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1 Jest to poszerzona i poprawiona wersja tekstu opublikowanego w „Edukacja Otwarta” 2006, 
nr 10/02(19/20). 

Wprowadzenie
Poszukiwanie, odkrywanie czy też budowanie podstaw aksjologicznych kon
cepcji pedagogicznych jest zadaniem często podejmowanym wśród badaczy- 
-pedagogów. Działania takie, niezależnie od tego, czy sprowadzają się do badań 
empirycznych o charakterze sondażowo-diagnostycznym, czy polegają na anali
zie stosownych źródeł, czy są wyprowadzane z szerszych założeń filozoficznych 
(antropologicznych), teologicznych lub nawet z ideologii - zazwyczaj odsłania
ją podstawy aksjologiczne danej koncepcji bądź teorii pedagogicznej w postaci 
określonego systemu wartości. Może on posiadać wówczas mniej lub bardziej 
precyzyjne cechy charakterystyczne, które sprowadzają się do najbardziej istotne
go (jakościowo) opisu danej koncepcji. Taki „konkretnie określony” system war
tości jest dla pedagoga praktyka punktem odniesienia, źródłem z którego czerpie 
inspiracje. Stanowi także kryterium, na podstawie którego pedagog praktyk wery
fikuje słuszność swoich działań - jeśli dana koncepcja została wybrana w sposób 
świadomy i wolny. Aksjologiczne podstawy są tym elementem każdej koncep
cji pedagogicznej, który stanowi o jej istocie. Pedagogika zaczyna się i nabiera 
określonego sensu dopiero wtedy, kiedy zostanie wypełniona wartościami - co 
podkreślało już wielu pedagogów. 

W realizacji sformułowanego wyżej tematu chciałabym dokonać oglądu „ak
sjologicznych podstaw” jako pewnej całości leżącej u podstaw konkretnych kon
cepcji wychowania. Zasadniczym celem poniższych rozważań jest ukazanie tych 
aspektów i elementów teorii aksjologicznych, których istota i treści pozwala
ją na niepozostawanie w sprzeczności z religią katolicką, a podstawowe założe
nia czynią możliwymi do przyjęcia w katolickich koncepcjach pedagogicznych.  
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„Możliwymi do przyjęcia” także w tym znaczeniu, że nie naruszają sensus cat- 
holicus - tak jak definiował go J. Woroniecki. Dopełnieniem byłoby tu ukazanie 
„aksjologicznych podstaw” w stosunku do innych współkonstytuujących koncep
cję pedagogiczną elementów - bez szczegółowej charakterystyki składającego 
się nań systemu wartości. Kolejnymi celami są: po pierwsze ukazanie różnorod
ności, barwności, atrakcyjności aksjologicznych źródeł, z których czerpie swoje 
podstawy pedagogika katolicka; po drugie ukazanie pewnego jednolitego rdze
nia systemów wartości stojących u podstaw różnorodnych koncepcji pedagogiki 
katolickiej. Realizacja tego zamierzenia służy podkreśleniu faktu, że nie każda 
aksjologia - także taka odwołująca się do wartości świętych czy duchowych 
- może stanowić „aksjologiczną podstawę” w katolickich koncepcjach peda
gogicznych. 

Dlaczego sięgam do koncepcji pedagogiki katolickiej? Otóż wydaje się, że 
współcześnie zasługują one na renesans. Dzisiaj, w dobie powszechnej bezrad
ności wychowawców, mogą stać się impulsem wzmagającym skuteczność wy
chowania. Oprócz sprzyjających efektywności wychowania powinności i norm 
(w nich zawartych), uruchamiają one w wychowaniu i samowychowaniu środki 
nadprzyrodzone (co dla wierzących jest rzeczą istotną. Ponadto z reguły nie za
ciemniają obrazu uzasadnień, argumentów i rozwiązań czerpanych z filozofii, re- 
ligii czy psychologii2. Klarowność wszelakich założeń w katolickich koncepcjach 
pedagogicznych jest wyjątkowo wysoka. 

2 Zwróciła na to uwagę K. Olbrycht, pisząc o systemie pedagogicznym J. Woronieckiego, że 
jest on, »zakorzeniony nie tylko w klasycznej filozofii, ale w religii katolickiej, zawiera także omó
wienie roli, jaką w wychowaniu personalistycznym odgrywają środki nadprzyrodzone, oraz wiele 
konkretnych postulatów dotyczących wychowania religijnego, jednak zagadnienia te są przedsta
wiane tak jasno i klarownie, że pozwalają wyodrębnić racje religijne, filozoficzne i psychologiczne”. 
Taż, Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000, s. 164. Tu warto 
podkreślić, że autorka ta analizuje tytułową triadę naczelnych wartości, ale odnoszenie ich do religii 
katolickiej nie jest zadaniem tej pracy. 

Odniesienie się do pedagogicznych koncepcji katolickich w kwestii aksjolo
gicznych podstaw pozwala-jak się wydaje - uzyskać w miarę jednolite stanowi
sko dotyczące miejsca i rangi tej kategorii we wskazanym obszarze (wydaje się, 
że bardziej ryzykowna byłaby próba uzyskania takiego stanowiska w stosunku do 
koncepcji mieszczących się w niepomiernie szerszym nurcie pedagogiki chrześ
cijańskiej). 

Mówiąc o pedagogice katolickiej, mam na myśli systemy samodzielnych kon
cepcji pedagogicznych o podstawach ontologicznych, antropologicznych, aksjo
logicznych, a przede wszystkim teologicznych mieszczących się w filozofii i te
ologii chrześcijańskiej i wpisujących się w kulturotwórczą (w tym formacyjną) 
misję Kościoła katolickiego, posiadających pewne łączące je elementy, między 
innymi integralny stosunek do osoby wychowanka. 

Wychodząc poza przywoływane tu koncepcje katolickie, należy zauważyć, 
że koncepcje pedagogiczne z reguły zakorzeniając się w konkretnej filozofii, 
najczęściej osadzają się także w jakiejś religii (na przykład w koncepcji Marii 
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Montessorii religia odgrywała niezmiernie istotną rolę, rozważania o człowieku 
Emmanuela Levinasa także mają aspekty religijne, chociaż nie katolickie) - co 
nie zawsze bywa przedmiotem uwagi pedagogów w kwestii istotności religii dla 
wychowania. To osadzenie w religii dokonuje się różnymi drogami, na których 
zazwyczaj decydującą rolę odgrywają twórca koncepcji i jego stanowisko w spra
wie religii oraz jej miejsce w etosie tegoż twórcy. I tak, koncepcja pedagogiczna 
może: deklaratywnie nie wiązać się z żadną religią; wiązać się w sposób świa
domy, zdeklarowany, celowy z konkretną religią; zawierać rozwiązania warun
kowane konkretną religią, przenoszone bezwiednie jako określona mentalność, 
własne priorytety, oczywiste prawdy. 

