrzeczenia się ha-
łasu i wrzasku. 
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– Ujawnia się w kontaktach jednostki z grupą społeczną i stanowi 
podstawę zgodnego współżycia z bliźnimi. Można też inaczej powie-
dzieć, że uzdalnia do współpracy. 

– Skłania do znoszenia słabości bliźniego, ponoszenia dla niego 
trudów, a nawet cierpienia, tolerowania inności. Zdarza się, że przeciw-
ności losu i cierpienia umacniają wytrwałość w cierpliwości. 

– Towarzyszy uczniowi na wszystkich etapach nauczania, utrwa-
lania i przypominania wiadomości, wyrabiania określonych umiejętno-
ści, kształtowania postaw społecznych. 

– Nie ma nic wspólnego ze słabością, rozpieszczaniem pozwalają-
cym na wszystko, daleka jest od bierności, przyjmowania wszelkiego zła, 
uzależnień, zejścia do poziomu rezygnacji, nieczułości. Czasem jednak 
może przerodzić się w obojętność. 

– Nie powątpiewa jednak: w możliwość poprawy nauczania i wy-
chowania, nie powątpiewa w skuteczność długotrwałych wysiłków i skut-
ków rehabilitacji, 

– Liczy się z tym, że cele nie od razu zostaną zrealizowane, że nie-
przewidziane okoliczności mogą opóźnić ich osiągnięcie, że należy pod-
jąć dodatkowe wysiłki, zabiegi, ćwiczenia. 

– Wymagająca miłość zachęca do cierpliwego i długomyślnego 
oczekiwania na rezultaty działań pedagoga (o. B. Kryszkiewicz). 

– Cierpliwość rozłożona w czasie to długomyślność wobec ko-
nieczności długiego oczekiwania. Długomyślność to rodzona siostra 
cierpliwości (o. J. Woroniecki). 

– Dowodem cierpliwości postawy jest stała pogoda ducha, dająca 
się wyczytać z wyrazu twarzy, oczu i uśmiechu (o. J. Woroniecki). 

– Cierpliwość jest twórcza, żarliwa, długodystansowa, odważna, 
świadczy o dojrzałości pedagogicznej, towarzyszy człowiekowi w reali-
zowaniu określonego celu. 

– Jest nieodzownym warunkiem do wykonywania niektórych za-
wodów, czy raczej powołań społecznych, w tym: pedagoga, psychologa, 
lekarza, kapłana, pielęgniarki, terapeuty, trenera.  

– Cierpliwość w połączeniu z pogodą ducha, radością i uśmiechem 
wywiera wpływ na innych, trafia im do przekonania, „pozwala każde-
mu zbliżyć się bez obawy do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś spytać, 
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bo już z góry twój uśmiech obiecuje chętne spełnienie prośby, grzeczną 
odpowiedź (m. U. Ledóchowska), 

– Wsparta odwagą i wytrwałością w trudnych sytuacjach, przynosi 
nadzwyczajnie pozytywne rezultaty w realizowaniu zadań życiowych 
(powołania życiowego), kształtowaniu postaw, podjęcia leczenia i reha-
bilitacji, w budowaniu solidarności wzajemnej między ludźmi (ks. prof. 
W. Granat). 

Pożytki z czytania i analizy literatury pięknej i naukowej o cierpli-
wości, a także zaleceń mistrzów zakonnych oraz świadectw i refleksji 
ludzi współczesnych są niepodważalne. Pomagają one nie tylko lepiej 
formować przyszłych pedagogów, psychologów, lekarzy i kapłanów, ale 
również są przydatne współczesnemu człowiekowi, wzbogacają ducho-
wo, wywołują wymianę poglądów. Pozwalają również na uniknięcie 
błędów. 
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REMEMBERING PATIENT PEDAGOGUES 

 

The author provided an overview of the existing definitions of patience (as vir-
tue, moral skill, attitude). He considered patience as an attitude that can be achieved 
by exercising it. Patience is also a virtue and an indispensable condition of persons 
who educate children and adolescents, also the disabled ones. It can also be men-
tioned that patience has individual and social dimension. It is a difficult task to exer-
cise a patient attitude, as it demands a long lasting effort, but at the same time it is 
indispensable at each stage of life and human activity. Patience has its position also 
in Polish poetry. In the paper a lot of different literary fragments are provided where 
patience is described as the foundation of love and connected with good humour and 
joy. It was also considered as a value and emblem of righteous people, a masterpiece of 
adamant will, a building that is constructed slowly, among the storms and tumults. There 
were people who prayed to possess it, others postulated to connect it with work, 
unity and perseverance. In the second part of the paper the author presents analysis 
and understanding of patience by the founders of convents, such as S. Benedict of 
Nursia, S. Francisco of Assisi, S. Joseph Kalasanty and S. Thomas of Aquinas. 

Exercising patience towards a stable disposition (skill, attitude) was a subject of 
reflection of many Polish pedagogues and scientists, such as Jan Władysław Dawid 
(1859–1914), F. Jacek Woroniecki OP (1878–1949), F. Bernard Kryszkiewicz (1915–
1945) and a founder of The Ursulines Order, Julia Urszula Ledóchowska (1865–1939). 
The latest stated that each pedagogue, among them each Ursuline nun, should be 
characterised by patience together with smile and serenity.  

In the next part of the paper the author recollects three pedagogues who taught 
him patience with different methods, both during his school and university years. 
The author mentioned also that he practised patience during these years by giving 
private tutorials and working actively in scouting, organising meetings and summer 
camps. At the end of the paper the conclusions have been formulated. Patience is 
understood as an attitude that: 1. Originates from love and respect for a human be-
ing, resigns from noise and shouting; 2. Becomes visible within personal contacts of a 
person with a social group and creates a foundation of concordant cohabitation with 
others; another words – it enables cooperation; 3. Leads to toleration of the other per-
son’s weaknesses, undertaking efforts for his/her sake and even suffering, toleration 
of otherness. It happens that adversities and sufferings strengthen patience; 4. It ac-
companies a student at each stage of education, consolidation and recalling the 
knowledge, exercising certain skills and forming social attitudes; 5. It does not have 
anything in common with weakness or pampering, it is far from passiveness, accept-
ing evil, addiction, resignation and insensibility. However, sometimes it may change 
into indifference; 6. There is no doubt that it creates the possibility of improving edu-
cation and formation, the efficacy of long-term efforts and rehabilitation; 7. It takes 
into account the fact that goals might not be immediately realized and that unfore-
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seen circumstances might delay their achievement. In that case additional exercises, 
efforts and treatments should be undertaken; 8. Love that is demanding encourages 
persons to wait patiently and thoughtfully for the results of the pedagogue’s activi-
ties (F. B. Kruszyński); 9. Patience spreading over time is called thoughtfulness 
(długomyślność), and it appears in the case of the necessity of waiting long for some 
results. Thoughtfulness it is a sister of patience (F. J. Woroniecki); 10. The sign of the 
attitude of patience is a stable serenity that might be perceived on the person’s face, 
eyes and kind of smiling (F. J. Woroniecki). 11. Patience is creative, ardent, long-
lasting, passionate, courageous, it testifies the person’s pedagogical maturity and it 
accompanies a person in his/her activities to realise a previously stated goal; 12. Pa-
tience is an indispensable condition for some occupations or social vocations, among 
others: a pedagogue, a doctor, a psychologist, a priest. 13. Patience together with se-
renity, joy, and smile “allows everybody to come closer to you, without any fear, to 
ask you about something, because your smile promises politeness and willingness to 
answer the question” (M. U. Ledóchowska). Supported by courage and perseverance 
in atmosphere of joy, it brings extremely positive results. It also enables to realise life 
tasks (life vocation), forming the attitudes, rehabilitation and mutual communication.  

 
Translated by Ewa Domagała-Zyśk 
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NABYWANIE/UTRATA CIERPLIWOŚCI –  

IMPLIKACJE PEDAGOGICZNE 
 

Lord, give me patience, but please hurry! 

