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PODZIĘKOWANIA

Prezentowana praca jest owocem wieloletniej lektury tekstów podstawowych sze
roko rozumianej humanistyki, tekstów zarówno z zakresu pedagogiki, jak i filozofii.
Zawdzięczam wiele spotkaniom z myślą lub bezpośrednim kontaktom i wymianie
intelektualnej z takimi teoretykami i historykami wychowania, jak Bogdan Nawroczyński, Sergiusz Hessen, Stefan Wołoszyn, Stefan Kunowski, Wolfgang Brezinka,
Richard S. Peters, Władysław Cichoń, Stanisław Palka, Krystyna Ablewicz, Andrea
Folkierska, Robert H. Quick, Robert R. Rusk, James L. Axtell, Ludwik Chmaj, Ka
mila Mrozowska, Sławomir Sztobryn. Równie wiele zaczerpnęłam z refleksji fi
lozoficznej i metody myślenia takich autorów, jak: Hans-Georg Gadamer, Roman
Ingarden, Charles Taylor, Leszek Kołakowski, Władysław Stróżewski, Jacek Filek;
inspirowała mnie też metoda oglądu historycznego Quentina Skinnera i Michaela
Oakeshotta. Krytyczne i konstruktywne spojrzenie Justyny Miklaszewskiej, Michela H. Kowalewicza oraz Ewy Bobrowskiej pozwoliło mi na zdobycie niezbędnego
dystansu do analizowanej problematyki i pomogło doprowadzić projekt do finalnej
postaci. Grant przyznany w ramach Wydziałowej Rezerwy Badań Własnych umoż
liwił mi odbycie kwerendy bibliotecznej w Cambridge University Library i dotarcie
do wielu źródeł wykorzystanych w książce. Na koniec szczególne podziękowania ślę
mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy na każdym etapie pracy wspierali mnie mądrą
radą i zrozumieniem.

WPROWADZENIE

Ponad pół wieku temu krótką definicję liberała sformułował Maurice Cranston, pi
sząc, że jest to „osoba wierząca w wolność”, natomiast Bertrand Russell określił
równie lapidarnie problem związany z przeniesieniem tego pryncypium w świat
dziecka: „Istnieje jedna dziedzina, w której obrońca wolności napotyka szczególne
trudności: jest to obszar wychowania”1. Sproblematyzowanie wolności i wychowa
nia, jakie z tych dwóch wypowiedzi się wyłania, to zapowiedź przedmiotu niniejszej
pracy.
Liberalizm ma wiele znaczeń, ale pierwotnie był zagospodarowany w obszarze
myślenia o polityce i państwie. Dopiero później pojawiły się na nim nabudowane dal
sze przestrzenie ludzkiej praktyki życia opisywane przez pryzmat wolności. Prawie
równolegle z polityką znalazł ujście w dziedzinie życia ekonomicznego, następnie
zaś objął domenę szeroko pojętej kultury. Na tej drodze rozwijania myśli liberalnej
jako filozofii wolności2 nie mogło zabraknąć dziedziny wychowania i kształcenia.
Określenie „liberalizm” weszło do języka pedagogiki, czerpiąc po drodze z obszaru
idei filozoficznych inspiracje do rozumienia i rozwijania tego pojęcia na swoim po
letku. Mamy więc obok „liberalizmu politycznego” „liberalizm edukacyjny” bądź
„liberalizm pedagogiczny”, mamy też „pedagogikę liberalną”3. Pozostaje pytanie,
ile te „liberalizmy”, polityczny i pedagogiczny, mają z sobą wspólnego i czy znaj
dują płaszczyznę porozumienia.
Propozycja wyodrębnienia pojęcia „pedagogiki klasycznego liberalizmu” wiąże
się z potrzebą badawczą powrotu do początków krystalizowania się liberalnego za
mysłu politycznego i sięgnięcia do źródeł tworzonej równolegle, integralnie z nim
złączonej refleksji pedagogicznej. Mamy pewność tego powiązania pedagogiki i po
lityki w obszarze myślenia liberalnego ze względu na jej głównych autorów, którzy

1 M. Cranston, Freedom. A New Analysis, Longmans, Green & Co., London-New York-Toronto
1953, s. 65 („A liberal [...] is a person who believes in liberty”), oraz B. Russell, John Stuart Mill, Oxford
University Press, London 1955, s. 56 („There is one sphere in which the advocate of liberty is confronted
with peculiar difficulties: I mean the sphere of education”).
2 Zob. J. Miklaszewska, Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Wydawnictwo Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 7.
3 Zob. Liberalizm, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004,
s. 621-636; Liberalizm edukacyjny, [w:] T. Pilch (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna X X I wieku,
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005, t. 4, s. 1049-1053; Liberalizm pedagogiczny, [w:]
B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,
s. 111-112.
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zapisali się w dziejach myśli zarówno jako filozofowie, jak i teoretycy wychowania4.
John Locke, jeden z pionierów nurtu wolnościowego w polityce, nie był twórcą sa
mego terminu „liberalizm”, bowiem ten jest znacznie późniejszy; Locke współtwo
rzył jednak samą koncepcję, którą później takim mianem będzie się określać i do
której będą nawiązywać kolejni, także John Stuart Mill. Rozwinięć pierwotnej myśli
było i jest tak dużo, że dziś mamy do czynienia z prawdziwą obfitością „liberalizmów”, w związku z czym wyzwaniem dla badacza staje się samo porządkowanie
tej rozbudowanej mozaiki koncepcji5. Wielość pomysłów na zagospodarowanie i wy
pełnienie treścią pojęcia liberalizmu nie musi świadczyć o słabości tego zamysłu
ideowego, wręcz przeciwnie - może wskazywać na obecny w jego wnętrzu duży
potencjał twórczy inspirujący do nowych poszukiwań. Ale zróżnicowanie panujące
w jego obrębie może istotnie wywoływać poczucie nadmiaru, chaosu, bądź skojarze
nie z dowolnością i wieloznacznością6.
Jedną z form porządkowania bogatego i rozbudowanego obszaru myśli liberalnej
jest wydzielanie w nim jego części klasycznej i nowoczesnej bądź przeciwstawianie
„starego” i „nowego” liberalizmu, albo wydzielanie jego odmian ze względu na kry
terium geograficzne (liberalizm angielski, francuski itd.)7. Znajdzie to swój wyraz
także w niniejszej pracy; jej tytuł wskazuje, że będzie tu mowa o myśli liberalnej
określanej mianem klasycznej, ze względu na zespół wyróżników, które zaczęła for
mułować w XVII wieku i które podtrzymywała, po drodze rozwijając i doprowa
dzając do postaci wymagającej wprowadzenia już nowego dookreślenia w miejsce
klasycznego. Były wśród nich: umocowana w prawie rozumu zasada nienaruszalnej
indywidualnej wolności oraz równości wobec prawa, oparte na samoposiadaniu pra
wo własności, podkreślanie indywidualnej odpowiedzialności za decyzje i wybory
życiowe przy minimalnej roli państwa, tolerancja religijna, prawo społeczeństwa
4 Zob. m.in.: F.A. Cavenagh (red.), James & John Stuart Mill on Education, The University Press,
Cambridge 1931, s. vii-xxvii; R.R. Rusk, J. Scotland, Doctrines o f the Great Educators, The MacMillan
Press, New York 1979, s. 1-6, 80-99; A.M. Kazamias, H.J. Perkinson, P. Nash (red.), The Educated Man.
Studies in the History o f Educational Thought, John Wiley & Sons, Inc., New York-London-Sydney
1967, s. 1-27, 190-223; H.J. Perkinson, Since Socrates: Studies in the History o f Western Educational
Thought, Longman, New York-London 1980, s. 111-127, 146-183; A.O. Rorty (red.), Philosophers on
Education. Historical Perspectives, Routledge, London-New York 1998, s. 1-13, 173-191, 333-352;
P. Gay (red.), John Locke on Education, Teachers College Press, Columbia University, New York 1964,
s. 1-17; F.W. Garforth, John Stuart M ill’s Theory o f Education, Barnes & Noble, New York 1979.
5 Por. J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2004.
6 Zob. Ch. Miqueu, M. Chamie (red.), Locke’s Political Liberty: Readings and Misreading, Voltaire
Foundation, Oxford 2009, s. 1-9 - opracowanie myśli liberalnej J. Locke’a zwracające uwagę na różne
jej odczytania łącznie z narosłymi błędnymi interpretacjami.
7 Zob. G. de Ruggiero, The History o f European Liberalism, transl. R.G. Collingwood, Beacon
Press, Boston 1959, s. 93-343; M. Cranston, Freedom, s. 65-114; E.K. Bramsted, K.J. Melhuish (red.),
Western Liberalism: A History in Documents from Locke to Croce, Longman, London-New York 1978,
s. 241-383; J. Gray, Liberalizm, tłum. R. Dziubecka, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków
1994; Z. Rau, Liberalizm: zarys myśli politycznej X IX i X X wieku, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000,
s. 11-20; Z. Rau, Forgotten Freedom. In Search o f the Historical Foundation o f Liberalism, Wydawnic
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 13-63; A. Ryan, Liberalizm, [w:] Przewodnik po współ
czesnejfilozofii politycznej, red. R.E. Goodin, Ph. Pettit, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 380-406.
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obywatelskiego do oporu wobec ucisku władzy. Sformułował je John Locke wciąż
mocno podtrzymujący związki z tradycją filozoficzną, zarazem wnosząc wolnoś
ciowe novum do myśli politycznej, w dziedzinie ekonomii rozwinięte przez Adama
Smitha w postaci zasad wolnego rynku. Z kolei John Stuart Mill, nie rezygnując
z zestawu pryncypiów klasycznego liberalizmu, stał się rzecznikiem bardziej aktyw
nej polityki państwa, argumentując za potrzebą większego jej udziału w regulacji
wybranych sektorów życia społecznego i gospodarczego, przygotowując tym samym
grunt pod liberalizm nowoczesny. Postaci te zakreślają, w ocenie autorki, historyczne
i ideowe ramy klasycznej odmiany liberalizmu; mieszcząc się w nim, są jego zwor
nikami, odpowiadają za jego początek i zwieńczenie. Choć to teza dyskusyjna i nie
w pełni podzielana przez filozofów politycznych, to jednak ma swoich zwolenników8.
Świadczyć za nią może też podzielane przez obu myślicieli zainteresowanie głównym
przedmiotem pedagogiki, czyli wychowaniem człowieka, które dodatkowo mocno
łączy oba stanowiska, pozwalając im, jak się zakłada, mieścić się w ramach jednej
wyodrębnionej czasowo i geograficznie myśli. Wymaga to jednak przesunięcia w tło
ekonomicznej zawartości doktryny, różniącej obu filozofów, zaś na pierwszy plan
wysunięcia rozważań dotyczących natury ludzkiej, kondycji moralnej i umysłowej
osób i obywateli, koniecznych warunków rozwoju i postępu cywilizacyjnego, a więc
problemów równie często i mocno wyróżnianych na gruncie pedagogiki, w obrębie
których obaj liberałowie wybrzmiewają już bardziej zgodnie9. W odniesieniu do tej
dziedziny spraw znajduje w pełni uzasadnienie rozróżnienie zaproponowane przez
Zbigniewa Raua10, w myśl którego klasycznych liberałów charakteryzowało stawia
nie na indywidualny ludzki wysiłek motywowany dążeniem do samodoskonalenia
oraz na wolność od paternalizmu ze strony państwa, i tą drogą osiąganie wolności
tak w wymiarze jednostkowym, jak i społeczno-politycznym. Inaczej niż u współ
czesnych liberałów, u których odwołanie do idei perfekcjonizmu zanika, pojawiają
się zaś projekty dobrze urządzonego społeczeństwa gwarantującego jednostkom osią
ganie ich celów życiowych przy zachowaniu neutralności państwa, rozpisane bądź
w języku libertarian z odwołaniem do zasad wolnego rynku, bądź w języku egalitarystów szukających instytucjonalnych zabezpieczeń i ram dla realizacji równej wol
ności. Daje to podstawy do zmierzenia się z pomysłem rekonstrukcji koncepcji wy
chowania, integralnie łączącej się i wyrastającej z liberalnej filozofii klasyków: Johna
Locke’a i Johna Stuarta Milla, dla której proponuje się przyjąć miano pedagogiki

