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Bogusława  Żurakowskiego  metody  wychowania  młodzieży  przez

literaturę 

Niniejsze  zagadnienie  nie  było  dotąd  przedmiotem  zainteresowań

badaczy.  Na  temat  Bogusława  Żurakowskiego  metod  animacji  kultury  (z

jednym wyjątkiem) 1  czy jego  metod  wychowania  przez  sztukę  brak  było,

jak  dotąd,  li teratury  przedmiotu.  Metody  te  autor  niniejszejszego

artykułu  poznawał,  stosując  uznaną  w  pedagogice  tzw.  „obserwację

uczestniczącą”.  Metoda  tej  obserwacji  została  opisana  w  innym  miejscu

jako  tzw.  „badanie  w  działaniu”  (action  research)2 .  Badania  prowadzono

w  latach  1995-1999  w  Krakowie.  Przedmiotem  zainteresowań

badawczych  były  metody  wychowawcze  oraz  metody  animacyjno-

kulturowe  stosowane  w  rzeczywistym  środowisku  kulturowym

(literackim)  przez  Bogusława  Żurakowskiego.  Obserwacja  uczestnicząca

trwała  w  sumie  około  150  godzin  (podzielonych  na  bloki  kilkugodzinne,

które  miały  miejsce  w  nieregularnych  odstępach  czasu  w  latach  1995-

1999,  zwykle  1-2  razy w  miesiącu  podczas  różnych  spotkań  literackich  i

młodoliterackich,  zaistniałych  pod  patronatem  Stowarzyszenia  Pisarzy

Polskich  -  Oddział  w  Krakowie).  Badania  były  prowadzone  w  sposób

ukryty,  tj .  badacz  nie  ujawniał  uczestnikom  —  faktu  badania,  lecz

uczestnicząco  obserwował,  zapisując  po  takich  spotkaniach  własną

relację  z  zaistniałych  zdarzeń.  Dzięki  takiej  metodzie,  badacz  uzyskał

brak  zakłóceń  wyników  w  postaci  sztucznych  zachowań,  ponieważ

uczestnicy  spotkań  (oraz  prowadzący  te  spotkania  -  Bogusław

Żurakowski)  zachowywali  się  naturalnie,  będąc  w  swoim  środowisku

kulturowym  i  działając  celowo,  intencjonalnie.  Na  gruncie  pedagogiki

kultury  były  to  prekursorskie  badania,  niemające  dotąd  precedensu

(badaczowi  nie  są  znane  fakty  przeprowadzenia  podobnych  badań  w

środowisku li terackim tąż metodą).

Należy  przypomnieć,  że  Bogusław  Żurakowski  do  1996  roku  był

wiceprezesem  krakowskiego  Oddziału  SPP,  a  od  1996  do  dziś  jest
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prezesem  tegoż  Oddziału  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich.  Funkcje  te

sprawował  i  sprawuje  społecznie  (jak  woluntariusz).  Jednocześnie  od

pierwszej  połowy lat  dziewięćdziesiątych  XX w.  pełni  on  (dobrowolnie  i

społecznie)  funkcję  opiekuna  Koła  Młodych  przy  krakowskim  Oddziale

SPP. Stąd wynika pewna ciągłość jego działań i  możliwość wypracowania

własnej  metody  (własnych  metod).  Bogusław  Żurakowski  wypracował

sam  lub  zastosował  w  toku  swojej  działalności  pewne  formy

postępowania,  które  zaliczyć  należy  do  metod  wychowania  przez

literaturę (piękną) oraz do metod animacji  kultury.  Poniżej  zamieszczono

opis  (i  analizę)  wspomnianych  metod  pedagogicznych,  zaobserowanych

przez badacza w działaniu Bogusława Żurakowskiego. 

Metody  wychowania  przez  l iteraturę  stosowane  w  Kole  Młodych

Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich  w  Krakowie  przez  Bogusława

Żurakowskiego.  Do  metod  wychowawczych,  kształcących  i

doskonalących  młodych  poetów,  prozaików,  krytyków,  zalicza  się

następujące formy:

1)  spotkania  Koła  Młodych (comiesięczne  lub  częstsze),  podczas  których

miały miejsce:

a)  publicznie  czytanie  własnych  utworów  przez  młodych  twórców

(podczas spotkania);  

b)  krytyczne  komentowanie  przeczytanych  utworów  (pod  względem

warsztatowym  itd.)  przez  pozostałych,  młodych  twórców  -  uczestników

spotkania;

c) dyskusja na temat poezji  (lub prozy) w ogóle (dociekanie istoty poezji,

istoty sztuki itd.) ;

d)  wykład  opiekuna  Koła  Młodych  na  temat  li teratury  (poezji)  oraz  na

temat  wartości,  w  tym  na  temat  hierarchii  wartości,  wartości  w

literaturze  itp.  (czy też  pogadanka  ad  usum  Delphini  z  zakresu aksjologii

edukacyjnej);

e)  dyskusja  na  temat  wartości  i  miejsca  pisarza  w  urzeczywistnianiu

tychże wartości;

f)  publiczna  prezentacja  wierszy  podczas  corocznych  spotkań  w  Jamie

Michalika  w ramach  wieczorów literackich  w cyklu  pt.  Poezja  i  gwiazdy
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z  reguły  w  maju-czerwcu  (członkowie  Koła  Młodych  czytali  swoje

wiersze,  każdy  po  jednym  utworze,  do  mikrofonu,  na  scenie,  wobec

zgromadzonej  licznie,  przeważnie  stuosobowej,  publiczności,

chronologicznie  odbywało  się  się  to  zawsze  po  uprzedniej  prezentacji

swoich wierszy przez pisarzy - członków SPP w Jamie Michalika);

g)  redagowanie  czasopisma  Koła  Młodych  (redaktorami  byli  członkowie

tegoż  Koła),  wydawanie  którego  to  pisma  miało  miejsce  w  latach  1995-

1997,  w  gazetce  tej  pt.  Sfera  pomieszczono  utwory  poetyckie,

prozatorskie,  recenzje,  aforyzmy praz  ilustracje  graficzne  (wyszły cztery

numery,  każdy po  kilkadziesiąt  stron  druku,  format  A-4,  w nakładzie  ok.

100-150 egz.  każdy zeszyt);

h)  opracowywanie  przez  opiekuna  Koła  Młodych  -  almanachów

(antologii)  poetyckich  i  wydawanie  ich  w  formie  książkowej  (wyszły

dwie  książki  pod  redakcją  Bogusława  Żurakowskiego:.  Sfera.  Zbiór

młodej poezji  krakowskiej oraz później Sfera 2)3 ;

i)  „uszlachetnianie”  utworów  młodych  twórców  (lub  wskazywanie  na

konieczność  poprawienia  niektórych  utworów  w  konkretnych,

„słabszych”  miejscach)  przez  co,  dzięki  drobnej  ingerencji  —  utwór

przeważnie  zyskiwał  na  wartości  (li teracko),  wzmacniał  się

aksjologicznie;

j) pisanie recenzji  (opinii) — przez opiekuna Koła — młodym twórcom w

celu  wskazania  mocnych  stron  ich  poezji  oraz  w  celu  pozyskania

(niedużych  zwykle)  funduszy  (na  druk)  z  upoważnionych  do  tego

instytucji ;

k)  wydawanie  drukiem  w  postaci  książek  —  debiutanckich  tomików

wierszy  (instytucjonalne  starania  SPP  w  osobie  opiekuna  Koła  —  o

dofinansowanie książkowych debiutów młodych twórców przez np.  Urząd

Wojewódzki);

l)  zapraszanie  młodych  adeptów  pióra  na  ogólnopolskie  imprezy

literackie z  udziałem uznanych pisarzy z  naszego kraju i  z  zagranicy (np.