(zasłyszane) 

 

Cierpliwość można mieć, okazywać, a także nadużywać czy wysta-
wiać na próbę. Może być ona wielka, benedyktyńska, niewyczerpana, 
bezbrzeżna, święta, anielska (rysunek 1). 

Do: czekania

słuchania             

powtarzania

tłumaczenia

działania

………

cierpliwość

święta,

benedyktyńska, 

anielska

wielka,

niewyczerpana,

bezbrzeżna,

o k a z y w a ć

m

i 

e

 

Rysunek 1. Ujęcia cierpliwości
1
 

Tak jak wszystkie wielkie tradycje religijne zalecają konieczność 
nabywania cierpliwości będącej ważną cechą osobistą (judaizm), naj-
cenniejszą zaletą życia (chrześcijaństwo), jedną z najlepszych, najwarto-

                                                
1 Opracowanie własne na podstawie Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, 

t. 1, PWN, Warszawa 1999, s. 283; Słownik frazeologiczny języka polskiego, red. St. Sko-
rupka, t. 1, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999, s. 144; Uniwersalny słownik języka 
polskiego, red. S. Dubisz, t. 1, PWN, Warszawa 2003, s. 468.  
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ściowszych cnót (islam)2, tak niezależnie od ujęć definicyjnych panuje 
zgoda, że cierpliwość cechuje wytrwałość, mimo konieczności poko-
nywania czynników zniechęcających3. Działanie wytrwałe to takie, któ-
rego skuteczność osiągnięta jest w dłuższym okresie czasu i charaktery-
zuje je zarówno złożoność czynu, jak i wkład energii. Osoba wytrwała 
dąży do obranego celu mimo przeszkód (opóźnień, prowokacji), ale wy-
trwałym można nazwać także tego, kto ma silną wolę, ale nie stawia 
oporu racjonalnym argumentom, jeżeli wskazują one na jakieś błędy lub 
potrzebę zmiany4. 

M. Ossowska uznaje cierpliwość za cnotę instrumentalną, prak-
tyczną. Twierdzi, że służy ona realizacji stawianych sobie celów i z tego 
powodu interesować się nią mogą prakseolodzy. Dopiero ocena czynu 

może nadać jej charakter dodatni/ujemny, sytuując tym samym w kla-

sie ocen moralnych5.  
O cierpliwości – według Słownika synonimów6 – można mówić przy-

najmniej w dwóch kontekstach. Źródło pierwszego kontekstu wypływa 
z pracowitości, drugiego ze spokoju.  

Pracowitość wiąże się z wytrwałością, konsekwencją, a także upar-
tością. Graniczy, lecz nie obejmuje cech takich między innymi jak: za-
wziętość, zaciekłość, nieustępliwość, zatwardziałość, sugerujących dą-
żenie do… pomimo, wbrew i na przekór, czy też ambicji, niestrudzenia, 
nieznużenia, niezmordowania, które w owym dążeniu do… podkreślają 
pokonywanie przeszkód na drodze do celu.  

Cierpliwość kontekstu drugiego, wypływająca ze spokoju, wiąże się 
ze statecznością, powściągliwością, opanowaniem, a także skromnością, 
umiarkowaniem, ustępliwością, nie zaś z cichością i milczeniem. Chodzi 
raczej o zrównoważenie w dążeniu do…  

Można przyjąć, że człowiek cierpliwy to taki, którego cechuje: 
                                                

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Patience z dnia 4.04.2012.  
3 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Naro-

dowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1978 
s. 35. 

4 T. Czyżowski, Upór a wytrwałość, „Ruch Filozoficzny” 1974, T. XXXII, nr 2–3, s. 37. 
5 M. Ossowska, Normy moralne Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1970,  

s. 224–226 
6 A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Wydawnictwo MCR, 

Warszawa 1993, s. 101, 123. 
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1. pracowitość, a w niej: 
a) wytrwałość, czyli nieprzerwane dążenie do realizacji celu; 
b) konsekwencja, rozumiana jako dążenie do celu bez jego 
zmiany  

2.  spokój, a w nim: 
a) zrównoważenie, czyli tyle a, co b; 
b) umiarkowanie, rozumiane jako wystarczy tyle, ile wystarczy. 

Nabywanie cierpliwości dokonuje się w trakcie rozwoju. Można za-
tem mówić o rozwojowych zmianach cierpliwości. W zależności od 
przyjętych założeń dotyczących rozwoju zmiany te mogą być różnie uj-
mowane.  

 
Założenia dotyczące rozwoju człowieka  

1. Człowiek rozwija się w ciągu całego życia.  
2. Spośród dwóch podejść do analizy wyznaczników (determinan-

tów i uwarunkowań) rozwoju człowieka przyjmuję podejście interakcyj-
ne7 traktujące je (wyznaczniki) jako zależne lub współzależne od siebie 
(schemat 1).  

3. W obszarach rozwoju człowieka można wydzielić: 
a)  kontekst wewnętrzny rozumiany jako: wyposażenie biologicz-

ne (soma) i natura psychiczna człowieka, czyli jego kompeten-
cje osobiste – poznawcze i emocjonalno-motywa-cyjne (psyche). 
Drugie z wyróżnionych związane są z przetwarzaniem infor-
macji, ustosunkowaniem się do nich i do samego siebie oraz z 
dążeniem do określonych celów8; 

b) kontekst zewnętrzny rozumiany jako wpływy środowiskowe 
(polis) wraz z wychowawczymi (agos).  

4. W następstwie zmian kontekstu wewnętrznego obserwujemy doj-
rzewanie jednostki. Rezultatem nacisków kontekstu zewnętrznego oraz 
własnej aktywności jednostki (agens) jest uczenie się. Wykorzystując 
wszystkie trzy drogi wzbogacania doświadczeń (przekaz społeczny, ob-

                                                
7 Drugie to podejście tzw. izolowanych czynników stosowane np. w behawio-

ryzmie. A Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scho-
lar”, Warszawa 2000, s. 109–110.  

8 Tamże, s. 195–197. 
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serwacja cudzych doświadczeń oraz gromadzenie doświadczeń osobi-
stych), polis, agos i agens wyznaczają/determinują rozwój.  

5.  Z perspektywy rozwijającej się jednostki rozwój zmierza ku te-
mu, ku czemu zmierza ona sama. Z perspektywy badacza rozwój zmie-
rza ku większemu zróżnicowaniu, uporządkowaniu i lepszej integracji. 
Obszary zmian dotyczą: 

a) poziomu społecznego, a dokładnie relacji osoba – otoczenie. Na-
czelną wartością jest miejsce człowieka w społeczeństwie; 

b) poziomu osobowości, w którym naczelną wartością jest zdro-
wie psychiczne; 

c) poziomu poznawczego (zmiany struktur poznawczych), w któ-
rym wartością jest przede wszystkim krytyczny umysł; 

d) behawioralnego, a w nim zmiany systemu zachowań tj. dosko-
nalenie umiejętności, kształtowanie nawyków, rozwijanie sa-
mokontroli9.  