8 Por. A. Ryan, Liberalizm, s. 384-386; J. Miklaszewska, Libertariańskie k o n c e p c je ., s. 8, gdzie
Locke i Mill są umieszczani jako reprezentanci dwóch odmian liberalizmu, natomiast Z. Rau, Libera
lizm, s. 66-86; M. Cranston, Freedom, s. 70-81; J. Gouinlock, Excellence in Public Discourse: John
Stuart Mill, John Dewey, and Social Intelligence, Teachers College Press, Columbia University, New
York-London 1986, s. 25; R.R. Ludwikowski, Koncepcja funkcji państwa Johna Stuarta Milla, Zeszyty
Naukowe UJ. Prace Prawnicze, z. 51, Kraków 1971, s. 136; czy J. Gray, Liberalizm, s. 9, skłonni są
spoglądać nań - w większym lub mniejszym stopniu - jak na reprezentantów klasycznego liberalizmu.
9 W tym sensie wychodzi się tu poza to rozumienie klasycznego liberalizmu, które dziś pozwala
utożsamiać z nim głównie libertarian (von Mises, Hayek, Nozick) czy neoliberałów broniących zasad
wolnego rynku i minimalnego wpływu państwa na sferę gospodarki.
10 Z. Rau, Forgotten Freedom, s. 13-14.
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klasycznego liberalizmu, by zarazem podkreślić ich podwójne zasługi tak dla filozo
fii, jak i dla pedagogiki.
Jeśli wyodrębnianie klasycznego liberalizmu jest jakąś propozycją porządkowa
nia myśli liberalnej na gruncie filozofii, to na nim ufundowana pedagogika klasycz
nego liberalizmu wydaje się podobną odmianą porządkowania obszaru pedagogiki li
beralnej. W jej obrębie także występuje duże zróżnicowanie pojęciowe, wywołujące
jeszcze większe wrażenie dowolności ze względu na przywoływanie bardzo różnych
teoretycznych zamysłów, nie tylko filozoficznych, inspirujących pedagogów liberal
nych, czasem wręcz dalekich od źródła, czyli politycznego liberalizmu, a czasem
implementowanych cząstkowo i wybiórczo. W związku z tym pedagogika liberalna
może być i często jest kojarzona z samą liberalizacją wychowania. Wywołuje to lawi
nę krytyki po stronie przeciwników takiej orientacji w pedagogice. Niejednokrotnie
sam negatywizm i opór wobec liberalizmu w ogóle i w jego pedagogicznym zastoso
waniu staje się wizytówką części z programów (z mocną ideologiczną podbudową),
urastając do rangi motywu wiodącego, niejako racji ich istnienia. W jakiejś mierze
za temperaturę sporów między liberalizmem a jego przeciwnikami ponosi odpowie
dzialność sam liberalizm, zwłaszcza gdy schodzi na podobny poziom ideologicznych
polemik; i trzeba przyznać, że nie brakuje takich światopoglądowych wymian ciosów
0 dużym ładunku negatywnych nastawień i uprzedzeń, a mniej popartych racjonal
nymi argumentami.
Propozycja rekonstrukcji pedagogiki klasycznego liberalizmu, a więc powrotu
do źródeł, tj. do pierwotnej refleksji nad wychowaniem w obrębie myśli liberalnej,
mogłaby się przysłużyć łagodzeniu narosłego sporu wokół rozumienia liberalizmu
w obszarze nauk o wychowaniu. Dlatego mało w niej będzie polemicznego zacię
cia, a w głównej mierze odwołanie do konkretnych wypowiedzi o wychowaniu
formułowanych na podstawie zakładanych i bronionych filozoficznych racji. To, co
może wyróżniać tę propozycję i czynić ją, jak się zakłada, wciąż aktualną dla teorii
1 praktyki wychowania, wiąże się z doborem tematów, które przykuwały uwagę
klasycznych liberałów i które transponowali potem na grunt pedagogiki. Porusza
jąc się ze szczególnym zaangażowaniem w sferze polityki i moralności, a także
koncepcji wiedzy i poznania, nasycili oni swoje rozważania pedagogiczne głównie
w tych obszarach. Możemy więc odtwarzać i na nowo interpretować ich koncepcje
wychowania człowieka jako osoby moralnej oraz jako obywatela i członka społe
czeństwa, wglądając też w ich stosunek do wiedzy i wykształcenia jako celu starań
jednostki, a w pewnym wymiarze również jako powinności państwa, dyskutując
ponadto nad wypracowaną przez nich ogólną metodą wychowania. Najciekawsze
jednak wydaje się odtwarzanie zmagania klasycznych liberałów z ich podstawo
wym i nieodstępowalnym przywiązaniem do wolności w życiu człowieka, spo
łeczeństwa i państwa, które w tej jednej dziedzinie, wychowania dziecka, pozo
stało zasadą sporną i dyskusyjną, choć do końca nieodrzuconą. W związku z tym
proponowana prezentacja pedagogiki klasycznego liberalizmu to zapowiedź opisu
swoistego kursu przygotowawczego do bycia wolnym człowiekiem w sferze życia
prywatnego i publicznego, ze świadomością czasu historycznego, w którym był
prowadzony, a więc z pytaniem o możliwość wniesienia choćby niektórych jego
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propozycji do filozoficznych i pedagogicznych projektów wolnościowych formu
łowanych dzisiaj.
Niniejsza praca jest głosem pedagoga i historyka filozofii w dyskusji prowadzonej
w gronie historyków myśli pedagogicznej, filozofów wychowania, pedagogów spo
łecznych, a także filozofów społecznych i politycznych wokół historii idei wychowa
nia i wolności. Tak szeroka interdyscyplinarna perspektywa tłumaczy też badawcze
nastawienie, które będzie tu oscylowało między hermeneutyczną metodą analizy tre
ści wybranych dzieł filozoficznych i pedagogicznych oraz historyczną metodą wglądu
w rozumienie i odczytanie tekstu właściwe dla kontekstu historycznego i kulturowe
go, w którym były pisane. Za pierwszą metodą stoi generalne nastawienie i wybór au
torki, przyjmującej ogólnie taki właśnie model myślenia filozoficznego. Na jej rzecz
świadczy też pedagogiczny wymiar badań, ten zaś wiąże się z potrzebą tłumaczenia
i transponowania myśli, często odległej w czasie, na grunt współczesnej praktyki i te
orii służącej dziś zmianie społecznej i poprawie losu ludzi. Historyczna metoda badań
to głównie wkład innych, z którego autorka czerpie, ale jest ona tu równie mocno
obecna i wyróżniana, zwłaszcza na poziomie dialogu z historykami wychowania11.
Zasadność podejmowania studiów nad pedagogicznymi wątkami w myśli libe
ralnej jej klasycznego brytyjskiego źródła wydaje się podwójna. Z jednej strony sta
nowi próbę sensownej odpowiedzi na zarzuty stawiane współcześnie liberalizmowi
ze strony konserwatystów, komunitarystów oraz historyków z odwołaniem do kla
sycznej tradycji republikańskiej (L. Strauss, M. Oakeshott, Ch. Taylor, A. MacIntyre,
M. Sandel, J.G.A. Pocock, Q. Skinner)12. Z drugiej strony jest próbą uzupełnienia wą
skiego i problematycznego obrazu pedagogiki, występującej w prostej roli rzecznika
swobodnego rozwoju dziecka, o jej ważny, pierwotny, klasyczny składnik i wymiar,
wydzielający dla dzieciństwa i młodości odrębny czas wypełniony wychowawczym
zadaniem przygotowywania do bycia wolnym i rozumnym człowiekiem, sprawcą,
podmiotem, osobą, obywatelem. Z tego powodu proponuje się ukucie nazwy „peda
gogika liberalizmu” (z dookreśleniem - klasycznego), by odróżnić ją od „pedagogiki
liberalnej” jako wielości znaczeniowej kojarzącej się przede wszystkim z samą libe
ralizacją wychowania na zasadzie kalki, czyli prostego przenoszenia zasad liberali
zmu obowiązujących w świecie dorosłych do świata dziecka i czerpiącej z różnych
odmian naturalizmu pedagogicznego jako podbudowy filozoficznej (w tym głów
nie myśli Jeana Jacques’a Rousseau). Obu grup zarzutów nie można bagatelizować,
bowiem nawet wewnątrz liberalizmu toczą się spory, czy liberalizm współczesny
11 Źródłami poddanymi analizie treści będą przede wszystkim teksty J. Locke’a i J.S. Milla z orygi
nalnych wydań w języku angielskim. Równolegle do cytowań głównych dzieł Locke’a posłużą dostępne
przekłady w języku polskim (Myśli o wychowaniu w tłum. M. Heitzmana, Rozważania dotyczące rozumu
ludzkiego w tłum. B. Gaweckiego, Dwa traktaty o rządzie w tłum. Z. Raua i List o tolerancji w tłum.
L. Joachimowicza), zaś do cytowań dzieł Milla zostaną wykorzystane w głównej mierze teksty oryginal
ne (On Liberty, Utilitarianism, Principles o f Political Economy, Autobiography, On Nature), ale także
polskie przekłady (O rządzie reprezentatywnym w tłum. G. Czernickiego, Poddaństwo kobiet w tłum.
M. Chyżyńskiej, O wolności w tłum. A. Kurlandzkiej i O naturze w tłum. M. Warchali). Szczegółowy
opis bibliograficzny źródeł oraz przekładów zob. w bibliografii, natomiast stosowane skróty do tekstów
źródłowych i tłumaczeń zob. w wykazie skrótów.
12 Zob. np. Z. Rau, Liberalizm, s. 205-209.
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nie powinien stanowić istotnej rewizji założeń liberalizmu klasycznego, który wo
bec stojących dziś wyzwań brzmi dla niektórych jak anachronizm. Czy więc pro
pozycja pedagogiki klasycznego liberalizmu także nie uległa przedawnieniu? Czy
pedagogika liberalna nie jest oznaką naturalnej ewolucji poglądów liberalnych? Jeśli
tak, to w ocenie autorki cała teoria liberalizmu ulega falsyfikacji i uzasadnia ciężar
wytaczanej krytyki. Z kolei jeżeli da się wybronić dziś sens i aktualność jej pedago
gicznych zasad głoszonych przez klasycznych liberałów, to jest to zarazem program
obrony liberalizmu jako takiego. Właśnie w przestrzeni wpływu wychowawczego
i edukacyjnego próbuje on bowiem: pielęgnować obszar myślenia wspólnotowego,
a więc podtrzymywać zakorzenienie i fundowanie podstaw bycia jednostką moralną,
strzec wagi przekazu etycznego i religijnego, ale w sferze prywatnych przekonań,
przekazywanych dalej głównie w rodzinie i na poziomie społecznej samoorganizacji,
a jednocześnie budzić do wolności, niezależności, samostanowienia, krytycyzmu,
nonkonformizmu i oporu przed uciskiem i arbitralnym podporządkowaniem oraz ot
wierać na współpracę z innymi i zaangażowanie obywatelskie.
Konsekwencją zarysowanej wątpliwości co do aktualności pedagogiki klasycz
nego liberalizmu jest pytanie o szanse jej implementowania w Polsce, o ile wie
my, że do tej pory na tym obszarze nie odbyła się trwała recepcja owej myśli ani
tym bardziej nie było ugruntowanej praktyki budowania liberalnych zasad państwa
i społeczeństwa. Czy więc bez zakorzenienia w Polsce liberalizmu można dziś do
niego się odwoływać i proponować w tym miejscu? Czy krytyka, która stale roz
brzmiewa wokół wszelkich projektów liberalnych, nie jest wystarczającą przeszkodą
w popularyzowaniu owego zamysłu obok tej zarysowanej wyżej, biorącej się z wąt
pienia w aktualność klasycznego liberalizmu? Czy zasady pedagogiczne głoszone
przez J. Locke’a i J.S. Milla w jego ramach nie stanowią historycznych artefaktów
zastąpionych współcześnie innym przekazem dostosowanym do aktualnych potrzeb
zmieniającego się nowoczesnego społeczeństwa? Czy obecnie w Wielkiej Brytanii
przy kreśleniu nowoczesnych wizji systemu edukacyjnego lub koncepcji wychowa
nia przywołuje się myśl tych filozofów wolności i jak się ją interpretuje? Gdyby
odpowiedzi były przeczące, brakowałoby być może wystarczających argumentów,
by próbować tłumaczyć ją i przenosić na grunt Polski, z jej własnym, odrębnym
historycznym doświadczeniem.
Kolejnym wyzwaniem stojącym przed badaczem sięgającym do myśli pedago
gicznej związanej z początkiem kształtowania się myśli liberalnej jest próba upo
rządkowania jej głównych wątków i wydobycia z niej (o ile to możliwe) jej wyróż
ników. Jeśli pojawiają się wysiłki porządkowania i wyodrębniania jądra liberalizmu
w znaczeniu doktryny politycznej, w ramach której klasyczny liberalizm pełni rolę
niejako pierwotnego wzoru czy punktu odniesienia dla jego późniejszych odmian, to
można próbować iść dalej i prowadzić podobną analizę zawartych w tej doktrynie
poglądów na temat wychowania w ogóle bądź jego wybranych treści (tu ze szczegól
ną uwagą mają być prześledzone moralne i obywatelskie uwarunkowania i zawartość
wychowania). Czy istnieje potrzeba uzasadniająca podejmowanie takiego wysiłku
badawczego? Wszak można rozważać tezę, że liberalizm polityczny był tylko za
czynem umożliwiającym szerokie, swobodne penetrowanie sensu wolności w róż-
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nych obszarach, w których ma zastosowanie, a więc także w obszarze wychowania
i edukacji, czego efektem jest uzyskanie na tych polach znacznej autonomii, tak iż
dzisiejszy kształt liberalizmu zaczyna przypominać raczej patchwork, kolorową mo
zaikę zapatrywań w szerokim obszarze spraw kultury niż jedynie określoną orienta
cję polityczną13. I tak z pewnością się dzieje. Pozostaje jednak pytanie, czy obok tak
rozkrzewiających się liberalizmów w różnych sferach ludzkiej aktywności, w tym
na terenie pedagogiki, sięgających do rozmaitych teoretycznych inspiracji, nie da się
skupić u źródła, wydestylować i wyodrębnić własnego, tj. u samych twórców libe
ralizmu w wersji klasycznej, integralnie związanego i wynikającego z tej doktryny,
poglądu w interesujących nas tu kwestiach wychowania? Czy da się mówić o spójnej
koncepcji pedagogicznej samych liberałów odwołujących się do jej klasycznej wy
kładni? Czym się w rozumieniu wychowania różnią, a w czym brzmią zgodnie? To
są pytania, na które warto szukać odpowiedzi.
Pytanie o liberalny charakter myśli pedagogicznej przywoływanego tu w głów
nej mierze Johna Locke’a, ale też kontynuatorów jego myśli, ma krótszą historię
niż same te historyczne propozycje. Jej recepcja w poszczególnych krajach przy
bierała odmienny kształt, dostosowywana każdorazowo do kulturowo zróżnicowa
nych kontekstów, lecz generalnie od samego początku jej głoszenia była to recepcja
w miarę obfita i wyczerpująca. Ponadto poszczególne wątki refleksji pedagogicznej
interpretowano w różnym zestawieniu z całością ich koncepcji filozoficznej; o ile
częściej wiązano ją z ich poglądami metafizycznymi, etycznymi czy teoriopoznawczymi (w naturalny sposób współbrzmiącymi z pedagogiką), o tyle rzadziej łączono
ją z ich poglądami społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi. Przywoływani tu
filozofowie przyznawali się do liberalnych zapatrywań na naturę polis, ale można
było w miarę gruntownie omawiać np. poglądy pedagogiczne Locke’a, abstrahując
od tego, że wypowiadał je obrońca obywatelskich praw wolności, równości i włas
ności, postulator tolerancji religijnej, prawa do obywatelskiego nieposłuszeństwa
i rządów ograniczonych, nieingerujących bez uzasadnionej nadrzędnej racji stanu
w rozbudowaną prywatną sferę życia rządzonych tworzących przestrzeń społeczeń
stwa obywatelskiego. Co więcej, same te polityczne poglądy, zanim określono je
mianem liberalnych, miały swoje inne związane z konkretną epoką nazwy, choć dziś
nikt nie wątpi, by adekwatną dlań nazwą nie był liberalizm. W przypadku Milla ot
warta identyfikacja z liberalizmem mogła być już wyrażana wprost, ale i tak można
było skupiać się na jego poglądach politycznych bez wiązania ich z praktyką i teorią
pedagogiczną. Stąd wydaje się zasadne pytać, co na temat wychowania głosili filozo
fowie dziś zgodnie nazywani twórcami i promotorami liberalizmu. Jak ich myślenie
polityczne i etyczne wpływało na sposób widzenia spraw wychowania? W jakim
stopniu byli gotowi uwzględniać w przestrzeni obowiązywania praw wolności rów
nież sferę prywatną, a w niej dzieci, rodzinę, wychowanie oraz edukację? Choć pyta
13 Zob. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1994,
s. 25. W takim tonie o dzisiejszym liberalizmie pisze J. Dunn, nie pozbawiając go jednak szansy dalszego
rozwoju, o ile nie ugrzęźnie ani w miałkim pluralizmie, ani w indywidualistycznym nihilizmie czy anar
chizmie; zob. J. Dunn, Western Political Theory in the Face o f the Future [1979], Cambridge University
Press, Cambridge 1993, s. 29-56.
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się o liberałów w liczbie mnogiej, to jednak u źródła myślenia pedagogicznego w tej
orientacji umieszcza się J. Locke’a w znaczeniu podstawy dla późniejszych rozwi
nięć i korekt tego myślenia dokonywanych przez kolejnych liberałów z obszaru bry
tyjskiego, wśród których na szczególnym miejscu plasuje się J.S. Mill14.
Nie jest celem i ambicją autorki rozwijać i wnosić swoją analizą novum w samą
doktrynę polityczną liberalizmu; to pole badawcze jest dobrze penetrowane przez
filozofów politycznych i będzie się tu sięgać po wypracowane interpretacje w tym
zakresie. Jeśli rozważać ewentualny wkład zaprezentowanych w tej książce badań
do rozwoju myśli liberalnej, to mieściłby się on w poszerzeniu pola widzenia libera
lizmu o wątek spraw związanych z wychowaniem i edukacją, które - jak się zakłada
- mogą dostarczać argumentów odświeżających i uatrakcyjniających samą tę myśl.
Z reguły ruch dokonuje się w przeciwnym kierunku, tzn. idea filozoficzna staje się
przesłanką dla uruchamiania działalności praktycznej i teoretycznego wzbogacania
praktycznie zorientowanych dziedzin wiedzy, i tak jest też w tym przypadku, ale
prócz tego kierunku i w zgodzie z założeniami samego klasycznego liberalizmu zo
rientowanego empirycznie zakłada się, że ów opis doświadczenia wychowania i edu
kacji czyniony ręką filozofów liberalnych stanowi interesującą rozbudowę doktryny,
i że poszerzenie jej o to często pomijane spektrum tematyczne może się okazać dla
niej samej pożyteczne i to w wymiarze teoretycznym. Niniejsza praca ma mieć jed
nak przede wszystkim charakter pracy pedagogicznej. W tym sensie przywołanie
i przypomnienie w niej nowożytnej koncepcji wychowania J. Locke’a służy próbie
formułowania i rozwijania na gruncie pedagogiki takiej odmiany myślenia o wycho
waniu, którą można nazywać liberalną, mając na myśli zamysł pedagogiczny wy
wiedziony właśnie z filozofii Locke’a klasyfikowanego jako „pionier liberalizmu”15
w znaczeniu doktryny politycznej. To zawężenie pola badawczego wydaje się uza
sadnione; dzięki niemu możliwe jest wyodrębnienie (u źródła, u zarania myśli) pew
nego zestawu wyróżników, których losy daje się następnie śledzić w ich dalszym
rozwoju, porównując myśl pierwotną, założycielską z postulatami pedagogicznymi
wnoszonymi przez kontynuatorów tej tradycji myślenia. Była już mowa o wielo
ści liberalizmów, która utrudnia wyłuskiwanie z takiego konglomeratu idei spójnej
wspólnej części, wyróżników liberalizmu jako takiego. Tym bardziej trudne byłoby
odtwarzanie wspólnej dla całości myśli liberalnej jej koncepcji wychowania. W ta
kiej sytuacji zasadne wydaje się skupienie uwagi na jednym jego modelu, z nadzie
ją, że odpowiadająca mu wizja wychowania też będzie bardziej ujednoznaczniona.
Klasyczna jego postać charakteryzowała się zarazem takimi cechami, które ułatwiały
wiązanie troski o dobre życie, dobre społeczeństwo, dobre państwo z dobrym wy
chowaniem. W konkretnych propozycjach przywoływanych tu liberałów owo roz
winięcie teorii państwa, społeczeństwa i jednostki w ich wzajemnych zależnościach
14 Rzecz warta jest rozwinięcia i uzupełniania o dalsze stanowiska, w tym np. H. Spencera; zob.:
R.H. Quick, Essays on Educational Reformers, D. Appleton & Co., London 1890, s. 439-469; A.M. Kazamias, Introduction, [w:] tegoż (red.), Herbert Spencer on Education, Teachers College Press, Columbia
University, New York 1966, s. 1-65.
15 Zob. G.L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, tłum. A. Kacmajor, A. Sulak,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 174.
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będzie przyjmowało różną postać, ale w każdym przypadku będzie w nim obecne
ogniwo wiążące się z zagadnieniem rozwoju i kształtowania się wolnej jednostki,
przyszłego podmiotu praw i obywatela. Liberalizm klasyczny przywiązywał dużą
wagę do sprawy przygotowania młodego pokolenia do podejmowania samodzielne
go odpowiedzialnego życia w sferze prywatnej i publicznej, z aktywnym udziałem
w życiu społeczności lokalnej i w roli obywatela. Czynił to, wychodząc z różnych an
tropologicznych i etycznych przesłanek, w każdym przypadku zmierzając jednak do
usensownienia podejmowanych przez dorosłych działań wychowawczych i eduka
cyjnych wobec dzieci, kreśląc wspólną liberalną wizję egzystencji jednostki w sieci
relacji ze społeczeństwem i państwem. Jego aksjologiczne zaplecze budowała zasada
wolności, a obok niej odwołanie do: równości, własności, tolerancji i społeczeństwa
obywatelskiego. By zrekonstruować zręby pedagogiki liberalizmu ze szczególnym
uwzględnieniem dziedziny wychowania moralnego i obywatelskiego, proponuje się
przyjąć następujący plan pracy.
Pierwszy rozdział ma za zadanie wyjaśnić pole semantyczne kryjące się pod na
zwą „pedagogika klasycznego liberalizmu”, co wymaga przyjęcia podwójnej per
spektywy badawczej, filozoficznej i pedagogicznej. Oba wymiary analizy powinny się
tu spotkać ze względu na osadzenie przedmiotu badań po stronie filozofii i pedagogiki.
W pierwszej kolejności będzie w nim miejsce na wglądnięcie w samo pojęcie libera
lizmu klasycznego na mapie myśli liberalnej, a następnie, przechodząc już do para
dygmatu myślenia pedagogicznego, na zaprezentowanie wykładni rozumienia podsta
wowych pojęć pedagogicznych stosowanych w niniejszej pracy. Następnie zostanie
przybliżony stan badań w interesującym nas zakresie tematycznym ze szczególnym
uwzględnieniem sporów wokół klasyfikacji nurtów pedagogicznych, by odszukać
w nich klasyków myśli liberalnej oraz innych myślicieli pozostających z nimi w re
lacji. To perspektywa, która rozwinęła się obszernie na gruncie badań szkoły history
ków wychowania, wnosząc szerokie spektrum interpretacji; jej zasoby (głównie w ra
mach myśli polskiej, angielskiej i amerykańskiej) będą tu przywoływane najczęściej,
czerpiąc także z jej metodologii, współgrającej w wielu miejscach z podejściem i ce
lami stawianymi w niniejszej pracy. Równolegle i w ślad za wypracowywaną przez
historyków wychowania linią interpretacyjną myśli pedagogicznej w toku jej rozwoju
pedagodzy ogólni i filozofowie wychowania wykonują podobną i dalszą pracę, py
tając o język pedagogiki, jej główne szkoły myślenia o wychowaniu i metodę badań
oraz proponując rozwiązania w tych obszarach. Ciekawe jest więc przyjrzenie się, jak
interpretuje się myśl przywoływanych tu Johna Locke’a i Johna S. Milla w pedago
gice; czy zasilają oni liberalny nurt myślenia o wychowaniu? I dalej, jakie znaczenia
kryją się pod nazwami „liberalizm edukacyjny”, „liberalizm pedagogiczny”, „peda
gogika liberalna”? A jaki wydźwięk znajduje myśl obu liberałów w badaniach na
gruncie filozofii, na ile włącza się do analiz ich koncepcje pedagogiczne? Te pytania
wymagają odpowiedzi, budując grunt i uzasadnienie dla własnej koncepcji pracy,
stanowiącej propozycję włączenia myśli klasyków liberalizmu do grona pedagogów
liberałów.
Drugi rozdział pracy to próba rekonstrukcji myśli filozoficznej Johna Locke’a na
tle epoki, w której żył i zaznaczał swoje miejsce zarówno poprzez teoretyczną re
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fleksję i podejmowaną publiczną działalność, jak też pedagogiczną aktywność. Na
tej szerokiej podstawie daje się głębiej zrozumieć i opisać stanowisko, jakie zajął
on w sprawie wychowania. Proponuje się dla tej nowej formuły nadawania sensu
działaniom wychowawczym ukucie nazwy „pedagogika liberalizmu” (w domyśle
klasycznego). Znalazły w niej odbicie i zastosowanie zarówno empirystyczne i ra
cjonalistyczne tezy głoszone przez autora imiennie i wprost w An Essay Concer
ning Human Understanding (Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego) oraz w On
the Conduct o f the Understanding (O właściwym używaniu rozumu), jak i liberalne
sądy wyłożone już anonimowo w pismach politycznych i religijnych (Two Treati
ses o f Government [Dwa traktaty o rządzie], A Letter Concerning Toleration [List
0 tolerancji], The Reasonableness o f Christianity). Prócz inspiracji ze strony filozo
fii nowa pedagogika jest też odbiciem krytycznej refleksji, jaką jej promotor kreślił
w stosunku do wychowania, które sam odebrał, i oceny, jaką wystawił głównym jego
uczestnikom, a także instytucjom, którym w tym procesie podlegał. Nie można więc
pominąć wglądu w poglądy Locke’a na temat aktualnego stanu i kondycji kształcenia
1wychowania w Anglii. W tej koncepcji wychowawczej z końca XVII wieku, spisa
nej w postaci przeredagowanych listów do przyjaciół przez Anglika z kręgów świat
łej warstwy ziemiańskiej, o ustalonej renomie uczonego, ideał człowieka wychowa
nego został nakreślony na wzór sylwetki dżentelmena przygotowującego się dzięki
ukształtowanemu charakterowi moralnemu, mądrości życiowej (roztropności), kul
turze osobistej i obyciu oraz wykształceniu do bycia reprezentantem narodu16. Ów
zamysł pedagogiczny nastawiony na cel - osiągnięcie poziomu bycia jednostką au
tonomiczną, kierującą się zasadami rozumu - od początku wyróżniał się znamieniem
perfekcjonizmu, czyli punktem widzenia prześwietlonym obecnością dążenia do roz
woju i doskonalenia osoby, przez sięganie i czerpanie z zasobów i potencjału rozumu
i woli drzemiących w jednostce, a zarazem nadawaniem kierunku postępowego spo
łeczeństwu, które kwitnie dzięki sumie wysiłków i sukcesów podejmowanych i osią
ganych przez poszczególne jednostki. W dalszej części pracy zostaną prześledzone
losy tej tendencji, czy będzie podtrzymywana w obszarze brytyjskim i czy nie straci
na znaczeniu17. Wychowany człowiek w proponowanych koncepcjach uzyska być
może więcej określeń, w każdym z nich będzie jednak chodziło o cechy uzdalniające
do świadomego i odpowiedzialnego przejawiania siebie w swojej wolności. Jako że
wychowanie przebiega w konkretnym czasie i miejscu, po myślicielach liberalnych
będzie się można spodziewać niezgody na konkretne i zastane formy realizacyjne
procesu wychowania, tzw. pedagogiczne status quo. Nie będą też utożsamiani z dzia
łaniem niepraktycznym, bez związku z realnym światem, kontekstem społecznopolitycznym i dorobkiem cywilizacyjnym. Jeśli wystąpią w roli reformatorów, to
16 Por. K.D. Benne, The Gentleman: Locke, [w:] A.M. Kazamias, H.J. Perkinson, P. Nash (red.), The
Educated Man, s. 190-223.
17 Por. J. Gray, Liberalizm, s. 8. Z czterech wyróżników liberalizmu występujących u J. Graya w ni
niejszej pracy wskazuje się przede wszystkim na melioryzm, który jeśli wiązany jest z perfekcjonizmem,
stanowi czynnik najmocniej generujący związek tej klasycznej myśli z pedagogiką; za nim plasuje się
uniwersalizm równolegle z indywidualizmem, na końcu zaś egalitaryzm. Zob. J. Passmore, The Perfect
ibility o f Man, Charles Scribner’s Sons, New York 1970, s. 11-27; Z. Rau, Forgotten Freedom, s. 15.
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bazą do tworzenia projektów zmian będzie doświadczenie, a nie czysta teoria. W do
datku będą stawiać na normy wypracowane w wyniku porozumienia i współpra
cy, choć później w postaci umowy wiążące i zobowiązujące do ich przestrzegania
wszystkich, odrzucając dyktat czyjejkolwiek, choćby nie wiem jak oświeconej, ale
jednostkowej woli narzucanej innym. W tym przypadku za motto klasycznych libe
rałów uchodzić może maksyma, że jednostkową wolę można narzucić tylko sobie,
0 ile stoi za tym racja rozumu (ewentualnie inna, lecz równie mocno przemawiająca
do osoby). Nie będą też występować przeciw tradycji i autorytetom z zasady, ale
tylko wtedy, gdy są one przywoływane jako racje niepodlegające sprawdzeniu, do
bezkrytycznej akceptacji.
Najwyraźniej myśl liberalna i pedagogiczna wzmocniły się dzięki ruchowi rady
kałów ożywiających scenę polityczną Wielkiej Brytanii drugiej połowy XIX wieku.
Właśnie ów splot nowych pomysłów na zmianę społeczną, biegnący od reforma
torów Jeremy’ego Benthama i Jamesa Milla, a kulminujący w arystokratycznym,
a zarazem demokratycznym liberalizmie J.S. Milla, z całą jego wrażliwością i ot
warciem na sprawę wychowania i kształcenia człowieka traktowanych jako czyn
nik i gwarant postępu, stanie się ośrodkiem refleksji w trzecim rozdziale, w rzędzie
dojrzałej kontynuacji myśli pedagogicznej J. Locke’a. Można się zastanawiać, na ile
perfekcjonistyczna perspektywa pomagała w każdym przypadku wydobywać temat
wychowania i umieszczać go w rzędzie teorematów godnych zreflektowania i kon
cepcyjnego opracowania. Pewne jest jednak, że w obu opisywanych stanowiskach
(u Locke’a i Milla) wolność człowieka obudowana jest koncepcją wychowania,
z czego wnosi się, że ów cel w postaci wolności jest osiągalny dzięki poprzedzeniu
go etapem przygotowawczym, wyposażającym bądź doskonalącym w człowieku te
atrybuty, które uczynią go zdolnym do kierowania własnym życiem i włączania się
w życie wspólnoty. Można to w skrócie ująć w ten sposób, że wolność, choć stanowi
u liberałów naturalne prawo człowieka, to jednak nie jest mu w pełni dana, nie przy
sługuje mu od początku, tzn. od chwili urodzenia; wolność potrzebuje wychowania,
wyposażenia w umiejętności korzystania z niej, czynienia z niej użytku18.
Z tego dynamicznego konstruktu pedagogicznego zostaną wyodrębnione jako
stan wyjściowy szczególnie dwie dziedziny wychowania, które w przekonaniu au
torki stanowią silną stronę klasycznego liberalizmu, choć często z różnych powodów
nie znajduje to odzwierciedlenia w ogólnym jego odbiorze (co być może w jakimś
stopniu wynika ze zbyt nikłego wyzyskiwania tych dziedzin przez samych liberałów
1z nieumiejętności traktowania ich jako atutów myśli). Pierwsza z nich jest związana
z kształtowaniem charakteru moralnego osoby, druga zaś - z kształtowaniem postaw
obywatelskich jednostki. Obie dziedziny można określić wspólnym mianem wycho
wania moralno-obywatelskiego jako wyraźnej propozycji pedagogiki klasycznego
liberalizmu. Jeśli natomiast chodzi o sferę kształcenia umysłowego, to była ona na
początku umieszczana na pozycji podporządkowanej, służąc tym pierwszym dziedzi
nom. W związku z tym i w niniejszej pracy tematyka edukacji, w znaczeniu kształ
cenia umysłowego, w punkcie startu będzie miała odpowiadającą jej dopiero trzecią
18 Zob. B. Russell, John Stuart Mill, s. 57.
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pozycję, bo faktycznie nie znajdowała się w centrum uwagi pierwszych liberałów.
Tak postawiona kwestia edukacji już na wstępie sugeruje przypisywanie jej ograni
czonego znaczenia jako środka zaradczego na problem biedy i innych bolączek spo
łecznych, na które lekarstwa widziano głównie w postaci rozwiązań prawnokarnych
i religijno-umoralniających. Za to w dziedzinie odpowiedzialności za wychowanie,
kwestii traktowanej przez klasycznych liberałów jako przestrzeń do zagospodaro
wania w głównej mierze przez sferę prywatną, a nie państwo, na czoło wysunięte
zostanie środowisko rodzinne i - szerzej - społeczność lokalna oraz stowarzyszenia
i fundacje, których domeną jest troska o ten wymiar życia społecznego.
W kolejnym, czwartym rozdziale, który traktowany jest jako kluczowy dla całej
pracy, planuje się zbadać wyodrębnione wyżej punkty węzłowe pedagogiki klasycz
nego liberalizmu w procesie ich rozwoju. Wykładnią do ich odgraniczenia jest, trak
towana jako pierwsze źródło i pierwotny model pedagogiki liberalizmu, propozycja
J. Locke’a. Jednak głównym celem stawianym na tym etapie badań jest przyjrzenie
się, jak ta pierwotna myśl ewoluowała, czy uzyskała kontynuację, czy korektę, a może
spotkała się z kontestacją i krytyką. W których miejscach ożywają w przestrzeni wy
chowania liberalne zasady: wolności, równości, własności, tolerancji i społeczeństwa
obywatelskiego? W jaki sposób są godzone z zasadami będącymi ich przeciwień
stwami: przymusem, władzą i posłuszeństwem, systemem kar i nagród, odwołaniem
do więzi organicznych i opartych na nich typach lojalności? Pierwsza kwestia jest
zarazem tą najbardziej eksponowaną, stanowiącą miejsce centralne w całości myśli
pedagogicznej, wiążącą się z kształtowaniem moralnego charakteru w osobie dziec
ka, który jest fundamentem w życiu człowieka, bez którego cała konstrukcja jako
pozbawiona gruntu byłaby wadliwa. Tak wysoko na początku postawiona sprawa
moralności wymaga sprawdzenia, czy zostanie wniesiona do propozycji pedago
gicznej J.S. Milla i czy zachowa ten sam poziom ważności. Wydaje się, że kwestie
związane z charakterem moralnym stanowią poszerzenie płaszczyzny liberalnych
rozważań wokół wolności, która wymaga oparcia w ukształtowanym charakterze
i nawykach dobrego postępowania. Kolejnym punktem do omówienia jest kwestia
obywatelskiej dojrzałości osoby, a więc próba odtworzenia liberalnej koncepcji wy
chowania człowieka jako istoty społecznej, współpracującej z innymi i jako obywa
tela. Warte prześledzenia jest, czy w obu propozycjach te akcenty występują równie
mocno, czy można na ich podstawie sformułować jakieś wspólne stanowisko w tej
kwestii. Wychowanie obywatelskie byłoby wtedy prostym przełożeniem na praktykę
liberalnej zasady obywatelstwa poprzez przygotowywanie dzieci do współtworzenia
w dorosłym życiu wspólnoty obywatelskiej z innymi. Byłoby też przedłużeniem obo
wiązywania zasad moralnych, które zasadniczo modelują charakter moralny czło
wieka, ale starania wychowawcze byłyby tu poszerzone o ten wymiar, który wiąże
się z nabyciem cnót społecznych regulujących współżycie z innymi na zasadzie wza
jemnego poszanowania i życzliwości, a także z obyciem, ogładą oraz z mądrością
życiową, choć tej uczymy się praktycznie przez całe życie. Na kolejnym miejscu sy
tuuje się kwestia wiedzy i wykształcenia w hierarchii celów pedagogiki liberalizmu.
Ten punkt stanowi rozwinięcie i uobecnienie zasady własności, bowiem liberalizm
ma tendencję spoglądać na edukację przez pryzmat kapitału intelektualnego, a więc
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stanu posiadania, którym poszczególne osoby mogą być zainteresowane w różnym
natężeniu i stopniu. Czy jednak nie jest to problem o szerszej skali ważności niż tylko
sprawa prywatna? Jak pogodzić oba wymiary? Czy klasyczno-liberalna wykładnia
rozumienia edukacji i wychowania poza celem uniwersalnie i równościowo wybrzmiewającym, a związanym z wychowaniem moralnym, na poziomie wychowania
obywatelskiego i kształcenia umysłowego nie rozmija się z zasadą równości?. Być
może na tym polu liberalizm zakładał właśnie nierówność jako stan wyjściowy, cie
kawe jednak, jak to uzasadniał i jakie znajdował sposoby na łagodzenie tego stanu.
Po omówieniu celów wychowania kolejnym zagadnieniem znajdującym się
w centrum uwagi klasycznych liberałów rozważających problem wychowania jest
wskazywanie podmiotów odpowiedzialnych za ten proces oraz opis głównych śro
dowisk wychowawczych, w których zdecydowanie prym wiedzie rodzina. Nie da
się jednak ukryć, że w pewnym momencie historycznym zaangażowanie państwa
w sprawy wychowania stanie się wyzwaniem dla liberałów, na które odpowiedzą
z pewną dozą zrozumienia. W tym punkcie wyraźnie zaznaczy się dynamika rela
cji, a także odrębności między sferą prywatną i publiczną oraz państwową, których
odróżnianie raczej niż zacieranie między nimi różnic jest wyraźną cechą stanowiska
liberalnego. Wychowanie wiążące się w znacznym stopniu z kształtowaniem moral
ności osób przez klasycznych liberałów jest sytuowane przede wszystkim po stronie
sfery prywatnej i ten pogląd wydaje się utrzymywać do dziś. A jeśli tak, to uzasadnio
ne jest omówienie w kolejnym punkcie roli państwa i społeczeństwa obywatelskiego
w ich proporcjach zaangażowania w realizację zadań wychowawczych i edukacyj
nych. To jest też pole do zagospodarowania dla zasady tolerancji religijnej, wiążące
się z postulowanym przez liberalizm modelem świeckości państwa, jego neutralno
ści światopoglądowej oraz generalnego rozdziału państwa od religii. Na koniec po
zostaje do omówienia sprawa wizerunku samego wychowawcy (rodzica, opiekuna,
tutora, nauczyciela), jaką kreślili klasyczni liberałowie. Nietrudno się domyślić, że
postulaty, jakie stawiali pod jego adresem, to wymagania wiążące się z wysoką klasą
profesjonalizmu tak w dziedzinie osobowościowo-moralnej i obywatelskiej, jak i in
telektualnej. Warto dociec, jakich umiejętności pedagogicznych domagali się oni od
opiekunów dzieci, jakich używali metod w pracy z nimi, a także jakie oferowali środ
ki oddziaływania na wolę, uczucia i rozum wychowanków, by możliwy był ich roz
wój w kierunku samodzielności, niezależności i autonomii oraz doskonalenie natury.
Propozycja powrotu do klasycznych źródeł liberalizmu i przypomnienie jego za
sad z ich rozbudową w polu wychowania wydaje się uzasadniona i sensowna, ponie
waż odbudowuje jego podstawy (nie bez wad) mocno rozchwiane współczesnymi
jego odmianami. Te zaś ze wszystkimi ich słabościami można konfrontować z kry
tyką i korygować bez zrywania z samą podstawą. Niniejsza praca jest włączeniem
się do dyskusji na temat sensu i zasadności racji liberalizmu, i to w Polsce (pomimo
tak narosłego negatywizmu i nieufności wobec tej propozycji, a może właśnie z tego
powodu)19, ponieważ dostrzega się atrakcyjność i potrzebę implementowania do pol
19 Przylgnięcie do liberalizmu negatywnych konotacji starał się zgłębić i opisać np. G. Sartori w pra
cy Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998, s. 453-460.
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skiej kulturowej tradycji idei liberalizmu (jednak nie bezkrytycznie). Wychodzi się
z założenia, że współczesne odmiany liberalizmu, odrywając się od Locke’owskiego
źródła, niekoniecznie swoją ofertę czynią atrakcyjniejszą, w tym w zastosowaniu do
dziedziny wychowania i edukacji20, a jeśli nie sprawdzają się w tej materii, to być
może jest to jakaś forma dowodzenia nieadekwatności owych współczesnych liberal
nych propozycji. Stąd bezpieczniejsze wydaje się przypominanie zasad klasycznych
i na nich budowanie pedagogiki o orientacji liberalnej, którą można z kolei w każ
dym momencie uzupełnić korektą (demokratyczną, republikańską, komunitariańską,
chrześcijańską, marksowską i innymi). Ostatni punkt pracy, jej podsumowanie, ma
być próbą zmierzenia się z tym zadaniem. Znajdzie się w nim bowiem miejsce na
prezentację wyników podjętych badań w postaci dających się wyodrębnić wyróżni
ków myśli pedagogicznej klasyków liberalizmu. Na takiej podstawie jest możliwe
z kolei poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przekładalność tej myśli i obecność
w dzisiejszych sporach o kształt dobrego życia, państwa i społeczeństwa; na pytanie
o jej aktualność, czyli potencjał i moc rozwiązywania problemów, z którymi boryka
się człowiek współczesny. Jest to propozycja budowania koncepcji pedagogicznej
na podstawach wolnościowych wywodzących się od Locke’a, a rozwiniętych przez
Milla, jako alternatywa wobec różnych odmian pedagogiki liberalnej kreślonej na
podstawach równościowych wywiedzionych z naturalizmu Rousseau i kontynuowa
nych w progresywistycznych nurtach Nowego Wychowania21. Przyjmuje się założe
nie, że klasyczny liberalizm w odmianie perfekcjonistycznej z rozwiniętą refleksją
pedagogiczną to propozycja, która z jednej strony potrafi wybronić się z wielu zarzu
tów stawianych dzisiaj liberalizmowi, z drugiej strony właśnie w imię zachowania
zorientowania na samodoskonalenie jest w stanie korygować własne braki i w odpo
wiedzi na wyzwania nowoczesności korzystać z rozwiązań oferowanych przez inne
szkoły myślenia, chroniąc się przed losem zakurzonych, wyciąganych z lamusa hi
storii, martwych idei.