Spotkania  z  li teraturą  w  Krynicy,  początek  października  1998,  dzięki

prywatnemu  sponsorowi:  małżeństwu  Ewie  i  Stanisławowi  J.  Kulisiom,
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właścicielom legendarnej,  krakowskiej  Jamy Michalika  oraz  pensjonatów

w Krynicy);

ł)  umożliwianie  bezpośrednich,  bliskich  kontaktów  młodych  twórców  z

dojrzałymi  pisarzami  podczas  zamkniętych,  eli tarnych  imprez  li terackich

(np.  Jubileusz  85-lecia  urodzin  Czesława  Miłosza  —  obchodzonych  w

siedzibie  SPP przy Kanoniczej  7  (na  „legendarnym”,  pierwszym  piętrze)

w  czerwcu  1996  r.,  z  udziałem  obydwojga  krakowskich  Noblistów  i

„eli ty”  l iterackiej  Krakowa:  profesorów  li teratury,  krytyków,  pisarzy)  w

celu  zdobycia  doświadczeń  w  ramach  tzw.  „salonu  li terackiego”

(li terackie  spotkania  tego  typu  mają  w  Krakowie  długą  tradycję,  w  XIX

w. były nazywane „fixami”);

m)  wspieranie  młodych twórców z  Koła  Młodych — w celu  przyjęcia  ich

do  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich  jako  członków  (kilka  przypadków

zakończonych pozytywną decyzją);

n)  uczestnictwo  w  indywidualnych  wieczorach  autorskich,

organizowanych  przez  poszczególne  osoby  —  członków  krakowskiego

Koła Młodych;

o)  wysuwanie  wybitniejszych,  młodych  twórców  jako  kandydatów  do

nagród  literackich,  fundowanych  corocznie,  np.  przez  Gminę  Kraków

(kilka  osób  z  Koła  Młodych  otrzymało  w  przeciągu  kilku  lat  tę

zaszczytną  nagrodę  w  postaci  rocznego  stypendium  twórczego,  co  np.

umożliwiło im wydanie kolejnych tomów wierszy).

Jak  widać,  z  przedstawionego  wachlarza  form,  stosowanych  przez

Bogusława  Żurakowskiego,  mających  na  celu  zachęcenie  (nagradzanie

pozytywnych  działań),  zakres  owych  form  był  dość  zróżnicowany.

Repertuar  form  pracy  z  młodzieżą  li teracką  (młodzieżą  l iteracko

uzdolnioną)  umożliwiał  ustawiczne  (wieloletnie,  ciągłe,  permamentne)

podnoszenie  poziomu  warsztatowego  i  moralnego  (ludzkiego).

Opiekunowi  Koła  Młodych  chodziło  o  pomoc  młodym  twórcom  we

wzrastaniu  w  li teraturze,  wzrastaniu  w  wartościach  (estetycznych,

moralnych,  religijnych).  Pomoc  udzielana  dyskretnie,  systematycznie  w

podnoszeniu duchowym młodzieży literackiej ,  aby jako ludzie  stawali  się

coraz  pełniej  „ludźmi”,  świadomie  dążącymi  do  doskonalenia  w  sobie
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„człowieka” (aby każdy z  nich z  osobna — jako człowiek — „stawał  się”

coraz bardziej  człowiekiem).  Opiekun Koła Młodych był  świadom, że nie

tyle  sam  warsztat  li teracki  czyni  człowieka  pisarzem,  ale  pogłębienie

duchowości  i  praca nad sobą.  Wyrażał  to  często  w maksymie:  „Są ludzie,

którzy  znają  wiele  języków  obcych,  ale  w  żadnym  z  nich  nie  mają

niczego  istotnego  do  powiedzenia”.  W  byciu  pisarzem  widział  funkcję

mówienia  w  sposób  istotny  (esencjalny,  istotnościowy,

„fenomenologiczny”),  dlatego  świadomie  dążył  do  wszczepienia  młodym

ludziom  istotnościowego,  esencjalnego  sposobu  myślenia  o

rzeczywistości,  który  pozwoliłby  młodym  dotrzec  do  odkrycia  świata

wartości  u  ujęcia  go  w  li teraturze  (przez  nich  tworzonej).  Przenoszenie

elementów  pedagogicznego  wykładu  z  aksjologicznych  podstaw

wychowania  na  spotkania  dyskusyjne  w  Kole  Młodych  miało  swój

pozytywny  oddźwięk  wśród  (aktywnych)  uczestników.  Zresztą,  w

zasadzie  każda  z  form  proponowanych  przez  opiekuna  Koła  Młodych  —

spotykała  się  z  pozytywną  reakcją  zebranych  (pogłębianie

samoświadomości  życia  wartościami  wyższymi).  Chodzi  tu  o  pewne

generalizacje  zachowań  osób,  które  to  osoby  postępowały  ku  lepszemu,

dzięki  bogactwu  i  różnorodności  form  wychowania  przez  l iteraturę.  B.

zurakowski  uważa,  że  l iteratura  wartościowa  nie  deprawuje  człowieka,

ale  go  podnosi  duchowo,  wzmacnia  ku  dobru,  prawdzie,  pięknu,  miłości,

świętości.

Przez  Koło  Młodych  przy  SPP  w  Krakowie  przewinęło  się,  jak

dotąd (1990-2007),  ci  najmniej  kilkadziesiąt  osób (przeważnie studentów

lub  osób  zaraz  po  studiach,  rzadko:  licealistów).  W  Kole  Młodych  w

połowie  lat  dziewięćdziesiątych  XX  w.  było  ok.  dwadzieścia  osób

(obecnie,  w  2007  —  jest  ich  ok.  trzydziestu)  i  są  to  w  zasadzie  (poza

kilkoma  osobami)  zupełnie  nowe  twarze,  w  stosunku  do  składu

osobowego  sprzed  dziesięciu,  dwunastu  lat.  Do  tej  i lości  należy  dodać

około  trzydziestu  osób  z  pierwotnego  składu  krakowskiego  SPP (z  1990

r.),  aby  mieć  pojęcie  o  ciągłości  generacyjnej  oraz  ilości  osób  (razem:

blisko  sto,  po  odjęciu  tych,  którzy  na  tyle  długo  byli  „młodymi”,  że

mimo  wymiany  generacyjnej  przetrwali  tam  nieco  dłużej,  niż  kilka  lat,
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gdy  w  tym  czasie  Koło  Młodych  prawie  całkowicie  zmieniło  już  swój

kolejny,  aktualny  na  dany  rok,  skład  osobowy).  Tak  więc  praca

literaturoznawcy  i  pedagoga  dr  hab.  prof.  UJ  Bogusława  Żurakowskiego

(nie  od  samego  początku,  bo  w  1990  r.  opiekunem  Koła  Młodych  był

obecny  prof.  dr  hab.  Stanisław  Balbus,  li teraturoznawca)  była  pracą

permanentną  z  ciągle  nowymi  „młodymi  li teratami”,  przychodzącymi,  a

po  kilku  latach  —  odchodzącymi  z  Koła  (wskutek  np.  zakończenia

studiów  i  konieczności  wyjazdu  poza  Kraków).  Fluktuacja  składu

osobowego  była  więc  i  jest  nadal  czymś  naturalnym.  Nie  ma  pełnych

wykazów  imion  i  nazwisk  wszystkich  członków  Koła  Młodych  w  latach

1990-2007,  ale  większość  z  nich  są  to  osoby  uczestniczące  w

„wychowaniu  przez  li teraturę”  i  „autowychowaniu  przez  l iteraturę”

dzięki  formom  pedagogiki  sztuki  stosowanym  od  lat  przez  Bogusława

Żurakowskiego.  Niektórzy  z  „wychowanków  literackich”  B.