Jako podstawę dalszych rozważań przyjmuję koncepcję psychospo-
łecznego rozwoju E. Eriksona, która nie stoi w sprzeczności z powyż-
szymi założeniami. Nie traktuję jej jednak jako modelu osiągnięcia suk-
cesu rozwojowego, a tym bardziej sukcesu w kwestii nabywania cierpli-
wości, gdyż: 

– pozwala ona jedynie poznać warunki niezbędne rozwojowi, wspo-
magające go, usuwające jego bariery; 

– istnieją zawsze dodatkowe okoliczności rozstrzygające o rezulta-
tach oddziaływania na rozwijającą się jednostkę; 

Rozpatrywana tutaj cierpliwość jest cnotą/cechą charakterologiczną 
uznawaną przez normatywne systemy etyczne za jedno z najwyższych 

dóbr10. Traktuję ją jako cnotę moralną, służącą zarówno jednostce, jak  
i społeczeństwu, choć nie ma zgodności w kwestii tego, czy taką cnotą 
jest. Jako moralna cnota powinna: 

– być nastawiona na to, co innym dajemy z siebie (a cierpliwość 
równie dobrze może służyć nam samym); 

– mieć charakter społeczny (a cierpliwość nie wymaga istnienia ży-
cia społecznego, można znosić ból zęba nie informując o tym nikogo); 

                                                
9 Tamże, s. 64–65. 
10 Leksykon filozofia, red. A. Dyczkowski, PWN, Warszawa 2000, s. 84–85. 
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Schemat 1. Uwarunkowania i determinanty rozwoju11 

– służyć określonemu dobru (a cierpliwość może dotyczyć człowie-
ka szlachetnego, jak i złego. Można być cierpliwym przy zadawaniu bólu 
drugiej osobie)12. 

                                                
11 Opracowanie własne na podstawie: A Brzezińska, Społeczna psychologia rozwo-

ju, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, 2000, s. 39, 45, 67, 97, 110, 192, 
196; Psychologia rozwoju, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, „Nowości Psychologiczne” 
1996, vol. 1, nr 3, s. 5–39; Psychologiczne portrety człowieka, red. A. Brzezińska, Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 9, 21–39. 

12 M. Ossowska, Normy moralne..., dz. cyt., s. 224–226. 
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Jakkolwiek zdefiniujemy cierpliwość, jest ona swego rodzaju koniecz-
nością trwania, ale nie w bezczynności. Nabywaniu takich kompetencji słu-
żyć mają zadania egzystencjalne (agens) wsparte edukacyjnymi (agos)13.  

W kontekście dojrzewania człowieka kultura (polis) wyznacza mu 
nowe zadania, które wymagają opanowania przez niego kompetencji 
umożliwiających mu rozwiązywanie zadań. Rozbieżność między ocze-
kiwaniami (soma, psyche i polis), a możliwościami (soma, psyche) stanowi 
kryzys rozwojowy. Oznacza on, że dotąd posiadane kompetencje muszą 
ulec zmianom stosownym do nowych wymagań zegarów: biologicznego 
(somatycznych możliwości) i społecznego (ról społecznych). W koncepcji 
E. Eriksona takich kryzysów jest osiem, a poziom rozwiązania każdego  
z nich sytuuje jednostkę na kontinuum między sukcesem a porażką14. 
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Schemat 2. Zmiany możliwości wewnętrznych i zmiany nacisków ze-
wnętrznych w ontogenezie15  

                                                
13 Tym korzystniejsze jest jej nabycie, im bardziej cnotę ceni się w społeczeń-

stwie. 
14 E.H. Erikson, Dopełniony cykl życia, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2002. 
15 Opracowanie własne. 
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Oczekiwania polis (naciski zewnętrzne) wzrastają wraz z poszerza-
niem się otoczenia jednostki oraz wzrostem pełnionych ról społecznych. 
Możliwości wewnętrzne w sferze soma maleją wraz z degradacją biolo-
giczną. Sfera psyche nie starzeje się. W myśl przyjętej tutaj koncepcji ule-
ga ciągłemu doskonaleniu.  

Jak widać na schemacie 2, prócz zmiany nacisków polis i soma, skut-
kujących zadaniami rozwojowymi, zmieniają się także zadania eduka-
cyjne (agos) pojawiające się przed jednostką.  

Kryzys rozwojowy ma charakter normatywny, co oznacza uznawanie 
go za właściwy dla danego okresu rozwojowego. To moment, w którym 
rozstrzyga się okresowy postęp albo regres, integracja lub rozkład, przy-
spieszenie lub opóźnienie ontogenetycznego rozwoju. Dla kształtowania 
cnoty cierpliwości korzystne są zadania 2, 3 i 4 fazy rozwojowej (tabela 1). 

 

Tabela 1. Zadania rozwojowe służące nabywaniu cnoty cierpliwości16  

Cnota 
Cechy  

cierpliwości 
Okres roz-

wojowy 
Zadania 

2 
– kontynuowanie wykonywania długotrwa-
łych zadań, aż do ich ukończenia 

3 – pracowanie nieprzerwanie 

– nawyk wytrwałej pracy do końca z zacho-
waniem dobrej koncentracji, stałej uwagi w
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4 
 

– silne poczucie wytrwałości 

2 – osobiste poczucie kontroli w życiu  

3 
– tendencja do samodzielnego stawiania ce-
lów i realizowania ich 
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4 
– dobre przyjmowanie krytyki i korzystanie 
z niej, by ulepszyć swoje działania 

3 
– równowaga pomiędzy inicjatywą a poczu-
ciem winy 

3 – zrównoważenie poczucia dobra i zła 
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– równowaga pomiędzy tym, co trzeba, a 
tym, co się chce robić  
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4 

– opanowanie samoregulacji podstawowych 
potrzeb (by móc osiągnąć umiarkowanie)  

                                                
16 Opracowanie własne na podstawie Psychologia rozwoju, red. A. Brzezińska,  

G. Lutomski, „Nowości Psychologiczne” 1996, vol. 1, nr 3. 
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Druga faza rozwojowa  

Podstawowy aspekt rozwoju w tym okresie to proces indywiduali-
zacji, na który składa się rozwój poczucia własnej odrębności, autonomii, 
samokontroli. Rozpoczyna się wówczas, gdy dziecko zaczyna doświad-
czać własną, autonomiczną wolę. Emancypacja od matki, uzyskana 
dzięki nabyciu umiejętności przemieszczania się, rodzi pragnienie kon-
trolowania coraz większych obszarów własnego funkcjonowania oraz 
panowania nad przedmiotami i ludźmi w otoczeniu. Doświadczenia tej 
fazy mogą z jednej strony rodzić poczucie autonomii, co się wiąże z: in-
dywidualnością, umiłowaniem woli, chęcią kooperacji, wyrażaniem sie-
bie, posiadaniem samokontroli, byciem samodzielnym, poczuciem 

sprawstwa, z drugiej strony mogą rodzić: wstyd i zwątpienie, jako wy-
nik strachu przed przekraczaniem granic otoczenia i siebie. Objawiać się 
to może: nienawistnym uporem, demonstrowaniem woli, wymuszoną 
powściągliwością czy potulną grzecznością.  

Poczucie samokontroli jest ontogenetycznym źródłem poczucia 
wolnej woli17. Stanowi o cierpliwości w jej aspekcie bycia konsekwent-
nym.  

Poczucie sprawstwa stanowi podwaliny dla kształtowania wytrwa-
łości. Ten aspekt cierpliwości rozumiany jest jako nieprzerwane dążenie 
do realizacji celu. Kontynuowanie wykonywania długotrwałych zadań, 
aż do ich ukończenia, w przyjętym tutaj rozumieniu nieprzerwanego 
dążenia do realizacji celu wymaga: 

– wyobrażenia sobie przyszłego zdarzenia, którego osiągnięcie ma 
być etapem końcowym danego działania; 

– włączenia się w łańcuch przyczyn i skutków prowadzących do 
owego zamierzonego zdarzenia18. 

Zarówno poczucie samokontroli, jak i dążenie do osiągania celu 
stanowią fundament pracowitości.  

                                                
17 L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Erik-

sona, Wydawnictwo „Warex”, Kraków 2003, s. 129. 
18 T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Naro-

dowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, 
s. 32. 
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Motto dla kształtowania cierpliwości w tej fazie: „Cierpliwość jest 
postawą rozumnego człowieka, który znosi niedogodną dla niego sytu-
ację zgodnie ze swoją wolną wolą”19. 