20 Zob. L. Kołakowski, Gdzie je s t miejsce dzieci w filozofii liberalnej?, [w:] K. Michalski (red.),
Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków
1996, s. 138-150.
21 Zob. G. de Ruggiero, The History o f European Liberalism, s. 157. Na odrębną uwagę zasługuje
śledzenie wpływu myśli J.-J. Rousseau na pedagogikę współczesną (w tym np. na koncepcję J. Deweya);
jest to teren dużo częściej eksplorowany, stąd niniejsza praca pozostawia ów skądinąd ważny zbiór in
spiracji poza głównymi ramami analiz, dając pierwszeństwo i robiąc miejsce dla źródeł do tej pory mniej
wyzyskanych dla potrzeb pedagogiki.
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Rozdział I
PEDAGOGIKA KLASYCZNEGO LIBERALIZMU
- KONSTRUKCJA POJĘCIOWA

1. Liberalizm: pojęcie, zasady i cechy wyróżniające; miejsce
klasycznego liberalizmu na mapie jego odmian
Liberalizm (od łac. liberalis - ‘dotyczący wolności’) należy do pojęć złożonych i nie
jednoznacznych ze względu na wielość formujących go poglądów, które mieniąc się
liberalnymi, wyrażają częstokroć bardzo różne stanowiska w tej podstawowej dome
nie, jaką dla tworzonej na ich bazie doktryny, koncepcji czy praktyki liberalnej jest
szeroko rozumiana polityka w relacji do jednostki i społeczeństwa. Mianem tym okre
śla się koncepcję filozoficzną bądź doktrynę polityczną, dla których punktem wyjścia
jest założenie o wolności człowieka (freedom), w znaczeniu niezależności i nieinge
rencji, przejawianej w sferze prywatnej i w życiu zbiorowym, stanowiącej wartość
nadrzędną w sferze publicznej, ekonomicznej oraz w przestrzeni życia polityczne
go, w obrębie których posiadający wolność (liberty) podmiot praw może przejawiać
swoją aktywność i działać jako osoba prywatna, członek dobrowolnych zrzeszeń,
pracownik, przedsiębiorca i obywatel wspólnoty politycznej. Liberalizm występuje
też w znaczeniu postawy ideowej, którą wyróżnia: chronienie przestrzeni nieskrępowania w wyrażaniu własnych sądów, działań, preferencji, o ile nie krępują one i nie
godzą w wolność innych, w imię tolerancji i pluralizmu światopoglądowego, a także
przeciwstawianie się autorytaryzmowi, fanatyzmowi, irracjonalizmowi i uprzedze
niom sprzyjającym wykluczaniu i nietolerancji. Nazwa „liberalizm” znalazła też swo
je konkretne ujście w przestrzeni politycznej wraz z powstaniem hiszpańskiej partii
wolności Liberales w Kortezach w 1812 roku. Natomiast w dyskursie filozoficznym
i w języku potocznym - równolegle - użycie i rozumienie słowa liberality (od łac.
liberalis - ‘szlachetny, przyzwoity, piękny’, ‘uprzejmy’, ‘szczodry’) wciąż podtrzy
mywało swój klasyczny rodowód znaczeniowy, jako ‘hojności’, ‘wielkoduszności’,
‘humanizmu’, obok którego powoli przyjmować się będzie rozszerzenie pola seman
tycznego o ‘tolerancyjność’ czy ‘wolnomyślność’ względnie ‘otwartość umysłu’1.
1 Zob. m.in.: M. Cranston, Freedom, s. 3-62; Liberalism, [w:] Stanford Encyclopedia o f Philoso
phy, wyd. popr. 2010; G. de Ruggiero, The History o f European Liberalism, s. 347-369; E.K. Bramsted,
K.J. Melhuish (red.), Western Liberalism, s. 3-90; Z. Rau, Liberalizm, s. 11-16; J. Miklaszewska,
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Wielość spornych idei w obrębie liberalizmu skłania niektórych, by mówić nie
0 liberalizmie, ale o liberalizmach. I tak np. Alan Ryan argumentuje, by rozróżniać
między liberalizmem klasycznym a nowoczesnym oraz między liberalizmem a libertarianizmem; Barbara Sobolewska i Marek Sobolewski, stosując ujęcie historycz
ne, odróżniają liberalizm arystokratyczny, demokratyczny i socjalny; Zbigniew Rau
najpierw w pracy Liberalizm, podejmując się opisu liberalizmu w dwóch ostatnich
wiekach, wyodrębnia trzy jego postaci: klasyczny, konserwatywny i społeczny,
a następnie w Forgotten Freedom dokonuje istotnych rozróżnień między klasycz
nym i współczesnym liberalizmem; zaś John Gray wprowadza podział w obrębie
współczesnego liberalizmu na legalizm egalitarny i libertariański2. Z kolei Jerzy
Szacki, też skłaniając się ku tezie o wielości liberalizmów, rozróżnia między liberalizmami politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi (niekoniecznie ściśle z sobą
powiązanymi)3. Z drugiej strony nie zanika tendencja, by próbować doszukiwać
się rdzenia, niezmienników liberalizmu, a więc takich elementów, w imię których
różniący się w konkretnych kwestiach filozofowie chcą nazywać siebie liberałami.
A. Ryan miałby na to odpowiedź, że tym, co spaja liberalizm, jest nie tyle zestaw po
zytywnych twierdzeń, ile raczej wspólny front w odrzucaniu i niezgodzie na pewne
zjawiska i tendencje, głównie: despotyzm, teokrację i totalitaryzm4. Giovanni Sartori, poszukując jego jądra, proponuje definiować liberalizm w znaczeniu systemu
politycznego odgraniczonego wyraźnie od liberalizmu ekonomicznego, jako „teorię
1praktykę prawnej obrony - za pośrednictwem państwa konstytucyjnego - wolności
politycznej jednostek”5. W niniejszej pracy przyjmuje się stanowisko kompromiso
we. Jeśli zdamy sobie sprawę z uproszczeń i zawężeń, jakie generuje każdy „-izm”,
analiza wybranych wątków myślenia liberalnego będzie przebiegała na podstawie
konkretnych koncepcji filozofów wliczanych zgodnie do grona liberałów, w dodatku
wywodzących się z jednego obszaru językowego oraz podejmujących w swych roz
ważaniach odrębnie temat wychowania, jednak z ambicją wyłuszczenia „centrum ak
sjologicznego” pedagogiki liberalizmu, czyli ostatecznie nie rezygnując i nie unika
jąc próby odpowiedzi na pytanie o wyróżniki i jakość liberalizmu, biorącą się z sumy
cech wyodrębnionych w analizowanych zamysłach.

Libertariańskie koncepcje..., s. 7-14 oraz tejże, Liberalizm, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny,
s. 621-636.
2 Zob. A. Ryan, Liberalizm, s. 383-388; B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna X IX i X X
wieku. Liberalizm, PWN, Warszawa 1978, s. 16-20; Z. Rau, Liberalizm, s. 19; tegoż, Forgotten Free
dom, s. 14; J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, tłum. P. Rymarczyk, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001,
s. 29-36.
3 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, s. 25. W tym miejscu może się już pojawić pytanie o miejsce
pedagogiki o orientacji liberalnej w obrębie tak szeroko zakrojonego spektrum liberalizmu. Czy mia
łaby ona być częścią liberalizmu kulturowego? Autor, zawężając pole analizy do sytuacji polskiej po
roku 1989, proponuje, by mówić o obecności w Polsce trzech kręgów idei liberalnych: protoliberalizmu,
liberalizmu ekonomicznego i liberalizmu integralnego, w znaczeniu po części politycznym, po części
kulturowym (s. 51-52).
4 A. Ryan, Liberalizm, s. 388-395. Por. J. Dunn, Western Political Theory. , s. 30, który wymienia
dwie antytezy liberalizmu: autokrację i konserwatyzm.
5 G. Sartori, Teoria demokracji, s. 466.
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Słowem kluczem liberalizmu jest bez wątpienia wolność, traktowana jako jego
fundamentalna zasada6. Doktryna polityczna rozwijana wokół idei wolności swoim
początkiem sięga Anglii końca XVII wieku i jest związana z pisarstwem i działal
nością Johna Locke’a (1632-1704)7. Z kolei podwaliny pod doktrynę gospodarczą
liberalizmu, w której wolność uzyskała swe rozszerzenie o ekonomiczny poziom
rozumienia i stosowania, łączymy ze Szkocją drugiej połowy XVIII wieku, gdzie
tworzył Adam Smith (1723-1790). Łącznie ten pierwszy wzorzec liberalizmu poli
tyczno-gospodarczego nazwano klasycznym, bądź brytyjskim czy „starym”, ma on
swych sympatyków aż do dzisiaj. W odróżnieniu od tej jego odmiany, stopniowo
w różnych zakątkach Europy, łącznie z Wielką Brytanią, zacznie się wykształcać
„nowa” jego postać wzbogacająca zestaw liberalnych idei, dla których bardziej ade
kwatnym mianem stanie się już określenie „nowoczesny” ewentualnie kontynental
ny. Wśród przedstawicieli klasycznego liberalizmu wymienia się jeszcze m.in. Wil
helma von Humboldta (1767-1835), Benjamina Constanta (1767-1830), Alexisa de
Tocqueville’a (1805-1859), Herberta Spencera (1820-1903)8, kończąc na dwudzie
stowiecznych kontynuatorach tej tradycji, z Friedrichem von Hayekiem (1899-1992)
i Robertem Nozickiem (1938-2002) na czele9. W XIX wieku w Wielkiej Brytanii
równie mocno związany z liberalizmem był John Stuart Mill (1806-1873), dla jed
nych jeszcze współtworzący grono liberałów klasycznych, dla innych zapoczątko
wujący już nowe tendencje w dziejach liberalizmu. Te zaś były odpowiedzią na pro
cesy demokratyzacji społeczeństw i wzrost zapotrzebowania na wcielanie w życie
projektów sprawiedliwości społecznej, instrumentów w rękach państwa10. A. Ryan
jest zdania, że J.S. Mill generalnie wyrasta poza grupę klasycznych liberałów, nie
mieszcząc się w niej ze względu na nowe ujęcie indywidualności osoby i postrze
ganie osoby w kategoriach postępowości, czego nie dostrzegł on jeszcze wyraźnie
6 Zob. G.F. Gaus, Justificatory Liberalism. An Essay on Epistemology and Political Theory, Oxford
University Press, Oxford-New York 1996, s. 162-166.
7 Locke rozważał i opisywał „stan, w jakim wszyscy ludzie znajdują się naturalnie” („State all Men
are naturally in”) jako „stan zupełnej wolności [a State o f perfect Freedom] w działaniu oraz rozporzą
dzaniu swymi majątkami i osobami, tak jak oni uznają za właściwe, w granicach prawa natury [the Law
o f Nature], nie pytając nikogo o zezwolenie, bez zależności od woli innego człowieka” oraz jako „stan
równości [a State o f Equality], w którym cała władza i jurysdykcja jest wzajemna, nikt nie ma jej więcej
od innych”, DTR2, § 4. W poszukiwaniu miejsc - zaczynu dla liberalizmu - można obok Anglii wymie
nić jeszcze Holandię ze względu na postać Hugo Grotiusa czy Barucha Spinozy oraz panujący w tym
obszarze klimat sprzyjający tolerancji religijnej, zob. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu i je j związki
z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 685; por. J. Gray, Liberalizm,
s. 22-24.
8 Por. Z. Rau, Liberalizm, s. 87-91, który klasyfikuje H. Spencera nie w obrębie klasycznego, lecz
konserwatywnego liberalizmu.
9 By odróżnić się od współczesnych, wprost lewicowych postaci liberalizmu, rozwijanych zwłasz
cza w Stanach Zjednoczonych, a kojarzących się z socjalizmem, dzisiejsi filozofowie wolności nawią
zujący do Locke’a i Smitha wolą określać się mianem libertarian, zob. J. Miklaszewska, Libertariańskie
koncepcje wolności, s. 8-14; oraz tejże, Libertariańska koncepcja własności a pojęcie samo-posiadania,
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1992.
10 Zob. The ‘N ew Liberalism’, [w:] Stanford Encyclopedia o f Philosophy, http://plato.stanford.edu/
entries/liberalism/theNewLib (dostęp: 16.09.2010).
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u klasyków11. Zdanie odrębne ma J. Gray, dla którego w ogóle nie stanowi problemu,
by umieścić obok siebie tak różne postaci jak J.S. Mill i H. Spencer, czy J. Locke
i I. Kant, albo J. Rawls i R. Nozick, bowiem łączy ich zestaw podstawowych elemen
tów, budujących tożsamość tej myśli, natomiast nie da się już tego powiedzieć o nie
których współczesnych tendencjach, nazywanych przez niego „rewizjonistycznymi
i zmodernizowanymi”, które mogą świadczyć o rozbiciu jednolitej tradycji libera
lizmu12. W niniejszej pracy włącza się J.S. Milla w poczet liberałów klasycznych,
ze względu na odczytywanie jego koncepcji wciąż bardziej jako kontynuacji linii
zapoczątkowanej przez J. Locke’a i A. Smitha niż zrywającej z nią. Świadczą o tym
takie jej składniki, jak stawianie bardziej na indywidualne i obywatelskie wyróżniki
rozwoju i przyczynę „bogactwa narodów” niż na systemowe i interwencyjne działa
nia państwa, egalitaryzm równoważony elityzmem, zbliżający go do stanowiska in
nego klasyka, A. de Tocqueville’a, oraz docenianie mechanizmu współzawodnictwa
i konkurencji w gospodarce13. Docenia się je zwłaszcza w szerszej perspektywie,
gdy zainteresowanie liberalizmu obejmuje także kwestie związane z wychowaniem
i kształceniem14.
Co tak wyraźnie dzieli liberalizm „klasyczny” od „nowoczesnego”? O ile kla
syczny liberalizm kojarzy się przede wszystkim ze swobodami obywatelskimi, indy
widualizmem i wolnością gospodarowania w połączeniu z ograniczoną rolą państwa
(leseferyzm) pod rządami prawa, o tyle nowoczesny - wyrasta z zainteresowania mo
delem „welfare state”, a więc wizją wolnego społeczeństwa jako projektu wymagają
cego włączenia się państwa w systemowe rozwiązania redukujące różne postaci nie
równości w zgodzie z zasadą sprawiedliwości społecznej. W odczytaniu Bertranda
Russella liberalizm w swych początkach angielsko-holenderskich emanował swoi
stymi cechami, a mianowicie: głosił tolerancję religijną z pozycji wyemancypowane
go, a nie fanatycznego protestantyzmu, krytykując wojny religijne; popierał rozwój
handlu i przemysłu, tym samym sprzyjając powstającej klasie średniej bardziej niż
monarchii i arystokracji; jako aksjomat traktował prawo własności, „zwłaszcza włas
ności nagromadzonej pracą indywidualnego posiadacza”; odrzucał boskie źródło
władzy królów, stawiając na prawo wyboru przez każdą wspólnotę własnego mode
lu politycznego; „skłaniał się ku demokracji temperowanej przez prawa własności”;
głosił równość wszystkich ludzi, podkreślając zarazem wagę edukacji; sceptyczny
11 A. Ryan, Liberalizm, s. 385.
12 J. Gray, Liberalizm, s. 9. Tę tradycję współkształtowali m.in. tacy myśliciele, jak: w Anglii
T.H. Green i L.T. Hobhouse, we Francji J.-J. Rousseau, w Niemczech Hegel, zob. G. de Ruggiero, The
History o f European Liberalism, s. 141-274. Określa się ją mianem etatystycznej, rewizjonistycznej
czy egalitarystycznej (M. Cranston, J. Gray, Z. Rau, J. Miklaszewska, P. Śpiewak, B. Russell, A. Ryan,
A. Szahaj).
13 Zob. PPE, Rozdz. XI, oraz R.R. Ludwikowski, Koncepcja funkcji państwa Johna Stuarta Milla,
s. 125-138. Z drugiej strony nie można nie dostrzegać tych rysów myśli Milla, w tym np. oddzielania
wolności politycznej od ekonomicznej (wynikających m.in. z pozostawania pod wpływem idei socja
lizmu utopijnego), zrywania ze świętą zasadą własności prywatnej, argumentowania za interwencjo
nizmem państwa (np. w dziedzinie edukacji), które z pewnością zapowiadały liberalizm nowoczesny.
14 Zob. F.A. von Hayek, Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006, s. 360-376, i jego przywołanie zasług J.S. Milla i W. von Humboldta na polu oświaty
i nauki.
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wobec władzy stawiał na ograniczanie jej zakresu działania; generalnie „był optymi
styczny, energiczny i filozoficzny, ponieważ reprezentował siły wstępujące, których
zwycięstwo wydawało się sprawą nietrudną, prawdopodobną i niosącą ludzkości
ogromne korzyści”; sprzyjający i współtworzący oświecenie z jego wiarą w postęp,
wiedzę, rozum, uwolnienie od wszelkich form fanatyzmu i obskurantyzmu15.
W ujęciu A. Ryana obiegowe rozróżnienie między obiema odmianami liberalizmu
po stronie „klasycznej” umieszcza takie określenia, jak „stawiający sobie ograniczo
ne cele, ostrożny w formułowaniu swych metafizycznych przesłanek i nastawiony na
działanie metodami politycznymi”, zaś po stronie „nowoczesnej” - „wyzbyty ograni
czeń, nieostrożny, stawiający sobie cele globalne i będący zagrożeniem dla zdobyczy
»klasycznego liberalizmu«”. Wychodząc poza obiegowy sąd, esencja „klasycznych”
zasad liberalnych według niego zawiera się z jednej strony w idei ograniczonego
rządu, rządów prawa, sprzeciwu wobec arbitralności władzy, z drugiej - w idei włas
ności jako niekwestionowanego, wręcz świętego prawa i wolności zawierania umów
oraz - po trzecie - w idei jednostki jako osoby odpowiedzialnej za swoje życie. „No
woczesne” zasady liberalne mają natomiast tendencję poszerzania zakresu działania
państwa o te dziedziny, które w klasycznej odmianie leżą w gestii rynku i społeczeń
stwa obywatelskiego, uwypuklając potrzebę docierania przez państwo z regulacją
i kontrolą do newralgicznych społecznie przestrzeni życia w celu przeciwdziałania
bezrobociu, nierówności w dostępie do edukacji, lecznictwa czy dla objęcia opieką
socjalną potrzebujących16.
Wedle stanowiska Z. Raua linia podziału między klasycznym a współczesnym
liberalizmem przebiega gdzie indziej i wiąże się nie tyle z zasięgiem regulatywnej
władzy państwa w odniesieniu do różnych sektorów życia społecznego, w tym rynku
i wolnego gospodarowania, ile ze stosunkiem do pojęcia perfekcjonizmu i wolności.
I tak klasyczny liberalizm charakteryzował wolną jednostkę nie inaczej jak przez
pryzmat jej dążeń do samorozwoju, samodoskonalenia się, przez co poszerzała ona
zakres swej autonomii, w związku z czym sama wolność była tu rozumiana jako
obszar do zagospodarowania w wyniku indywidualnych ludzkich starań, wysiłków
podejmowanych przez jednostkę i jej osiągnięć. Współczesny liberalizm (w wer
sji libertariańskiej i egalitarnej) odrzuca pojęcie perfekcjonizmu na rzecz wolności
kreślonej już z innej perspektywy, mniej empirycznej, a bardziej abstrakcyjnej, jako
uprawnienia przynależnego każdemu człowiekowi z racji przypisywanych mu, a wy
prowadzanych z filozoficznych przesłanek, atrybutów istoty racjonalnej, zabezpie
czanego w modelu społecznym bądź regułami wolnego rynku (w libertarianizmie),
bądź instytucjonalnie (w liberalizmie egalitarnym). Państwo liberalne musi pozo
stać neutralne w kwestiach wiążących się z mocnymi wartościowaniami, bowiem
ludzie kierują się różnymi regułami lojalności, stąd krytyka perfekcjonizmu jest we
współczesnym liberalizmie konsekwencją ogólnego wymogu dbałości o neutralność
światopoglądową państwa, natomiast w klasycznym liberalizmie to właśnie z zasa
dy perfekcjonizmu ów postulat neutralności był wyprowadzany. W ujęciu Z. Raua,
15 B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu..., s. 685-686.
16 A. Ryan, Liberalizm, s. 383.
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pomimo odmiennego stosunku do perfekcjonizmu, pozostaje nie do przesłonięcia
wspólna dla obu postaci liberalizmu postawa niechęci do wszelkich form paternali
zmu w działaniach państwa w stosunku do swych obywateli17. Będzie to miało swo
je konsekwencje w odniesieniu do sfery wychowania i edukacji jako kwestii, która
w dziejach nie bez udziału liberałów dołączyła do rangi ważnych spraw publicznych.
Argumenty Z. Raua ułatwiają objęcie klamrą dwugłosu Locke-Mill i znalezienie dla
nich wspólnej wykładni rozumienia ludzkiej wolności mieszczącej się w obszarze
klasycznego liberalizmu. W tym celu potrzebne było jednak zastosowanie nowego
kryterium odróżniającego obie odmiany liberalizmu. Takie też jest przesłanie ni
niejszej pracy; problematyka ekonomicznej sfery życia społecznego nie jest w niej
eksponowana jako odgrywająca rolę wiodącą. Tę proponuje się wiązać ze sferą sa
morozwoju jednostki uwolnionej od pieczy i kierownictwa ze strony państwa. Jej
rozwinięcie stanowią prowadzone w gronie liberałów klasycznych rozważania na
temat wychowania i edukacji, traktowane jako przygotowanie do wolności w znacze
niu uczenia odpowiedzialności za własne życie i stanowienia o sobie.
Wyróżniona na początku podstawowa zasada liberalizmu, niejako punkt wyjścia
doktryny - wolność, szeroko uzasadniana i takoż definiowana, współcześnie znaj
dująca nowe imię w postaci autonomii jednostki, z konieczności znajduje swoje do
pełnienie w kolejnych aksjologicznych dookreśleniach, bronionych w ich pozycji
nieodstępowalności i koniecznego współwystępowania z wolnością, choć z różnym
nasileniem i proporcjach w poszczególnych odmianach liberalizmu. Wśród nich
znajdują się: równość, własność, tolerancja oraz społeczeństwo obywatelskie. Od
zwierciedlają one pierwszoplanowy zestrój uwagi liberałów na domenie życia pub
licznego, opierając się na wiążących regułach prawnych. Gdyby dołączyć do nich
autonomię, będzie ona opisywać rewers polityki, czyli sferę życia prywatnego, wy
raźnie odgraniczanego w tej doktrynie od sfery życia publicznego, tzn. od ścisłej
regulacji i odgórnych ograniczeń. Ta pierwotna parcelacja domen nie oznacza, że
pomiędzy obiema sferami nie ma przepływów; wręcz przeciwnie, są i nadają obu dynamiczność i żywotność. Społeczeństwo obywatelskie sytuuje się właśnie na owym
przecięciu dwóch sfer. Wyodrębniona w ten sposób istotowa zawartość doktryny nie
jest tożsama z wyznaczeniem jej niezmiennych i powszechnie uzgodnionych ram
oraz zamknięciem na inne nowe elementy. Można raczej uznać, że ów zbiór zasad
wbudowany w tkankę tego pulsującego życiem, rozrosłego w czasie ideowego za
mysłu jest swoistym zaczynem konstytuującym, ale i podtrzymującym w ciągłym
procesie rozwoju ową główną myśl, skupioną wokół ochrony przestrzeni ludzkiej
i jednostkowej wolności przed zewnętrzną ingerencją i zależnością, w pierwotnym
sensie ustalonym przez Locke’a, z dołączającą do niej coraz intensywniej, z wydat
nym udziałem Milla, drugą stroną wolności w postaci tworzenia i poprawy szans
oraz możliwości samorealizacji. Jakie znaczenia zasadom wolności, równości, włas
ności, tolerancji i społeczeństwa obywatelskiego nadał w tym czasowym rozpięciu
między XVII a XIX wiekiem klasyczny liberalizm?