Pedagogika katolicka, jak wiadomo, mieści się w szerszym nurcie pedagogi
ki chrześcijańskiej i zarazem personalistycznej - innymi słowy, każda katolicka 
koncepcja wychowania jest zarazem chrześcijańska i personalistyczna. Relacja 
odwrotna zdaje się nie zachodzić, bowiem nie każdy personalizm jest chrześ
cijański, tym bardziej katolicki. Uwaga powyższa, jak wynika z kontaktów ze 
współczesnymi pedagogami praktykami, nie wydaje się bezużyteczna, bowiem 
pojawia się tu niekiedy brak pewności dotyczący klarownych usytuowań wymie
nionych pedagogik względem siebie. 

1.  Miejsce pedagogiki katolickiej na mapie koncepcji i nurtów 
pedagogicznych

Istniejące we współczesnych podręcznikach akademickich próby klasyfikacji wy
stępujących obecnie nurtów pedagogiki, mimo autentycznej ich wielości, z reguły 
nie wymieniają nurtu pedagogiki katolickiej jako systemu samodzielnych kon
cepcji pedagogicznych o jednolitych podstawach teologicznych, a także ontolo
gicznych, antropologicznych, aksjologicznych. Niejako zamiennie (choć jest to 
dyskusyjne sformułowanie i dyskusyjny zabieg) - we współczesnych podręczni
kach akademickich wymieniany jest nurt pedagogiki personalistycznej i pedago
giki religijnej3. Jedynie w obrębie tychże można odnajdywać założenia pedago
giki katolickiej, wnioskując pośrednio o ich obecności, identyfikując priorytety 
pedagogiki katolickiej z zawartymi tam założeniami. Jest to jednakże zabieg in
telektualnie możliwy dla znawców tej pedagogiki. Opisy koncepcji pedagogiki 
personalistycznej czy różnorodnych jej elementównie są tworzone na potrzeby 
wychowywania zgodnego z duchem na przykład religii katolickiej. Bezpośred
nich, znaczących odniesień do istoty pedagogiki katolickiej teksty takie z reguły 
nie zawierają ani poprzez nawiązanie do aktualnej wykładni doktryny wycho
wawczej Kościoła katolickiego, ani poprzez odniesienia do tradycji wychowania 

3 Por. np. Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red. ), t. 1, Warszawa 
2003. 



16 Janina Kostkiewicz

katolickiego w Europie czy do autorskich koncepcji przedstawicieli pedagogiki 
zwanej ongiś katolicką4. 

4 Wśród katolickich koncepcji pedagogicznych do bardziej znaczących należy zaliczyć koncep
cje autorstwa np. J. Woronieckiego i B. Żulińskiej skonkretyzowane w tekstach: J. Woroniecki, Pro
gram integralnej pedagogiki katolickiej, „Ateneum Kapłańskie” 1947, t. 47; tegoż, Uniwersytety kato
lickie, w: Oświata katolicka i uniwersytety katolickie, Lublin 1930; B. Zulińska, Zadania katolickiego 
wychowawcy wobec nowoczesnych prądów w nauczaniu, „Ruch Katolicki” 1933, R. III, nr 9-10. 

5 Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 261-277. 
6 Leksykon pedagogiki religii, C. Rogowski (red. ), t. 1, Warszawa 2007. 
7 B. Milerski, Pedagogika religii, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, Z. Kwieciński, 

B. Śliwerski (red. ), t. 1, Warszawa 2003, s. 263. 

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce dość znaczące rezultaty badań na
ukowych, przejawiające się między innymi wyodrębnieniem wśród współczes
nych kierunków pedagogicznych pedagogiki religii. Namacalnymi tego efektami 
są na przykład: rozdział Pedagogiki religii we wspomnianym już podręczniku5 
oraz Leksykon pedagogiki religii6 (914 stron) pod redakcją Cypriana Rogowskiego 
i pojedyncze publikacje pedagogów - także ze środowisk katolickich. Inicjatywy 
te, z jednej strony niezwykle cenne, nawiązując do istniejącego w Niemczech kie
runku pedagogiki religii (którego początek datowany bywa na początek minionego 
wieku), odsuwają zagadnienie konfesyjności na dalszy plan. 

W ogólnym spojrzeniu należy podkreślić, że pedagogika religii nie może być 
utożsamiana z pedagogiką katolicką ani pedagogiką żadnego z Kościołów (mimo, 
że w jej obrębie najwięcej dotychczas mieli do powiedzenia protestanci). Tego 
typu utożsamianie, jak się okazuje, niestety jest możliwe wśród praktyków wy
chowania (także katolickiego) i w praktyce zachodzi szczególnie wtedy, kiedy 
pedagogikę religii uprawiają duchowni konkretnego wyznania. Częstym efek
tem tego jest pozór jakoby ich myśl, ich naukowe prace były reprezentatywne 
dla wyznania, z którego wywodzą się duchowni - gdy tymczasem uprawiają ją 
w sposób ponadkonfesyjny, religioznawczy, na poziomie ogólność przekraczają
cym wyznanie. 

W obrębie pedagogiki istnieją różnorodne próby porządkowania zjawiska pe
dagogiki religii. Bogusław Milerski prezentuje trzy sposoby definiowania statusu 
naukowego pedagogiki religii: 

a) pedagogika religii to kierunek badań w ramach teologii i zarazem jej na
uka pomocnicza, będąca uzupełnieniem katechetyki i częścią teologii pastoralnej 
(praktycznej), wytwarzający wiedzę stosowaną; 

b) pedagogika religii to „kierunek badań i dyscyplina naukowa o charakterze 
teologicznym i pedagogicznym, wytwarzająca podstawową wiedzę humanistycz
ną i społeczną oraz dodatkowo wiedzę stosowaną. (... ) tak rozumiana pedagogi
ka religii stara się uwzględnić w równym stopniu obie perspektywy poznawcze, 
a mianowicie teologiczną i pedagogiczną, podkreślając zarazem konieczność in
terdyscyplinarnego badania procesów edukacji religijnej”7; 

c) pedagogika religii ma charakter ponadkonfesyjny i religioznawczy, 
z tych względów jest uprawiana poza teologią. W ramach edukacji religię trak
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tuje się jako uniwersalny fenomen posiadający udział w osiąganiu pełni człowie
czeństwa i demokracji8. 