 

 

Trzecia faza rozwojowa 

Inicjuje wszystkie kluczowe procesy służące życiu wśród ludzi  
i przedmiotów. Przypada na okres przedszkolny, charakteryzujący się 
„poszerzeniem” obszaru eksploracji oraz – związaną z tym – nieskutecz-
nością posiadanych wzorców działania. W tej fazie rozwoju kształtuje się 
poczucie inicjatywy. Wśród jego kryteriów wyróżnia się: radość z rywa-
lizacji, wytrwałość skupienia na celu oraz czerpanie przyjemności  

z osiągnięć. Porażka na tym polu prowadzi do poczucia winy i niepoko-
ju. Doświadczenia w dostosowywaniu swoich działań do nowych wa-
runków (szerszego otoczenia), dzięki ich zamianie ze spontanicznych na 
reaktywne (stanie się to wówczas, gdy prócz schematów postępowania 
pozna się ich sens), prowadzą do sukcesów, tworząc podstawę poczucia 
ambicji i celu20. 

Zarówno sukcesy na polu nieprzerwanego pracowania (zadanie eg-
zystencjalne), będące warunkiem dla kształtowania wytrwałości, jak  
i samodzielnego stawiania celów i ich realizowania (zadanie egzysten-
cjalne), będące warunkiem dla kształtowania konsekwencji, służą wy-

trwałości skupiania na celu, jak i przyjemności osiągnięć. Prócz takich 
działań, będących fundamentem pracowitości, można doszukać się w tej 
fazie wyzwań służących kształtowaniu cechy spokoju, a zwłaszcza 
zrównoważenia. Równowaga pomiędzy inicjatywą a poczuciem winy 
czy poczuciem dobra a złem służy przede wszystkim kształtowaniu mo-
ralności. Poczucie winy i niepokoju jest wynikiem samoobserwacji, kie-
rowania sobą (inicjatywy), jak i karania się, a nade wszystko jest wyni-
kiem coraz bogatszych interakcji z otoczeniem. Nie pozna się dobra, nie 
znając zła, nie poczuje się winy, nie mając inicjatywy. Dziecko odkrywa, 

                                                
19 L. Drobnik, Cnota cierpliwości, 

http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/archiwum/2009_01_slowo_wstepne.pdf 
z dnia 11.04.2012. 

20 L. Witkowski, Rozwój i tożsamość..., s. 132. 
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że pewne jego zachowania są odbierane ujemnie, inne dodatnio. W ten 
sposób w wyniku jego interakcji pojawia się ocena.  

Motto dla kształtowania cierpliwości w tej fazie: „Cierpliwość jest 
postawą rozumnego człowieka, który (…) kieruje się wyborem dobra, 
które stawia wyżej w hierarchii wartości przyjętych przez siebie jako po-
zytywne”21 oraz dla wytrwałości skupiania na celu, przy traktowaniu 
cierpliwości jako trwania w cierpieniu przy upływie czasu: „Dobry cel 

pomaga znieść cierpienie”22, bo jest ono zdolnością do wydłużonej w 
czasie zgody na niedobór czegoś, na sytuację ocenianą negatywnie.  

 

 

Czwarta faza rozwojowa 

Ma najwyższe znaczenie społeczne. Świat dziecka, jego otoczenie 
ulega dalszemu poszerzeniu. Zaczyna ono coraz wyraźniej dostrzegać 
swój świat wewnętrzny i oceniać innych według zauważanych przez 
siebie cech charakteru. Uczy się także „mechanizmów działania w świe-
cie” oraz poddaje refleksji skutki własnego działania. Rozwiązaniem za-
dań egzystencjalnych tej fazy jest produktywność vs poczucie niższości. 
Pierwsze z wyróżnionych (produktywność) wiąże się z przekonaniem  
o własnej przydatności do wykonywania obowiązków i powierzonych 
zadań, o byciu kompetentnym w jakiejś dziedzinie, z poczuciem akcep-
tacji ze strony rówieśników oraz uznania ze strony nauczycieli23. Poczu-
cie akceptacji jest ważnym źródłem informacji zwrotnych, kształtujących 
samoocenę. Sprzyja nabywaniu cech konsekwencji, tj. dobrego przyj-
mowania krytyki i korzystania z niej dla ulepszenia swojego działania. 
Zamiana najważniejszej formy aktywności – zabawy – na pracę oznacza 
pojawienie się oznak wytrwałości w wykonywaniu podjętego działania 
oraz troski o wynik24, które są rezultatem podjęcia zobowiązania, tj. 
ustosunkowania się do podjętego zadania i wypełnianych obowiązków. 
„Dziecko ma szansę nabyć moralność autonomiczną, opartą na uwew-
nętrznionych normach, tzn. na postępowaniu zgodnym z wyznawanymi 
                                                

21 L. Drobnik, Cnota cierpliwości..., dz. cyt. 
22 Tamże. 
23 Psychologiczne portrety człowieka, red. A. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 298. 
24 Tamże, s. 291. 
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przez siebie zasadami bez względu na okoliczności”25. Sprzyja to kształ-
towaniu cechy zrównoważenia między tym, co trzeba, a tym, co chce się 
robić.  

Motto dla kształtowania cierpliwości w tej fazie: „Cierpliwie, a więc 
cierpiąc jakiś dyskomfort (wytrwale, do końca – D.S.), oczekuje przewi-
dywalnego zakończenia warunków, jakie godzi się znosić, albo oczeku-
jąc momentu, w którym będzie mógł podjąć najkorzystniejsze działania 
(zrównoważenie, a więc równowaga między tym, co trzeba, a tym, co 
chce się robić – D.S.) (…) Cierpliwość to niewygodne trwanie w czasie, 
ale trwanie z własnego, świadomego wyboru (…) jest (…) zdolnością do 
wydłużonej w czasie zgody na niedobór czegoś, na sytuację ocenianą 
przez nas negatywnie jako uciążliwa, nieprzyjemna, nieprzynosząca za-
spokojenia pragnień, przeszkadzająca nawet w realizowaniu własnych, 
doraźnych potrzeb (umiarkowanie, czyli opanowanie samoregulacji 
podstawowych potrzeb – D.S.)”26. „Cierpliwość jest wyrazem tolerancji, 
milcząco jestem w stanie wysłuchać tyrad mówców wygłaszających od-
mienne od moich poglądy (konsekwencja, czyli przyjmowanie krytyki – 
D.S.)”27. 

Do sukcesu w osiągnięciu pomyślnego rozwiązania zadania rozwo-
jowego przyczynia się także rodzaj stojących przed człowiekiem zadań 
edukacyjnych (własnych – agens i zleconych – agos) (schemat 3).  

Wszelkie działania człowieka są rezultatem jego ustosunkowań do 
sytuacji, z których wynikają zadania. Z uwagi na ich autorstwo wszyst-
kie zadania edukacyjne można podzielić na: 

1. własne nie podlegające ingerencji z zewnątrz. Jednostka sama de-
cyduje o podjęciu i wykonaniu zadania.  