Żurakowskiego  zaznaczyli  już  swoje  miejsce  w  kulturze  polskiej  (a

przynajmniej  w  kulturze  Krakowa),  inni  są  dopiero  „w  drodze”.  Proces

stawania  się  dojrzałym  pisarzem  jest  długotrwały,  przy  czym  tu  nie

chodzi  o  profesjonalną  szkołę  pisarzy,  lecz  o  uczstnictwo  pisarzy-

amatorów  w  kulturze,  bo  to  jest  młodzież  li teracka,  z  której  większość

nie  ma  ambicji  zostania  zawodowym  pisarzem,  lecz  czynią  to  dla

doskonalenia  wewnętrznego,  dla  realizacji  ducha.  z  miłości  do  li teratury.

Koło  Młodych  nie  jest  wynalazkiem B.  Żurakowskiego,  ale  jest  to  forma

wpisana  w  Statut  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich  (wcześniej  Koła

Młodych  istniały  już  np.  przy  pierwotnym  ZLP,  a  wtedy  do  takich  Kół

Młodych  należeli  np.  Wisława  Szymborska  czy  Sławomir  Mrożek  -  w

latach  pięćdziesiątych  XX  w.).  Tak  więc  tradycja  Kół  Młodych  jest  już

(nieciągłą) tradycją ponadpółwieczną w Krakowie. 

Jeśli  chodzi  o  efekty twórcze członków Koła Młodych przy SPP,  to

trzeba  wskazać  co  najmniej  kilkadziesiąt  wydanych  tomików poetyckich,

dwa  almanachy,  gazetki,  mnóstwo  (rozproszonych)  publikacji  wierszy  w

prasie,  pewna  ilość  wyróżnień  i  nagród  w  konkursach  literackich.

Trudniej  jest  tu  ocenić  efekty wychowawcze  (wśród wychowanków przez

literaturę  nie  prowadzono  badań,  jednak  warto  by  je  przeprowadzić  w
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przyszłości).  W  obserwacji  uczestniczącej  skupiano  się  na  metodologii

stosowanej  przez  opiekuna  Koła  Młodych,  a  ponieważ  badania  były

prowadzone  w  sposób  dyskretny  (ukryty),  dlatego  też  nie  badano  bliżej

(np.  ankietami)  kwestii  wychowawczych  wśród  uczestników  spotkań  (to

doprowadziłoby  do  zmian  w  obserwacyjnych  badaniach  metody  B.

Żurakowskiego).  Zdaniem  badacza,  Bogusław  Żurakowski  w  animacji

wydawania  „gazetki”  (Sfery)  był  podobny  do  Celestina  Freineta  (chodzi

tu  tylko  o  typ  metody,  nie  o  założenia  pedagogiki,  bo  pod tym względem

redukcjonista,  marksista  C.  Freinet  i  antyredukcjonista,  personalista  B.

Żurakowski  różnią  się  zasadniczo).  Bogusław  Żurakowski  sam  wyniósł

znajomość  metod  postępowania  z  młodzieżą  uzdolnioną  li teracko  z

własnego,  życiowego  doświadczenia  młodoliterackiego.  Otóż,  on  sam na

przełomie  lat  pięćdziesiątych  i  sześćdziesiątych  XX  w.  był  członkiem

Koła  Młodych  przy  ówczesnym  ZLP  (Oddział  w  Opolu).  Z  jego  relacji

wynika,  że  niektóre  formy  były  już  wtedy  tam  obecne  (wydawanie

młodym tomików, pisanie recenzji,  dyskusja li teracka, wieczory autorskie

itd.),  a więc pod pewnym względem nic się nie  zmieniło,  tradycja została

utrzymana. 

Należy zwrócić  uwagę  także  na  fakt,  że  Koła  Młodych  przy

SPP  istniały  (w  okresie  badania)  tylko  w  Krakowie  i  Wrocławiu,  choć,

według  Statutu ,  każdy  Oddział  SPP  może  mieć  u  siebie  takie  Koło.

Chodzi  więc  nie  tylko  o  zapis  statutowy  (formalny),  ale  o  człowieka

dobrej  woli,  ze  stosownymi  kompetencjami  li terackimi

(li teraturoznawczymi)  i  pedagogogicznymi,  który  sam,  z  wolnej  i

nieprzymuszonej  woli ,  z  potrzeby  serca,  chciałby  to  robić  i  umiałby  to

robić.  Metoda  B.  Żurakowskiego  wymaga  zatem  u  pisarza-pedagoga

(dydaktyka  l iteratury,  li teraturoznawcy-dydaktyka)  konkretnych  cech

charakteru, takich jak: bezinteresowność, życzliwość, altruizm, miłość do

ludzi,  umiętność  nawiązywania  przyjaźni,  chęć  niesienia  pomocy

drugiemu,  cierpliwość,  łagodność  wobec  innych,  takt  pedagogiczny,

obiektywizm,  rzeczowość,  profesjonalizm,  spokój,  harmonia  w relacji  do

otoczenia itd.,  jednym słowem, chodzi  o  tzw.  „wartości  dawania” (termin

Lindy i  Richarda  Eyre’ów) 4 ,  nie  mówiąc  już  o „wartościach  bycia”,  które
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są  wymagalne,  same  przez  się,  u  każdego  wychowawcy  wychowującego

przez  l iteraturę  (uczciowość,  szlachetność,  odpowiedzialność,  wierność,

odwaga,  potencjał  duchowy  itd.).  Nota  bene  podstawowe  założenia

metodologii  L.  i  R.  Eyre’ów  są  łatwo  dostrzegalne  w  pracy

wychowawczej  dydaktyka l iteratury — B.  Żurakowskiego z  młodzieżą  (w

tym:  z  młodzieżą  li teracką),  np.  zasada,  że  wartości  należy nauczyć,  tak

samo  jak  uczy  się  innych  rzeczy  (czytania,  pisania  i td.).  Stąd  obecność

aksjometodologii  B.  Żurakowskiego  w  wychowaniu  młodzieży  przez

literaturę.  Źródeł  pedagogicznych  zapewne  można  by  tu  wskazać  więcej

(Stefan  Kunowski 5 ,  Jan  Paweł  II,  Stefan  Szuman),  jeśli  chodzi  o  zasadę

wskazywania  wartości  i  prowadzenia  człowieka  ku  właściwej  hierarchii

wartości, ale to jest  temat szerszy,  odrębny. 