8 Tamże. 
9 Leksykon pedagogiki..., Przedmowa. 
10 Tamże, s. 518-571. 
11 Tamże, s. 839-891. 

W trzecim ujęciu pedagogika religii - najprościej mówiąc, uznaje jedynie fakt 
formacyjnego oddziaływania każdej religii. W Przedmowie do wspomnianego 
wyżej Leksykonu pedagogiki religii C. Rogowski piszę: „wychowanie religijne 
ma właściwe sobie miejsce we wszystkich kulturach świata i, co więcej, związane 
jest z ich rozwojem i tożsamością człowieka”9. Wprowadzenie w pedagogikę re
ligii zawarte w powyższej Przedmowie zawiera odniesienia do dokumentów So
boru Watykańskiego II, a także poprzez swoich współtwórców kontekst chrześ
cijański czyni niejako pewną oczywistością, lecz przymiotnika katolicki(-a) ani 
odnośnie do wychowania, ani odnośnie do pedagogiki nie posiada. Brak w tym 
Leksykonie hasła „pedagogika katolicka”, są natomiast uwzględnione takie hasła 
jak: „pedagogika”, „pedagogika czasu wolnego”, „pedagogika doznań”, „peda
gogika egzystencjalna”, „pedagogika jako nauka”, „pedagogika kościelna”, „pe
dagogika mediów”, „pedagogika moralności”, „pedagogika personalistyczna”, 
„pedagogika postmodernizmu”, „pedagogika prenatalna”, „pedagogika religii”, 
„pedagogika religii w Niemczech”, „pedagogika społeczna”10. Można zauważyć, 
że niektóre hasła kontekstowo nawiązują do chrześcijaństwa i w pewnej mierze 
uwzględniają dorobek autorów katolickich. 

Podobnie rzecz się ma z hasłem „wychowanie katolickie” - Leksykon go nie 
zawiera. Istnieją natomiast takie hasła jak: „wychowanie”, „wychowanie do dialo
gu i tolerancji”, „wychowanie do modlitwy”, „wychowanie do pokoju”, „wycho
wanie ekumeniczne”, „wychowanie elementarne”, „wychowanie estetyczne”, 
„wychowanie prozdrowotne”, „wychowanie religijne i moralne”, „wychowanie 
w religiach świata”11. Tu warto dodać, że wielu autorów powyższych haseł to 
księża katoliccy, co w praktyce oznacza, że pedagogika religii w Polsce najczęściej 
sięga do katolicyzmu lub pozostaje na wysokim, ponaddoktrynalnym poziomie ogól
ności swoich ustaleń pedagogicznych. 

Podane wyżej przykłady pochodzą tylko z dwu znaczących dla pedagogiki 
dzieł, ale nie są one wyjątkiem. Analiza innych dzieł i innych wymiarów nauko
wego życia pedagogiki i pedagogów przynosi podobne rezultaty. Co dalej ozna
cza odsłaniana wyżej naukowa promocja pedagogiki religii? 

W uruchomionym procesie rozwijania pedagogiki religii, przy wyraźnej ten
dencji uczonych do pomijania znaczenia konfesji (pomijania nie tylko określeń: 
katolicka, katolicki, ale także treści moralno-społecznych i innych, wypływają
cych z jej istoty), pedagogika religii staje się (paradoksalnie) nauką ulokowaną 
poza wyznaniem, inaczej „ponad wyznaniem”. Uskutecznia się zatem głównie 
trzeci z jej modeli, opisany przez B. Milerskiego. Fakt ten może sprzyjać jej roz
wojowi jako teorii pedagogicznej, nie służy jednak praktyce pedagogicznej. Nie 
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służy rozwojowi pedagogiki w jej warstwie związanej z wiarą, z istotą konkret
nej religii - katolickiej, protestanckiej, którejkolwiek innej. Budując pedagogikę 
religii jako teorię formacyjnego oddziaływania na człowieka, buduje się swoistą 
konstrukcję teoretyczną, którą można wypełnić tą lub inną, każdą religią. Isto
ta religii, jej specyfika, treści religijne stają się drugorzędnymi. 

Z wychowawczego (praktycznego) punktu widzenia oznacza to zatrzymanie 
się uczonego - pedagoga - w połowie drogi. Oznacza to wykrycie „mechani
zmów” bez ulokowania ich w „realiach” życia człowieka i zarazem „realiach” 
wychowania. Pedagogika religii uprawiana bez (lub: poza, inaczej: z wyłącze
niem) konkretnego wyznania, konkretnej wiary jest specyficzną formą sekulary
zacji, niezależnie od tego, czy jest ona zamierzona, czy nie. Pedagogika religii, 
uznając „duchowość” jako fakt i element natury ludzkiej, opowiada się za potrze
bą całościowego, integralnego oddziaływania wychowawczego umożliwiającego 
dopełnienie rozwoju osobowości poprzez obecność religii. W tej sytuacji istota 
wiary (tej czy innej) z pozycji sacrum schodzi na pozycję dalszą, niemalże swois
tego „instrumentarium”. 

Wyżej zasygnalizowany stan rzeczy rodzi oczywiste konsekwencje zarówno 
w wymiarze (1) teoretycznym, jak i (2) praktycznym. W pierwszym przypadku 
tworzenie wiedzy, rozwijanie nauki może stawać wobec pokusy zawężenia pola 
badawczego - co na gruncie pedagogiki sprowadza się do odsłaniania mechani
zmów i znaczeń, które religia - każda religia - odgrywa w rozwoju, w kształtowa
niu się osobowości człowieka, jego tożsamości. W wymiarze drugim, praktycz
nym - wychowawca praktyk w obrębie wychowania w danej religii (na przykład 
katolickiej czy protestanckiej) nie otrzymuje bezpośredniej oferty praktycznych 
wskazówek wynikających z ustaleń naukowych. Rezultaty badawcze pedagogów 
religii nie są wtedy kierowane wprost do wychowawcy konkretnego obszaru re
ligijnego (wyznania), bowiem wcześniej wymagają nasycenia i wypełnienia treś
ciami tej lub innej religii/wiary, co - wymagając umiejętności i czasu - jest oczy
wistym utrudnieniem. 

Sytuacja powyższa jest niewątpliwie okolicznością sprzyjającą zaprzepasz
czaniu tradycji i dorobku myślicieli i koncepcji katolickich. Nie zapominając 
o edukacyjnej (naukowej i wychowawczej) roli pijarów, jezuitów, salezjanów, 
michalitów, dominikanów, urszulanek, prezentek i innych zgromadzeń zakon
nych, należałoby brać pod uwagę pedagogię katolicką wpisaną w dzieło Jana Pa
wła II. Pedagogia, którą niósł Europie i światu, młodzieży i starcom, bogatym 
i usuniętym na margines - była pedagogią w pełni katolicką i istotę katolicy
zmu najpełniej oddawała. Hołd, jaki świat Mu oddał, hołd niemający równych 
we współczesnym świecie, był przede wszystkim oddany dziełu Jego katolickiej 
pedagogii12. Ta nowoczesna katolicka pedagogia przepełniona miłością do 
człowieka, do wszelkich narodów i ras, była zbudowana przede wszystkim na 

12 Powyższy fragment punktu 1. niniejszego tekstu jest rozszerzoną wersją części mojego arty
kułu O potrzebie pedagogiki katolickie jako specjalności uniwersyteckich studiów pedagogicznych, 
„Pedagogikia Katolicka” 2007, nr 1, KUL JP II. 
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głębokiej znajomości natury ludzkiej i współczesnego świata. Poszczególne kon
cepcje pedagogiczne w jej obszar się wpisujące, pozostając przy pewnym wspól
nym rdzeniu aksjologicznym, promująróżne wartości jako zabezpieczające dobro 
wychowanka, czerpiąc z różnorodnych źródeł filozoficznych. 