2. zlecone, które oferują jednostce odmienne obszary podmiotowo-
ści: 

a) największy – zadania pozornie własne, w których jednostka sta-
je wobec warunków zewnętrznych celowo stworzonych przez 
drugi podmiot procesu edukacyjnego. Podejmuje decyzje o dzia-
łaniu bez świadomości manipulowania warunkami zewnętrz-
nymi przez innych; 

                                                
25 Tamże, s. 288. 
26 L. Drobnik, Cnota cierpliwości..., dz. cyt. 
27 Tamże. 
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b) średni – zadania jawnie częściowo zlecone, w których jednostka 
z drugim podmiotem edukacji współdecyduje o wykonaniu za-
dania;  

c) całkowicie zlecone – w których jednostka jest wykonawcą pole-
cenia wydanego przez innych, opisujących co ma zrobić, jak ma 
zrobić i do czego powinna dojść28. 
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poczucie winy                   wstyd i zwątpienie poczucie niższości
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trwałych zadań                                                                                               i  silne poczucie wytrwałości

•

• Poczucie osobistej Samodzielnestawianie zadań           Dobre przyjmowanie krytyki i korzystanie

• kontroli w życiu                               i ich realizowanie                              z niej dla ulepszenia swego działania

Równowaga pomiędzy inicjatywą Równowaga pomiędzy tym, co trzeba,                       

a poczuciem winy                                a tym, co chce się robić
Zrównoważenie poczucia dobra i zła

•

• Opanowanie samoregulacji
• podstawowych potrzeb

praco-

witość

wytrwałość

konsek-

wencja

spokój

zrówno-

ważenie

umiarko-

wanie

Zadania pozornie własne

Każdy  rodzaj  zadania – własne, pozornie własne, częściowo zlecone,  całkowicie zlecone

Zadania częściowo zlecone

Zadania własne
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r
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w
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ś

ć

a zadania rozwojowe

zadania  edukacyjne

 

Schemat 3. Rodzaje zadań edukacyjnych sprzyjających (w ontogenezie) nabywa-

niu cierpliwości
29

  

 

Zadania własne, bądź pozornie własne, są najkorzystniejsze z punk-
tu widzenia oferowanej podmiotowości. Jednak, jak się okazuje, dla 
kształtowania cnoty cierpliwości przydatne są także zadania całkowicie 

                                                
28 M. Kuchcińska, Metoda zadaniowa w edukacji szkolnej i równoległej, Wydawnic-

two MK, Bydgoszcz 1996, s. 43–48. 
29 Opracowanie własne na podstawie M. Kuchcińska, Metoda zadaniowa w eduka-

cji..., dz. cyt. 
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zlecone, w których jednostka jest tylko wykonawcą cudzych poleceń. 
Przykładowo: wykonywanie długotrwałych zadań czy nieprzerwane 
pracowanie może dotyczyć zarówno tych zadań, które jednostka sama 
sobie stawia (własne), jak i całkowicie jej zleconych przez drugi podmiot 
procesu edukacyjnego. Jedynie rozwiązywanie zadań egzystencjalnych 
dotyczących poczucia osobistej kontroli w życiu (druga faza rozwojowa 
związana z nabywaniem autonomii) oraz samodzielnego stawiania za-
dań i ich realizowania (trzecia faza rozwojowa związana z nabywaniem 
inicjatywy) nie jest możliwe przy zadaniach całkowicie zleconych. Oba 
rodzaje zadań egzystencjalnych służą kształtowaniu konsekwencji, która 
– jako jedyna przy rozpatrywanej tu cnocie cierpliwości – wymaga także 
zadań innych niż całkowicie zleconych. Ta różnorodność autorstwa za-
dań (w porównaniu z wszechobecnym naciskiem na samostanowienie) 
wynika nie tylko z faktu niemożności decydowania dziecka o podejmo-
waniu działań jak długo nie może antycypować skutków, ale także z fak-
tu charakteru cnoty. Służyć ma ona innym, wszak „(…) cierpliwość sta-
nowi szczególną postać więzi między ludźmi, ponieważ zakłada czę-
ściową rezygnację z własnego Ja”30. Wykonywanie każdego zadania, od 
własnego do całkowicie zleconego, może się spotkać z krytyką ze strony 
otoczenia, a tym samym stanowić okazję do uczenia się dobrego jej 
przyjmowania i korzystania z niej dla ulepszania swojego działania (za-
danie czwartej fazy rozwojowej, tu wskazane jako służące nabywaniu 
kompetencji). Zatem rodzaj zadania nie gra tu żadnej roli, bo nie zadanie 
jest istotne, tylko istnienie recenzenta w otoczeniu (w aktywności zada-
niowej lub w jej wyniku).  

Zadania rozwojowe (2, 3 i 4 fazy) sprzyjają nabywaniu cnoty cier-
pliwości tym bardziej, im korzystniejsze (o czym było wyżej) pojawiają 
się ku temu warunki zewnętrzne oraz wewnętrzne zaangażowanie w 
działanie sprzyjające kształtowaniu autonomii, inicjatywy i produktyw-
ności. Ontogenetyczna zmiana możności wewnętrznych (wynikająca  
z inwolucji biologicznej) może stwarzać okoliczności utraty cierpliwości 
(schemat 4). 

                                                
30 L. Drobnik, Cnota cierpliwości..., dz. cyt. 



Danuta Seredyńska 206 

 

Schemat 4. Rodzaje kompetencji służących edukowaniu w nabywaniu cierpliwo-

ści i kompensowaniu jej utraty
31

  
  

W interesie edukacji, traktowanej jako ingerencja społeczeństwa  
w osiąganie i wykorzystywanie przez jednostki i grupy pełni swoich dla 
nich możliwości32, jest dążenie do aranżowania okoliczności nabywania 
cierpliwości, jak i kompensowania okoliczności jej utraty.  

 
 
Aranżowanie okoliczności sprzyjających nabywaniu cnoty 

 cierpliwości 

Druga faza rozwojowa (okres wczesnego dzieciństwa) to czas,  
w którym u dziecka występuje silne pragnienie okazania własnej nieza-
leżności. Jest ono (pragnienie) często niezgodne z wolą rodziców. W wy-
chowaniu swoich pociech przyjmują różne style. Do najpopularniejszych 
należą: dawanie dziecku zupełnej swobody, całkowite kierowanie ak-
tywnością dziecka, styl konfliktowy oraz oparcie na wzajemności. Istota 
stylu oraz jego konsekwencje przedstawiono w tabeli 2.  
 

                                                
31 Opracowanie własne. 
32 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 

Olecko 1995. 
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Tabela 2. Styl wychowawczy rodziców dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa 

oraz konsekwencje dla kształtowania cnoty cierpliwości
33

 

Styl wy-
chowania 

Konsekwencje stylu wychowania dla kształtowania cnoty 
 cierpliwości 

– przyjęcie założenia, że dziecko rozwija się dzięki impulsom płyną-
cym z wnętrza; 
– kształtowanie ludzi z nieograniczonym poczuciem autonomii, dla 
których własne sprawy są najważniejsze; 
– trudności dziecka z zaakceptowaniem reguł społecznych, które 
ograniczają swobodę; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– nie sprzyja rozwijaniu konsekwencji, tj. osobistemu poczuciu 
kontroli, gdyż dziecko jest zagubione wobec otoczenia i jego granic.  

– przyjęcie założenia, że dziecko rozwija się dzięki impulsom płyną-
cym z zewnątrz; 
– brak miejsca na dziecięcą autonomię, kształtowanie osób zależ-
nych od otoczenia; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– nie sprzyja rozwijaniu wytrwałości, tj. kontynuowaniu wykony-
wania długotrwałych zadań aż do ich ukończenia, gdyż: 

• dziecko ma trudności z formułowaniem i wyrażaniem opinii, 
działaniem w sytuacji niestandardowej; 

• może mieć poczucie bezsilności, zawstydzenia; 

• nie ono decyduje, czy cel wyznaczony do osiągnięcia nie ulegnie 
zmianie. 

– przyjęcie założenia, że dzieci są aktywne z natury, lecz w sposób 
niezgodny z oczekiwaniami społecznymi; 
– zmuszanie do porzucenia własnego zdania, niezgodnego ze zda-
niem dorosłych; 
– dawanie swobody działania w zabawie; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– nie służy kształtowaniu cnoty, gdyż dziecko może mieć poczucie 
konieczności walki o swoje prawa, autonomię, być przekonanym o 
tym, że świat opiera się na rywalizacji, w której wygrywa silniejszy. 
W przypadku ciągłych przegranych poddaje się. Poczucie koniecz-

ności podejmowania walki jest moralnie negatywne z punktu wi-
dzenia rozpatrywanej cnoty, gdyż cierpliwość ma służyć przede 
wszystkim innym.  