17 Z. Rau, Forgotten Freedom, s. 13-36.
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Wolność jako wyjściowe pojęcie liberalizmu znajdowała w toku rozwoju doktryny
kolejne dookreślenia i konkretyzacje. To, co wyróżnia je wszystkie od nieliberalnych
definicji, mieści się w pierwszoplanowym wyodrębnianiu w przestrzeni politycznej
i gospodarczej pola nieingerencji, niezależności, swobody gospodarowania i dyspo
nowania własnością i pracą (zgodnie z ekonomiczną zasadą laissez-faire), wolności
poszczególnych osób od restrykcji, ograniczeń i podlegania arbitralnym decyzjom
i narzucanym z góry obowiązkom nie wynikającym z wcześniej przyjętych reguł
i wspólnie uzgodnionych warunków ich obowiązywania. Jednym słowem, liberalna
wolność to przede wszystkim wolność negatywna, jak to formułuje G. Sartori: „in
strumentalna wolność przejawiająca się w relacjach z innymi”, choć jej „zasadniczy
cel polega na stworzeniu warunków dla realizacji wolności”18, czyli samorealizacji,
autonomii, a więc wolności pozytywnej. W tym znaczeniu ani państwo, ani inne
ciało je reprezentujące nie mają prawa decydować o wyborach, działaniach, stawia
nych celach jednostki, tylko ona sama. Wczesny liberalizm głosił, że każda dorosła
racjonalna osoba ma nieograniczone prawo dysponowania sobą, tj. swoim życiem,
wolnością i swoją własnością, jednak w granicach prawa natury, które jest tożsame
z boskim porządkiem, a on nie zezwala nikomu targnąć się na własne życie ani nisz
czyć własnego zdrowia, przeciwnie - nakazuje podtrzymywanie go i dbałość o nie,
nie pozwala też wyrządzać szkody innym w ich życiu, zdrowiu, wolności i włas
ności19. We współczesnych odmianach zrywających z trwałym fundamentem prawa
natury może znikać owo ograniczenie lub być zastępowane innym20.
Choć w klasycznej odmianie doktryny faktycznie dominowało ujęcie negatyw
ne wolności, co wiązało się ze skupianiem uwagi głównie na politycznym i ekono
micznym zakresie wolności, to jednak od początku były tu obecne zręby myślenia
o wolności pozytywnej, choć te kwestie - bez względu na ich ciężar gatunkowy
mierzony siłą nakazów prawa natury i wagę spraw (w tym moralnych i religijnych)
- były traktowane jako decyzje i działania zapadające w sferze prywatnej, autono
micznej wobec działań państwa i polityki21. I. Kanta rozwinięcie pojęcia wolności
też zachowuje te proporcje. Ideę wolności transcendentalnej opisał on w dziełach
etycznych pod postacią autonomii woli, tj. podlegania własnemu czystemu prawo
dawstwu, które ma rangę powszechnego prawa. Mówiąc o wolności, miał na myśli
naturalne uprawnienie przysługujące każdemu człowiekowi na mocy jego człowieczeństwa22. Państwo nie miało zapewniać ludziom szczęścia, ale zabezpieczać ich
prawa, te zaś okazują się sprawiedliwe, o ile gwarantują jednostce maksymalną moż
liwą wolność do pogodzenia z wolnością innych (czyli równą wolność). Bronił więc
takiego kształtu państwa, w którym chroni się prawa osób do wolności od podlegania
18 G. Sartori, Teoria demokracji, s. 368.
19 Zob. DTR1, § 67; DTR2, § 6.
20 Zob. J. Dunn, Western Political T h e o r y ., s. 35-43.
21 Zob. DTR2, § 61 oraz komentarz Z. Raua w: Wstęp do DTR, s. LXVII-LXX.
22 To pierwotne prawo wolności Kant definiował jako „niezależność od przymusu mającego źródło
w cudzej woli arbitralnej”, „jeśli tylko może ono współistnieć z wolnością wszystkich innych ludzi,
przystając na reguły prawa powszechnego”, zob. I. Kant, Metafizyka moralności [1797], tłum. E. Nowak,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 52, oraz tegoż, Uzasadnienie metafizyki moralności
[1785], tłum. M. Wartenberg, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.
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arbitralnej woli innych i do niezależności. Liberalne wątki w myśli Kanta zawiera
ły się ponadto w popieraniu wolności ekonomicznej sprzyjającej rozwojowi całego
społeczeństwa23. W XIX wieku J.S. Mill rozwinął koncepcję wolności jednostki, roz
pisując ją na takie jej aspekty, jak: wolność sumienia, słowa, przekonań, zamierzeń,
stowarzyszania się. Ich zabezpieczenie miało leżeć w gestii społeczeństwa i państwa,
zobowiązanych do ich obrony jako praw przysługujących jednostce, a umożliwia
jących jej rozwój i samodoskonalenie24. Jeśli wolność jest prawem, to każda forma
jej ograniczenia przez władzę i prawo wymaga uzasadnienia. Stąd liberalne kon
cepcje rządu to z reguły propozycje władzy ograniczonej i zrównoważonej dzięki
podziałowi władzy (Locke, Montesquieu)25. Współczesny spór, która wolność waż
niejsza: negatywna czy pozytywna, G. Sartori proponuje rozładować uwagą, że choć
negatywne ujęcia są niewystarczające, to jednak podstawowa wolność w znaczeniu
„niezależności od”, tak broniona w klasycznym, a nie innym liberalizmie, stanowi
pierwszy i konieczny, a więc nie do zastąpienia, warunek wszelkich innych kolejnych
wolności: prywatności, zdolności, szansy i władzy26.
Pojęcie autonomii dołączyło do kanonu zasad liberalizmu pod wpływem kantowskiej filozofii moralnej, a także jest kojarzone z koncepcją wolności J.S. Milla,
choć tradycja odwoływania się do autonomii jest dużo starsza, sięgając myśli stoi
ków, a sam Mill tego terminu nie używał. Wiązana z wolnością wewnętrzną, mo
ralną, a nie zewnętrzną w znaczeniu obszaru niezależności wolnej od zewnętrznego
przymusu, wręcz czasem z nią rozłączna (czego ilustracją jest np. sytuacja więźnia,
który może zachować pomimo przymusowego odosobnienia poczucie wewnętrznej
wolności), wzbudza wątpliwość, czy w ogóle może stanowić przedmiot zaintereso
wań liberalizmu skupionego wszak głównie na sferze wolności od, czuwającego nad
zabezpieczaniem ram dla legalnego działania i podejmowania różnorodnej aktyw
ności jednostek jako przejawów ich samorealizacji27. J.S. Mill, wyróżniając pewne
23 Zob. I. Kant, Pomysły do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym [1784], tłum. I. Krońska, [w:] Z. Kuderowicz, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 199-209, a także J. Miklaszew
ska, Libertariańskie ko n c e p c je ., s. 14-15.
24 Zob. Lib, s. 27-29.
25 Ten punkt wyraźnie różni przyjętą za Lockiem w liberalizmie koncepcję ograniczonej władzy
państwowej od wersji bronionej przez Hobbesa, który choć wychodził z podobnej podstawy prawnonaturalnej, indywidualistycznej i konwencjonalnej, uzasadniał zarazem absolutyzm monarszej władzy, stając
po stronie autokracji, zob. J. Dunn, Western Political T h e o r y ., s. 43-44.
26 Zob. G. Sartori, Teoria demokracji, s. 372-373; I. Berlin, Dwie koncepcje wolności [1958], tegoż,
Dwie koncepcje wolności i inne eseje, tłum. H. Bartoszewicz i in., Res Publica, Warszawa 1991, s. 108
192 (lub przedruk w: Cztery koncepcje wolności, tłum. H. Bartoszewicz i in., Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1994, s. 178-233), z którym współcześnie wiążemy koncepcję wolności negatywnej
i pozytywnej jako dwóch konkurujących z sobą obszarów dążeń. Zob. dyskusja z tą koncepcją, np.:
Ch. Taylor, What’s Wrong with Negative Liberty [1979], [w:] tegoż, Philosophy and the Human Sciences:
Philosophical Papers, Cambridge University Press, Cambridge 1985, s. 211-229, gdzie dla odróżnienia
obu rodzajów wolności proponuje się użycie określeń: an opportunity-concept i an exercise-concept, czy
też Q. Skinner, A Third Concept o f Liberty, „Proceeding of the British Academy” 117 (2002), s. 237-268.
Zob. The Debate about Liberty, [w:] Stanford Encyclopedia o f Philosophy, gdzie Constant, Humboldt,
Spencer i Mill są klasyfikowani jako obrońcy klasyczno-liberalnej negatywnej wolności politycznej, na
tomiast Rousseau, Hegel, Marks i T.H. Green - jako obrońcy wolności pozytywnej w obszarze polityki,
a więc z udziałem w niej państwa.
27 Zob. G. Sartori, Teoria demokracji, s. 386-392.
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określone ideały ludzkiego rozwoju i samorealizacji, a także wskazując na pewne
przestrzenie życia społecznego (w tym wychowanie i kształcenie dzieci oraz ochronę
kobiet), które wymagają włączenia się państwa w ich zabezpieczanie, wygenerował
ważne pytanie, na ile może być ono stroną w prywatnych sprawach swoich obywa
teli i ingerować w ich życie. Mill jako krytyk paternalizmu państwa, a jednocześnie
obrońca idei człowieczeństwa z wpisanym weń naturalnym dążeniem do rozwoju
i samodoskonalenia, zapoczątkował debatę, która rozwinie się i będzie kontynuowa
na wśród współczesnych liberałów, rozważających kwestię, czy państwo może i po
winno promować pewne ideały i style życia, czy raczej zajmować pozycję neutralną,
a więc szanować autonomiczne wybory jednostek.
Równość to - obok wolności - w klasycznym liberalizmie zasada wyznaczona
naturalnym prawem. Przyjmowanie założenia o równości między ludźmi zbliża li
beralizm do chrześcijaństwa głoszącego podobną zasadę ustanowioną przez Boga.
Równość liberalna to w klasycznym ujęciu zasadniczo równość prawno-polityczna28,
bo likwidacja wszystkich postaci nierówności nigdy nie była jego celem, oznacza
łoby to bowiem ograniczanie wolności, której należy się pierwszeństwo. Taką wy
kładnię znajdujemy natomiast w deklaracjach socjalizmu, stąd jego doktrynalny spór
z liberalizmem klasycznym. G. Sartori, czyniąc pojęciowe rozróżnienie między li
beralizmem a demokracją, zwraca uwagę, że równość to nić demokracji, nicią zaś
liberalizmu pozostaje wolność; jeśli więc liberalizm wspiera też równość, to czyni
to za pomocą wolności, przyczyniając się do walki o „demokrację jakościową” bądź
„arystokrację zasług”. Szczególnie widoczne było to u J.S. Milla w postulatach na
rzecz rządów reprezentatywnych. Znalazło się tu miejsce z jednej strony na głos plu
ralny, z drugiej na poszerzenie praw wyborczych, ale wciąż nie ich powszechność.
W praktyce połączenie obu zaowocowało współcześnie tworem społeczno-politycz
nym nazywanym „demokracją liberalną”. Jak podkreśla G. Sartori, „demokracja”
w tym złożeniu oznacza koncentrację „na opiece społecznej, równości i społecznej
spójności”, natomiast dookreślenie „liberalna” oznacza troskę „o więzy polityczne,
inicjatywę indywidualną oraz formę państwa”29. Klasyczny liberalizm w dwugłosie
Locke-Mill, a więc z „Locke’owskim ideałem wolności od władzy państwa” i Millowskimi wyjątkami od leseferyzmu w polityce państwa, daleki jest od radykalnego
czy rewolucyjnego liberalizmu czerpiącego z filozofii J.-J. Rousseau i jego wiary
w demokrację bezpośrednią i równość, generującego etatyzm i siłę państwa30.
Własność to zasada znów na początku odsyłająca do prawa natury, a więc nor
matywnej podstawy uzasadnienia i mocnego jej ugruntowania w szeregu uprawnień
jednostki. Dla Locke’a własność oznaczała w pierwotnym źródłowym sensie samoposiadanie, czyli - jak to ujmował - dysponowanie „własnością swej osoby”31. Na
28 Zob. DTR2, § 4-7.
29 G. Sartori, Teoria demokracji, s. 470-473.
30 J. Miklaszewska, Libertariańskie k o n c e p c je ., s. 9; zob. D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa
obywatelskiego. Współczesna debata ije j źródła, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2004, s. 109; zob. też J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów, s. 69-70, oraz G. de Ruggiero, The History o f
European Liberalism, s. 157.
31 DTR2, § 27.
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tej podstawie budował on uzasadnienie zarówno dla prawa jednostki do wolności,
jednoznacznego z wykluczeniem stanu niewolnictwa, jak i dla prawa do własności
prywatnej, czyli dysponowania wytworami swojej pracy32. Oryginalną interpretację
Locke’owskiego kompleksowego ujęcia własności, tj. posiadania swojego życia,
wolności oraz wytworów swojej pracy, jednak bez wiązania jej z pojęciem własności
prywatnej, można znaleźć u G. Sartoriego. Odnosząc się do zarzutów C.B. MacPhersona o „zaborczy indywidualizm”, obecny jakoby w filozofii Locke’a, odpowiadał
on mianowicie, że w rodzącym się liberalizmie „własność nie stanowiła części syste
mu ekonomicznego”, nie była też kojarzona z posiadaniem „dla niego samego, lub
też w celu nieograniczonego gromadzenia bogactw, nie mówiąc już o ‘akumulacji
kapitału’”, tylko z ochroną33. Modelem zaś, który służył Locke’owi do opisu włas
ności, była głównie gospodarka rolna Anglii. Z kolei wynalazek pieniądza oznaczał
dla niego możliwość wymiany wytworów pracy na inne dobra, w tym trwałe w po
staci ziemi. Jakkolwiek by do tej interpretacji podchodzić, nie zmienia to faktu, że
własność powiązana z pracą i pieniądzem jako warunek rozwoju handlu stawała się
jednak stopniowo źródłem bogacenia się tak jednostek, jak i społeczeństwa. Ten eko
nomiczny aspekt własności został rozwinięty w teorii wzrostu gospodarczego przez
A. Smitha, szkockiego filozofa moralnego, pioniera myśli ekonomicznej, który stał
się symbolem i patronem liberalizmu gospodarczego, do dziś mającego gorących
zwolenników, nazywających siebie spadkobiercami idei klasycznego liberalizmu.
Zakładał on, że w wolnej grze sił rynkowych (zgodnie z przejętą później od francu
skich fizjokratów zasadą „laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même/”),
nie ograniczanych ingerencją ze strony państwa (sprowadzonego do roli nocnego
stróża), energia przedsiębiorczości aktywnych na rynku pracy jednostek kierujących
się własnym interesem, w sumie - choć niezamierzenie - przynosi ogólną korzyść
społeczną, podnosząc ogólną skalę dobrobytu i poprawę losu wszystkich warstw spo
łecznych, przyczyniając się do postępu cywilizacyjnego i utrzymania pokoju34. Po
mimo iż rozwijający się pod wpływem myśli A. Smitha liberalizm gospodarczy nie
musi koniecznie pokrywać się z liberalizmem politycznym, a dziś w wersji broniącej
zasad ekonomii kapitalizmu staje wręcz w opozycji wobec społecznych odmian li
beralizmu, to jednak właśnie rynkowa ekonomia (a nie upaństwowiona i planowa)
współgra z podstawowymi zasadami klasycznego liberalizmu35.

32 Zob. np. M. Kuniński, Własność i wolność, [w:] tegoż, O cnotach, demokracji i liberalizmie
rozumnym. Zebrane eseje i szkice, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006, s. 141-148. Wpływu
Locke’wskiego ujęcia własności można się doszukać w kształcie np. Deklaracji Praw Człowieka i Oby
watela, gdzie w artykule XVII uznana zostanie za „prawo święte i nietykalne”. Do tej koncepcji włas
ności jako samo-posiadania nawiąże także współcześnie libertarianin R. Nozick, zob. J. Miklaszewska,
Libertariańska koncepcja własności a pojęcie samo-posiadania, oraz tejże, Własność, [w:] B. Szlachta
(red.), Słownik społeczny, s. 1525-1537.
33 G. Sartori, Teoria demokracji, s. 462.
34 Zob. G. Himmelfarb, The Roads to Modernity. The British, French, and American Enlightenments,
Vintage Books, New York 2005, s. 53-70.
35 Zob. G. Sartori, Teoria demokracji, s. 464. Autor przekonuje, że w myśl tych zasad koncentracja
władzy każdej postaci, nie tylko politycznej, ale i ekonomicznej, „prowadzi do zguby jednostek i ich
swobód”.
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Tolerancja to zasada odsyłająca do samych początków kształtowania się liberal
nej myśli politycznej w Anglii i Holandii czasów poreformackich, niosących w pa
mięci ślady wojen i prześladowań religijnych, sporów doktrynalnych oraz uwikłań
między władzą świecką i religijną, równie mocno związana i kojarzona z tą myślą
jak wolność. Podobnie jak sama jej praktyka spotykana już w starożytności w spo
łecznościach, w których koegzystowali z sobą wyznawcy różnych religii, tak jej
filozoficzne rozwinięcie w liberalizmie również odnosiło się na początku głównie
do kwestii religii. Listy o tolerancji J. Locke’a36, głoszące wydzielenie sfery wie
rzeń oraz związanych z ich kultywowaniem stowarzyszeń religijnych spod wpływu
i ingerencji ze strony państwa, przyniosły podstawową wykładnię jej rozumienia
i stosowania37, stając się ważnym wątkiem w ruchu idei oświeceniowych (mocno
zaznaczającym się np. u Voltaire’a). Wkład J.S. Milla w rozwój pojęcia tolerancji
można ująć krótko jako poszerzenie zakresu stosowania tej zasady do sfery życia
prywatnego, jednak w trosce o poziom moralności publicznej z zachowaniem norm
przyzwoitości w sferze publicznej, ale z prawem do ekscentryczności i wykraczania
poza konwenanse, równoważonych osiągnięciami i wkładem wybitnych indywidu
alności w rozwój cywilizacji.
Społeczeństwo obywatelskie należy do pojęć od początku związanych z libera
lizmem. Przez J. Locke’a używane jeszcze zamiennie z pojęciem społeczeństwa
politycznego (civil society lub political society), celem wyodrębnienia tej formy
życia wspólnotowego, którą ludzie zdecydowali się zawiązać na zasadzie umowy
społecznej, wychodząc ze stanu natury38. Z czasem ustaliło się jego znaczenie, łą
czone generalnie z liberalną wykładnią, w odróżnieniu od republikańskiej, by opi
sywać nim odrębną od państwa rozległą sferę życia, stosunków i więzi społecznych
rozgrywających się niezależnie, bez nieuzasadnionych ingerencji i ograniczeń ze
strony władzy; przestrzeń do zagospodarowania przez wolne podmioty, które dzię
ki gwarantowanym prawnie swobodom przejawiania własnych celów życiowych,
interesów, dążeń, zainteresowań uzyskują przestrzeń dla możliwej współpracy z in
nymi, zawiązywania towarzystw, zrzeszeń, klubów, partii itp. W ramach tej wy
kładni (I. Kant, A. de Tocqueville, J.S. Mill) będzie się wskazywać na rolę owej
obywatelskiej przestrzeni w kształtowaniu opinii publicznej, która z pomocą i za
pośrednictwem niezależnych mediów i instytucji pożytku publicznego, umożli
wiających prowadzenie debat publicznych i wymianę poglądów, staje się platfor
m ą wyrażania i ścierania się różnych punktów widzenia w konkretnych sprawach,
budowania klimatu ducha obywatelskiego ożywiającego życie publiczne, a także
ważnym mechanizmem pośredniej kontroli i wywierania wpływu na politykę pań