W niniejszym artykule  skupiono  się  jedynie  na  metodzie  z  zakresu

dydaktyki  l iteratury,  stosowanej  przez  Bogusława  Żurakowskiego  jako

opiekuna  Koła  Młodych  przy  Stowarzyszeniu  Pisarzy  Polskich  w

Krakowie,  zaznaczono  specyficzne  dla  niego  formy  pracy  z  młodzieżą

uzdolnioną l iteracko (będącej  w wieku od około siedemnastu — do około

trzydziestu pięciu lat).  

Charakter  działań  wychowawczych jest  tu  wyraźnie  dostrzegalny w

zakresie intencji:

a)  wzmacnianie przez opiekuna — u członków Koła Młodych — poczucia

własnej  wartości,  przy  jednoczesnie  delikatnym,  ciepłym,  spokojnym

wskazywaniu ewentualnych słabych stron;

b)  wspomaganie  w  dojrzewaniu  charakterów  (wychowanie  moralne,

kształtowanie  prawych  sumień,  zwracanie  uwagi  na  moralne  obowiązki

pisarzy,  na  umiejętność  rozróżniania  dobra  od  zła,  wskazywanie  na

nierelatywny,  bezwzględny  status  dobra  jako  wartości  moralnej

przejawiającej się w działaniu wobec drugich i wobec siebie);

c)  wspomaganie  w  kształceniu  (samokształceniu)  warsztatowym

(kształcenie warsztatu: pisarskiego, twórczego);

d)  wspomaganie  w  doskonaleniu  się  (samodoskonaleniu)  młodych  w

ramach  tzw.  wychowania  integralnego  (piękno,  dobro,  prawda),

wszechstronna  pomoc  duchowa,  ludzka,  psychologiczna,  pedagogiczna
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(rozmowa  osobista,  wysłuchanie  problemu  młodego  człowieka,  porada,

wyrażenie  solidarności  w  trudnej  sytuacji,  konkretna  pomoc,  adekwatna

do problemu w miarę możliwości);

e)  działania  terapeutyczne,  zachowywanie  higieny zdrowia  psychicznego,

harmonizowanie  nastrojów,  uspokojenie,  stwarzanie  poczucia

bezpieczeństwa,  poczucia  stabilności  młodym  ludziom  —  niepewnym  co

do  wartości  własnej  twórczości,  niepewnym  wartości  swojej  własnej

osoby;  temperowanie  zachowań  zbyt  porywczych,  agresywnych,

gwałtownych,  niewłaściwych,  ukierunkowywanie  postaw  w  perspektywie

wartości,  kanalizowanie  ferworu  dyskusji  na  sprawy  li terackie,  a  nie  —

personalne,  osobiste,  zachowywanie  i  przestrzeganie  oraz  uczenie  tzw.

kultury  dyskusji,  delikatne  zwracanie  uwagi,  spokojne  wyciszanie,

wygaszanie  niewłaściwych  zachowań  czy  wypowiedzi  niegodnych,

wulgarnych,  promowanie  zachowań  i  wypowiedzi  pozytywnych,

rzeczowych, dojrzałych, przemyślanych.

W  sumie  działania  wychowawcze  (intencjonalnie)  Bogusława

Żurakowskiego  dotyczą  sfery  aksjologicznej  (duchowej)  młodego

człowieka:

a)  sfery  transcendentnej  (uświadomienie  istnienia  Boga  jako  Gwaranta

obiektywnego dobra, prawdy, piękna);  

b)  sfery  etycznej  (uświadomienie  faktu  bezwzględności  dobra  oraz

rodzajów  wartości  moralnych,  oraz  uświadomienie  problemu  zła  jako

braku  dobra  bądź  jako  poszczególnych  antywartości  moralnych  —

neoaugustynizm);

c)  sfery  estetycznej  (uwrażliwienie  na  piękno,  wskazywanie  na

poszczególne  wartości  estetyczne,  nazywanie  tych  wartości,

definiowanie,  próba  zrozumienia  ich  istoty,  wskazywanie  na  obecność

tych  wartości  w  poszczególnych,  czytanych  i  analizowanych  na  głos

tekstach autorstwa młodych,  wskazywanie na jakości  estetyczne,  na tropy

artystyczne,  służące  ekspresji  poszczególnych  wartości  estetycznych  —

szumanizm);

d)  sfery  epistemologicznej,  tj .  poznawczej  (uświadamianie  młodym

pisarzom  podstaw  filozoficznych  kultury  europejskiej ,  czyli  korzeni
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grecko-rzymsko-judeochrześcijańskich,  chodzi  tu  o  wskazywanie  tzw.

„aksjologicznego centrum” kultury,  czyli  Boga, przejawiającego się przez

Prawdę,  Dobro  i  Piękno,  ponadto  zaś  o  wskazywanie  na  wartościowe

publikacje  li teraturoznawcze,  filozoficzne,  kulturoznawcze,  niezbędne

lub potrzebne dla  młodych ludzi  poszukujących swojego miejsca  w życiu

i w li teraturze,  szerzej:  w kulturze).

Powyższe  zagadnienia  (i  dyskusje  nad  nimi)  często  powracały  na

spotkaniach  Koła  Młodych  krakowskiego  SPP,  w  różnych  postaciach,

rozmaitych  wariantach,  ponieważ  problematyka  z  pogranicza:  l iteratury,

wychowania,  wartości  —  jest  bliska  Boguslawowi  Żurakowskiemu  i

starał  się on realizować założenia aksjologiczno-pedagogiczne na gruncie

wychowania  przez  l iteraturę,  do  czego  wydatną  okazję  stawarzała  (i

stwarza)  forma  wypracowana  teoretycznie  przez  niego  i  realizowana

praktycznie  w  Krakowie  przy  ul.  Kanoniczej  7  w  latach

dziewięćdziesiątych XX w. (i później).

Bogusław Żurakowski jasno wykładał młodym obiektywną, dojrzałą

hierarchię  wartości,  uświadamiając  im,  że  zabawa,  przyjemność  (także

zabawa  słowem)  stoi  najniżej  w  hierarchii  wartości  i  charakteryzuje

dzieci (odwrócona, niedojrzała hierarchia wartości),  co dawało z  kolei  do

myślenia  i  pozwalało  młodym  zrewidować  ewentualne,  hedoniczne

postawy  młodych,  korygowało  ich  postępowanie,  choć  działo  się  to  w

dłuższym czasie i  stopniowo. 