 

                                                
33 Opracowanie własne na podstawie Psychologiczne portrety człowieka, s. 120–122. 
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Tabela 2. Styl wychowawczy rodziców dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa 

– ciąg dalszy 

Styl wy-
chowania 

Konsekwencje stylu wychowania dla kształtowania cnoty cier-
pliwości 

– przyjęcie założenia, że dziecko to partner, a co za tym stoi – pod-
miotowe traktowanie, tj.: 

• przyznawanie prawa do podejmowania decyzji dotyczącej jego 
samego; 

• pozwalanie na samodzielne realizowanie własnych potrzeb i 
pomysłów; 

• unikanie kontrolowania wszystkich poczynań; 

• przyzwolenie na próby i błędy, unikanie nadmiernego zawsty-
dzania; 

• stosowanie kar nie naruszających godności; 

• poszanowanie własności prywatnej; 

• uwzględnianie potrzeb dziecka; 

• nieoszukiwanie; 

• poważne traktowanie jego problemów; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– są to korzyści, zarówno dla kształtowania konsekwencji, jak  
i wytrwałości, gdyż: 

• zachowując poczucie poszanowania dla siebie i innych, dzięki 
działaniu na zasadzie dopasowania, a nie walki; 

• mając przekonanie, że każda ze stron jest ważna; 

• ucząc się koordynacji własnej woli z wolą innych 
mają szansę działać wytrwale, nieprzerwanie czując kontrolę nad 
swoim życiem.  

 

W trzeciej fazie rozwojowej (okres przedszkolny) zachowaniem 
dziecka kierują silne pragnienia i fałszujące rzeczywistość wyobrażenia. 
Rodzice/opiekunowie powinni poszerzać obszar eksploracji dziecka, 
tworząc dzięki temu sposobność do konfrontowania przez nie poglą-
dów, wiedzy, przeżyć, do kształtowania umiejętności znoszenia i godze-
nia sprzeczności. Takie podejście służyć może nabywaniu wytrwałości. 
Stosowane w tym okresie style wychowawcze nie pozostają bez znacze-
nia dla kształtowania cnoty cierpliwości (tabela 3). 
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Tabela 3. Styl wychowawczy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz kon-

sekwencje dla kształtowania cnoty cierpliwości
34

 

Styl wy-
chowania 

Konsekwencje stylu wychowania dla kształtowania cnoty  
cierpliwości 

– stawianie wysokich wymagań dziecku; 
– zaniedbywanie potrzeb dziecka; 
– wychowaniem rządzą reguły postępowania, bezwzględnie egze-
kwowane; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– stawianie często wygórowanych wymagań powoduje niemożność 
sprostania im, co rodzi poczucie winy i niższości; 
– dziecko staje się konformistyczne i uległe (nie sprzyja kształtowaniu 
konsekwencji, tj. tendencji do samodzielnego stawiania celów i reali-
zowania ich); 
– staje się przygaszone, agresywne (nie sprzyja kształtowaniu zrów-

noważenia tj. równowadze pomiędzy inicjatywą, a poczuciem winy). 

– nadmierne uleganie woli dziecka; 
– brak wymagań wobec dziecka; 
– pobłażliwość, wybaczanie; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– egoizm i niedojrzałość w kontaktach z rówieśnikami, a także agresja 
(nie sprzyja kształtowaniu zrównoważenia, wyklucza bycie cierpli-

wym); 
– brak inicjatywy (nie służy kształtowaniu konsekwencji). 

– niekonsekwencja i przypadkowość oddziaływań wychowawczych, a 
co za tym stoi – brak więzi emocjonalnej; 
– wychowanie dziecka nie jest priorytetem dla rodziców; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– brak poczucia stabilności sytuacji (nie służy kształtowaniu konse-

kwencji);  
– rozdarcie emocjonalne i poznawcze (nie służy kształtowaniu zrów-

noważenia); 
– brak przewidywalności, przyczynowości (nie służy kształtowaniu 

wytrwałości i konsekwencji); 
– skupienie się na bezustannym przewidywaniu, czujność nie pozwala 
otworzyć się na świat zewnętrzny, co prowadzi do zachowań antyspo-
łecznych (wyklucza bycie cierpliwym). 

 

                                                
34 Opracowanie własne na podstawie Psychologiczne portrety człowieka, s. 246–248. 
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Tabela 3. Styl wychowawczy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  – ciąg 

dalszy 

Styl wy-
chowania 

Konsekwencje stylu wychowania dla kształtowania cnoty  
cierpliwości 

– sprawowanie kontroli, a także darzenie dziecka ciepłem; 
– stawianie wyraźnych granic, ale otwarcie na potrzeby dziecka; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– kształtowanie niezależności i wiary w siebie (sprzyja formowaniu 

cechy wytrwałości); 
– dziecko jest skłonne do współpracy i wrażliwe na potrzeby innych 
(sprzyja kształtowaniu zrównoważenia i konsekwencji); 
– ma wysoką samoocenę, jest pewne siebie (sprzyja kształtowaniu wy-

trwałości i zrównoważenia).  
 

 Czwarta faza rozwojowa (okres wczesnoszkolny) to czas, gdy dla 
dziecka ważny jest kontakt z pozytywnym wzorem dorosłych i autoryte-
tem w otoczeniu. Promień jego interakcji społecznych poszerza się. Miej-
sce rodziców coraz częściej zaczynają zajmować najpierw nauczyciele, 
później rówieśnicy. Jakość tych relacji ma ogromne znaczenie dla kształ-
towania cnoty cierpliwości we wszystkich jej komponentach (tabela 4). 
Informacje o samym sobie nie dotyczą już tylko wyglądu zewnętrznego, 
lecz w coraz większym stopniu cech wewnętrznych. Ich źródłem jest 
otoczenie (coraz rzadziej rodzice, częściej rówieśnicy, nauczyciele i wła-
sna refleksja). 

 
Tabela 4. Obszary odniesień osób w wieku wczesnoszkolnym oraz ich konse-

kwencje dla kształtowania cnoty cierpliwości
35 

Punkt od-
niesienia 

Konsekwencje dla kształtowania cnoty cierpliwości 

R
o
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– rodzice nadal posługują się stylami wychowawczymi, które ukształ-
towały się we wcześniejszym okresie życia. Sprzyjają one lub utrud-
niają nabywanie kompetencji społecznych (także cnoty cierpliwości); 
– dorastanie dzieci powoduje, że zaczynają dostrzegać rysy na posta-
ciach dorosłych, co skutkuje utratą ich autorytetu. Jeżeli władza rodzi-
ca nie zmienia się, dziecko zaczyna przyjmować postawę oportuni-
styczną;  

                                                
35 Opracowanie własne na podstawie Psychologiczne portrety człowieka, s. 259–343. 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– uzależniony od stosowanego stylu wychowawczego; 
– brak zmiany nastawienia do dziecka w świetle zmian jego refleksji 
skutkuje przybraniem postawy buntu. Nie sprzyja to ani konse-
kwencji, ani zrównoważeniu.  

– nauczyciel jest jedną z najważniejszych osób znaczących w tym 
okresie życia; 
– jest on ważnym źródłem odpowiedzi na pytanie o użyteczność, 
kompetencje; 
– jest źródłem kompetencji dla dziecka i mostem do świata dorosłych; 
– jest źródłem uwielbienia; 
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Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– kompetentny nauczyciel ma szansę wzmocnić u uczniów poczucie 
wartości własnej pracy i wartości osobistej. Służyć to może przede 
wszystkim kształtowaniu wytrwałości oraz umiarkowania.  