36 Zob. R. Vernon (red.), Locke on Toleration, Cambridge University Press, Cambridge-New York
2010; a także Z. Ogonowski, Locke, Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 76-136.
37 W podobnym czasie o rozdziale między teologią a filozofią oraz o prawie każdego do wolno
ści myślenia i przekonań, gwarantowanych przez państwo, pisał B. Spinoza w Traktacie teologiczno-politycznym [1670], zob. R. Scruton, Spinoza, tłum. J. Dobrowolski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002,
s. 125-144; J. Gray, Liberalizm, s. 22-27; por. R. Legutko, Tolerancja, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik
społeczny, s. 1458-1464.
38 Zob. DTR2, § 77-131.
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stwa i kręgi partii rządzących39. U źródeł liberalnego społeczeństwa obywatelskie
go leżą przyznane jednostce uprawnienia do niezależności i braku przymusu, czego
przejawem może być chęć (nie powinność) i gotowość wchodzenia w kooperację
z innymi na zasadzie dobrowolności w różnych sektorach życia społecznego (od
wspólnego gospodarowania i konkurowania na wolnym rynku, przez aktywność
samorządową na rzecz lokalnej społeczności, działalność charytatywną i zaangażo
wanie w ruchach religijnych, po aktywność w kółkach samopomocowych i klubach
sportowych). Podstawowa baza liberalnego społeczeństwa obywatelskiego, którą
tworzą wolne jednostki odwołujące się do praw człowieka i obywatela, jest po
zbawiona bezpośredniego odwołania do normatywnej kategorii dobra wspólnego
(tak wyróżniającego dla republikańskiej wykładni), choć może się ono pojawiać
jako postulat. I tak u Milla np. częste jest odwoływanie się do pojęcia dobra pub
licznego i do kategorii cnót społecznych, mających wymiar uszlachetniania natury
człowieka. Dziś te umiejętności samoorganizacji i zainteresowanie dobrem wspól
nym, a nie tylko prywatnym, nazywa się kapitałem społecznym; bez niego trudno
0 przeciwwagę dla rosnącej w siłę potęgi państwa, nie znajdującej po stronie spo
łecznej potrzebnego hamulca i kontroli. Na tym gruncie wyróżniają się J.S. Mill
1A. de Tocqueville, pierwszy - upominając się o prawa mniejszości w obawie przed
tyranią opinii publicznej i dominacją większości, a obaj - broniąc praw jednostek
i przestrzegając przed tyranią czy despotyzmem demokracji40. Tu znów pulsujące
społeczeństwo obywatelskie wydaje się remedium na centralizację władzy w imię
zakusów równościowych: ujednolicania, zrównywania, niwelowania, ale zarazem
zabijania wolności w jej przejawach indywidualności i zróżnicowania.
Inną drogą opisu liberalizmu, choć pokrewną próbom wyodrębniania jego cen
trum aksjologicznego, bo doń nawiązującą, jest szukanie jego wyróżniających cech.
W tej grupie warto wymienić kilka stanowisk. Na przykład u J. Graya tymi cechami
wspólnymi są: indywidualizm, egalitaryzm, uniwersalizm i melioryzm (zdolność samoregulacji i samodoskonalenia)41. Z. Rau z kolei, przyjmując tę Grayowską pro
pozycję w charakterze „własnej perspektywy filozoficznej” liberalizmu, dopisuje do
niej w ośmiu punktach jego konstrukcję teoretyczną opartą „na założeniu, że (1) jed
nostka jest podmiotem praw czy uprawnień naturalnych, wśród których (2) naczelne
miejsce zajmuje własność, że (3) władza polityczna w społeczeństwie i państwie
pochodzi od wyposażonej w te uprawnienia jednostki, że (4) władza ta ma ograni
czony charakter, (5) że zarówno legitymacja władzy rządzących, jak i zobowiązanie
do posłuszeństwa rządzonych opiera się na zgodzie tych ostatnich, że (6) społeczeń
stwo i państwo stanowią dobrowolne organizacje, że (7) struktura rządu odzwier
ciedla zasadę podziału władz, i wreszcie, że (8) rządzonym przysługuje prawo opo39 Zob. D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego, s. 112-116.
40 Zob. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka, M. Król, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005, s. 644-678, oraz J.L. Talmon, The Origins o f Totalitarian Democracy, Frederick
A. Praeger Publisher, New York 1961, s. 1-13, 38-49. Talmon rozważa totalitarną postać demokracji,
której źródła znajduje w osiemnastowiecznej rewolucyjnej Francji, w tym w filozofii J.-J. Rousseau,
odróżniając ją od demokracji liberalnej.
41 Zob. J. Gray, Liberalizm, s. 8.
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ru wobec rządzących w sytuacji, gdy uprawnienia rządzonych są przez rządzących
systematycznie gwałcone”42. B. Sobolewska i M. Sobolewski, analizując dziewięt
nasto- i dwudziestowieczny liberalizm, proponują wyznaczyć mu sześć elementów;
są to: wiara w postęp, indywidualizm, preferencja praw wolnościowych, akceptacja
prywatnej własności, ograniczenie funkcji państwa i ograniczenie władzy aparatu
państwowego43. J. Dunn, z pozycji recenzenta stanu współczesnej teorii politycznej,
wymienia jako cechy dystynktywne liberalizmu: polityczny racjonalizm, wrogość
wobec autokracji, kulturowo uwarunkowaną niechęć do konserwatyzmu i tradycji
jako takiej, tolerancję oraz last but not least indywidualizm. Ta ostatnia cecha, ze
względu na jej możliwe dwojakie praktyczne rozumienie i stosowanie, staje się dla
Dunna podstawą do wyróżniania dwóch odmian liberalizmu: jednej racjonalistycz
nej z odwołaniem do transcendencji (charakterystycznej dla J. Locke’a), drugiej me
chanicznej i redukcjonistycznej z pozycji utylitarystycznej, traktującej ludzką naturę
w kategoriach strumienia świadomości i subiektywnych pragnień (reprezentowanej
przez J. Benthama i J. Milla)44.
Jeśli przyznajemy, że wyłuszczone wyżej zasady i cechy są w jakimś sensie iden
tyfikatorami przynależności do grona liberałów, to równocześnie trzeba podkreślić,
że w konkretnym liberalnym stanowisku mogą one być wywodzone i uzasadniane
w różny, często odmienny sposób. W klasycznej odmianie liberalizmu tłumaczenie
praw czy uprawnień do wolności, równości i własności opierało się na, w miarę po
wszechnie przyjmowanych w tym gronie, filozoficznych zasadach nowożytnej szko
ły prawa natury, którą rozwijali Hugo Grotius (1583-1645) i Samuel von Pufendorf
(1632-1694) oraz Baruch Spinoza (1632-1677) i Thomas Hobbes (1588-1679)45.
Przyjmowany w liberalizmie aksjomat indywidualizmu wywodzono z różnych źró
deł. Wśród protoplastów tej tendencji można widzieć już filozofów greckich z so
fistami na czele, którym przypisać też można zapoczątkowanie tendencji egalitar
nych i konwencjonalnych w myśleniu politycznym, przez wyraźne oddzielanie sfery
natury i konwencji, zarysowanie teorii umowy społecznej, demokracji przedstawi
cielskiej oraz koncepcji wychowania obywatela, bazując na pojęciu równości politycznej46. Protoliberalnych tendencji można się doszukać także w filozofii rzymskich
teoretyków prawa (Liwiusz, Tacyt, Cyceron), u których - jak pisze J. Gray - znalazł
ucieleśnienie „wolny duch prawa rzymskiego w jego fazie indywidualistycznej”47.
Nowożytna wersja teorii prawa naturalnego, tak mocno ważąca na jakości języka kla
sycznych liberałów, stanowiła jednak odrębną jakość w stosunku do jej pierwowzoru
rzymskiego; w jej orbicie zainteresowań znalazło się rozumienie wolności w znacze
niu uprawnienia jednostki do osobistej niezależności i uwolnienia od zewnętrznej
42 Zob. Z. Rau, Forgotten Freedom, s. 12.
43 Zob. B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myśl polityczna X IX i X X wieku, s. 9-15.
44 Zob. J. Dunn, Western Political T h e o r y ., s. 33-43.
45 Zob. J. Gray, Liberalizm, s. 20-24.
46 Zob. m.in. W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek,
Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 375-420; G.B. Kerferd, The Sophistic Movement, Cambridge Uni
versity Press, Cambridge-New York 1981.
47 J. Gray, Liberalizm, s. 17.
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ingerencji, inaczej niż w starożytnej wykładni, gdzie prawo natury wiązało mocniej
jednostkę ze wspólnotą polityczną na zasadzie powinności obywatelskich, wyposa
żając wolne podmioty w prawo udziału w życiu publicznym (liberalis - łac. ‘god
ny męża wolnego’)48. Obok tych źródeł inspiracji w formowaniu się liberalizmu
przez pryzmat nie tylko jego indywidualizmu, ale też pozostałych wyróżniających
go cech, nie sposób odmówić ważnego miejsca ideom stoickim, głoszącym rozum
ność istot ludzkich, oraz chrześcijańskim, podkreślającym równość wszystkich lu
dzi przed Bogiem i ich zindywidualizowaną naturę49. Dodatkowy impuls w rozwoju
liberalizmu stanowił wiek oświecenia, i na odwrót - wydaje się bowiem, że w tym
obszarze można mówić o przypadku wzajemnej inspiracji, ideowego przenikania
i zapładniania się. Stąd ani liberalizm ze swoją fundamentalną zasadą wolności,
ani oświecenie występujące w obronie praw rozumu i propagujące idee postępu,
nie dałyby się zrozumieć jeden bez drugiego, stanowiąc integralną parę do tego
stopnia, że kultury, w których recepcja idei liberalnych i wsobny ich rozwój był,
z różnych powodów, słabszy, również z mniejszą siłą oddziaływania doświadczyły
przełomu oświeceniowego. Barwna mozaika oświeceniowych myślicieli, uczonych
i twórców z różnych kręgów językowych, o zróżnicowanych poglądach politycz
nych współbrzmiała z głosem wrażliwości liberałów, decydując razem o niepowta
rzalnym kolorycie epoki XVIII wieku, w dodatku mieniącym się różnymi odcie
niami w poszczególnych krajach. Niech przykładem będzie tu Anglia i Szkocja,
w których przez obecność luminarzy liberalizmu tej klasy co J. Locke i A. Smith
kształt oświecenia tak mocno różnił się od jego odmiany francuskiej, niemieckiej
czy amerykańskiej.
To odsyła do kolejnej możliwości wydzielania z bogatego zbioru idei liberalnych
jego podzbiorów. Jest nią wskazywanie na konkretny obszar, w którym zdobywały
one w miarę podatny grunt do rozwoju i uzyskiwania dojrzałej postaci oraz odrębno
ści. Przyjmuje się, że liberalizm angielski czy, szerzej, brytyjski to jedna i pierwsza
z postaci tego nurtu, obok już inaczej się zarysowującej jego jakości francuskiej,
amerykańskiej, niemieckiej i kolejnych. Poszczególne narodowe liberalizmy różnią
się między sobą w wyraźny sposób. Na niektórych obszarach z kolei grunt pod idee
liberalne był słabszy, czego przykładem wydaje się Polska. W charakterystyce libe
ralizmu jako filozofii wolności podkreśla się wagę kontekstu i miejsca, koincydencji
pewnych zjawisk i przemian zachodzących w polityce, religii, gospodarce i kulturze
początków nowożytności, jako właściwego splotu historycznego, który wygenero
48 Zob. B. Constant w The Liberty o f Ancients Compared with That o f Moderns [1816]. Dla L. Straus
sa nowożytne przeformułowanie klasycznego prawa naturalnego dokonane przez Machiavellego i Hobbesa jest początkiem procesu obniżania się politycznych standardów i wymagań, głównie przez zerwanie
z klasycznym pojęciem cnoty i zasługi na rzecz umowy, tzw. licencji, początkiem kryzysu, dla którego
remedium jest powrót do tradycji myślenia antycznego; L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii
[1936], tłum. T. Górski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969, s. 154-230. Por. A. MacIntyre,
Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1996.
49 Zob. np. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu. , s. 687-689, opisujący przejawy liberalnego indy
widualizmu poza polityką także w sferze religii, życia umysłowego, ekonomii, z cezurą, jaką okazała się
myśl J.-J. Rousseau.
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wał tę nową jakość w historii intelektualnej naszej cywilizacji. Co w takim razie
sprzyjało zagnieżdżaniu i zadomowianiu się tych idei, a co utrudniało ów proces?
Idąc za interpretacją B. Russella, w warstwie społecznej generalnie sprzyjał im pro
testantyzm z jego tendencją do szukania indywidualnych relacji z Bogiem w miejsce
tych zapośredniczonych przez instytucje Kościoła, jako omylnych i często wcho
dzących w alianse z władzą świecką, rzecznikiem uprzywilejowanych warstw ary
stokratycznych, ziemiańskich; ponadto liberalizm przyjmował się dobrze w kręgach
mieszczańskich, wśród rodzącej się klasy średniej zajmującej się handlem i prze
mysłem, o których interesy nie miał kto dbać i reprezentować w państwie w obro
nie praw wolnego handlu i przedsiębiorczości przed zakusami władzy królewskiej.
W Anglii, w atmosferze rozczarowania i przeżycia się porządku feudalnego, zestrój
tych społecznych czynników, w powiązaniu z adaptacją nowożytnych idei racjona
lizmu zapoczątkowanych przez Descartes’a, wzmocnionych rozkwitem już typowo
angielskich idei empiryzmu bazujących na dokonaniach w obrębie nauk przyrodni
czych i postulatach intensyfikacji badań naukowych, zaowocował zmianą systemu
politycznego i gospodarczego, w dodatku dokonaną na drodze reform, a nie krwawej
rewolucji50. Pomimo przejścia społeczeństwa angielskiego przez dwa trudne wyda
rzenia polityczne, które do historii przeszły pod nazwą rewolucji51, dając innym kra
jom pobudkę do własnych rewolucyjnych zrywów, stanowiły one wewnątrz kraju
przypieczętowanie przekonania Anglików do wartości kompromisu jako sposobu
rozstrzygania sporów politycznych i społecznych.
Niniejsza praca to przywołanie na grunt polski i próba odczytania na nowo kla
sycznej myśli liberalnej w wydaniu dwóch jej przedstawicieli, Johna Locke’a i Johna
Stuarta Milla, reprezentujących angielską filozofię i scenę polityczną z początku for
mowania się tego nurtu myślenia i z końca zapowiadającego już inną, nowoczesną
jego odmianę52. Wystąpią tu razem pomimo dzielących ich różnic. Ale być może
50 Zob. B. Russell, Mądrość Zachodu, tłum. W. Jacórzyński, M. Wichrowski, Wydawnictwo Penta,
Warszawa 1995, s. 210-214. W kontekście rewolucji Russell akcentuje różnice między Anglią i Francją,
ilustrując to odmiennym w obu krajach oddziaływaniem filozofii Locke’a: „W Anglii jego poglądy tak
doskonale współbrzmiały z zapatrywaniami ludzi najbardziej inteligentnych, że poza obszarem filozofii
teoretycznej wpływ Locke’a trudno prześledzić; we Francji natomiast, gdzie w obszarze praktyki były
zaczynem opozycji wobec panującego reżimu, a w obszarze teorii przyczółkiem zwycięskiej ofensywy
kartezjanizmu, ich istotny wpływ na bieg wydarzeń jest jasno uchwytny. (...) filozofia wypracowana
w kraju rozwiniętym politycznie i ekonomicznie, mająca w swej ojczyźnie walor niewiele co wyższy
niż objaśnienie i systematyzacja panującej opinii, gdzie indziej stać się może źródłem rewolucyjne
go zapału, a ostatecznie i rzeczywistej rewolucji” . B. Russell, Dzieje filozofii Z a c h o d u ., s. 689. Na
gruncie pedagogiki porównajmy oddziaływanie Myśli o wychowaniu Locke’a w rodzinnej Anglii z ich
odczytaniem i przeformułowaniem na idee wychowania zaproponowane w Emilu przez J.-J. Rousseau,
które okazały się rewolucyjne, przynosząc zwrot w myśleniu o wychowaniu, zob. Progressivism, [w:]
Ch. Winch, J. Gingell, Philosophy o f Education. The Key Concepts, Routledge, London-New York
2008, s. 164-169.
51 English Civil War (1642-1651), znana też jako angielska rewolucja, oraz Glorious Revolution
(1688-1689), tzw. rewolucja chwalebna, zob. H. Zins, Historia Anglii, Ossolineum, Wrocław 1979,
s. 189-222.
52 Z całą świadomością różnic, jakie w stosunku do tradycji liberalizmu cechują Polskę i Wielką
Brytanię. Zob. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, s. 53-89; M. Janowski, Polska myśl liberalna do
1918 roku, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1998, s. 257-281; R. Butterwick,
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to właśnie jest jedną z cech liberalizmu jako takiego, że zaprasza do swego grona
różniących się w poglądach, spierających się w wielu kwestiach, ale jednocześnie
szukających kompromisu dzięki jednoczącej ich wspólnej zasadzie politycznej, jaką
jest wolność, której chcą dotrzymać wierności i w imię której tolerują stan zróż
nicowania poglądów w domenie ludzkich spraw. J. Locke jako tutor lorda A.A.C.
Shaftesbury’ego nie zahamował w uczniu rozwoju jego własnej myśli filozoficznej,
przy jednoczesnym reprezentowaniu tego samego obozu politycznego angielskich
wigów; z kolei J.S. Mill, wychowywany przez swego ojca zgodnie z założeniami
intelektualnego utylitaryzmu, sam nie rezygnując z linii radykalizmu politycznego
i utylitaryzmu filozoficznego, przesycił obie własnym i odmiennym od przekazanego
stanowiskiem. Te dwie postaci, Locke’a i Milla, spaja wiele cech, po pierwsze wspól
ny obszar kultury i języka angielskiego, po drugie - zainteresowanie problematyką
rozwoju człowieka, w tym wychowania i edukacji, implementowanych bądź skore
lowanych z ich liberalnym myśleniem i nastawieniem w kwestiach politycznych53.
Warto prześledzić losy powiązania liberalizmu i pedagogiki, tym bardziej że w grę
wchodzi tu przyjrzenie się temu, co pozwala spotkać się obu perspektywom od sa
mego początku, a jednocześnie tworzy trudny styk, tj. problemowi wolności dziec
ka. Z racji tego, że poglądy w obrębie liberalizmu ewoluują, warto też porównać
owe dwie przedzielone półtorawieczną historią koncepcje, ale umieszczane w jednej
tradycji klasycznego liberalizmu, z tymi głoszonymi współcześnie, w tym samym
obszarze językowym i także poszerzającymi swe podstawowe liberalne stanowisko
ideowe o dziedzinę spraw wychowania. Zakładając, że różnice będą niemałe, tym
bardziej zasadne wydaje się przypomnienie i odtworzenie klasycznego modelu li
beralizmu z jego ciekawie rozwiniętą koncepcją wychowania, a więc opisem drogi
wiodącej do wolności, w kształcie być może powoli zapoznawanym, jako proce
su samodoskonalenia w oparciu o kształtowane przymioty samoodpowiedzialności,
niezależności, aktywności i zaradności.
Na zarysowanej liście wyróżników liberalizmu zabrakło ostatecznie pojęcia
wychowania, choć zamysł pracy wiąże się z ogarnięciem głównie tej problematy
ki (w wybranych aspektach) jako mieszczącej się w zainteresowaniach klasycznych
liberałów. Powód tego wyłączenia wiąże się jednak z samą naturą pedagogiki i pe
dagogii, czyli teorii i praktyki wychowania54, które nie wyczerpują się w wąskim
P oland’s Last King and English Culture. Stanisław August Poniatowski 1732-1798, Clarendon Press,
Oxford 1998, s. 1-85.
53 Zgodnie z tymi kryteriami pierwotnie miał w tej grupie angielskich liberałów-pedagogów obok
Locke’a i Milla wystąpić także Herbert Spencer, jednak poza tym formalnym związaniem z wyodręb
nioną grupą merytorycznie więcej go z nią dzieli, niż wiąże. Paradoksalnie właśnie o nim najtrafniej jest
orzec, że reprezentuje nurt „liberalizmu pedagogicznego” (bliżej mu z tego powodu do J.-J. Rousseau
niż do J.S. Milla), optując za nieskrępowanym indywidualnym rozwojem dziecka, podkreślając natural
ne prawa dziecka, kwestionując prawo rodziców do władzy nad dzieckiem, a państwa do ingerowania
w sprawy wychowania i edukacji oraz stawiając w edukacji na kulturę naukową kosztem humanistycz
nej. Zob. A.M. Kazamias, Introduction, s. 10-34.
54 Idzie się tu za rozróżnieniem K. Sośnickiego między „pedagogiką” w znaczeniu teorii, tj. my
ślowego rozważania zjawisk i procesów wychowania, i „pedagogią” jako praktyką, czyli „rzeczywiście
wykonywanymi czynnościami wychowywania”. Zob. tegoż, Pedagogika ogólna, Librarium, Inowrocław
1946, s. 5.
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obszarze zakreślonym przez jedną doktrynę, z tej też racji nie można przypisać li
beralizmowi nadania wychowaniu jako takiemu jakiejś odrębnej formy i na trwałe
wpisanej w kulturę nowej jakości. Można to również wyrazić słowami, że samo wy
chowanie jako praktyka społeczna ma długą historię, dokonuje się nieprzerwanie
w związku z procesem ciągłej wymiany i odnawiania pokoleń, zaś obok tworzona
refleksja o wychowaniu tylko w pewnym stopniu wkracza w ową praktykę, próbując
swego nań wpływu. Klasyczny liberalizm nie pozostawił owej praktyki bez komen
tarza, w dodatku mocno krytycznego, i bez prób własnego teoretycznego spojrzenia
na całość problematyki bądź jej aspekty. Objęcie przez liberalizm refleksem tej natu
ralnej, choć złożonej dziedziny, jaką jest wychowanie, można traktować jako próbę
prześwietlenia go zasadami głoszonymi przez tę doktrynę i tym samym w jakiejś
mierze przemodelowania jego treści, ale jak się zakłada w niniejszej pracy, koncepcja
wychowania liberałów klasycznych niezrywających więzi z tradycją myśli pedago
gicznej nie dokonała aż tak rewolucyjnego zwrotu w rozumieniu istoty wychowa
nia, jaki się im przypisuje55. Choć poglądy pedagogiczne, które grupa liberałów (nie
wszyscy wypowiadali się na temat wychowania w ogóle, a tylko część z nich uczy
niła z niego przedmiot systematycznej analizy) głosiła w swoim czasie, jawiły się
częstokroć jako niemal rewolucyjne, to jednak był to wynik głównie bezkompromi
sowej krytyki praktyki edukacyjnej, jaką zastawali wokół, bardzo konserwatywnej,
zrutynizowanej, nieodzwierciedlającej ani potrzeb dzieci, ani zapotrzebowania na
wiedzę w kategoriach przydatności i zróżnicowania z punktu widzenia wykonywania
przyszłego zawodu. Ten nowy punkt patrzenia na wychowanie oglądany z perspek
tywy indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, a nie jak dotychczas samych
dorosłych, bez wywracania podstawy wychowania, jest wyraźną zasługą liberalizmu
(poczynając od J. Locke’a, czyli od samego początku kształtowania się doktryny).
Przebiega ono w naturalnym dla kondycji i losu człowieka czasie, wiążącym się
z procesem wzrostu i dojrzewania, „stawania się człowiekiem”56, w fazie życia, która
poprzedza dorosłość z wyróżniającymi ją uprawnieniami i zobowiązaniami, przezna
czona głównie na przygotowanie dziecka - a więc wychowanie go - do bycia w przy
szłości racjonalną i odpowiedzialną osobą, aktywnym i samostanowiącym członkiem
społeczeństwa. Zmiana dokonana przez klasycznych liberałów nie dotyczyła samej
istoty wychowania (nadal pozostawało nią głównie kształtowanie charakteru i kształ
cenie umysłu dziecka), ale kierunku wyznaczonego zasadami liberalizmu oraz spo
sobu wychowania ze względu na dostrzeżenie i wyodrębnienie w całości procesu
jego podmiotu - indywidualności dziecka. Całość zaś miała być przeznaczona do
wykonania nie przez polityków i rządzących (bądź nie tylko przez nich) na zasadzie
zmiany systemu edukacji, lecz przede wszystkim w wolnej, niezależnej przestrze
ni zagospodarowanej udziałem światłych umysłów, mądrych rodziców i tutorów,
55 Przypisywana rewolucyjność - rzekoma zmiana rozumienia samego wychowania, w kierunku
wychowania swobodnego pozbawionego przymusu, to wynik późniejszych interpretacji myśli liberalnej,
czasem nawet z pozycji krytyki liberalizmu bądź w oparciu o inne założenia filozoficzne (w tym np. na
turalizm, tak wyraźny w filozofii J.-J. Rousseau, a później w psychologii humanistycznej).
56 W. Stróżewski, O stawaniu się człowiekiem, [w:] tegoż, W kręgu wartości, Znak, Kraków 1992,
s. 33-41.

44

Pedagogika klasycznego liberalizmu w dw ugłosie John Locke i John Stuart Mill

zdolnych do „przemeblowania głów” swoich wychowanków, tak by umieli i chcieli
indywidualnie wcielać w życie zasady rozumnej wolności, także w imię dobra pub
licznego, o czym szerzej w następnym paragrafie. Ostateczną listę zasad liberalizmu
w zastosowaniu do jego rozszerzenia o wymiar refleksji pedagogicznej proponuje
się, by tworzyły: wolność, równość, własność, w rzędzie zasad wynikających z praw
podmiotowych, choć ujawniających swą moc obowiązywania w życiu społecznym
i politycznym, oraz tolerancja i społeczeństwo obywatelskie (i zarazem polityczne),
jako regulatory wzajemnej współpracy w ramach życia z innymi w obrębie struktur
państwa.