2.  Różnorodność ujęć podstaw aksjologicznych w koncepcjach 
pedagogiki katolickiej

Filozofią kojarzoną najczęściej z wyznaniem rzymskokatolickim jest tomizm 
(chociaż nie tylko). W znanej i popularnej wśród pedagogów literaturze naukowej 
fakt ten potwierdza G. L. Gutek, mówiąc o „realizmie teistycznym, czyli tomi- 
zmie”. Podstawami filozoficznymi dla pedagogiki katolickiej będzie taki właśnie 
realizm oraz wiele prób jego rozwinięcia i wzbogacenia (czego dobrym przykła
dem jest filozofia Karola Wojtyły). Chociaż tomizm jest uznawany za dominu
jącą formę realizmu teistycznego i najczęściej bywa on „historycznie kojarzony 
z wyznaniem rzymskokatolickim, to jednak nie wszyscy realiści tomistyczni czy 
tomiści są katolikami. I odwrotnie, nie wszyscy chrześcijanie są realistami te- 
istycznymi. Święty Augustyn i inni ojcowie Kościoła przyjmowali stanowisko 
idealistyczne”13. Koncepcje pedagogiczne o rysie katolickim wiążą się zatem 
z różnymi filozoficznymi uzasadnieniami, zachowując stałość założeń teologicz
nych. Na potrzeby niniejszego opracowania przywołuję tylko wybrane założenia 
i dokonania niektórych filozofów i pedagogów, pozostające w związkach z „ak
sjologicznymi podstawami” koncepcji pedagogicznych. 

13 G. L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003, s. 55. 
14 Cz. S. Bartnik, Historia filozofii. Lublin 2001, s. 425. 

2. 1.  Aksjologiczne podstawy w pedagogice opartej na realizmie 
tomistycznym

Wyodrębnienie się aksjologii jako autonomicznej nauki jest lokowane w przeło
mie XIX i XX wieku, jednak problem wartości był stale w jakiś sposób obecny 
w filozofii. Ona „właściwie zawsze zajmowała się wartością, i to nie tylko na 
terenie etyki czy estetyki, lecz również metafizyki. Wartością dla metafizyka jest 
każda doskonałość bytu, stąd według niektórych i metafizyka jest poznawaniem 
wartości”14. Fakt ten jest istotny dla koncepcji pedagogiki realistycznej, o czym 
niżej. 

Każda koncepcja pedagogiczna wiąże się z pewnymi założeniami czy pod
stawami filozoficznymi, bowiem z jakiejś filozofii ona wyrasta - choć bywają 
koncepcje próbujące tego nie czynić. Nie oznacza to, że ich myślenie, ich wizje 
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pedagogiczne takowych związków nie mają, a czego sobie ich twórcy mogą nie 
chcieć uświadamiać. Przeświadczenie o takim stanie rzeczy reprezentuje M. Go- 
gacz, który twierdzi, że: „1) Współczesna pedagogika nie opiera się na teorii 
człowieka, trzeba więc przywrócić jej więź z antropologią filozoficzną; 2) Współ
czesna pedagogika wiąże się z błędną teorią człowieka, którą trzeba porzucić. 
Błędna teoria człowieka jest zawsze osadzona w idealistycznym nurcie filozofii; 
3) Trzeba oprzeć pedagogikę na teorii człowieka zgodnej z jego bytową strukturą. 
Tę zgodność zapewnia realistyczny nurt filozofii”15. 

15 M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 7. W kolejnej swej pracy Osoba 
zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie (Warszawa 1997, s. 101) M. Gogacz piszę, że rozumienie 
jest czynnością, a więc cechą człowieka - nie może być samodzielnym bytem, jak chce idealizm. „Tę 
tezę głosi Platon, także Plotyn, z kolei Descartes, wyraźnie Kant i Hegel, dziś Heidegger i wspierają
cy się na jego myśli niektórzy teologowie, którzy po prostu «nie wiedzą, co czynią». Idealizm w tych 
aktualnych wersjach nie może stanowić orientacji intelektualnej szkoły katolickiej”. 

16 Cyt. za: H. Gajdamowicz, Historyczność i uniwersalizm aksjologicznych przesłanek edukacji, 
referat wygłoszony na konferencji „Aksjologia podstawą modernizacji systemu edukacji i współ
czesnej dydaktyki”, Płock 2007. 

17 M. Gogacz, Podstawy..., s. 37. 

Za realistycznymi podstawami filozoficznymi w koncepcjach pedagogicznych 
opowiadają się ponadto Mieczysław Albert Krąpiec, Karol Wojtyła, Teresa Ku- 
kołowicz, Krzysztof Kalka, Wiesława Wołoszyn-Spirka i inni. Pedagogika katoli
cka, wiążąc się z filozofią realistyczną, ściślej z tomizmem i neotomizmem, które 
uznają pierwszeństwo bytu przed ujmującą go myślą, konsekwentnie do tego, we 
właściwy sobie sposób będzie definiować wartości. Z takiego właśnie powodu 
definicja wartości M. A. Krąpca mówi, że wartość jest to jakość bytu, o ile ten 
jest przedmiotem intencjonalnych aktów poznawczo-pożądawczych16. Takie ro
zumienie wartości zabezpiecza przed idealizmem. 

Zwolennikiem wiązania pedagogiki z filozofią (antropologią) realistyczną jest 
Mieczysław Gogacz. Znaczącym głosem, który wniósł zakwestionowanie wiodą
cej roli wartości w wychowaniu, były jego Podstawy wychowania z roku 1993. 
W tejże pracy M. Gogacza owo zakwestionowanie szczególnej roli wartości 
w wychowaniu odbyło się niejako na marginesie głównego jej celu, którym wy
daje się próba ukazania realistycznych podstaw pedagogiki i wychowania. Zda
niem M. Gogacza błędem współczesnej pedagogiki i wielu kierunków etyki jest 
stawianie człowieka „wobec wartości, a nie wobec osób”. Dalej autor piszę, że 
„wartości stanowią konstrukcję intelektualną, a konstrukcje nie wychowują. (... ) 
Wartości jako kompozycje intelektualne wynikają z idealizmu w kulturze i sytuu
ją nas w idealizmie, w samym więc myśleniu, pomijającym realne osoby”17. Tutaj 
zatem promuje się realne osoby (samego ucznia oraz nauczyciela) przed wszelaką 
ideą, którą są także wartości. Pytajmy dalej, co z wartościami w realizmie tomi- 
stycznym? 