Należy  zwrócić  uwagę,  że  spotkania  Koła  Młodych  (oraz  inne

formy  relacji  pomiędzy  opiekunem  (wychowawcą  przez  li teraturę)  a

młodymi  pisarzami  („wychowankami  li terackimi”,  wychowankami

wychowywanymi przez l iteraturę) nie były (i  nie są) zawężone jedynie do

spraw czysto warsztatowych (do akademickiej  dyskusji  na temat  np.  form

wierszy,  chwytów  artystycznych,  sposobów  konstruowania  świata

przedstwionego  itd.).  Bogusław  Żurakowski  stosował  (i  nadal  stosuje)

integralną  metodę  wychowania  przez  li teraturę  (bo  tu:  dotyczy  ona

pisarzy-amatorów,  a  nie:  pisarzy  zawodowców).  Zatem  chodzi  tu  o

integralność  wychowania  przez  l iteraturę  wpisanego w sferę  wychowania

przez  wartości  w  ogóle,  nie  chodzi  zaś  o  wychowanie  do   l iteratury
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(wyszkolenie warsztatowe zawodowych pisarzy),  skoro nie każdy członek

Koła  Młodych staje  się  pisarzem,  nie  każdy z  tych  młodych ludzi  zostaje

przyjęty  do  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich  (większość  -  nie  staje  się

członkami SPP).  Większość z nich uprawia li teraturę z potrzeby serca, po

amatorsku, czyli  z  miłości (łac.  termin:  amator  oznacza: miłośnik),  tzn.  z

bezinteresownej  miłości  do  sztuki.  Można  tu  przypomnieć,  że  Stefan

Szuman  w  swojej  pracy  na  temat  dyletantów 6  (amatorów)  sztuki  (1947)

wymieniał  także  (jako  jeden  z  czterech  rodzajów  dyletantyzmu

pozytywnie  rozumianego  jako  społeczny  ruch  amatorski):  dyletantów-

literatów (pisarzy-amatorów),  obok takich grup amatorów, jak:  dyletanci-

malarze,  dyletanci-muzycy,  dyletanci-aktorzy.  Tak  więc  l iteratura

pedagogiczna  zna  pojęcie  amatora-li terata  (w  pozytywnym  sensie  tego

słowa),  a  obecnie,  dzięki  zapoznaniu  się  dość  szczegółowym  z

metodologią  wychowania  przez  l iteraturę,  stosowaną  przez  Bogusława

Żurakowskiego,  badania  nad  tą  dziedziną  wychowania  przez  sztukę

posunęły  się  nieco  naprzód.  Chodzi  więc  nie  tyle  o  wybiórcze  samo

wychowanie  przez  l iteraturę,  ale  o  wpisanie  wychowania  przez  l iteraturę

w  aksjologiczną  sferę  wychowania  integralnego,  chodzi  o  „wychowanie

do  wyboru  wartości”  (termin  B.  Żurakowskiego) 7 ,  czym  jest  w  istocie

pedagogika  kultury  (zdaniem  profesora),  skoro  młody  li terat  (młody

miłośnik  l iteratury,  młody  twórca-amator  poezj i)  także  powinien  być

wychowywany  i  kształcony  do  wyboru  wartości  w  szerszym  kontekście

kultury,  niezależnie  od  tego,  czy  w  przyszłości  stanie  się  pisarzem

zawodowym,  czy  pozostanie  nadal  amatorem,  piszącym  tylko  dla  siebie

czy  swoich  najbliższych.  Skoro  już  Stefan  Szuman  (1947)  pisał  o

dyletantach-li teratach  (w  dobrym  tego  słowa  znaczeniu)  jako  o  osobach

dążących  do  duchowego  udoskonalenia  się  (uwrażliwienia  się)  przez

li teraturę  (uwrażliwienia  na  piękno,  na  poszczególne  cenne  aspekty

rzeczywistości  itd.),  to  należałoby  wpisać  metodologię  stosowaną  przez

Bugusława  Żurakowskiego  (na  przełomie  XX  i  XXI  w.)  w

personalistyczny  nurt  pedagogiki  kultury,  którego  wybitnym

reprezentantem  (nie  tylko  w  skali  Polski)  był  Stefan  Szuman  (1889-

1972),  krakowski  profesor  (od  1928  r.)  psychologii  pedagogicznej,
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zajmujący się  sferą  wychowania  przez  sztukę  (wychowania  estetycznego:

piękno),  charakterologią  (wychowaniem  moralnym:  dobro),  sferą

poznania  (np.  sfera  myślenia  dziecka:  prawda).  Te  trzy  komponenty

(piękno,  dobro,  prawdę) znajdujemy także  w głównych tezach Bogusława

Żurakowskiego,  co świadczy o podjęciu  klasycznego modelu  wychowania

integralnego (mającego początek  w starożytności).  Bogusław Żurakowski

w  swojej  metodzie  wychowania  przez  li teraturę  urzeczywistnia  model

klasyczny  (realistyczny),  charakterystyczny  dla  integralnego  podejścia

wychowawczego  w  pedagogice  (arystotelizm,  neoarystotelizm).  Nie

zaniedbuje  on  żadnego  z  trzech  aspektów  wychowania  człowieka

(prawdy, dobra,  piękna),  lecz umiejętnie łączy je ze sobą,  wszechstronnie

integruje  w  swojej  pracy  z  młodzieżą  (tu:  z  młodzieżą  li teracką).

Wszechstronna  integracja  wychowania  jest  charakterystyczna  dla

personalistycznej  pedagogiki  kultury.  Tak  więc  opiekun  Koła  Młodych

SPP  jest  nie  tylko  w  teorii,  ale  i  w  praktyce,  personalistycznym

pedagogiem  kultury  (personalistycznym  pedagogiem  li teratury,  a  w

zasadzie  także  i  personalistycznym  pedagogiem  literatów,  tu:  młodych

literatów).

Tak  więc  Bogusław  Żurakowski  praktycznie  wprowadza  w  życie

zasadnicze,  klasyczne założenia pedagogiki  kultury,  obecne już u Stefana

Szumana.  W  Kole  Młodych  skupiają  się  na  ogół  młodzi,  wartościowi

ludzie  (nie  zawsze  studenci  polonistyki),  lecz  początkowo  jeszcze

nieukształtowani  osobowościowo  (czy  charakterologicznie),  obdarzeni

różnymi  temperamentami,  bardzo  zindywidualizowani  (młode

indywidualności).  Ogarnąć  zespół  tak  różnorodnych,  młodych  osób  nie

jest  (nie  było)  rzeczą  łatwą.  Jeszcze większą sztuką  jest  ukierunkować te

osoby  w  stronę  samowychowania  (samodoskonalenia,  autoedukacji).

Pedagogia  (sztuka  wychowawcza)  Bogusława  Żurakowskiego  opiera  się

raczej  na  wzmacnianiu  najdrobniejszych,  pozytywnych  zachowań

(pozytywnie  mocnych  stron  danej  osoby)  i  delikatnym  korygowaniu

zachowań niewłaściwych (słabości),  taktownie,  z  wyczuciem,  tak  aby nie

urazić  danej  osoby,  lecz  aby  osiągnąć  skutek  wychowawczy.  Takt

pedagogiczny,  o  którym pisano  już  przed  II  wojną  w  polskiej  li teraturze
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pedagogicznej  (m.  in.  Stefan  Szuman 8 ,  1939),  jest  niezbędnym

składnikiem  każdego  rodzaju  wychowania,  w  tym  wychowania  przez

literaturę. 