2. Wychowanie: podstawowe pojęcie pedagogiki
w perspektywie klasyczno-liberalnych poglądów
filozoficznych
Jak zostało to już zasygnalizowane, wychowanie nie było tematem lekceważonym
i pozostawionym bez uwagi przez klasycznych liberałów, ale nie stało się kolej
nym wyróżnikiem tej koncepcji. I chyba nie mogło się nim stać, o ile liberalizm
chciał pozostać wierny swoim ideałom gwarantowania równej wolności w sferze
życia publicznego i swobody realizacji celów życiowych w sferze prywatnej. Wy
chowanie to w ich pojęciu dziedzina wyraźnie związana ze sferą prywatną życia
osób, w którą regulacje prawne i państwo nie powinny bez potrzeby ingerować.
Głównymi aktorami na tej scenie są dzieci, ich rodzice, wychowawcy i nauczyciele.
Działania podejmowane w stosunku do dzieci w okresie ich wzrostu i dojrzewania
wynikają z obowiązku opieki i troszczenia się o prawidłowy rozwój, wychowanie
i wykształcenie, jaki spoczywa po stronie rodziców. Ten czas powinien być mierzo
ny dobrem dzieci, a więc powinnością rodziców jest twórczo go wykorzystać na
miarę potrzeb, ale i możliwości osób zainteresowanych. Liberałowie pozostawili po
sobie ciekawe zbiory porad pedagogicznych (rzadziej traktatów), wychodząc z za
łożenia, że bycie wolnym, racjonalnie myślącym i działającym podmiotem, osobą
moralną - podmiotem praw w społeczeństwie i państwie - to cel, który wymaga
długiej drogi przygotowania. Choć ludzie z natury są wolni i równi, to nie znaczy,
że są nimi od urodzenia; przeczy temu doświadczenie, które wskazuje na potrzebę
bycia wprowadzonym i wrośnięcia w zasady rozumu oparte na trwałym gruncie
powszechnych praw, by móc określać się i być postrzeganym jako wolna i równa
innym osoba. Ów czas wrastania w ład, kreślony miarą rozumu, to właśnie wycho
wanie ze swym odniesieniem do moralności i norm współżycia z innymi. Czym ono
powinno być wypełnione, to już zapowiedź odpowiedzi, jakie liberałowie proponu
ją wychowawcom od ponad trzech wieków. Ewolucję poglądów angielskich (resp.
brytyjskich) klasycznych filozofów wolności na temat wychowania w jego wymia
rze moralnym i obywatelskim ma prześledzić niniejsza praca, próbując wczytać
się w ich sposoby uzgadniania z sobą dwóch wymiarów: świata dziecka rządzącego
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się swoistymi odrębnymi prawami i świata ludzi dorosłych, w którym mogą obo
wiązywać zasady liberalizmu.
Racja tego wyboru jest podwójna. Z jednej strony liberalizm jako doktryna poli
tyczna pociąga za sobą naturalne zainteresowanie problematyką społecznych relacji
i więzi międzyludzkich, stąd szczególnie cenne wydaje się wydobycie z tej myśli
właśnie owych obywatelskich wątków doktryny i prześledzenia sposobów, jakie
proponowała i proponuje, by animować życie społeczne, wzmacniać podmiotowość
społeczną oraz poczucie obywatelskości jednostek, bazując na społecznych cnotach
wykształcających w jednostce jej społeczny i obywatelski charakter. Z drugiej stro
ny, równie ciekawe poznawczo jest przyjrzenie się warstwie rozważań liberałów po
święconych wychowaniu moralnemu osób, kształtowaniu ich moralnego charakteru,
kwestii mniej nagłaśnianej, bo mniej nadającej się na formalne skodyfikowanie, ale
obecnej w dyskursie filozoficznym i postulowanej do zagospodarowania w sferze
prywatnej w zgodzie z przekonaniami i wierzeniami kultywowanymi w rodzinie,
środowisku lokalnym czy szerzej we wspólnocie politycznej.
Wychowanie to pojęcie bogate znaczeniowo, trudne do ujednoznacznienia, które
chce objąć i nazwać tę zmieniającą się na przestrzeni dziejów, ale jednak w pewien
sposób wyodrębnioną praktykę ludzką kierowania przez dorosłych rozwojem dzieci
i przygotowywania ich do dorosłego życia z innymi, do której w pewnym momen
cie dołączyła refleksja i próba ogarnięcia rozumieniem tego całokształtu działań,
oddziaływań i procesów kształtowania się człowieka czy stawania się człowiekiem.
Tę refleksję wciąż tworzymy i pogłębiamy; od początku zaprzątała uwagę mędrców,
dziś równolegle angażuje umysły badaczy, chcących opisywać i zrozumieć wycho
wanie w jego przejawach przy użyciu naukowej aparatury językowej i metody badań
naukowych. W Europie XVII wieku w momencie wyłaniania się myśli liberalnej
pedagogika w znaczeniu dojrzałego namysłu nad wychowaniem miała już swoich
wielkich przedstawicieli i promotorów, poczynając od Platona i Arystotelesa, Kwintyliana, św. Augustyna, przez św. Tomasza, Majmonidesa, Erazma z Rotterdamu,
następnie J.L. Vivesa, M. de Montaigne’a, św. I. Loyolę, R. Descartes’a, kończąc
na oryginalnym wkładzie Comeniusa (J.A. Komenskiego). Do tej listy niedługo
dołączy John Locke, zapisując się na trwałe w dorobku tak filozofii, jak i pedago
giki57. Pojęcie wychowania, jakiego używano, wiązało się od początku z filozofią
i jej całościowym spojrzeniem na naturę świata i miejsca w nim człowieka. Każdy
system filozoficzny wnosił z sobą określoną wizję wychowania postrzeganego jako
droga realizacji kreślonego ideału człowieka i społeczeństwa. Sens wychowania
przyjmował więc różne oblicza w zależności od przyjętych założeń ogólnofilozoficznych58. Choć padają różne odpowiedzi na pytanie o sens wychowania, jego cele,
57 Zob. np. R.R. Rusk, J. Scotland, Doctrines o f the Great Educators; A.O. Rorty (red.), Philoso
phers on Education. Historical Perspectives czy Myśliciele o wychowaniu, red. nauk. Cz. Kupisiewicz,
tłum. D. Karbowska i in., Graf-Punkt, Warszawa 2000, t. 1-2 jako wybrane propozycje tworzenia list
wielkich pedagogów; w odniesieniu do myśli brytyjskiej, zob. np. R.H. Quick, Essays on Educational
Reformers.
58 Zob. np. A.M. Kazamias, H.J. Perkinson, P. Nash (red.), The Educated Man, z omówieniem
najważniejszych w kulturze europejskiej ideałów człowieka, kreujących koncepcje „wychowanego
człowieka”, od Platońskiego strażnika (the Guardian) do Skinnerowskiego „zaplanowanego człowie
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treści i metody, próbą odnajdywania względnej ciągłości w myśleniu pedagogicz
nym jest np. wyodrębnianie i skupianie uwagi na podstawowych dziedzinach wy
chowania (moralnego, intelektualnego, społecznego, fizycznego), choć oczywiście
stawianych w różnym porządku. Z dzisiejszego punktu widzenia ów podział wielu
jednak mógłby wydawać się niekompletny i niewystarczający (gdzie umieścić choć
by takie dziedziny jak: wychowanie estetyczne, religijne, ekologiczne, polityczne?).
W czasach nowożytnych rozpowszechnione było wydzielanie obszarów wychowa
nia, których zawartość świadczyła o podtrzymywanym związku z klasyczną wykład
nią rozumienia wychowania59, z drugiej strony zaczęły przebijać do niej powoli nowe
trendy umysłowe zapowiadane przez działalność francuskich humanistów sceptyków
(M. de Montaigne, P. Charron) czy uczonych postulujących zwrot w kierunku nauk
doświadczalnych (F. Bacon). Odbiciem tego była propozycja Comeniusa, by wyróż
niać w wychowaniu takie obszary jak wiedza, moralność (cnota) i pobożność oraz
w formie uzupełnienia wychowanie fizyczne, bądź Claude’a Fleury’ego - który sta
wiał na: cnotę i pobożność, dobre wychowanie oraz intelektualną cnotę roztropności,
czy już z angielskiego obszaru - Johna Dury’ego podział na: pobożność (advance
ment in piety), zdrowie fizyczne (preservation o f health), dobre maniery (forming
o f manners) i uczenie się (proficiency in learning)60. Są tu elementy nawiązujące
do tradycji, odbijające stan zróżnicowania klasowego i panujących obyczajów, jak
i zapowiedź spoglądania na wychowanie przez pryzmat projektowania całościowej
reformy i nowej jego powszechnej wizji (Comenius).
Myśl liberalna wniosła do tego tematu swój wkład, poczynając od J. Locke’a,
proponującego własne (choć w sposób oczywisty odbijające wpływ tradycji) spojrze
nie na wychowanie, na którego konstrukcję złożą się takie elementy jak: cnota (Vir
tue), mądrość (Wisdom), dobre maniery (Breeding) oraz wykształcenie (Learning)61.
W międzyczasie odrębny krąg rozumienia wychowania rozwinie się wraz z filozofią
ka” (the planned Man), z ideałem dżentelmena u Locke’a i „człowieka naturalnego” (the natural Man)
u Rousseau.
59 Arystoteles pisał: „Przyjemności bowiem i przykrości tyczy się dzielność etyczna. Wszak ze
względu na przyjemność dopuszczamy się czynów niecnych, a ze względu na przykrość wstrzymujemy
się od czynów pięknych. Dlatego trzeba od wczesnej młodości być wdrażanym poniekąd, jak mówi
Platon, do radości i zmartwienia z powodu tych rzeczy, którymi należy się cieszyć i martwić; na tym bo
wiem właśnie polega należyte wychowanie” (4b 13), a także „(...) argumenty zaś i pouczenia nie wobec
wszystkich są skuteczne, lecz trzeba przedtem za pomocą przyzwyczajenia przygotować duszę ucznia do
odczuwania właściwej radości i nienawiści, tak jak przygotowuje się ziemię, w której ma zakiełkować
ziarno” (79b 24), i dalej: „Jeśli więc (...) człowiek, który ma być dzielny etycznie, powinien być staran
nie wychowywany i przyzwyczajany do tego, co dobre, i jeśli ma spędzać życie na godziwych zajęciach
i ani wbrew swej woli, ani zgodnie z nią nie czynić nic złego, to jest to możliwe dla ludzi żyjących w myśl
nakazów jakiegoś rozumu i jakiegoś właściwego porządku, który by posiadał odpowiednią moc”, a ma
ją prawo, „będąc regułą, która wynikła z jakiejś mądrości praktycznej i z rozumu”, tegoż, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 1982, 80a 15-24.
60 Zob. M.G. Mason, The Literary Sources o f John Locke’s Educational Thoughts, „Paedagogica
Historica”, t. 5, nr 1, 1965, s. 67-76; J. Dury, The Reformed School [1649], cyt. za: R.H. Quick, Essays
on Educational Reformers, s. 204.
61 Learning, występujące u Locke’a w Myślach o wychowaniu na czwartej pozycji w hierarchii dzie
dzin wychowania (parts o f education), w niniejszej pracy będzie interpretowane jako „wykształcenie”
bądź „nauka”, bo tak przyjęło się tłumaczyć to słowo (zarówno M. Heitzman, jak i F. Wnorowski).
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J.-J. Rousseau i jego dziełem Emil, bezsprzecznie zainspirowanym Myślami o wy
chowaniu Locke’a, ale w sporze o wychowanie prowadzącym już w zgoła innym
kierunku, dając początek myśleniu o wychowaniu jako o swobodnym, nieskrępowa
nym, naturalnym rozwoju dziecka. Zainspiruje to wielu pedagogów Nowego Wycho
wania do propagowania wolności jako zasady wychowania, do krytyki władzy i au
torytetu w przestrzeni wychowania, do rozwoju progresywizmu z udziałem w nim
filozofa tej klasy co John Dewey, twórcy pragmatyzmu w pedagogice. Nie miejsce
tu, by śledzić wielkie historyczne przemiany w pedagogice, ale istotne wydaje się
zatrzymanie w kadrze obu postaci, a więc i Locke’a, i Rousseau, z ich odrębnymi
pomysłami na wychowanie powstałymi w dobie oświecenia62. Klasyczni liberałowie
XIX wieku będą je brali pod uwagę. H. Spencer wybierze liberalizm pedagogiczny
(choć - jak sam zaznaczał - nie był on wypracowany wedle pomysłu Rousseau)63,
natomiast J.S. Mill pozostanie bliższy koncepcji J. Locke’a. Będzie się on posłu
giwał, podobnie jak jego ojciec James Mill, definicją wychowania w ujęciu szer
szym i węższym. W szerszym znaczeniu miało ono obejmować wszystko to, dzięki
czemu człowiek jest tym, kim jest, a nie kimś innym, wszystko, co odbiło na nim
swój ślad, niekoniecznie intencjonalnie i nie zawsze z dobrym skutkiem, natomiast
w ścisłym sensie wychowanie znaczyło u niego dbałość o charakter i doskonalenie
natury człowieka, które jest wynikiem pracy własnej, jak i starań innych w kontakcie
z dorobkiem cywilizacji64. By oddać wierność kategoriom pojęciowym XVII-XIX
wieku, najstosowniejsze będzie w niniejszej pracy utrzymanie pojęcia wychowanie
(education) jako nazwy całości oddziaływań i procesów zachodzących w sferze mo
ralności i religii, na płaszczyźnie kształcenia (uczenia się i nauczania), uczenia norm
współżycia z innymi (zasad dobrego zachowania) oraz utrzymania zdrowej kondycji
fizycznej, angażujących dorosłych w stosunku do dzieci, ewentualnie włączających
też działania samokształceniowe i samodoskonalące, gdy wychowanie rozumie się
szerzej w kategoriach rozciągniętego na całość trwania życia człowieka projektu sa
mowychowania. Z tej całości będą nas interesowały szczególnie dwie grupy prob
lemów, określane mianem moralnych i obywatelskich, które dziś - w terminologii

62 Zob. P. Gay, The Enlightenment: An Interpretation, t. 2: The Science o f Freedom [1969], W.W. Nor
ton & Company, New York-London 1996, s. 529-552, piszący o pedagogice Rousseau jako o pomyśle
na „moralnego człowieka w moralnym społeczeństwie”. Późna recepcja myśli Locke’a w Polsce, często
zapośredniczona przez myśl francuską, dała rezultat w postaci słabszego jej wpływu na polską pedago
gikę, pozostając wyraźnie w cieniu dorobku Rousseau. Stąd i „liberalizm” przylgnął tu jednoznacznie do
naturalizmu Rousseau, choć on sam niekoniecznie postrzegany jest w filozofii jako reprezentant liberali
zmu, natomiast wkład Locke’a jako filozofa wolności do niedawna pozostawał niewyartykułowany, por.
np.: B. Jedynak, S. Jedynak, L. Krusiński, Filozofia i wychowanie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010,
s. 43-48; B. Grabowska, Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel? Rozważania na temat liberalne
go ideału człowieka i obywatela, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011; K. Haremska, O koncepcji
pedagogicznej Johna Locke’a, [w:] tejże, Po prostu przeżyć. Studia z filozofii liberalizmu, Wydawnictwo
Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 135-144.
63 Zob. A.M. Kazamias, Introduction, s. 10-15.
64 Taką wykładnię znajdujemy w Inaugural Address at St. Andrews wygłoszonym w 1867 roku,
najobszerniejszej zwartej wypowiedzi Milla o wychowaniu.
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pedagogicznej - dają się pomieścić w nazwach „wychowanie moralne”65, „edukacja
obywatelska”, a także „wychowanie społeczne”66.
Z dzisiejszej perspektywy zagadnienia, które okazują się mieć długą historię trwa
nia i rozwoju, wobec wciąż zmieniającej się rzeczywistości i wyzwań nabierają no
wych sensów i nowych środków wyrazu. W pedagogice dobrze to ilustruje dynamika
pojęć używanych do opisu kluczowych dla tej dyscypliny wiedzy zjawisk. Dzisiaj
„wychowanie” dalej jest uznawane za pojęcie najogólniejsze, ale usytuowane w cią
gu bliskoznacznych pojęć obok edukacji i socjalizacji, traktowanych razem jako swo
iste „gniazda” dla sieci wielu „podgniazd”, rozwijanych w obrębie różnych nauk67,
bądź bywa, że jest zastępowane pojęciami pokrewnymi. W tym drugim układzie
„wychowanie” (definiowane np. jako „świadome i celowe działanie pedagogiczne
zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków [zmian rozwojowych] w oso
bowości wychowanka”) tworzy parę z „kształceniem”, pojęciem nadrzędnym staje
się zaś „edukacja”68. W propozycji Z. Kwiecińskiego „edukacja” przyjmuje postać
dziesięciościanu, zbierającego w całość ogół „procesów składających się na kształ
towanie się wielostronnie, harmonijnie i w pełni rozwiniętego człowieka”, których
65 Mając na myśli wychowanie stricte moralne, kształtujące dyspozycje moralne człowieka, jego
moralny charakter, zob. np. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1992, s. 234; zob. też M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kra
ków 2002, s. 11-13, dla którego celem wychowania moralnego jest rozwój moralny obejmujący sferę
poznawczą, emocjonalną i behawioralną człowieka. Por. pogląd szerszy, wskazujący na moralnościowość wychowania jako takiego, np.: S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia
pedagogikipersonalistycznej, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1939: „(■■■) wychowanie moralne nie
jest odrębną postacią wychowania w tym sensie, w jakim mówi się o wykształceniu naukowym, arty
stycznym, gospodarczym czy innych rodzajach wykształcenia, ale jest ono jakby naturalnym wynikiem,
wewnętrzną formą każdego wychowania w ogóle” (s. 209), czy W. Cichoń, Wartości, człowiek, wycho
wanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996: „rola wychowania moralnego jest
(...) specyficzna i podstawowa wobec innych oddziaływań wychowawczych. Wszelkie inne rodzaje wy
chowania zawierają zapewne także określony aspekt moralny i w tym znaczeniu mogą pośrednio pełnić
funkcję wychowania moralnego. Natomiast programowo zamierzone wychowanie moralne leży u ich
podłoża i stanowi rękojmię ich skuteczności wychowawczej” (s. 115), bądź J. Homplewicz, Etyka peda
gogiczna. Poradnik dla wychowawców, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996: „(...) wyszliśmy
z założenia, że etyczny walor czy wymóg wychowania wynika z samej istoty wychowania - nieporo
zumieniem byłoby bowiem mówić o wychowaniu, które mogło by nie być etyczne. Wychowanie zatem
zawsze wiąże się dla nas z pewnymi wartościami etyki (...) które tu się wykłada poprzez ochronę, interes
i godność dziecka, poprzez to, co służy jego rozwojowi (...). Ma ono prawo do prawidłowego rozwoju,
a dla pedagoga etycznie musi to wiele znaczyć” (s. 66-67).
66 W znaczeniu, które zawęża pojęcie socjalizacji do intencjonalnych działań i czynności mających
na celu kształtowanie dojrzałej społecznie osobowości, posiadającej charakter społeczny i obywatelski,
idąc za K. Hurrelmanna definicją socjalizacji jako procesu, w toku którego istota ludzka nabywa społecz
nych kompetencji do bycia jednostką społeczną zdolną do współżycia i współpracy z innymi, zob. tegoż,
Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, tłum. M. Roguszka, Wy
dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994, s. 16.
67 Zob. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 189-191; A.M. de Tchorzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania, Wydaw
nictwo Wers, Bydgoszcz 2002, s. 17, czy A.M. de Tchorzewski (red.), Wychowanie w kontekście teore
tycznym, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993, s. 29.
68 Zob. K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i je j subdyscyplin, [w:] Z. Kwieciński,
B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003, s. 26.
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składowymi są m.in. polityzacja, biurokratyzacja, profesjonalizacja; socjalizacja; inkulturacja i personalizacja; wychowanie i jurydyfikacja; kształcenie i humanizacja;
hominizacja69. W innym modelu „socjalizacja” jest traktowana jako pojęcie najszer
sze zakresowo, z którego wyłania się pojęcie „rozwoju osobowości” i „wychowania”
(jako „działań i czynności, poprzez które pewne jednostki usiłują wpływać na rozwój
osobowości innych jednostek, kształtując je zgodnie z określonymi wartościami”70).
Dla potrzeb niniejszego opracowania, które przywołuje zarówno przeszłe historycz
ne znaczenia pojęć, jak i ich aktualne sposoby odczytywania i interpretowania, bar
dziej przydatne będzie uznanie „wychowania”71 za nadrzędne pojęcie pedagogiczne
i zarezerwowanie „edukacji” dla nazwania procesów i czynności związanych przede
wszystkim z procesem kształcenia (oraz jego rezultatem w postaci wykształcenia)72.
A jeśli tak, to „wychowanie” będzie musiało wystąpić w podwójnej roli, obok szer
szego73 zarazem w ujęciu węższym, związanym ze świadomym i celowym kształtu
69 Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, wyd. II, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko
1995, s. 13-15.
70 K. Hurrelmann, Struktura społeczna a rozwój osobowości, s. 16.
71 Z całą świadomością trudności definicyjnych, jakie to za sobą niesie, zob. K. Sośnicki, Istota i cele
wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967, który tytułem wprowadzenia w zagadnienie określał
„wychowanie” mianem „przekształcania człowieka” (s. 7), a precyzując sens pojęcia, pisał o nim dalej
„jako o czynności ludzkiej, humanistycznej, i to związanej ściśle ze społecznym współżyciem człowie
ka” (s. 12-13), ostatecznie próbując wydzielić w jego obrębie sferę ludzkich działań podejmowanych
świadomie i celowo, by oddziałać na inną osobę (lub na siebie) bądź bez tej intencji, i kolejno wy
dzielając w „wychowaniu” jego szersze i węższe znaczenie. W tym szerszym znaczeniu przedmiotem
wychowania staje się „całość psychiki człowieka”, tzn. że chodzi w nim o „kształtowanie zarówno pro
cesów, jak i właściwości intelektualnych (umysłowych), uczuciowych (emocjonalnych) i chcenia (woli,
procesów wolicjonalnych) wraz z działaniem”, w węższym zaś „przedmiotem jest strona uczuciowa oraz
chcenia i działania człowieka” (s. 34). Zob. inne propozycje definicyjne, np. A.M. de Tchorzewski (red.),
Wychowanie w kontekście teoretycznym, s. 27; W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, s. 113; J. Fi
lek, Filozofia jako etyka, Znak, Kraków 2001, s. 118-119; czy K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne
podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 155, a z angielskojęzycznej myśli pedagogicznej - np. J. Axtell (red.),
The Educational Writings o f John Locke, Cambridge University Press, London 1968, s. ix; czy R.S. Pe
ters, Education as Initiation. An Inaugural Lecture Delivered at the University o f London Institute o f
Education 9.12.1963, Evans Brothers Ltd., London 1964.
72 Zob. B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon, s. 54, gdzie zwraca się uwagę na
przyjęte w polskiej tradycji pedagogicznej owo zawężenie znaczenia edukacji do jej technologicznej
i adaptacyjnej konotacji, choć promuje się jej szerokie pole semantyczne, co wyraża się w proponowanej
definicji i celu edukacji, pojętej jako „ogół oddziaływań międzygeneracyjnych służących formowaniu
całokształtu zdolności życiowych człowieka (...) czyniących z niego istotę dojrzałą, świadomie realizu
jącą się, »zadomowioną« w danej kulturze, zdolną do konstruktywnej krytyki i refleksyjnej afirmacji”,
a skierowanej na odnowę życia człowieka.
73 W tym miejscu, rozróżniając między wychowaniem w szerszym i węższym sensie, autorka nie
odwołuje się do wykładni K. Sośnickiego, lecz do propozycji W. Cichonia w Wartości, człowiek, wycho
wanie, s. 113. Autorki propozycja ujęcia wychowania właściwego (w węższym sensie) brzmi następu
jąco: wychowanie to intencjonalne działanie (układające się w proces) skierowane na osobę w okresie
jej wzrostu i dorastania, w trosce o jej: dojrzałość osobową, budowę własnej tożsamości oraz poczucie
szczęścia, w odpowiedzialności za człowieczeństwo w niej. Wychowanie dokonuje się w oparciu o po
trzebę, możność i wolę działania wychowawczego. W szerszym znaczeniu wychowanie jest procesem
nakierowanym na wszechstronny rozwój człowieka, dokonującym się w przestrzeni społecznego byto
wania w kontakcie z dobrami kultury i cywilizacji.
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jącym (formującym) działaniem wychowawców na wychowanków w ich procesie
stawania się odrębnymi jednostkami i osobami. Edukacja w znaczeniu kształcenia
i wychowania w węższym sensie będzie tu rozumiana w układzie równorzędnym
z całym bagażem wzajemnych związków i przepływów, jakie mają miejsce między
kształtowaniem osobowości i charakteru człowieka a kształceniem jego zdolności
poznawczych i umysłowych74. Ma to szczególny sens w odniesieniu do równolegle
biegnących procesów samowychowania i samokształcenia, które, zakłada się, po
winny choćby w zaczątkowej formie stale towarzyszyć wychowaniu. Przyjmuje się
wszak, że choć w sensie formalnym jest ono skierowane na „przedmiot”, to jednak
w sensie materialnym tym przedmiotem jest człowiek, stąd ów podmiotowy akcent
wychowania, niejako jego druga, dialogiczna strona, która przybiera postać „zgody”
na wychowanie, stające się zarazem pierwszą formą samowychowania75. Dodatkowo
uwzględnia się ten sens samowychowania i samokształcenia, który następuje po za
przestaniu procesu wychowania właściwego76.
Być może jednak paradygmat utrzymujący pierwszeństwo wychowania nad edu
kacją, który w naturalny sposób wydaje się współbrzmieć z myśleniem w obrębie
klasycznego liberalizmu i klasycznej filozofii w ogóle, gdzie etyka i moralność prze
świetlają całość problematyki bytu, będzie wymagał w pewnym momencie uzupeł
nienia o ów drugi paradygmat windujący edukację na czoło. Związane jest to z nowo
czesną tendencją (w której liberalizm nie może nie być stroną), by całość zagadnień
związanych z educare i educere11 wypowiadać bądź w języku wolnym od etycznych
74 Zob. S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra
ków 1999, s. 11, opisujący dziedzinę pedagogiki przez pryzmat składających się nań trzech głównych jej
składników: wychowywania, kształcenia i samokształtowania.
75 Zob. J. Filek, Filozofia jako etyka, s. 82-120 i jego studium fenomenologii wychowania, uchwy
conego jako jedność działania i doznawania (s. 85-88), bez której przeradza się w swoje przeciwieństwo,
pseudowychowanie, a także K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo Towarzystwa Nauko
wego KUL, Lublin 1986, s. 26-30 i pojęcie normy personalistycznej, z odwołaniem do myśli etycznej
I. Kanta, zastosowane do sytuacji wychowania; zob. też R.S. Peters, Education as Initiation, s. 24-26,
opisujący trzy kryteria dystynktywne dla wychowania jako odrębnej ludzkiej praktyki, wśród nich zało
żenie o wychowanku jako podmiocie chcącym (voluntary agent) i rozumiejącym przekaz wychowawczy;
czy I. Verhack, Wychowywać, czyli wzbudzać poznanie własnego istnienia, „Communio”, R. XII, 1992,
nr 3 (69), s. 22, piszący o przyzwoleniu na wychowanie ze strony wychowanka jako warunku postępu
w tym procesie; a także A.N. Whitehead, The Aims o f Education and Other Essays, The Free Press, New
York 1969, s. 1-2, przestrzegający przed obecnością w procesie wychowania inert ideas, które nie prze
bijają się do żywej wyobraźni, wzbogacając treść życia uczącego się w myśl zasady „that the valuable
intellectual development is self-development”, a jedynie zapełniają jego pamięć.
76 Pedagodzy reprezentujący „szkołę tradycyjną” zbudowaną na koncepcji J.F. Herbarta najczęściej
ograniczali obowiązywalność wychowania, w znaczeniu urabiania przygotowującego do dorosłego ży
cia, do dzieciństwa i czasu pobierania nauki, zob. np. W. Rein, a w Polsce np. A. Danysz, O wychowaniu,
Książnica-Atlas, Lwów 1925, s. 6-18. O kresie wychowania bądź potrzebie zakreślania takiej granicy
piszą m.in.: P. Sztompka, Czas społeczny, czas biograficzny, czas pedagogiczny, „Zeszyty Naukowe UJ
- Prace Pedagogiczne” 1987, z. 6, s. 88, czy J. Filek, Filozofia jako etyka, s. 118; takie ujęcie będzie też
współgrało ze stanowiskiem klasycznych liberałów.
77 Od łac. educo - ‘wydobyć, wyprowadzić, w górę wyciągnąć, poprowadzić, wyhodować’, które
w educare podkreśla aspekt nakierowania na pożądane wartościowe treści i wyposażenia nimi, zaś w educere wyraźniej skupia się na wyprowadzaniu bądź wyzwalaniu ze stanu początkowego. Por. C. Winch,
J. Gingell, Philosophy o f Education, s. 63; M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, s. 186-188.
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konotacji i nacisku, a więc wolnym od wychowawczego wpływu i kształtowania
(z wpisanym weń aksjologicznym przekazem i perswazją) na rzecz wolnej od ta
kich obciążeń, neutralnej aksjologicznie płaszczyzny transakcyjnej wymiany (kupno
- sprzedaż) dóbr edukacyjnych na rynku ofert edukacyjnych, bądź w języku, w któ
rym każde zjawisko wychowawcze uzyskuje obok ewentualnego „wychowawczego”
komponent „kształceniowy” i „kompetencyjny”, nasycając swoje pierwotne znacze
nie nową relacją78, bądź na koniec - chcąc ująć w jednym pojemnym i ogólnym
pojęciu ów ogół wzajemnie się przenikających i zależnych procesów i działań wokół
wychowania i kształcenia, wyróżnionych zarówno z punktu widzenia jednostki, jak
i w skali interesu publicznego - na poziomie kraju czy, szerzej, globu w ich przebiegu
społeczno-polityczno-kulturowym79.
Kształcenie (umysłowe), będące pierwotnie częścią wychowania człowieka, to
punkt umieszczany przez klasycznych liberałów angielskich na początku general
nie poza obrębem zainteresowania państwa (niemającego uprawnień do ingerowa
nia w sferę prywatnych dążeń jednostek, dbającego jedynie o zapewnienie wolności
i bezpieczeństwa swym obywatelom). Cała ta przestrzeń pozostaje w gestii osób pry
watnych, tj. rodziców odpowiedzialnych za los swego potomstwa, których obowiąz
kiem jest troska o swe dzieci, ich wychowanie i wykształcenie. Oddzielenie spraw
edukacyjnych od sfery polityki nie oznaczało braku zainteresowania liberałów tą
kwestią, tylko właśnie przeniesienie jej - podobnie jak religii - w obszar do zago
spodarowania przez wolne podmioty i stowarzyszenia na poziomie społeczeństwa
obywatelskiego. Wraz z powiązaniem wykształcenia z ideą postępu cywilizacyjnego
w wieku oświecenia problem dostępu do wiedzy coraz mocniej wkraczał w krąg
zainteresowań oświeconych władców i ludzi pióra. Po wygraniu batalii (nie tylko li
beralnej, ale z udziałem J.S. Milla) o upowszechnienie kształcenia, co wiązało się ze
stopniowym wprowadzaniem i wydłużaniem w latach obowiązku szkolnego, współ
cześni „nowocześni” liberałowie generalnie skupiają się dziś na postulowaniu takie
go kształtu oświaty, która wyrównywałaby na starcie szanse w dostępie do szczebli
kształcenia wszystkim dzieciom zdolnym do nauki bez względu na środowisko po
chodzenia; natomiast współcześni „klasyczni” liberałowie często podtrzymują opinie
głoszone na początku, postrzegając edukację w kategoriach kapitału intelektualnego,
w który inwestuje się zgodnie z prywatnymi preferencjami i możliwościami; są też
rzecznikami prywatnej, nie wyłączając domowej, edukacji funkcjonującej równo
legle do edukacji powszechnej. Nawet jednak przeniesione na poziom spraw pub
licznych zagadnienie kształcenia w ujęciu klasycznych liberałów będzie opisywane
przede wszystkim przez pryzmat czynności uczenia się. Odrębnym zagadnieniem
są historyczne spory wokół liberal education, czyli koncepcji kształcenia ogólnego
78 Krytycy raczej orzekną, że zubożają one znaczenie zjawisk pedagogicznych przez odrywanie od
niego jego sensu etycznego (z wpisaną weń jakościową relacją „kształtującą”) i sprowadzanie ich do
poziomu mierzalnego „kształcenia kompetencji” w każdym aspekcie życia człowieka.
79 Zob. Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, s. 13-20. Można rozważać ewentualne nawiązanie
w tym miejscu do znaczenia, jakie pojęciu „edukacja” nadała w Polsce w końcu XVIII wieku Komisja
Edukacji Narodowej, a także do idei nauczania wychowującego w systemie pedagogicznym J.F. Herbarta
czy Bildung w koncepcji W. von Humboldta.
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(w nawiązaniu do artes liberales). Równolegle pod wpływem rosnącej potrzeby spe
cjalizacji, profesjonalizmu i uzawodowienia edukacji zaczęto nadawać kształceniu
nowe znaczenie, co wiązało się z mocnym zarzutem o utylitaryzm stawiany pro
motorom tej zmiany, do których należeli też niektórzy liberałowie (np. H. Spencer).
Krytycy tego przemianowania w kierunku funkcjonalizmu od początku podkreślali,
iż odbiera to wykształceniu, zwłaszcza gdy jest stosowane na poziomie uniwersytec
kim, jego wymiar humanistyczny, sprowadzając je do poziomu narzędzia bądź jed
nego z dóbr w wolnej grze rynkowej80. To jednak rzecz godna odrębnej uwagi; w ni
niejszej pracy punkt ciężkości spoczywać będzie przede wszystkim na wątkach do tej
pory mniej eksplorowanych, a zgodnie z preferencją samych klasycznych liberałów
odnoszących się do wychowania w znaczeniu kształtowania w dzieciach charakteru
moralnego i postaw społeczno-obywatelskich. (Wy)kształcenie (edukacja) będzie tu
występować zgodnie z miejscem, jakie w hierarchii celów wychowania zajmowało
w tej koncepcji (a więc ewoluując z pozycji podporządkowanej wychowaniu mo
ralnemu - zob. Locke, do pozycji równorzędnego celu wychowania - zob. Mill).
Zważywszy na obecność w prezentowanej tu pedagogice klasycznego liberalizmu
i Locke’a, i Milla, nawet jeśli nie jest ona w stanie wybronić się do końca przed za
rzutem o utylitarne rozumienie edukacji, to jednak przylgnięcie doń w całości łatki
utylitaryzmu wydaje się oceną przedwczesną i nazbyt uogólniającą.
Sztuka kierowania ludźmi w społeczeństwie to u Locke’a druga część polityki (po
pierwszej zajmującej się ustalaniem pochodzenia społeczeństw oraz źródłem i za
kresem władzy politycznej)81. Idąc za interpretacją Nathana Tarcova, jeśli władzę
rodzicielską Locke traktował w kategoriach naturalnego rządu, to oddając w ręce
rodziny sprawę wychowania i wykształcenia, czynił on z wychowawców i naucza
jących „artystów” w sztuce kierowania dziećmi, gdzie rolę podstawową ma do speł
nienia nie teoria, ale doświadczenie82. Sam Locke, a w ślad za nim wyodrębniony
jeszcze w niniejszym opracowaniu J.S. Mill podzielili się własnym doświadczeniem
80 „Wykształcenie ogólne” to pojęcie daleko wybiegające poza zakres samego „kształcenia umy
słowego”, włączające do pojęcia rozwoju człowieka takie dziedziny jak kontakt z treściami kultury
wysokiej (nieprzekładalnymi bezpośrednio na zawodowy czy profesjonalny użytek) bądź kształcenie
charakteru. Por. szerokie rozumienie wykształcenia proponowane w pedagogice kultury, określające tym
mianem trzecią warstwę wychowania dostępną w kontakcie z dobrami kultury duchowej: nauką, sztuką,
moralnością, prawem itp. Zob. S. Hessen, O sprzeczności i jedności wychowania, s. 218-225. Por. np.:
H. Newmana krytykę Locke’owskiej koncepcji wykształcenia, The Idea o f a University, red. F.M. Turner,
Yale University Press, New Haven-London 1996; L. Straussa porównanie dwóch wizji liberal education:
jednej klasycznej, drugiej nowożytnej, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane, tłum. P. Maciejko, Fundacja
Aletheia, Warszawa 1998, s. 257-277; A. MacIntyre’a krytykę liberalnej reformy edukacji uniwersytec
kiej, Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych: etyka, genealogia i tradycja, tłum. M. Filipczuk,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009; a także M.C. Nussbaum rozważania wokół
potrzeby reformy liberal education, z odwołaniem do starożytnej myśli greckiej i rzymskiej, W trosce
o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reform kształcenia ogólnego, tłum. A. Męczkowska, Wydawnic
two Naukowe DSW, Wrocław 2008. Prześledzenie rozległej dyskusji wokół koncepcji liberal education
to zapowiedź odrębnego zadania badawczego, wykraczającego poza ramy niniejszego opracowania.
81 Takie sformułowanie znajdujemy w jego późnym, z 1703 r., dziele Some Thoughts Concerning
Reading and Study fo r a Gentleman, [w:] J. Axtell (red.), The Educational Writings o f John Locke, s. 400.
82 N. Tarcov, Locke ’s Education fo r Liberty [1984], The University of Chicago Press, Chicago-Lon
don 1989, s. 1-8.
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na tym polu, pisząc teksty, które możemy traktować jako propozycje rozpisania na
parę głosów tej sztuki (wciąż granej i pisanej na nowo), przy czym Mill, nie odbie
rając rodzicom tego zaszczytnego tytułu do mądrego rządzenia dziećmi, przydzielił
jednak dodatkowo państwu rolę kontrolera i jednego z podmiotów uczestniczących
w dziele wychowania, w trosce o dobro dzieci i zapewnienie im prawa do prawidło
wego rozwoju oraz edukacji83.