– od momentu podjęcia nauki szkolnej kontakty z rówieśnikami stają 
się coraz ważniejsze; 
– grupy społeczne zaczyna łączyć nie wspólnota działania, jak we 
wcześniejszym okresie, lecz wspólnota poglądów; 
– grupa jest źródłem informacji zwrotnych, wsparcia, uczy współdzia-
łania; 
– pozwala nawiązać przyjaźnie dla których pojęciem osiowym staje 
się wzajemne zaufanie; 

Skutek dla kształtowania cnoty cierpliwości: 
– stworzenie dziecku możliwości samodzielnych kontaktów z rówie-
śnikami sprzyja kształtowaniu samodzielności, odpowiedzialności za 
powierzone zadanie oraz rozwojowi umiejętności planowania pracy, 
co z kolei służyć może rozwojowi wytrwałości oraz konsekwencji; 
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– uczenie się współdziałania i odbioru informacji zwrotnych sprzyja 
zarówno kształtowaniu cechy umiarkowania i konsekwencji (wyko-
rzystywanie krytyki dla modyfikacji zachowań i kształtowania się 
samooceny), jak i zrównoważenia (uwzględnianie także punktu wi-
dzenia innego niż własny); 
– rozwojowi cech: konsekwencja i zrównoważenie sprzyja nawiązy-
wanie przyjaźni. Jest ona rezultatem przełamania dziecięcego egocen-
tryzmu i obustronnego zrozumienia.  

 
Pojawia się pytanie: Czy ontogenetyczna zmiana możności we-

wnętrznych (wynikająca z inwolucji biologicznej) stwarza okoliczności 
utraty cnoty cierpliwości, czy raczej możności jej okazywania?  
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Przy ujęciu cierpliwości jedynie jako (absolutnej) cnoty moralnej 
oraz przyjęciu niestarzenia się sfery psyche (wykluczając chorobowe 
zmiany) wyklucza się też możliwość utraty cierpliwości. Jest to równo-
znaczne z przyjęciem tego, że człowiek wraz z wiekiem ma większe 
możliwości nabywania cech szlachetności z racji trwałego przyrostu mą-
drości. Nie można bowiem zatracić np.: 

– umiejętności integracji w sobie różnych perspektyw dzięki for-
malnym mechanizmom doprowadzającym do ich uzgadniania na wyż-
szym poziomie; 

– świadomości wartości i praw, istniejących przed i ponad powią-
zaniami społecznymi i kontraktami36.  

Wchodząc w wiek starości człowiek jednak napotyka różnego ro-
dzaju straty, które prowadzą do utraty integracji wewnętrznej pomiędzy 
trzema procesami organizującymi: 

– na poziomie soma (doświadczenia nieodwracalnych procesów utra-
ty poczucia władzy nad wydolnością fizyczną); 

– na poziomie psyche (stopniowa utrata spójności dawnych i obec-
nych doświadczeń); 

– na poziomie polis (lęk przed utratą statusu społecznego)37. 
Jest to etap życie, w którym człowiek musi zweryfikować przeszłość 

i określić sens swego życia.  
Byłoby uzasadnione w takim ujęciu traktować cnotę cierpliwości ja-

ko cechę kontekstualną, służącą jednostce i innym, zależną od jej woli  
i możliwości biologicznych, a także od możności zewnętrznych stwarza-
nych przez otoczenie (zwłaszcza polis, ale nawet i w starości agos). Jest to, 
inaczej ujmując, utrata behawioralnej możliwości przestrzegania reguł 
chroniących cnotę cierpliwość.  

Działania otoczenia sprzyjające nabywaniu cnót-wartości oraz prze-
strzegania reguł ich chroniących zostały dosyć szeroko opisane w litera-
turze. Trudno natomiast doszukać się treści, które wskazywałyby, jak 
kompensować okoliczności ich utraty.  

W przypadku cierpliwości (nie tylko) jest to trudne, wszak – jak 
wynika z powyższych rozważań – nie mądrość zawiaduje cierpliwością.  

 
                                                

36 Psychologia rozwoju..., dz. cyt., s. 73. 
37 L. Witkowski, Rozwój i tożsamość..., dz. cyt., s. 150. 
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Kompensowanie okoliczności utraty cnoty cierpliwości 

Jednostka nie traci cnoty, tylko wewnętrzną sytuacyjną możność jej 
zastosowania, np.: 

– bycia wytrwałym w obliczu zmian somatycznych powodujących 
np. szybką męczliwość, („W dzisiejsze przedpołudnie już wszystkich 
okien w M5 nie umyję. Jutro też jest dzień”); 

– bycia konsekwentnym, np. w związku brakiem realnych czaso-
wych perspektyw na osiągnięcie celu odległego w czasie czy nazbyt cza-
sochłonnego („Zmieniam plan. Kupuję do ogrodu krzewy i drzewa 
szybkorosnące, bo mogę nie doczekać widoku okazałych berberysów  
i kosodrzewin”); 

– bycia zrównoważonym, np. w związku z nadmiarem krytyki / 
niedoborem krytycyzmu w sytuacji nieosiągania międzypokoleniowego 
porozumienia (spowodowanego nadawaniem odmiennych znaczeń po-
jęciom, elementom sytuacji itd.); 

– bycia umiarkowanym, np. psychiczne uwalnianie się od kontroli 
społecznej, zanik „orientacji radarowej”, rezygnacja z samokontroli w 
poczuciu bezkarności powodują m.in. z jednej strony syndrom Diogene-
sa (papiloty i niegolony zarost), a z drugiej eskalację roszczeń (np. w nie-
uzasadnionym domaganiu się opieki) czy nieliczenie się z doborem słów 
(choćby w stosowaniu krytyki otoczenia). 

Zadaniem otoczenia jest stworzenie takich okoliczności, by móc te 
braki kompensować. Dlaczego kompensować?  

Pojęcie oznacza wyrównywanie, wynagradzanie, powetowanie38. 
Warto zatem zwrócić uwagę na to, że: 

– kompensować można coś, co się traci, a kto cnoty nie posiada, ra-
czej nie zdobędzie jej u schyłku życia; 

– kto cnotę posiada, może tracić sytuacyjną możność jej zastosowa-
nia. Skoro służy ona jednostce (jako cnota dając satysfakcję) i otoczeniu 
(sprzyja relacjom, dając satysfakcję); należy stworzyć takie okoliczności, 
by ta satysfakcja trwała; 

– nie chodzi o powrót do nieodwracalnego (np. do młodości), lecz  
o akceptację nowego. Jednostka działa na miarę swoich wewnętrznych 

                                                
38 Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1965, s. 351.  
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możliwości. Otoczenie kreuje zewnętrzne możliwości i oczekuje możli-

wego… 
 

Tabela 5. Kierunki działań edukacyjnych na tle inwolucyjnych zmian kompeten-

cji nabytych w okresie wczesnego dzieciństwa, przedszkolnym i wczesnoszkol-

nym
39

  

Czas wła-
ściwy do 

uzyskania 
kompetencji 

Zmiany inwolucyjne 
istotne dla stanu kom-
petencji człowieka sta-

rego 

Kierunki działań kompensujących tra-
cone z wiekiem wewnętrzne możliwości 

bycia cierpliwym  

W
cz
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n

e 
d

zi
ec

iń
st

w
o

 

(a
u

to
n

o
m

ia
 –

 z
w

ąt
p

ie
n

ie
) 

– utrata kontroli w okre-
ślonym obszarze ak-
tywności istotnym z 
perspektywy codzien-
nego życia jego jednost-
ki. Główne obszary to: 
samoobsługi, ekono-
miczny, samodzielnego 
przemieszczania się, 
osobistego wyboru re-
alizowania stylu życia 

Działania własne: 
– ponowne mierzenie się z problemami 
autonomii w wielu istotnych obszarach 
funkcjonowania i powtórna weryfikacja 
wcześniejszych osiągnięć w tym zakresie 

Działania otoczenia: 

– tworzenie warunków do bycia samo-
dzielnym 

Cele działań obu podmiotów: 

– zachowanie u jednostki poczucia kon-

troli, co sprzyja byciu konsekwentnym i 
wytrwałym. 