Wychowanie  przez  l iteraturę  jest  pojmowane  jako  wychowanie

człowieka  przez  wartości  kreowane  w  li teraturze,  a  także  jako

autowychowanie  człowieka  przez  wartości  l iteratury  tworzonej  przez

młodych  twórców  (autowychowanie  przez  li teraturę,  autoedukacja  przez

sztukę).  Literatura  piękna,  odpowiednio  ukierunkowana,  pozwala  na

uświadomienie  sobie  wartości,  umożliwia  także  rozpoznanie  wewnętrzne

siebie  samego  przez  młodego  człowieka.  W  literaturze  tworzonej  przez

młodych ludzi  odzwierciedla  się  ich  świat,  ich  życie,  ich  osobowość,  ich

indywidualizm  i  sfera  wartości  w  nich  samych  obecna  (indywidualna,

osobowa aksjosfera).  Dzięki  działaniom uświadamiającym aksjologicznie

(dzięki  nauce  rozpoznawania  wartości)  —  młodzi  ludzie  uczą  się

rozpoznawać  (nazywać)  świat  wartości,  w  końcu  rozpoznają  ów  świat

wartości  (aksjosferę)  w  sobie  samych  i  w  swoich  utworach  (aksjosfera

li teratury wypływa zaś  m.  in.  z  wewnętrznej  aksjosfery osoby twórcy).  Z

powyższego  powodu  —  wychowawcza  praca  Bogusława  Żurakowskiego

nad  charakterem  (i  osobową  aksjosferą)  młodych  twórców  jest  tak

istotna,  chodzi  bowiem  o  wewnętrzne  zharmonizowanie  hierarchii

wartości i  o dążenie do powstania dojrzałej  hierarchii wartości w młodym

człowieku,  który  następnie,  podjąwszy  pracę  nad  sobą,  samoświadomie

będzie  już  urzeczywistniał  w  tworzonych  przez  siebie  utworach

literackich  i  w  swoim  życiu  osobowym  —  ową  dojrzałą  aksjosferę,

uhierarchizowaną  właściwie,  pozwalającą  na  osiągnięcie  stanu

wewnętrznej  harmonii  w  aspekcie  dobra,  prawdy  i  piękna  (ważność

wartości  duchowych  nad  materialnymi,  istotność  wartości  wyższych,

pomocniczość wartości niższych itd.).  

Bogusław  Żurakowski  wyposaża  młodych  w  aksjologiczne

narzędzie  rozpoznawania  wartości,  ich  hierarchizowania,  rozumienia,

wybierania,  co  pozwala  na  świadome  wybory  wartości  (wolność

pozytywnie  rozumiana,  jako  wybór  dobra,  wybór  prawdy,  wybór  piękna).

Uczy on odpowiedzialności  za własne wybory (także li terackie,  twórcze),
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uczy  wolności  odpowiedzialnej,  stosownej  do  godności  człowieka.

Personalizm  metody  B.  Żurakowskiego  nie  ulega  watpliwości,  tym

bardziej ,  że  opiekun  ten  indywidualizuje  swoje  podejście  do  młodego

człowieka,  potrafi  go  wysłuchać  i  ukierunkować właściwie,  ku  dobru,  ku

prawdzie,  ku  pięknu,  ku  świętości.  Nie  dzieje  się  to  jednak  na  siłę,

wbrew  woli  młodego  wychowanka,  lecz  opiekun  (‘akuszer ’ Sokratejski)

tak  potrafi  pokierować  młodym  człowiekiem,  że  on  sam  wybierze

wartości,  a  odrzuci  antywartości  (na  tym  w  końcu  polega  istota

wychowania).  Bogusław  Żurakowski  (jako  dydaktyk  -  l iteraturoznawca)

czyni  to  w  Kole  Młodych  na  gruncie  l iteratury,  ale  owa  metoda

wychowania  przez  l iteraturę  zakorzeniona  jest  szerzej,  głębiej  w

wychowaniu  przez  wartości.  Aksjologiczna  pedagogia  Bogusława

Żurakowskiego  prowadzi  młodych  ludzi  do  samouświadomienia  sobie

wartości  w  tej  l iteraturze,  którą  tworzą,  oraz  w  tej  l iteraturze,  którą

czytają (lub której wysłuchują). 

Animacja  kultury,  z  którą  mamy  do  czynienia  niewątpliwie  w

przypadku  funkcjonowania  krakowskiego  Koła  Młodych  przy

Stowarzyszeniu  Pisarzy  Polskich  pod  egidą  Bogusława  Żurakowskiego

(od  lat  kilkunastu)  z  pewnością  jest  zjawiskiem  godnym  uwagi  i

naśladowania  jako wzorzec  wychowawczy (wychowanie  przez  li teraturę).

Należałoby  szczegółowo  przebadać  różne  aspekty  tegoż  zagadnienia

pedagogicznego,  które  wymagałoby  głębszego  ujęcia,  zastosowania

dodatkowych  narzędzi  badawczych  (innych,  niż  tylko  obserwacja

uczestnicząca).  Opiekun  młodych  literatów  (młodych  pisarzy-amatorów)

promuje  zachowania  szlachetne,  moralnie  słuszne,  proponuje  dobro  („zło

dobrem  zwycięża” 9),  nie  zmusza  do  niczego,  zadaje  pytania,  tak  aby

młody człowiek sam sobie odpowiedział,  czy postępuje właściwie (zasada

wzorczości,  zasada  naśladownictwa),  daje  przykład  własną  osobą

(harmonia,  spokój,  stabilność,  altruizm,  nakierowanie na dobro,  prawdę i

piękno,  sprawiedliwość,  miłość,  świętość,  wierność  wartościom

najwyższym,  przy zachowaniu  niezbywalnej  wolności  oraz  poszanowaniu

ludzkiej  godności).  Przyjmuje  on  w  swoim  postępowaniu  elementy

metody  Lindy  i  Richarda  Eyre’ów  (wartości  bycia,  wartości  dawania),
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ucząc  młodych  ludzi  wartości  w  zakresie  możliwym  i  niezbędnym  dla

młodzieży.  Nie  jest  to  w  wypadku  metody  Bogusława  Żurakowskiego,

oczywiście,  metoda  identyczna  z  metodą  L.  i  R.  Eyrów  (1993),  ale

niektóre  zasadnicze  kwestie  są  zbliżone  (np.  kwestia  powinności  uczenia

wartości,  niezbędna,  jak  uczenie  się  innych  rzeczy,  systematyczność  w

nauczaniu  wartości,  powtarzalność  w  nauczaniu  wartości,  nagradzanie

słowem mówionym  na  spotkaniu  lub  słowem  pisanym  — pisemną  opinią

opiekuna).  Nagrodą  jest  umożliwienie  (wspieranie)  debiutu  książkowego

młodego  twórcy  (widać  zmodyfikowanie  metody  Eyrów,  przeszczepienie

jej  na  grunt  wychowania  przez  li teraturę).  Bogusława  Żurakowskiego

metoda  wychowania  przez  li teraturę  jest  więc  wielowątkowa,

kompilacyjna,  polega  w  istocie  na  uczeniu  wartości  (metoda  uczenia

wartości)  i  wzmacnianiu  dobrych,  prawdziwych,  pięknych  zachowań

młodego człowieka.  