3. Stan badań w obrębie filozofii i nauk o wychowaniu
Temat pracy obliguje do prześledzenia głównie tych płaszczyzn badań nad liberali
zmem jako odrębnym nurtem myśli politycznej w obrębie filozofii zapoczątkowa
nym w XVII wieku, z których nie znika, o ile tylko jest zawarte u źródła, odniesienie
do dziedziny spraw moralnych i obywatelskich oraz kwestii wychowania i rozwoju
człowieka jako elementów spójnych z całością głoszonej autorskiej liberalnej kon
cepcji. W niniejszej pracy zostały wyodrębnione dwa stanowiska reprezentowane
przez J. Locke’a i J.S. Milla, których połączyło oprócz wspólnej linii myślenia po
litycznego także zainteresowanie kwestią wychowania. Przede wszystkim zostanie
prześledzony stan badań wokół ich koncepcji filozoficznych i pedagogicznych, a tak
że recepcja i odbicie ich poglądów we współczesnym dyskursie filozoficznym i pe
dagogicznym na tle szerszych badań w obrębie liberalizmu. Kto i w jakim kontekście
odwołuje się dziś w Polsce i za granicą do klasycznego liberalizmu, przywołując ich
poglądy etyczne, obywatelskie i pedagogiczne jako współcześnie żywe i aktualne,
kontynuując tym samym tradycję tego myślenia? Skąd zaś wychodzi główna linia
krytyki tej orientacji? Z tego powodu trzeba też będzie wyodrębnić z wielkiego zbio
ru analiz wokół liberalizmu te opracowania, które zdają się kluczowe dla rozumienia
i porządkowania samej idei (czy rdzenia) owego nurtu myślowego. Na boku pozo
staną, bez względu na ich wysoką wartość poznawczą, liczne, rozsiane po świecie
opracowania, które wgłębiają się w aspekty liberalizmu pomijane w niniejszej pracy,
znajdując się w centrum uwagi głównie politologów czy ekonomistów. Zważywszy
na słabiej zakorzenioną tradycję tej filozofii w Polsce (w porównaniu np. z Wielką
Brytanią czy USA), wydaje się zasadne przytoczyć odwołania do niej w różnych
konstelacjach (już nie tylko w nawiązaniu do wyżej wymienionych wybranych jej
wątków kluczowych dla pracy). Następnym krokiem będzie prześledzenie - już na
poziomie analiz pedagogicznych - dróg interpretacji i implementacji myśli dwóch
angielskich liberałów oraz w odniesieniu do moralnej i obywatelskiej problematyki
liberalizmu w ogóle.

83 Pod koniec XIX wieku w Wielkiej Brytanii tylko nieliczni argumentowali za pozostawieniem
w prywatnych rękach dziedziny wychowania (w tym H. Spencer); stanowisko Milla podzielała więk
szość intelektualistów, pedagogów i polityków, w tym T.H. Huxley, T. Carlyle, J. Ruskin czy M. Arnold,
zob. A. Kazamias, Introduction, s. 39-47.
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Stan badań w obrębie filozofii
Zacznijmy od filozoficznych dociekań wokół myśli Locke’a. Jest to potężny zbiór
prac. Szczególne zasługi w odczytywaniu myśli Locke’a w różnych jej aspektach,
włącznie z pedagogicznym, mają John W. Yolton (1921-2005) i Jean S. Yolton,
piszący razem i oddzielnie, autorzy licznych książek i artykułów, z których wiele
spełnia pomocną rolę w wyodrębnianiu moralnych zasobów z myśli Locke’a, a tak
że w argumentowaniu na rzecz chrześcijańskiego zakorzenienia tej koncepcji oraz
na rzecz jej aktualności w dobie współczesnej84. Do grona badaczy zainteresowa
nych wglądem w pedagogiczne poglądy Locke’a, ujmowane jako integralna część
jego myśli filozoficznej (jej część stosowana), należą również: Peter Gay85, Nathan
Tarcov86, Peter A. Schouls, William M. Spellman87 czy Lee Ward. P. Gay podkreśla
szczególne miejsce Locke’a w dziejach i filozofii, i pedagogiki, który swym odmien
nym od tradycyjnego spojrzeniem na dziecko - jako indywidualność prącą ku wol
ności - wyprowadził pedagogikę na nowe tory myślenia o wychowaniu, stając się za
razem promotorem the new philosophy in action, objawiającej się szczególnie moc
no w projektach politycznych i społecznych doby oświecenia formułowanych przez
philosophes, a następnie w fundamentach budowy nowego organizmu politycznego
na kontynencie amerykańskim. W tej interpretacji Locke łączy w sobie tendencje
zarówno rewolucyjne, jak i konserwatywne, umiejętnie przekazując idee o długim
rodowodzie tradycji (reprezentowanej przez takie postaci jak Arystoteles, Seneka,
Rabelais czy Montaigne) z jednoczesnym odnawianiem ich znaczenia. Jego Some
Thoughts Concerning Education (komplementarnie z An Essay Concerning Human
Understanding), w opinii P. Gaya na trwałe zmieniły kierunek myślenia w pedago
gice, uniemożliwiając prostą kontynuację tradycyjnej scholastycznej jej wersji, jest
84 Pełny zbiór ich prac, świadczący o wieloletnim i systematycznym zainteresowaniu koncepcją filo
zoficzną Locke’a w wielu jej odsłonach, zob. w bibliografii; autorzy, jedni z pierwszych wśród badaczy
myśli Locke’a, poszerzają perspektywę oglądu jego filozofii, włączając doń ideę wychowania, zob. też
J.E. Herman, Locke as Pedagogue. An Inaugural Dissertation, Philosophical Faculty of University of
Leizig, 1890, s. 7-32.
85 Zob. P. Gay (red.), John Locke on Education; tegoż, The Enlightenment: An Interpretation, t. 2:
The Science of Freedom, s. 497-552; w tej drugiej pracy rozdział Politics of Education, s. 497-552,
jest poświęcony strategicznej roli wychowania w kształtowaniu myśli społeczno-politycznej philosophes
z nawiązaniem do Locke’a, a także roli J.-J. Rousseau w nadaniu nowego spojrzenia na kwestię wycho
wania z zaakcentowaniem jego wpływu na polską koncepcję reform KEN.
86 Uczeń L. Straussa, zainteresowany problematyką wychowania i rodziny w teorii politycznej; jego
Locke ’s Education fo r Liberty z 1984 roku to rozwinięcie tez z pracy doktorskiej Locke ’s Thoughts Con
cerning Education, the Family, and Politics wydanej w 1975 roku. Wątek rodzicielstwa w koncepcji
Locke’a rozwija też E. Leites, Locke ’s Liberal Theory o f Parenthood, [w:] R. Brandt (red.), John Locke.
Symposium Wolfenbüttel 1979, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1981, s. 90-112, a problem władzy
rodzicielskiej zob. M. Seliger, The Liberal Politics o f John Locke, George Allen & Unwin Ltd., London
1968, s. 209-219.
87 Zob. W.M. Spellman, John Locke, MacMillan Press Ltd., New York 1997, a także tegoż, John
Locke and the Problem o f Depravity, Clarendon Press, Oxford 1988, s. 203-214. W tej drugiej pracy
Spellman omawia teksty Locke’a przez pryzmat obecnych w nich wątków dotyczących jeśli nie wprost
skażenia ludzkiej natury (bowiem Locke odrzucał pogląd o skażeniu ludzkiej natury jako konsekwencji
grzechu pierworodnego), to jednak różnych postaci jej słabości.
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w nich jednak zapisany dialog z wielkimi jego poprzednikami88. N. Tarcov podobnie
chce pozyskać myśl pedagogiczną Locke’a, traktując ją z kolei jako swoistą sztu
kę polityki z odwołaniem do mądrości i roztropności rządzących relacjami między
ludźmi w społeczeństwie89. Locke’a koncepcja wychowania do wolności, dzieło
rozpisane głównie dla rodzin i stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego, stano
wi w tej interpretacji niejako drugą stronę polityki, której część teoretyczną w po
staci doktryny praw i obowiązków, leżących u podstaw konstrukcji ustroju państwa,
znajdujemy u Locke’a w Two Treatises o f Government. Ponadto Tarcov argumen
tuje mocno za aktualnością myśli wychowawczej Locke’a w dobie nowoczesności,
mając na uwadze zwłaszcza jego propozycje związane z kształceniem moralnych
i obywatelskich cnót człowieka90. P. Schouls dopisuje do tych wykładni znaczenia
Locke’a jego wkład w myśl oświeceniową wraz z ideą „rozumnej wolności” jako
podstawy autonomii bytu jednostkowego i z koncepcją wychowania skierowanego
na nabycie umiejętności kierowania się w życiu własnym rozumem, na bycie oso
bą91. Najświeższym opracowaniem myśli Locke’a, w którym kolejny raz koncepcja
wychowania, określana mianem liberalnej, a wraz z nią problematyka praw rodziny
zostają włączone do obrazu myśli Locke’a, by razem tworzyć zintegrowaną i spójną
całość, jest praca amerykańskiego politologa L. Warda, w myśl którego koncepcja
ta wpisała się na trwałe w nowoczesność, pozostając zrozumiałą i czytelną także
przez pryzmat współczesnych potrzeb życia92. W dalszej kolejności należy wymie
nić cały ciąg tekstów, w dużej części powstających za oceanem, które wydobywa
ją z dorobku Locke’a wątki liberalne (J. Tully, R.W. Grant, J. Huyler, G. Yaffe),
etyczne (J. Colman), religijne (V. Nuovo, R. Vernon), a także prace podkreślające
wpływ myśli Locke’a na kształt społeczeństwa amerykańskiego w przeszłości i dziś
(J. Huyler )93.
88 P. Gay (red.), John Locke on Education, s. 1; P. Gay, The Enlightenment: An Interpretation, t. 2,
s. 501.
89 Zob. N. Tarcov, Locke’s Education fo r Liberty, s. 1-8; por. I. Harris, The Mind o f John Locke.
A Study o f Political Theory in its Intellectual Settings, Cambridge University Press, Cambridge-New
York 1998, s. 280-289.
90 Zob. N. Tarcov, Locke ’s Education fo r Liberty, s. 209-211.
91 Zob. P.A. Schouls, Reasoned Freedom. John Locke and Enlightenment, Cornell University Press,
Ithaca-London 1992, s. 204-232.
92 Zob. L. Ward, John Locke and Modern Life, Cambridge University Press, New York 2010, s. 134
-208.
93 Zob. J. Tully, An Approach to Political Philosophy: Locke in Contexts, Cambridge University
Press, Cambridge-New York 1993, s. 281-323; R.W. Grant, John Locke’s Liberalism, Chicago Univer
sity Press, Chicago 1987; J. Huyler, Was Locke a Liberal?, „The Independent Review”, vol. 1, No. 4,
Spring 1997, s. 523-542; G. Yaffe, Liberty Worth the Name. Locke on Free Agency, Princeton University
Press, Princeton 2000, s. 3-11, 118-139; J. Colman, John Locke ’s Moral Philosophy, Edinburgh Univer
sity Press, Edinburgh 1983, s. 1-8, 206-243; V. Nuovo (red.), Introduction, [w:] J. Locke, Writings on
Religion, Oxford University Press, New York 2002; R. Vernon (red.), Introduction, [w:] Locke on Tolera
tion, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2010, s. viii-xxxii; J. Huyler, Locke in America.
The Moral Philosophy o f the Founding Era, University Press o f Kansas, Lawrence 1995, s. 1-28. Zob.
także serie wydawnicze pod red. Rolanda Halla: The Locke Newsletter, Nr 1 (1970) - Nr 31 (2000), oraz
Locke Studies. An Annual Journal of Locke Research, vol. 1-9 (2001-2009), www.luc.edu/philosophy/
LockeStudies.
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Wydaje się, że generalnie poszerzanie interpretacji myśli Locke’a o jej pedago
giczny składnik rodzi tendencję, by ostatecznie całość wyprowadzanych wniosków
uzyskiwała wydźwięk bardziej optymistyczny czy wręcz aprobatywny dla owej
myśli (czy wynika to z już wcześniej przyjętej postawy badacza, czy jest to wynik
wplecenia do wywodu wątków myśli pedagogicznej, to kwestia różnie rozstrzyga
na, jednak wskazująca na mocną pozycję argumentacyjną właśnie tej myśli, która
ma siłę działania raczej na rzecz filozofii Locke’a niż przeciw niej w całości). Tę
tendencję zachowuje również niniejsza praca (choć nie ucieka się tu od wypunkto
wania słabych stron tej propozycji). Po drugiej stronie linii interpretacyjnej znajdu
ją się, chyba liczniejsi, otwarci krytycy myśli Locke’a, najczęściej skupieni wokół
wybranego wątku jego filozofii, w dodatku reprezentujący opcję myślenia opozy
cyjną wobec liberalizmu, niejako generując spór z promotorem tej myśli (czasem
bez imiennego odwołania), co ilustrują m.in. tacy autorzy i ich opracowania, jak:
C.B. MacPherson, z pozycji marksizmu odnoszący się do koncepcji indywidualizmu
opartego na własności (tzw. possessive individualism94), czy L. Strauss jako konser
watysta rozprawiający się m.in. z koncepcją kształcenia liberalnego zniekształcone
go i wypaczonego przez przeniknięcie doń utylitarystycznego podejścia95. Ponadto
krytykę pod adresem J. Locke’a i jego koncepcji prywatności wychowania i edukacji
wypowiedziała też Amy Gutmann, broniąca idei zaangażowania państwa na rzecz
krzewienia wartości demokratycznych w procesie edukacji96, natomiast ostry spór
liberalizmu z komunitaryzmem, angażujący takich jego reprezentantów jak A. Mac
Intyre, M. Sandel, Ch. Taylor czy M. Walzer, rozgorzeje dopiero w końcu XX wieku,
głównie pod wpływem takich nowych liberalnych idei, jak szczególnie J. Rawlsa
w jego koncepcji sprawiedliwości jako bezstronności, samego Locke’a nie włączając
jeszcze do głównej linii krytyki97.
Obok polemicznych w tonie tekstów, dyskusji z Lockiem jako liberałem, empirystą czy utylitarystą, podstawową wykładnię jego filozofii prezentują redakcje kry
tyczne jego poszczególnych dzieł: A.C. Fraser, P. Laslett, M. Goldie, D. Wootton,
V. Nuovo, W. von Leyden, R. Vernon, P. Schuurman, E.S. de Beer, w Polsce: Z. Rau98,
94 Zob. C.B. MacPherson, The Political Theory o f Possessive Individualism: Hobbes to Locke, Ox
ford at the Clarendon Press, Oxford 1962; por. G. Sartori, Teoria demokracji, s. 461-464.
95 Zob. L. Strauss, Sokratejskie pytania. Eseje wybrane oraz tegoż Prawo naturalne w świetle hi
storii; w tej drugiej pracy autor poszerza ostrze swej krytyki o liberalną wizję państwa i jej podstawę umowę społeczną, stawiając w jednej linii T. Hobbesa i J. Locke’a jako obrońców i propagatorów takiej
kontraktualnej wizji ustroju państwa.
96 Zob. A. Gutmann, Democratic Education [1987], Princeton University Press, Princeton 1999.
W tym przypadku krytyka pada konkretnie pod adresem filozofii liberalnej Locke’a, a nie liberalizmu
jako takiego, bowiem autorka, rozważając problem państwa i jego zadania w stosunku do wychowania
i edukacji, wytyka Locke’owi przywiązanie do modelu państwa jako the State o f Families (s. 28-33),
sama optując i proponując model a Democratic State o f Education (s. 41-47).
97 Por. np. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowożytnej [1989], tłum.
M. Gruszczyński i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 297-331, 433-459, klasyfi
kujący Locke’a w dziejach filozofii podmiotu jako przedstawiciela zracjonalizowanego chrześcijaństwa
prezentującego model podmiotowości punktowej z koncepcją oderwania, rozumu proceduralnego i teorią
„zewnętrznego usankcjonowania” .
98 Pełny opis bibliograficzny poszczególnych prac zob. w bibliografii - teksty źródłowe: J. Locke
oraz bibliografia przedmiotowa.
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a także biografie i monografie na jego temat: A.C. Fraser, P. King, H.R. Fox Bourne,
R.I. Aaron99, M. Cranston, J. Harrison i P. Laslett, M. Ayers, J. Dunn, J.W. Yolton,
J.S. Yolton, R. Woolhouse, a w Polsce: Z. Ogonowski100.
John Stuart Mill to kolejna postać w obrębie klasycznego liberalizmu, której
myśl będzie przedmiotem analizy w niniejszej pracy. Jest on obecny w wielu opra
cowaniach ze względu na duże spektrum teoretycznych zainteresowań; syntetyczne
ujęcie jego sylwetki i myśli prezentują np. M. Straszewski, R. Dyboski, B. Russell
czy M. Cranston, kolejne monografie stanowią prace: M. Cowlinga, R.R. Ludwi
kowskiego i J. Woleńskiego, J. Skorupskiego101. Okazją do poznania stanu badań na
temat poszczególnych wątków jego filozofii wraz z jej nowymi interpretacjami czy
odczytaniem są wydania krytyczne jego dzieł, w tym m.in. F.A. Cavenagha, J. Plamenatza, J. Graya oraz przekłady wzbogacone uwagami i komentarzami (M. Szerer,
T. Kotarbiński, E. Taylor, J. Hołówka, P. Śpiewak)102. Powstały też prace odrębnie
analizujące wybrany aspekt filozofii J.S. Milla: J.M. Robson opisał jego społeczną
i polityczną myśl na podstawie jego koncepcji postępu ludzkości, R.R. Ludwikowski
wglądnął w jego poglądy ekonomiczne, analizując też jego stosunek do socjalizmu,
E. Klimowicz omówiła jego utylitaryzm etyczny, A.W. Czarnota - jego liberalizm
polityczny, a J. Gray - koncepcję wolności103. Często możemy też wczytywać się
w analizy porównawcze, w których Mill jest omawiany w parze z innym filozofem
reprezentującym podobny kierunek myśli bądź stojącym po przeciwnej stronie. I tak,
E. Alexander podjął się zestawienia filozofii J.S. Milla i Matthew Arnolda, T. Kotar
biński porównywał utylitaryzm etyczny J.S. Milla i H. Spencera, dalej J. Gouinlock
podjął się badań nad pojęciem doskonałości i inteligencji społecznej u J.S. Milla
i J. Deweya, następnie A.S. Kahan omawiał trzy wersje liberalizmu arystokratyczne
go (J.S. Milla, J. Burckhardta i A. de Tocqueville’a), Z. Rau przywołał J.S Milla obok
B. Constanta i W. von Humboldta z ich klasyczną wizją liberalizmu, w której miejsce
naczelne zajmuje doskonaląca się autonomiczna jednostka, zaś M. Małek odczytała
etykę Milla z punktu widzenia jej recepcji w koncepcjach P. Singera i J. Graya104.
99 Zob. R.I. Aaron, John Locke, Oxford at the Clarendon Press, wyd. III, Oxford 1971, który omawia
tematykę wychowania w jednym rozdziale razem z zagadnieniami dotyczącymi religii, odnotowując, że
obie sfery myśli Locke’a zyskały szeroki oddźwięk, zaś uwagi o wychowaniu pozostają wciąż „świeże
i cenne” (s. 286-301).
100 Pełny opis bibliograficzny poszczególnych prac zob. w bibliografii - inne źródła i bibliografia
przedmiotowa.
101 Zob. bibliografia przedmiotowa.
102 Zob. bibliografia - teksty źródłowe: J.S. Mill oraz bibliografia przedmiotowa.
103 Zob. J.M. Robson, The Improvement o f Mankind. The Social and Political Thought o f John
Stuart Mill, University o f Toronto Press, Routledge & Kegan Paul, Toronto 1968; R. Ludwikowski,
M ill a socjalizm, Zeszyty Naukowe UJ, nr 262, Kraków 1971, s. 79-96 oraz Koncepcja funkcji państwa
Johna Stuarta Milla; E. Klimowicz, Utylitaryzm w etyce. Współczesne kontrowersje wokół etyki Johna
Stuarta Milla, PWN, Warszawa 1974; A.W. Czarnota, John Stuart Mill: studium z dziejów liberalizmu
politycznego, PWN, Warszawa 1986; J. Gray, Mill on Liberty. A Defence, Routledge, wyd. II, London
-N ew York 1996.
104 E. Alexander, Matthew Arnold and J.S. Mill, Columbia University Press, Routledge & Kegan Paul,
New York-London 1965; T. Kotarbiński, Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera, Akademia Umiejętności,
Kraków 1915; J. Gouinlock, Excellence in Public Discourse: John Stuart Mill, John Dewey, and Social
Intelligence; A.S. Kahan, Aristocratic Liberalism: The Social and Political Thought o f Jacob Burckhardt,
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Chociaż brak odrębnych prac Milla poświęconych wychowaniu (poza wykładem
inauguracyjnym na Uniwersytecie St. Andrews), to jednak uwaga, którą poświęcił on
tej sprawie, nie pozostaje niezauważona przez interpretatorów jego myśli. Mill, czer
piący z filozofii Locke’a, w tej kwestii prezentował już inne stanowisko, przekazując
w ręce państwa zadanie zapewniania i gwarantowania powszechnej edukacji w tro
sce i odpowiedzialności za poziom wykształcenia swoich obywateli (o czym szerzej
w drugiej części prezentacji stanu badań na gruncie nauk o wychowaniu). Mimo to
A. Gutmann w cytowanym już dziele, po krytyce Locke’a, odrzuca też propozycję
Milla promującą wedle jej interpretacji the State o f Individuals, nie dość gwarantują
cej i krzewiącej wartości społeczeństwa demokratycznego105.
Spośród wielu tekstów o liberalizmie dających wykładnię rozumienia tego nurtu
filozoficznego i jego przemian w historii myśli, w kontekście poruszanego w niniej
szej pracy splotu jego problematyki etyczno-społecznej i wychowawczo-edukacyjnej na szczególną uwagę zasługują następujące opracowania takich autorów, jak:
G. Ruggiero, B. Sobolewska i M. Sobolewski, J. Gray, A. Gutmann, E.J. Eisenach,
J. Shklar, S. Macedo, W. Galston, a także rozdziały o liberalizmie w pracach o szer
szym zasięgu tematycznym takich autorów, jak: J. Dunn, B. Russell, W. Kymlicka,
A. Ryan106. W Polsce tematyka liberalizmu zyskała duże zainteresowanie w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku po przemianach ustrojowych. Poświęcili temu zagad
nieniu swoje prace m.in.: J. Szacki, M. Król, M. Janowski, Z. Drozdowicz, Z. Rau,
J. Miklaszewska, J. Bartyzel, M. Kuniński107 i inni. Odbywały się też liczne sympo
zja i konferencje poświęcone próbom adaptacji idei liberalnych w społeczeństwie
postkomunistycznym, w tym cykliczne Rozmowy w Castel Gandolfo z udziałem Jana
Pawła II108.