Święty Tomasz z Akwinu wartość utożsamiał z dobrem. Rozumiał przez to 
realną bytowość rzeczy pozostającą w relacji zgodności do pożądania (... ), a więc 
jako coś obiektywnego, byt i jednocześnie coś dynamicznego, mającego zdol
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ność budzenia pożądania. Dobra zaś jest w bycie tyle, ile istnienia18. Znajomość 
powyższego stanowiska obliguje pedagoga do czynienia punktem wyjścia tylko 
tego, co istnieje (istnienia). System wartości pojęty idealistycznie, niewypływa- 
jący od tego, co realne, niebędący konsekwencją metafizycznych lub antropolo
gicznych założeń, nie powinien być punktem wyjścia w pedagogice katolickiej. 
Uzasadnienie powyższego stanowiska jest następujące: a) w filozofii realistycznej 
przedmiotem rozważań czyni się realne osoby, to co jednostkowo istnieje i „te” są 
podstawą uzasadniania tez filozoficznych; b) w idealizmie jest inaczej, tu przed
miotem analiz są zespoły pojęć będące zarazem podstawą uzasadniania wszel
kiego rodzaju tez czy stanowisk. „(I)stota różnicy tkwi w sposobie ujmowania 
samych wartości, które ujęte aksjologicznie lub metafizycznie decydują o spo
sobie ich pojmowania i rozumienia w filozofii, a szczególnie w etyce i pedago
gice. Ujęcie aksjologiczne polega na akceptowaniu jakichś wartości ze względu 
na inne, przyjęte przez nas wartości. (... ) wartości stają się czysto «myślne»; sta
nowią ideę, model pomyślany, zadany cel, który zlecamy do wykonania osobom, 
rzeczom, teoriom. (... ) aksjologia staje się ujęciem tego, co pomyślane, staje się 
podporządkowaniem człowieka (istniejącego realnie) myśleniu, ideom, modelom 
czy rzeczom; daje więc pierwszeństwo myśleniu przed realnym istnieniem osób. 
(... ) Wychowanie wówczas też polega na dążeniu do ideałów i wzorów, nie mając 
nic wspólnego z ich osiąganiem, bo osiągnięcie ich nie leży w możliwościach 
osoby ludzkiej, a kierując ludzi do ideałów i wzorów, pedagogika przestaje się 
różnić od światopoglądów i ideologii”19. 

18 Cz. Bartnik, Historia filozofii..., s. 425. 
” W. Wołoszyn-Spirka, Realistyczna filozofia i etyka podstawą budowania realistycznej peda

gogiki, w: Wychowanie chrześcijańskie - między tradycją a współczesnością, A. Rynio (red. ), Lublin 
2007, s. 301-302. 

Kiedy osoba jest pojmowana jako proces, jako coś, co „się dzieje”, wtedy 
w edukacji ważna staje się „zmiana”: w świecie zewnętrznym - zmiana kulturo
wa (ideologiczna, światopoglądowa) - a pedagogika „wpisuje” człowieka (dzie
cko) w taką zmianę. Człowiek jest wówczas „zespołem procesów”; procesami 
należy kierować, procesy zmian świadomościowych można wspierać otwierając 
takie lub inne horyzonty wolności i perfekcyjności zaspokajania indywidualnych 
roszczeń. Także roszczeń do ziszczenia się - takich lub innych - utopijnych wizji 
szczęśliwości. I nawet jeśli wszelkie deklaracje teorii pedagogicznych wiodą tyl
ko do dziecka, nie znaczy to, że w owe teorie nie są wpisane określone założenia 
ideologiczne. Jeśli nawet tak nie jest, teorie te, ze względu na swe właściwości, 
mogą być wchłonięte i wykorzystane przez ideologie. Za nimi zwykle, wcześniej 
lub później, mogą się pojawić totalitaryzmy. Koncepcje pedagogiki katolickiej 
stronią od takowych „aksjologicznych podstaw”, by nie naruszać dobra człowie
ka ze względu na miłość do niego - humanizm koncepcji katolickich zakłada 
prowadzenie wychowanka do mądrości ze względu na niego samego. 

W aksjologicznych podstawach katolickich koncepcji wychowania jest miej
sce na tę drugą wskazaną przez M. Gogacza możliwość rozumienia i ujmowania 
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wartości - na ich metafizyczne ujęcie. Owo metafizyczne ujęcie wartości doko
nuje się poprzez przyjęcie w stosunku do nich pozycji zmierzającej do: identy
fikowania wartości, ustalania, czym są, odkrywania ich źródeł, sposobów funk
cjonowania i dominowania w kulturze20. W ujęciu filozofii realistycznej wartości 
funkcjonują „w taki sposób, że człowiek je akceptuje lub odrzuca. Dotyczą czło
wieka, ale nie są człowiekiem, bo inaczej byłyby [z nim - J. K. ] tożsame (myśląc 
na przykład «miłość» - mielibyśmy prawo myśleć «człowiek»)”21. W. Wołoszyn- 
-Spirka, przyjmując pedagogiczną interpretację filozofii realistycznej M. Goga- 
cza, rozumie wartości jako trwanie skutku relacji osobowych: na przykład miłość 
jest relacją, trwanie miłości jako cel i zadanie - jest wartością22. Przy metafi
zycznym ujęciu wartości - w pedagogice realistycznej - charakterystyczne jest 
przyjmowanie stanowiska, w którym zakłada się, że „wartości dotyczą człowieka, 
że są mu potrzebne, że stanowią cele i zadania ludzi - muszą powstawać wśród 
ludzi, a dokładnie w łączących ludzi relacjach. I tak jak różnorodne są relacje, 
takie są wartości”23. 

20 Tamże. 
21 Tamże, s. 303. 
22 M. Gogacz, Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985, s. 87, cyt. za: tamże. 
23 W. Wołoszyn-Spirka, Realistyczna filozofia i etyka podstawą..., s. 304. 
24 T. Kukołowicz, Wartości w wychowaniu, w: Człowiek - wartości - sens. Studia z psychologii 

egzystencji, K. Popielski (red. ), Lublin 1996, s. 412. 
25 Tamże. 

Także inni przedstawiciele pedagogiki wskazują miejsce dla wartości w peda
gogice opartej na realizmie. Teresa Kukołowicz, jako przedstawicielka personali
zmu chrześcijańskiego, piszę o możliwości komplementarnego ujęcia stanowiska 
realistycznego z promującym wartości personalizmem. Jej zdaniem: 