O
k

re
s 

p
rz

ed
sz

k
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(i
n

ic
ja

ty
w

a 
– 

p
o

cz
u

ci
e 

w
in

y
) – obniżenie sił wital-

nych, skłonność do 
szybkiego męczenia, 
społeczne konwenanse 
dotyczące stylu życia, 
przejście na emeryturę. 
Wszystko to i inne 
zmiany prowadzić mo-
gą do spadku poziomu 
aktywności i utraty mo-
tywujących do działania 
celów 

Działania własne: 
– ponowne (w obliczu zmian) zmierzenie 
się z tendencją do realizacji własnych 
celów, a koniecznością samoogranicze-

nia i odpowiedzialnością 
Działania otoczenia: 

– tworzenie warunków, by jednostka zbyt 
boleśnie nie doświadczała utraty i roz-

padu struktury satysfakcjonujących, ce-

lowych działań prowadzących do osią-
gnięcia oczekiwanych i pożądanych skut-
ków, pobudzanie inicjatywy 

Dążenie obu stron do: 
– zachowania u jednostki inicjatywy, tj. 
bycia spontanicznym, twórczym, działa-
nia spójnego, uporządkowanego, co 
sprzyja byciu zrównoważonym, konse-
kwentnym 

                                                
39 Opracowanie własne na podstawie Psychologiczne portrety człowieka, s. 636–654. 
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– stopniowy spadek 
sprawności wykonaw-
czej w odniesieniu do 
czynności składających 
się na działanie (mniej-
sza sprawność funkcji 
poznawczych, psycho-
ruchowych, mniejsza 
odporność na stres) 

Działania własne: 

– wybieranie działań prostszych, oferu-
jących stymulację zmysłową oraz dają-
cych możliwość cieszenia się jakościowo 
dobrym, przynoszącym zadowolenie wy-
tworem 

Działania otoczenia: 
– tworzenie warunków, by jednostka mo-
gła uczestniczyć w środowisku społecz-

no-kulturowym na miarę swych chęci i 
fizycznych możliwości 

Dążenie obu stron do: 
– zachowania u jednostki poczucia ade-

kwatności w sytuacjach kontaktu z no-
wymi (trudnymi) sytuacjami i nowymi 
technologiami  
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ACQUISITION / LOSS OF PATIENCE – IMPLICATIONS FOR TEACHING 

 

– Each person can acquire and lose patience. 

– Talk about being patient when man acquires such characteristics of hard 

work (perseverance and consistency) and the rest (balance, moderation). 

– Acquisition of patience is done during development – can therefore be a de-

velopmental change of patience. 

– The acquisition and loss of patience, accompanied by external circumstances, 

it is in fact the result of solving developmental tasks. 

– A time appropriate for the tasks that enable the acquisition of patience in 

human ontogenesis (according to the concepts of E. Erikson) period from the second 

to the fourth phase of development – ranging from the development of hard work. 

– Arranging and or use in the education of emerging spontaneously from the 

child tasks (where it is called perseverance, consistency, sustainability and peace) is 

the educational environment. 

– Environmental education (with lay and professional), we equip with the 

skills to create/use the circumstances of the acquisition of both patience and prevent 

its loss at any age. 

– Loss of patience in old age may be associated with irreversible changes in the 

body and psyche of senior and then it is worth to the competence of its environ-

mental education also included the ability to participate in offsetting the circum-

stances of the loss of patience. 

Translated by Danuta Seredyńska  



 



Zamiast zakończenia... 
 

Wiedziałeś o tym! 

W jednym z indiańskich plemion istniał zwyczaj, wedle którego 

młodych chłopców uznawano za ludzi dorosłych wówczas, gdy spędzili 

pewien czas w całkowitej samotności. Przez ten okres musieli udowodnić 

sobie samym i całej wspólnocie plemiennej, że mogą być już wojownikami. 

W czasie takiej próby jeden z młodych ludzi zawędrował do 

przepięknej doliny, w której zieleniły się drzewa i kwitły wspaniałe 

kwiaty. Spoglądając na otaczające dolinę góry, zauważył szczyt pokryty 

olśniewająco białym śniegiem. „Poddam się próbie i zmierzę się z tą 

górą”, pomyślał. Włożył koszulę ze skóry bizona, na ramiona zarzucił 

koc i rozpoczął wspinaczkę.  

Dotarłszy po wielu trudach na szczyt, ujrzał bezkresne obszary 

ścielące się pod jego stopami. Wzrok chłopca wędrował swobodnie po 

tych krajobrazach, a serce przepełniała duma. Nagle usłyszał szmer, 

spojrzał w tym kierunku i zobaczył węża. Zanim chłopiec zdołał uczynić 

jakikolwiek ruch, wąż przemówił: 

– Umieram. Tutaj jest mi za zimno i nie mam nic do jedzenia. 

Schowaj mnie pod swoją koszulę i znieś w dolinę. 

– Nie – odparł młodzieniec – Znam takich jak ty. Jesteś grzechot-

nikiem. Jeśli cię podniosę, ukąsisz mnie śmiertelnie.  

– Na pewno nie. W stosunku do ciebie nie będę taki. Jeśli mnie 

uratujesz, nie wyrządzę ci żadnej krzywdy. 

Młody człowiek nadal odmawiał, lecz wąż miał wielką siłę przeko-

nywania. Wreszcie młodzieniec włożył go pod koszulę i zabrał ze sobą. 

Kiedy zeszli do doliny, wyjął go i ostrożnie ułożył na ziemi. Nagle wąż 

zwinął się, wysunął do przodu i ukąsił chłopca w nogę.  

– Przecież mi obiecałeś... – zawołał młody człowiek. 

– Wiedziałeś, co ryzykujesz, biorąc mnie ze sobą – odparł wąż, 

odpełzając w dal1. 
 

Każdy jest mądry po szkodzie... 

Roztropność to mądrość także przed szkodą. 
                                                      

1 B. Ferrero, 365 krótkich opowiadań dla ducha, Warszawa 2009, s. 82–83. 
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Kiedy siedzę, siedzę... 

Do jednego z pustelników przyszli mieszkańcy pobliskiej wioski ze 

swoim kapłanem i z prośbą, aby pomógł im przygotować się do świąt. 

Kapłan, jako ich przedstawiciel, zabrał głos:  

– Powiedz nam, Ojcze pustelniku, co mamy robić.  

Ten spojrzał na nich i spokojnie powiedział:  

– Kiedy siedzę, siedzę. Kiedy stoję, to stoję, a kiedy idę, to idę.  

Zdziwiony kapłan powtórzył:  

– Ależ Ojcze, nam chodzi o radę. Zrozumiał Ojciec?  

Na to pustelnik kiwnął głową i powiedział:  

– Kiedy siedzę, siedzę. Kiedy stoję, to stoję, a kiedy idę, to idę.  

Rozdrażniło to nieco ludzi. Ktoś ze zbitego u wejścia do groty 

tłumku powiedział:  

– Ojcze, ale jak mamy się przygotować? Jak żyć?  

A pustelnik zaczął:  

– Kiedy siedzę, siedzę. Kiedy stoję, to...  

Nie skończył, bo ludzie chcieli przerwać. Podniósł jednak rękę, aby 

uspokoić ludzi i dodał spokojnie:  

– Kiedy siedzę, siedzę. Kiedy stoję, to stoję, a kiedy idę, to idę. A wy 

kiedy siedzicie, to już stoicie. Kiedy stoicie, to już idziecie. A kiedy 

idziecie, to jesteście u celu...2 

 

Mottem współczesności jest hasło: czas to pieniądz! 

Nawet czas wolny wydaje się „lepszy”, kiedy „nie ma w nim czasu”. 

Podobno większość czasu człowiek traci, ponieważ chce go zyskać. 

Być może pedagodzy dla utrwalenia cierpliwości powinni witać się 

pozdrowieniem,  

które austriacki filozof Ludwig Wittgenstein zalecał filozofom: „Nie spiesz się!” 

 

                                                      
2 M.R. Hinc, Kiedy siedzę, siedzę...,  „Pastores” 2007, nr 3, s. 64. 
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