Inaczej  postępuje  się  z  małymi  dziećmi  w  uczeniu  wartości  (jak

uczą  Linda  i  Richard  Eyre’owie,  np.  zalecając  „tablice  honorowe”,

pogłaskanie  głowy  itd.),  a  inaczej  postępuje  się  z  młodzieżą  studencką

(jak  czyni  to  Bogusław  Żurakowski),  w  dodatku  z  młodzieżą  uzdolnioną

literacko,  posiadającą  zacięcie  do  li teratury,  często  —  prawdziwy talent

li teracki.  Nagrodami  wzmacniającymi  właściwe  (aksjonormatywnie)

zachowania  młodzieży  li terackiej  są  następujące  (skuteczne)  formy

afirmatywne: 

a) publiczna pochwała, wyrażenie uznania na forum dyskusyjnym; 

b)  wystawienie  (napisanie)  pozytywnej  opinii  (recenzji

krytycznoliterackiej)  umożliwiającej  wydanie  tomu  poetyckiego  przez

młodego  twórcę  (przez  dofinansowanie  druku  tego  tomu  przez  instytucje

państwowe lub samorządowe); 

c)  wystawienie  pozytywnej  opinii  (lub  poparcie  na  kwestionariuszu)  dla

kandydata  do  nagrody  np.  Nagrody  Miasta  Krakowa  (skierowanej  do

grona  młodych  twórców),  przy  czym  samo  przyznanie  owej  nagrody jest

niezależne  od  SPP  i  od  opiekuna  Koła  (jest  to  suwerenna  decyzja

stosownej  instancj i  Urzędu  Miasta,  tj .  Wydziału  Kultury),  lecz  często

była  (w  postaci  stypendium  twórczego)  przyznawana  wyróżniającym  się
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członkom  Koła  Młodych,  co  umożliwiło  im  z  kolei  np.  sfinansowanie

wydania własnego tomiku wierszy (książki);  

d)  napisanie  wstępu  lub  posłowia  do  wydawanego  tomu  wierszy

autorstwa młodego pisarza,  członka Koła Młodych (przy czym wstępy czy

posłowia  pisał  młodym  nie  tylko  opiekun  Koła,  ale  także  inni,  dojrzali

pisarze  krakowscy,  członkowie  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich,  tak

więc  krąg  osób  włączonych  w  proces  wychowania  przez  l iteraturę  był  tu

poszerzony mimowolnie lub intencjonalnie);

e)  nagradzanie  członka  Koła  Młodych  przez  umożliwienie  mu

publicznego  występu  litarackiego  (np.  w  Jamie  Michalika  podczas

prestiżowej  imprezy  pt.  Poezja  i  gwiazdy),  co  było  zawsze  dla  młodych

wielkim  przeżyciem  i  nobili tacją,  gdy  mogli  występować  na  scenie  ze

swoimi  wierszami,  czytając  je  dla  znakomitej  publiczności  li terackiej ,

złożonej  z  uznanych  pisarzy  krakowskich;  nadto  warto  tu  wskazać  na

pozytywne  doświadczenie  (obycie  się,  oswojenie  z  audytorium,

przełamanie  tremy,  namiastka  wieczoru  autorskiego  —  czytenie  jednego

wiersza własnego).

B.  Żurakowski  nawiązuje  do  tzw.  metody  „osobistego  przeżycia”

przygody (metody przeżyciowej),  znanej  w wychowaniu  (np.  w skautingu

gen.  Roberta  Stephensona  Smytha  Baden  Powella  czy  w  Ruchu  Światło-

Życie  ks.  Franciszka.  Karola  Blachnickiego),  przy  czym  tu  przedmiotem

osobistego  przeżycia  jest  tworzenie  i  odbiór  li teratury  (traktowane  jako

duchowa  przygoda  literacka  z  wartościami,  jako  osobista  wędrówka

młodego  człowieka  w  świecie  dobra,  prawdy  i  piękna,  dodajmy:

wędrowka z przewodnikiem-opiekunem).  

Zespół  wyżej  wymienionych  metod  (zbiór  tych  oraz  innych  form

„nagród”)  prowadzi  do  wzmocnienia  pozytywnych  tendencj i

aksjologicznych  w  osobie  młodego  człowieka  (nie  tylko  stricte

li terackich,  ale  (przede  wszystkim)  czysto  ludzkich:  moralnych,

osobowościowych, w tym: charakterologicznych w ogóle). 

Sumując,  należałoby  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  pedagogiczna

metoda  Bogusława  Żurakowskiego  w  zakresie  wychowania  przez

literaturę  (autowychowania  przez  li teraturę)  warta  jest  uwagi
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współczesnych  pedagogów  kultury  (współczesnych  teoretyków

wychowania  przez  sztukę,  dydaktyków  literatury  i td.)  oraz  wszelkich

animatorów  kultury  (praktyków)  prowadzących  np.  salony  li terackie

(fixy)  czy  warsztaty  li terackie  lub  tym  podobne  przedsięwzięcia  czysto

społeczne,  służące kulturze.  Warto  zatem szerzej  rozpowszechnić  metodę

Bogusława Żurakowskiego (jego pedagogię, czyli  sztukę wychowania). 

Od  wychowawcy  wychowującego  przez  l iteraturę  (tzw.

wychowawcy  literackiego)  wymaga  się  silnej  osobowości,  dobrego

charakteru  moralnego,  biegłości  w sprawach literatury,  znajomości  zasad

aksjologii  (etyki,  estetyki),  znajomości  zasad  wychowania

(aksjologicznych  podstaw  wychowania).  Opiekun  młodych  twórców

oddziałuje nie  tylko kompetentnie wypowiadanym słowem, ale całą  swoją

osobą  (na  zasadzie  wzorczości  i  naśladownictwa),  pociągającą  młodych

ku  dobru,  prawdzie  i  pięknu  (przeżycie  i  świadectwo).  Opiekun  młodych

literatów  (wychowawca  literacki,  wychowawca  przez  li teraturę)  nie

powinien  nigdy  jednak  wskazywać  własnej  osoby  za  wzór

(samochwalenie  się)  ani  też  nie  powinien  nigdy  wskazywać  własnej

poezji  (jeśli  ją  tworzy)  za  wzór  młodym,  bo  to  osłabiłoby oddziaływanie

(zasada  skromności).  Opiekun  li teracki,  jako  społecznik,  wszak  za  jego

pracę z  młodymi li teratami mu nie płacą,  traktuje swoją działalność  jako

służbę,  jako  posługę  duchową  (dla  młodych)  i  warsztatową  (młodym).

Bogusław  Żurakowski  nigdy  też  przy  żadnej  okazji  nie  wskazywał

młodym  na  swoją  własną  osobę  jako  na  ewentualny  wzór  do

naśladowania,  ani  też  wskazywał  na  swoją  twórczość jako na wzorzec  do

powielania przez młodych, czyli  stosował się do jednej z zasad opisanych

przez  Stefana  Szumana  (zasada  usuwania  się  wychowawcy  estetycznego

w  cień,  bo  wychowują  dzieła  sztuki,  a  sam  wychowawca  ma  być  tylko

istotnym pomocnikiem w procesie  wychowania,  działającym jednak nie w

imieniu  swoim  własnym,  czy  też  na  rzecz  imienia  własnego,  lecz  w

imieniu  sztuki  dla  wychowania  drugiego  człowieka).  Pedeutologia

„wychowawcy  estetycznego”  (termin  S.  Szumana),  którym  to

wychowawcą  jest  niewątpliwie  od  lat  także  i  Bogusław  Żurakowski,

warta  jest  zaznaczenia  i  odrębnego  opisu.  Mamy  tu  do  czynienia  z

1



wychowawcą  literackim  (wychowawcą  przez  l iteraturę,  wychowawcą

wychowującym przez  wartości  li teratury,  ale  też  i  dydaktykiem li teratury

zarazem).

Sumując,  należy  zwrócić  uwagę,  że  metoda  (narzędzie  pedagogii)

Bogusława  Żurakowskiego  w  zakresie  wychowania  przez  l iteraturę

(autowychowania  przez  l iteraturę)  jest  godna  polecenia  i  warta  opisu,

analizy oraz wyjaśnienia ze  zrozumieniem,  a następnie  wcielenia  w życie

przez animatorów kultury li terackiej  (głównie fi lologów-pedagogów). 