„Realizm proponuje inne podejście do omawianego zagadnienia. Zakłada, że 
wartość jest trwaniem relacji. Ma to miejsce wtedy, gdy - mówiąc za Gogaczem
- «czynnościami intelektu i woli zabiegamy o powiązania z tym, co prawdziwe 
i dobre». Relacja, która ma moc wychowywania, oznacza - jak ujmuje za Goga
czem - «trwanie z tym, co intelekt rozpoznał jako prawdę, a wola wybrała jako 
dobro». Realistyczna pedagogika proponuje więc więzi z osobami”24. Podstawą 
tych więzi jest mądrość i prawość wychowawcy. Broni ona wychowanka - jesz
cze niewychowanego - przed zagrożeniami płynącymi z kultury. „Relacja więc 
wychowanka z wychowawcą stanowi pomost między nim a wartościami. Od 
wychowawcy wychowanek uczy się wierności prawdzie i dobru, ale tylko wte
dy, gdy ten pierwszy jest wiemy tym wartościom, a tym samym godzien zaufa
nia. Teoria wychowania powinna zatem dotyczyć zespołu czynności wiążących 
z osobami”25. A takie rozumienie wychowania, nie eliminuje z niego wartości
- piszę dalej T. Kukołowicz. Wartości mają tu swoje miejsce, owe związki muszą 
być czymś wypełnione, owe relacje muszą być Jakieś”. W tym właśnie miejscu 
pojawiają się wartości, pojawia się aksjologiczny wymiar wychowania. W takim 
ujęciu może on stanowić podstawę katolickich koncepcji pedagogicznych. 
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Jakie wartości można uznać za naczelne w realistycznej pedagogice katoli
ckiej? Mieczysław Gogacz mówi o trzech podstawowych wartościach, których 
trwanie zależne jest od aktywności poznawczej i wolitywnej człowieka - są nimi 
miłość, wiara i zaufanie. One z kolei nie są możliwe bez niezmiennej wierności 
prawdzie i dobru. Człowiek jest ich nosicielem, one zależą od jego rozumowania 
i decyzji, w imię tych wartości człowiek nawiązuje podstawowe relacje z innymi 
osobami. Gogacz mówi ponadto o istnieniu wartości wtórnych i wartości pomy
ślanych. Wiele z nich zostało przez nas, przez nasze myślenie, nominowanych do 
grona wartości podstawowych26. Wartości, które „będąc czymś wśród nas, «stają 
się» ludzkim środowiskiem osób, są dostępne, człowiek żyje nimi na co dzień. 
«Są stałym klimatem osoby - mówi M. Gogacz - bez tego klimatu, bez tych re
lacji i bez ich skutków, człowiek duchowo, a często nawet fizycznie zamiera»”27. 

26 M. Gogacz, Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985, s. 87: cyt. za: W. Wołoszyn-Spirka, 
Realistycznafilozojia.., s. 304. 

27 Tamże. 
28 S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu..., s. 40. 
29 Por. m. in. S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Woj- 

tyły-Jana Pawła II, Warszawa 1999; K. Wrońska, Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej 
filozofii wychowania Jana Pawła II, Kraków 2000. 

Wartości w tomizmie - szczególnie u Tomasza z Akwinu, gdzie wpisane są 
w transcendentalne właściwości bytu - charakteryzuje: realizm, racjonalizm, in
telektualizm, ahierarchiczność, powiązanie z człowiekiem jako podmiotem, od
niesienie do Boga28. Zestaw tych cech jest nie tylko istotny dla aksjologicznych 
podstaw w pedagogice realistycznej. Będzie on także szczególnie ważny dla pod
staw aksjologicznych wyprowadzanych dla wychowania z filozofii (antropologii, 
etyki) K. Wojtyły, należy bowiem pamiętać, że Wojtyła w pełni czerpał z tomi- 
zmu, nie odchodząc od jego pryncypiów, natomiast wzbogacał je inną wielką 
tradycją. 

2. 2.  Aksjologiczne podstawy pedagogiki katolickiej tkwiące w filozofii 
Karola Wojtyły

Filozofia K. Wojtyły wyrasta z dwóch tradycji: tomizmu i filozofii świadomości, 
skutkiem czego jego personalizm nosi miano tomistyczno-fenomenologicznego. 
Antropologia, etyka, a także teologia Wojtyły stanowią dla niektórych pedago
gów punkt wyjścia do tworzenia podstaw wychowania29. 1 chociaż częściej mówi 
się o antropologii i etyce Wojtyły niż o aksjologii, to lektura jego dzieł sprawia, 
iż utwierdzamy się w przekonaniu, że w filozofii Wojtyły dojrzewanie do pełni 
człowieczeństwa dokonuje się z udziałem wartości. 

Rozumienie wartości w tekstach K. Wojtyły odbywać się może jedynie w op
tyce antropologicznych rozważań o sprawstwie, samostanowieniu, samoposiada- 
niu i całej teorii uczestnictwa - ogólniej, ludzkiej zdolności do wolnego czynu.  
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Dobrze ujmuje je Katarzyna Olbrycht. Odwołując się do pracy K. Wojtyły Prob
lem teorii moralności (1969), piszę ona, że „głębsze zrozumienie człowieka jako 
osoby zorientowanej na wartości, szczególnie wartości moralne - na realizowanie 
dobra i siebie jako człowieka dobrego, wymaga przyjęcia, iż człowiek jako osoba 
jest jednocześnie podmiotem i sprawcą wartości (szczególnie moralnych), tworzy 
je, ale i przeżywa, doświadcza siebie w osobowym kontakcie ze światem, odkry
wając i tworząc wartości, ale i tworząc te wartości w sobie”30. 

30 K. Olbrycht, Prawda, dobro, piękno..., s. 167. 
31 Rozróżnienia tych wartości dokonała K. Olbrycht: por. tamże, s. 178. 
32 Tamże. 
33 K. Wojtyła, Problem teorii moralności, cyt. za: K. Olbrycht, Prawda, dobro, piękno..., s. 179. 

Próba wyodrębnienia samego poglądu na wartości z filozofii Wojtyły jest sza
lenie trudna, bowiem przedmiotem jego prac nie jest aksjologia jako taka, lecz 
człowiek. Wartości pojawiają się wówczas, gdy służą osobowemu rozwojowi lub 
są skutkiem tego rozwoju, czy też są tworzone w wyniku spełniania się człowieka 
jako osoby - z jego godnością, autonomią, samostanowieniem. W wyniku ana
lizy tekstów filozoficznych Wojtyły można stwierdzić, że wyróżnia on wartości 
materialne i duchowe, zaliczając do tych ostatnich wartości moralne i poznawcze. 
Wartości moralne, będące zarazem osobowymi (bo przysługują jedynie osobie), 
odróżnia się od wartości przedmiotowych (witalne, estetyczne, intelektualne - są 
one przedmiotami „chceń” zewnętrznymi wobec człowieka)31. Użyteczność kon
cepcji K. Wojtyły dla pedagogiki wzrasta poprzez sam sposób, w jaki ten Autor je 
rozpatruje. Nie odnosi się on bowiem do wartości jako takich, ale nawiązuje do 
nich poprzez człowieka, mówiąc o tym, co się z człowiekiem dzieje, gdy dotyka 
wartości, gdy zderza się z nimi, gdy zabiega o nie, gdy je zdobędzie (zdobędzie 
czyjąś przyjaźń, miłość), gdy je pielęgnuje (nawet sugeruje, by je pielęgnować 
i jak je pielęgnować) dla własnego rozwoju. Na wartościach nie poprzestaje, nie 
one są celem samym w sobie, zawsze celem jest wyższy stopień doskonałości 
człowieka. K. Olbrycht tak charakteryzuje człowieka i wartości w teorii Wojtyły: 
„Wartość moralna jest tym, dzięki czemu człowiek jest dobry, jest celem spełnie
nia siebie jako osoby - stawania się dobrym. Tak rozumiane wartości moralne 
mają charakter wartości bezwzględnych. Natomiast gdy wartości przedmiotowe 
znajdują się w «polu moralności», gdy człowiek otworzy się na nie i odpowie na 
nie (... ), ich realizacja nabierze charakteru powinnościowego. (... ) Każda wartość 
przedmiotowa może mieć charakter względny bądź nabrać charakteru bezwzględ
nego, gdy wybierana jest i realizowana ze względu na dobro danej osoby, odkryte 
przez nią w sumieniu”32. Tu dodać należy, że ta „bezwzględność dobra (... ) jest to 
bezwzględność czysto aktualna, poniekąd sytuacyjna. (... ) bezwzględność warto
ści moralnych zachodzi zawsze na gruncie doświadczenia «Chcę być dobry»”33. 

Rozpatrując znaczenie prawdy, dobra i piękna w rozwoju człowieka jako oso
by w przypadku teorii Wojtyły, K. Olbrycht uznaje, że prawda, dobro, piękno jako 
naczelne cele poznawania, dążenia do doskonałości moralnej i kontemplacji ich 
przejawów - są wartościami osobowymi. Ocenia koncepcję Wojtyły jako trudną 
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i posiadającą miejsca nie do końca dopowiedziane. Mimo to uznaje jej rozjaśnia
jącą rolę dla działań wychowawczych34, z czym można się jednoznacznie zgodzić. 

34 K. Olbrycht, Prawda, dobro, piękno..., s. 172 i 179. 
35 Cz. S. Bartnik, Historia filozofii..., s. 421. 
36 Ks. S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu..., s. 103-104. 

2. 3.  Aksjologia Маха Schelera jako „wątpliwa" podstawa 
aksjologiczna dla katolickich koncepcji pedagogicznych

Teoria wartości Маха Schelera jest bodajże najczęściej przez pedagogów używa
na, stosowana jako „podstawa aksjologiczna” różnorakich refleksji nad wycho
waniem. Dotyczy to także tych pedagogów, którzy życzliwie przyjęliby stoso
wanie ich ustaleń badawczych, opracowań w praktyce wychowawczej środowisk 
decydujących się na wybór wychowania katolickiego. Jak wiadomo, etyka i wy
chowanie moralne stanowią tu dziedzinę wychowania wyjściową, pierwszą (pier
wotną) wobec innych dziedzin wychowania. 

Мах Scheler (1874-1928) - katolik, później panteista35 - swoją teorię wartości 
zbudował na połączeniu dwu dualizmów: ontologicznego (polegającego na roz
graniczeniu dwu sfer rzeczywistości: rzeczy i wartości) oraz epistemologiczne- 
go (polegającego na wyróżnieniu i przeciwstawieniu sobie dwu typów poznania 
ludzkiego: intelektualnego i emocjonalnego). Ujmując rzecz najogólniej, można 
powiedzieć, że poznanie intelektualne i zmysłowe dotyczy świata rzeczy i przed
miotów. Wierne i obiektywne poznanie wartości jest możliwe tylko dla uczuć. 
Scheler nigdy nie podał konkretnej definicji fenomenu, którym są wartości. Pisał, 
że nie są one fizycznym przymiotem rzeczy, ich aktywnością czy relacją, nie spro
wadzają się do subiektywnych przeżyć emocjonalnych, chociaż są właśnie przez 
nie poznawane. Komentatorzy koncepcji Schelera zazwyczaj za najważniejsze 
uznają następujące kwestie: wartości są odmianą „materialnych jakości”, mają 
więc charakter obiektywny i realny; nie można ich stworzyć ani zniszczyć36. 

W związku z tym, że aksjologia M. Schelera cieszy się wśród pedagogów 
dużym „wzięciem”, warto zauważyć, że pedagodzy niezmiernie rzadko zwracają 
uwagę na jej usytuowanie (logiczną zgodność, harmonię) w stosunku do peda
gogiki chrześcijańskiej (w tym katolickiej) i konsekwencje z tego wypływające 
nie tylko dla etyki chrześcijańskiej, lecz przede wszystkim dla wychowania mo
ralnego w szkole i w pozostałych środowiskach. Dla wskazania zachodzących tu 
podstawowych rozbieżności posłużę się wybranymi tezami i uzasadnieniami po
czynionymi przez Karola Wojtyłę (w postaci cytatów) - z jednej strony filozofa, 
z drugiej - wówczas kardynała Kościoła katolickiego (co jest istotne ze względu 
na perfekcyjną poprawność w kwestii zgodności lub niezgodności wszelkich roz
wiązań z etyką chrześcijańską czy doktryną wychowawczą Kościoła). Ustalenia 
Wojtyły nie wymagają moim zdaniem uzupełnień o stanowiska innych autoryte
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tów filozoficznych, można je uznać za doskonałe wśród innych stanowisk w tej 
kwestii.

„System etyczny zbudowany przez Maxa Schelera zasadniczo nie nadaj e się 
do naukowej interpretacji etyki chrześcijańskiej (...):

• Przy wszelakich założeniach systemu Schelera nie możemy „niczego 
powiedzieć na temat, w jaki sposób wartości etyczne, które są związane 
z tymi aktami [o których niczego nie można powiedzieć, w jaki sposób 
wynikają sprawczo z osoby - J.K.], zależą od sprawczości osoby. Tak więc 
podstawowa prawda etyki chrześcijańskiej, która głosi, że osoba ludzka 
jest sprawcą etycznego dobra lub zła swoich aktów nie pozwala się właści
wie ująć i uprzedmiotowić za pomocą systemu Schelera.

• Sprawczy stosunek osoby do wartości etycznych wyraża się według nauki 
chrześcijańskiego objawienia w aktach sumienia. (...) Scheler w swoim sy
stemie zdecydowanie zatarł normatywny charakter wartości etycznych, co 
jest zrozumiałym następstwem oderwania tychże wartości od sprawczości 
osoby. (...) Kiedy Scheler fenomenolog nie dociera poprzez analizę aktu 
sumienia do sprawczego stosunku osoby względem wartości etycznych, to 
musi to posiadać jakieś powody poza jego fenomenologią. Otóż powody te 
leżą w jego założeniach emocjonalistycznych.

• Scheler w swoim systemie zdecydowanie zaciera rolę sumienia w życiu 
moralnym osoby, to czyni tak dlatego, by je podporządkować intencjonal
nemu odczuciu. (...) Samą istotą życia etycznego jest [wtedy - J.K.] etos 
osoby. I otóż tutaj koncepcja Schelera z pewnością nie pokrywa się z nauką 
objawioną, ta bowiem kładzie nacisk w życiu etycznym na akt sumienia 
w jego normatywnym charakterze, (...) istotę życia etycznego każę nam 
upatrywać w sprawczości osoby, w sprawczym jej stosunku do dobra i zła.