Problem  kształtowania  młodych  eli t  pióra  jest  (jako  zagadnienie

badawcze)  procesem  wartym  podjęcia,  bo  słusznie  zostało  to  zauważone

to współcześnie przez innego dydaktyka kultury (i  weszło już do polskiej

kultury  narodowej),  że  „Kto  myśli  na  rok  do  przodu,  sieje  zboże,  na

dziesięć  lat  —  sadzi  las,  daleko  w  przyszłość  —  kształci  i  wychowuje

dzieci  i  młodzież”.  Pedagogika  kultury  społecznej  znajduje  w

wychowaniu  przez  li teraturę  stosowny  obszar  wychowawczy  młodych

ludzi.  W  wypadku  wychowania  młodzieży  li terackiej  ważne  jest  jej

aksjologiczne  ukształtowanie  w  duchu  dojrzałej  hierarchii  wartości,  w

umiłowaniu  wyższych  wartości  (duchowych),  bo  to  od  dzisiejszych

młodych  zależy  jutro  Narodu.  Im  więcej  wartościowych  ludzi  piszących

się  wychowa,  tym  większe  są  szanse,  że  elity  jutra  nie  ulegną

degrengoladzie  moralnej  (deterioryzacji)  i  nie  pociągną  za  sobą  rzesz

czytelników,  czytających  ich  teksty.  Słowem  można  wzmocnić  drugiego

człowieka,  ale  także  słowem można  zabić  drugiego  człowieka.  Bogusław

Żurakowski,  zdając  sobie  sprawę  z  nieprzemijającej  potęgi  słowa,

próbuje  w  erze  obrazu  (erze  kultury  obrazkowej)  od  lat  integralnie

kształtować  młodych  li teratów  w  duchu  miłości  wartości  wyższych,

kształtować  w  nich  patriotyzm,  wrażliwość  na  prawdę,  dobro,  piękno.

Owe  działania  mają  ograniczony  zasięg,  jednak  nic  nie  stoi  na

przeszkodzie,  aby w innych miastach,  na  większą  skalę,  podjąć  działania

wychowawcze nakierowane na młodych ludzi,  stosując metodę Bogusława

Żurakowskiego.  Aksjologia  pedagogiczna  nie  istnieje  w  oderwaniu  od

rzeczywistości,  lecz  jest  integralnie  w  tę  rzeczywistość  wpisana.  „Takie

będą  Rzeczypospolite,  jakie  ich  młodzieży  chowanie”  —  jak  pisał
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kanclerz  i  hetman  Jan  Zamoyski  (założyciel  Akademii  Zamojskiej).  Tu

zaś  zdanie  nowożytnego  myśliciela  należałoby sparafrazować,  pisząc,  że

taka  będzie  polska  li teratura,  jakie  polskich  pisarzy  wychowanie.  To

bowiem  z  wnętrza  osoby  wychodzi  na  światło  dzienne  świat  wartości  i

promieniuje  na  innych  poprzez  np.  li teraturę,  lecz  aby  owo  światło

duchowości  mogło  w  pełni  zajaśnieć  w  danej  osobie  (np.  młodym

twórcy),  trzeba  je  tam  wpierw  obudzić,  wspomóc.  Zdaje  sobie  z  tego

sprawę  Bogusław  Żurakowski,  konsekwentnie  uprawiając  pole

wychowania  przez  l iteraturę  (także  l iteraturę  dla  dzieci,  ale  to  jest

odrębne  zagadnienie  badawcze),  w  szczególności  zaś  wychowując

młodych  li teratów,  którzy,  jeśli  nawet  nie  zostaną  wybitnymi  pisarzami

(o  szerokiej  recepcji  wśród  czytelników),  to  przynajmniej  w  swoich

środowiskach będą  oddziaływać pozytywnie  na  innych  (w ramach swoich

skromnych możliwości). 

Abstrakt (Streszczenie) po polsku / Abstract (Summary) in Polish

Dr hab. Bogusław Żurakowski, prof. UJ, literaturoznawca, pedagog, twórca i kierownik

Zakładu Pedagogiki Kultury UJ, prezes krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy

Polskich  (SPP),  wypracował  oryginalną  i  relewantną,  aksjologiczną  metodę

wychowania młodzieży przez literaturę. Metodę tę stosował w praktyce w krakowskim

Kole  Młodych  SPP od  lat  dziewięćdziesiątych  XX  w.  Artykuł  ukazuje  całościowo

wychowawcze  metody  Żurakowskiego,  ich  aksjologiczne  korzenie,  szczegółowe

sposoby  realizacji.  Metody  te  mają  zastosowanie  w  amatorskim  życiu  literackim

młodzieży, w dydaktyce literatury (samokształcenie literackie).

Słowa klucze po polsku / Key words in Polish:

językoznawstwo,  kulturoznawstwo,  literaturoznawstwo,  nauki  o  mediach,  nauki  o

poznaniu  i  komunikacji  społecznej,  pedagogika,  psychologia,  socjologia,  sztuki

teatralne, Żurakowski Bogusław (1939-), pedagogika aksjologiczna, pedagogika kultury,

wychowanie,  aksjologia,  kultura,  wychowanie  przez  sztukę,  kultura  artystyczna,

wychowanie  literackie,  wychowanie  przez  literaturę,  wychowanie  do  literatury,
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wychowanie młodzieży, młodzież, hobby, pedagogika czasu wolnego, kultura literacka,

życie  literackie,  Stowarzyszenie  Pisarzy  Polskich,  Kraków,  Koło  Młodych  przy

Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Krakowie, pisarze, pisanie, poezja, proza, dramat,

edukacja  poetycka,  edukacja  prozatorska,  edukacja  krytycznoliteracka,  metody

wychowawcze,

Abstrakt (Streszczenie) po angielsku / Abstract (Summary) in English

Boguslaw Zurakowski (Bogusław Żurakowski) PhD, doctor with habilitation, professor

at the Jagiellonian University in literary studies and pedagogy, is a founder and a chief

of the Department of Pedagogy of Culture at the Jagiellonian University and  a president

of  Cracow  Branch  of  the  Polish  Writers  Association.  He  created  the  original  and

relevant,  axiological method of upbringing youth through literature. He has used the

method  to practice in Cracow Young Writers Circle at the Polish Writers Association

since  the  90.  years  of  the  20.  century.  The  article  presents  comprehensively

Zurakowski's educational methods, their axiological background, especially the ways of

implementation.  The  methods  may be  used  to  in  amateurish  youth  literary life,  in

didactics of literature (literary self-education).

Słowa klucze po angielsku / Key words in English:

linguistics,  cultural  studies,  literature,  media studies,  science of cognition and social

communication,  pedagogy,  psychology,  sociology,  theater  studies,  Zurakowski

Boguslaw (1939-), axiological pedagogy, pedagogy of culture, education, upbringing,

axiology, culture, education through art,  artistic culture, literary education,  education

through  literature,  education  in  literature,  youth  education,  youth,  hobby,  leisure

education,  literary  culture,  literary  life,  the  Association  of  Polish  Writers,  Krakow

(Cracow), Young Circle (Group of Young Writers) at the Association of Polish Writers

in Krakow, writers, writing, poetry,  prose,  drama, poetry education,  prose education,

critical and literary education, educational methods,
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