• [Możliwości zastosowania - J.K.] systemu Schelera do interpretacji ety
ki chrześcijańskiej nie może okupić sama idea naśladowania etycznego 
wzoru, która skądinąd jest tak bliska etycznej nauce Ewangelii. Nie może 
dlatego, że etycznego naśladowania osoby przez osobę nie wiąże się ze 
sprawczym stosunkiem tychże osób do wartości etycznych, ale sprowadza 
do intencjonalnego przeżywania tych wartości (...). System Schelera zmu
sza do przejścia z pozycji realnej, którą znajdujemy w źródłach objawio
nych, na pozycję intencjonalną”37.

37 K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu 
Maxa Schelera, w: tegoż, Zagadnienie podmiotu moralności, T. Styczeń, J. Gałkowski, A. Rodziński, 
A. Szostek (red.), Lublin 2001, s. 119-123 (w cytowanym fragmencie uproszczono punktację ze 
względu na wybiórcze odniesienie się do bogatej argumentacji Wojtyły).

38 Tamże, s. 123.

Mimo powyższych zastrzeżeń Wojtyła dopuszcza pomocniczą rolę aksjo
logii M. Schelera w pracy naukowej nad etyką chrześcijańską, bowiem uła
twia ona badaczowi „analizę faktów etycznych na płaszczyźnie zjawiskowej 
i doświadczalnej”38. Praca badawcza posiada jednakże inny charakter niż prak
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tyka wychowawcza, przyjęte założenia, określony punkt wyjścia, nie mogą być 
tutaj „zawieszone”. W pracy wychowawczej każdy „punkt wyjścia” przynosi 
konkretne rezultaty wychowawcze, także niepożądane.

Jeżeli chcemy zachować uniwersalizm i obiektywizm etyczny, aksjologia 
M. Schelera nie może być w sposób bezpośredni podstawą aksjologiczną peda
gogiki katolickiej. W jej ramach nie można czynić systemu wartości Schelera 
- sposobu ich poznawania i respektowania w realnych sytuacjach życiowych 
wychowanka - celem wychowania ani kryterium trafności działań w pracy pe
dagoga. Utrata przez wartości ich normatywnego oddziaływania eliminuje nie 
tylko wychowawczą rolę dekalogu (jako kwintesencji chrześcijaństwa i katolicy
zmu), ale i wszelkiej normy w wychowaniu. Wychowanie (jego efekty) poszło
by wówczas w zupełnie inną stronę. Stanowisko to znajduje potwierdzenie wśród 
teoretyków wychowania zorientowanych na aksjologię. Wychowanie w duchu 
teorii wartości M. Schelera prowadzi między innymi do tego, że „zwolennicy 
tej teorii sceptycznie traktują możliwości działań świadomie zmierzających do 
celowego wspierania przez wychowawcę rozwoju osoby wychowanka, a także 
samowychowania”39.

39 K. Olbrycht, Prawda, dobro, piękno..., s. 170.

Podsumowanie

Co można powiedzieć o aksjologicznych podstawach katolickich koncepcji peda
gogicznych? Przede wszystkim należy podkreślić, że współczesna doktryna wy
chowawcza Kościoła katolickiego nie obywa się bez wartości zarówno w swoim 
myśleniu o wychowanku, jak i o wychowawczym prowadzeniu. Ze względu na 
niezbywalne pierwszeństwo istnienia, pierwszeństwo realnego bytu, w tym real
nego człowieka przed ujmującą go myślą, przed ideą, jest na nie jednakże miej
sce po metafizyce, po antropologii. Mimo to wartości nie są tu „odległe”. Samo 
działanie wychowawcy, działanie wychowawcze jest „nasączone” wartościami, 
jest opisane wartościami, jest ich realizacją w relacjach międzyludzkich, w czy
nie człowieka, dlatego właśnie aksjologia stoi blisko praktyki wychowawczej. Jej 
obecność w wychowaniu - choćby najpierw w postaci dyskusji nad introcepcją 
wartości (określenie Stefana Kunowskiego) - jest zadaniem pedagogiki. Aksjo
logia jest w pedagogice niezbędna - jaka aksjologia nie naruszy istoty katolickiej 
koncepcji wychowania?

Nie zapominając o wielkiej filozoficznej tradycji wychowawczego prowa
dzenia człowieka w jego rozwoju, związanej z realizmem tomistycznym, przede 
wszystkim aksjologicznych podstaw dla nurtu pedagogiki katolickiej można szu
kać w dziele Jana Pawła II. Główne uzasadnienie dla takiej propozycji nie tkwi 
tylko w powszechnej aprobacie różnorakich współczesnych środowisk dla Jego 
dzieła. Zawarte tam aksjologicze podstawy wychowawczego rozwoju mają za 
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swoje kryterium dobro człowieka. Jest ono wyprowadzane nie tylko z Ewangelii, 
jest to dobro będące rezultatem poszukiwań uczonych, począwszy od badań roz
poczętych w uniwersytetach zbudowanych przez katolicką Europę wieków śred
nich, aż po filozofię i nauczanie właśnie Jana Pawła II i innych współczesnych 
katolickich personalistów. W katolickich koncepcjach pedagogicznych aksjologia 
wynika z Objawienia. Tam odsłania się naturę człowieka i jego przeznaczenie 
- dlatego właściwe i możliwe do przyjęcia jest współwystępowanie aksjologii 
z antropologią. Aksjologia „odrywająca” się od realizmu teistycznego nie może 
być punktem wyjścia w pedagogice katolickiej (choćby ze względu na Osobę, 
a nie ideę Boga). Aksjologia pojmowana metafizycznie może być w koncepcjach 
pedagogiki katolickiej punktem dojścia. Wpisuje się wtedy w relacje osobowe 
wychowanka i wychowawcy, zabezpieczając „trwanie relacji wartościowych”.
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Abstract

Axiological Foundation of Catholic Educational Concepts

In the present paper I take up two related issues. The first one is placement of Catholic 
pedagogy among educational and pedagogical theories and concepts. What has been dis
played herein is Catholic pedagogy [as a coherent concept of education], is being down
played in the works of contemporary researches and educators. It does not mean, however, 
that it has been completely eliminated from scientific literature in this field. In many differ
ent ways and to various extent its assumption blend with many sorts of personalistic peda
gogy or religious pedagogy accompanied by theology. Nevertheless, it must be mentioned 
that the term “Catholic pedagogy” itself is extremely rare in pedagogical works at the turn 
of XX and XXI century. No attempts in this paper have been made to determine reasons 
for such state of affairs nor “pros” and “againsts” have been specified. The other of the 
mentioned issues refers to specific nature of axiological foundation of Catholic education. 
I find their Catholicism-compliant versions in Thomism, in concepts of selected realistic 
pedagogues (M. Gogacz, W. Woloszyn-Spirka, T. Kukolowicz, K. Kalka) and in criticism 
of Max Scheier’s axiology presented by K. Wojtyla.

(tłum. A. Fitak)
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