John Stuart Mill, and Alexis de Tocqueville, Oxford University Press, New York 1992; Z. Rau, Forgotten
Freedom; M. Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera
Singera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
105 Zob. A. Gutmann, Democratic Education, s. 33-41.
106 Pełny opis bibliograficzny prac wymienionych autorów zob. bibliografia przedmiotowa. Zob.
wybrane artykuły na temat liberalizmu bądź rozdziały w pracach o szerszym zakresie tematycznym:
J. Dunn, Western Political Theory..., s. 29-56; B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, s. 685-736; W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, tłum. A. Pawelec, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009, s. 77
-134; A. Ryan, Liberalizm, s. 380-406.
107 Pełny opis bibliograficzny tekstów zob. bibliografia przedmiotowa. W opracowaniu Z. Raua uka
zała się też antologia tekstów na temat wychowania moralnego pt. Księga cnót, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2006. Jest to inicjatywa świadcząca o możliwej i pożytecznej kooperacji filozofii z pedagogiką.
Prace Z. Raua będą w niniejszej książce często przywoływane ze względu na zawarte w nich perfekcjo
nistyczne ujęcie klasycznego liberalizmu.
108 Zainicjowanych dzięki zaangażowaniu ks. J. Tischnera i K. Michalskiego; kilka spotkań w gronie
uczonych z całego świata poświęconych zostało tematyce liberalizmu, społeczeństwa obywatelskiego
i zagadnieniom pokrewnym: Europa i społeczeństwo obywatelskie, Castel Gandolfo 1989; Społeczeń
stwo liberalne, Wiedeń 1992; Oświecenie dzisiaj, Castel Gandolfo 1996; Koniec Tysiąclecia: o czasie
i drogach nowożytności, Castel Gandolfo 1998 (zob. Rozmowy w Castel Gandolfo, t. 1-2, wstęp K. Mi
chalski, Centrum Myśli Jana Pawła II, Znak, Kraków 2010), natomiast Wydawnictwo Znak w Krakowie
we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie rozpoczęło cykl serii wydawniczej: Demo
kracja. Filozofia i praktyka, dzięki której ukazało się w Polsce wiele tomów tłumaczeń klasyków myśli
liberalnej (np. J.S. Mill w 1995) czy tekstów współczesnych obrazujących stan debaty w tej dziedzinie
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Z liberalizmem blisko związany jest również temat społeczeństwa obywatelskie
go i demokracji; po roku 1989 w Polsce pojawiło się wiele opracowań poruszają
cych to zagadnienie109. Z kolei motyw możliwych do zawiązywania relacji między
liberalizmem a chrześcijaństwem, występujący wyraźnie np. w myśli M. Novaka,
G. Weigla, R.J. Neuhausa czy Lorda Actona, znalazł także w Polsce swoje odbicie110.
Uzyskujemy w nich różne odpowiedzi na pytanie, na ile możliwe jest uzgadnianie
racji i porozumienie doktryny chrześcijaństwa z zasadami wolnego rynku i kapita
listyczną gospodarką opartą na własności i rywalizacji, z modelem życia promowa
nym w ramach liberalnej demokracji, z jej postulatem oddzielenia polityki i sfery
publicznej od religii, z pluralizmem światopoglądowym i tolerancją dla odmiennych
stylów życia i wyznawanych wartości, konstatowanych jako niewspółmierne111. Ten
temat przybliża zaś kolejną dziedzinę spraw wiążących liberalizm ze współczesnymi
demokratycznymi oczekiwaniami społecznymi kojarzonymi z równością i sprawied
liwością, a co za tym idzie - z modelem edukacji publicznej. Stąd już jednak blisko
do krytyki, ta zaś biegnie głównie od przeciwnych doktryn, a nawet od niektórych
współczesnych odmian liberalizmu. Chodzi bowiem o tę stałą trudność w godzeniu
i szukaniu względnej równowagi między wolnością i równością, a także innymi war
tościami, z których w sytuacji konfliktu w klasycznym liberalizmie pierwszeństwo
(np. R. Dahl, N. Bobbio, W. Galston i wiele innych, zob. bibliografia) oraz tekstów rodzimych (w tym tak
ważny tekst J. Szackiego z 1994 czy M. Króla z 1996 roku).
109 Np.: B. Markiewicz (red.), Obywatel - odrodzenie pojęcia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
1993; M. Szyszkowska (red.), Człowiek jako obywatel, ISP PAN, Warszawa 1995; Ani książę, ani ku
piec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, wybór i wstęp J. Szacki, Znak,
Fundacja im. S. Batorego, Kraków-Warszawa 1997; J. Miklaszewska (red.), Polityka i świat wartości.
Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju
Demokracji”, Kraków 1998; J. Miklaszewska (red.), Liberalizm u schyłku XXwieku, Wydawnictwo Me
ritum, Kraków 1999; D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i je j
źródła. Prof. Barbara Markiewicz dokonała też przekładu tekstu J. Habermasa Staatsbürgerschaft und
national Identität z 1992 roku, w wyd. polskim: Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad
przyszłością Europy, 1993. W tym samym czasie wznowiono tekst M. Ossowskiej z 1946 roku pt. Wzór
demokraty. Cnoty i wartości, 1992.
110 Do tej tradycji nawiążą w swoich pracach tacy badacze, jak: M. Dzielski, Bóg, wolność, własność,
oprac. M. Kuniński, Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001; Przekonać Pana
Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają D. Zańko i J. Gowin, Znak, Kraków 1999; ks. J. Tischner,
Myślenie według wartości, Znak, Kraków 2002; M. Novak, A. Rauscher, M. Zięba, Chrześcijaństwo,
demokracja, kapitalizm, W drodze, Poznań 1993; M. Kuniński, O cnotach, demokracji i liberalizmie
rozumnym; J. Gowin, Kościół po komunizmie, Fundacja im. S. Batorego, Znak, Warszawa-Kraków 1995;
J. Gowin, M. Spieker, Zaangażowanie czy defensywa. Katolicy w życiu politycznym Polski i Niemiec,
CSM ISP, Wydawnictwo Platan, Warszawa 1997.
111 Duże osiągnięcia w dziedzinie pogłębiania wymiany myśli i dialogu między doktryną liberali
zmu i chrześcijaństwa ma krakowski Ośrodek Myśli Politycznej, wydawca m.in. serii książek Biblio
teka Myśli Politycznej, a także Instytut Myśli Józefa Tischnera, współorganizator Dni Tischnerowskich
(z takimi wystąpieniami jak np.: E.W. Böckenförde, Wolność, państwo i religia w zjednoczonej Europie
oraz podstawy solidarności europejskiej czy R. Buttiglione, Plus ratio quam vis. Koncepcja demokracji
na progu XXI wieku). Również autorka podejmuje temat budowania porozumienia między liberałami
a chrześcijanami, zob. K. Wrońska, Chrześcijańskie społeczeństwo obywatelskie wyzwaniem dla pedago
giki chrześcijańskiej, [w:] J. Michalski, A. Zakrzewska (red.), Pedagogika chrześcijańska, Wydawnictwo
Adam Marszałek, WNS UWM, Toruń 2010, s. 346-362, oraz tejże, Rodzina chrześcijańska jako środo
wisko budowania społeczeństwa obywatelskiego, „Paedagogia Christiana” 2010, nr 2/26, s. 177-199.
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zyskuje wolność. To specyficzne odczytanie liberalizmu, głównie przez pryzmat
wizerunków przypisywanych mu przez jego adwersarzy kierujących w jego stronę
ostrze krytyki wypowiadanej z różnych stron i na podstawie często odmiennych prze
słanek, zaproponował Stephen Holmes112.
Krytycy liberalizmu z pozycji komunitarystycznych (w tym głównie M. Sandel,
A. MacIntyre, Ch. Taylor, M. Walzer) zbijają całą linię rozumowania liberalnego
jako zrywania z tradycją, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień etycznych i spo
łecznych, wychodząc z przesłanek podkreślających wagę zakorzenienia i określenia
człowieka przez praktyki i ich aksjologie, które w jakimś stopniu determinują póź
niejsze wybory człowieka jako free agent113. Bardzo duży obszar krytyki liberalizmu
wychodzi z kręgów związanych z katolicyzmem i filozofią chrześcijańską oraz nur
tów odwołujących się do marksowskiej wizji historii, gospodarki i społeczeństwa114.

Stan badań w obrębie nauk o wychowaniu
W pedagogice polskiej liberalizm był i jest obecny na różnych poziomach analizy
i refleksji. Historycy wychowania prowadzili liczne badania zarówno nad dziejami
myśli pedagogicznej, jak i nad konkretnym przedstawicielem danego nurtu ideowego
przez pryzmat jego wkładu do myśli pedagogicznej. Szczególnie Johnowi Locke’owi
poświęcono dużo miejsca w badaniach, ze względu na wagę pism pedagogicznych,
które po sobie zostawił, czego pokłosiem są bądź tomy monografii i artykuły nauko
we, bądź rozbudowane redakcje krytyczne tłumaczonych dzieł. W polskiej literatu
rze pedagogicznej pierwszymi opracowaniami jego myśli były teksty J.W. Dawida,
W.M. Kozłowskiego, P. Chomicza115; obok nich, przy równolegle podejmowanych
przedsięwzięciach przekładowych jego tekstów, publikowano wprowadzenia, wnik
liwie wgłębiające się w całość systemu filozoficznego, którego integralną część
stanowił udostępniany lub na nowo odczytywany tekst pedagogiczny bądź filozoficzny116. John Stuart Mill w polskiej pedagogice nie jest już tak dobrze przestudio
112 Zob. S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu, tłum. J. Szacki, Znak, Kraków 1998.
113 W tym zestawieniu M. Walzer (zob. np. Polityka i namiętność: o bardziej egalitarny liberalizm,
tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2006) występuje w szczególnej pozycji, niejako
po dwóch stronach sporu, optując za korektą komunitariańską liberalizmu (i na odwrót). To stanowisko
będzie przywoływane w niniejszej pracy. Na temat sporu liberałów z komunitarystami zob. np. A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawapolska”, Fundacja Aletheia,
Warszawa 2006, czy M. Turowski, Liberalizm po komunitaryzmie?, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2011.
114 Zob. np. K.A. Strike, Liberal Justice and the Marxist Critique o f Education. A Study o f Conflict
ing Research Programs, Routledge, New York-London 1989, porównujący liberalną koncepcję spra
wiedliwości w ujęciu J. Rawlsa z marksowską krytyką edukacji.
115 Zob. J.W. Dawid, John Locke jako pedagog, „Przegląd Pedagogiczny” 1883, nr 4, 6, 7, 10;
W.M. Kozłowski, Stanowisko Locke’a w historii pedagogiki w świetle współczesnych je j dążeń, „Prze
gląd Pedagogiczny” 1919, nr 1-2, s. 56-76; P. Chomicz, J. Locke, „Zet” 1932, nr 12.
116 Podstawą dla pierwszych tłumaczeń głównego dzieła Locke’a o wychowaniu Some Thoughts
Concerning Education [1693] na język polski były jego przekłady francuskie; w 1931 roku ukaza
ły się Myśli o wychowaniu pochodzące z oryginału angielskiego. Zob. pierwsze redakcje krytyczne:
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wany, ale nietrudno to wytłumaczyć. Ów filozof wolności nie pozostawił odrębnego
tekstu poświęconego w całości kwestii wychowania poza wspominanym już Inau
gural Address. Jego poglądy pedagogiczne możemy jednak dość dobrze prześledzić
i odtworzyć na podstawie właśnie tego wykładu i szeregu innych prac, w tym Auto
biography, dającej wgląd w wychowanie, jakie sam otrzymał.
Wśród polskich historyków wychowania opracowujących dzieje myśli pedago
gicznej Waldemar Osterloff wymienia J. Locke’a wśród przodowników myśli peda
gogicznej obok F. Bacona i R. Descartes’a, podkreślając jego bezpośredni wpływ „na
pedagogię wieku oświeconego” głównie swojego kraju, przez wyróżnienie takich
celów w wychowaniu, jak: sprawność fizyczna, praktyczność czy dzielność życio
wa, ale i szerzej (w tym na pedagogów i reformatorów edukacji w Polsce czasów
Komisji Edukacji Narodowej)117. Również Kamila Mrozowska opracowuje pod tym
kątem myśl Locke’a, śledząc, na ile przyjmowała się ona w naszym obszarze kultu
rowym w dobie oświecenia i kto z niej czerpał oraz w jakim zakresie118. Stanisław
Kot poświęca odrębne miejsce „pierwszorzędnemu stanowisku” J. Locke’a w dzie
jach wychowania, omawiając jego poglądy pedagogiczne, w których odbijały się
nowatorskie idee głoszone przez tego filozofa, bardzo szybko rozprzestrzeniające
się w Europie i Ameryce119. Łukasz Kurdybacha omawia poglądy pedagogiczne
Locke’a w świetle marksistowskiej wykładni interpretacyjnej, określając go mianem
wyraziciela „pedagogiki angielskiej rewolucji burżuazyjnej”, stającego po stronie
uprzywilejowanych klas społecznych, ale nie dość rewolucyjnego w poglądach, by
objąć troską oświatową cały lud angielski120. Pojawia się też wzmianka o J.S. Millu
jako reprezentancie postępowego skrzydła angielskiej partii liberalnej, postulujące
go upowszechnienie kształcenia elementarnego wśród warstw pracujących (w czym
widzimy nawiązanie do myśli jego ojca Jamesa Milla)121. W nowszych historycznych
ujęciach myśli pedagogicznej powstających po 1989 roku odnajdujemy znów głów
W.M. Kozłowski, Szkic życia Locke’a ijego pozostałych dzieł, dodatek do przekładu O rozumie ludzkim,
1921, s. I-XVIII; M. Heitzman, Wstęp do przekładu Myśli o wychowaniu, 1931, s. XIX; H. Pohoska,
Wstęp do Wyboru pism pedagogicznych, 1948, s. 5-29; K. Mrozowska, Wstęp do Myśli o wychowaniu,
1959, s. V-LXVIII.
117 Zob. W. Osterloff, Przodownicy myśli pedagogicznej na zachodzie od czasów odrodzenia. Obrazy
i szkice, Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 1918, s. 28-34, oraz tegoż, Wychowanie
obywatelskie i oświata powszechna, wyd. II, Księgarnia Ludwika Fiszera, Łódź 1921. Autor zwraca
uwagę na wyraźny wpływ i obecność myśli Locke’a oraz innych pedagogów europejskich w projektach
reformy edukacji KEN, w tym zwłaszcza w pismach ks. Popławskiego, ks. S. Konarskiego i ks. G. Pi
ramowicza. Na temat wychowania obywatela w polskich reformach szkolnych XVIII wieku zob. także
K. Bartnicka, Wychowanie obywatela w polskich reformach szkolnych XVIII wieku, „Horyzonty Wycho
wania” 2004, nr 3 (5), s. 63-83.
118 K. Mrozowska, Wstęp, s. L-LXVII.
119 S. Kot, Historia wychowania [1934], Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996, t. 1,
s. 335-347, t. 2, s. 197-204.
120 Ł. Kurdybacha (red.), Historia wychowania, Pracownia Dziejów Oświaty PAN, PWN, Warszawa
1965, t. 1, s. 543-552.
121 Tamże, t. 2, s. 551-552; zob. też Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik aka
demicki, t. 1, s. 139-141, gdzie autor rozdziału S. Wołoszyn wskazuje na zasilenie pedagogiki XIX wieku
ze strony nurtu pozytywistycznego i utylitarystycznego (A. Comte, J.S. Mill i H. Spencer), co sprzyjało
rozwojowi idei kształcenia realnego i zawodowego.
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nie Locke’a, mianowicie w pracach: Stefana Możdżenia, Kaliny Bartnickiej i Ire
ny Szybiak, Stanisława Litaka oraz Jana Drausa i Ryszarda Terleckiego122. W tym
ostatnim ujęciu, w drugim tomie poświęconym historii wychowania XIX i XX wie
ku, w ramach wyodrębnionego działu pod nazwą Idee i wychowanie, „liberalizm”
zostaje streszczony jako jedna z idei społeczno-politycznych, obok m.in. konserwa
tyzmu, agraryzmu czy demokratyzacji oświaty, wpływająca na przemiany edukacji
i wychowania. Przy takich syntetycznych ujęciach z reguły dochodzi do spłaszcze
nia wizerunku doktryny, a o ile wyodrębnimy w niej jej klasyczną brytyjską postać,
0 tyle widać, że nie mieści się ona do końca w tych ramach opisu123 i trochę je roz
sadza zarówno w dziedzinie rozwiniętej refleksji moralnej, w swym sceptycyzmie
wobec zadań wychowawczych i edukacyjnych państwa, jak i w swych postulatach
tolerancji religijnej. Bardzo obszernym źródłem informacji na temat dziejów badań
nad myślą pedagogiczną prowadzoną w Polsce jest opracowanie Sławomira Sztobryna, w którym autor poświęca odrębne miejsce myśli Locke’a, śledząc ślady jego
recepcji w polskim czasopiśmiennictwie, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku,
a także przywołując jego idee w różnych kontekstach swojej analizy. Zwraca uwagę
wydobyta z literatury przedmiotu (głównie z prac W.M. Kozłowskiego) konstata
cja, którą potwierdza współczesna polska refleksja pedagogiczna, iż w porównaniu
wkładu Locke’a i idącego tuż za nim Rousseau ważniejszą pozycję w przemianach
pedagogiki i reformie wychowania uzyskał ten drugi, stąd obok Comeniusa i Pesta
lozziego częściej plasuje się tu Rousseau niż Locke124. Właśnie tak ułożone proporcje
1 podkreślanie raczej naturalistycznych postulatów Rousseau niż racjonalistycznych
i empirystycznych Locke’a w toku ewolucji pedagogiki, która zaowocowała wieloma
nurtami „nowego wychowania”, przyczyniając się też do wyrobienia opinii o libe
ralizmie pedagogicznym jako o dziele Rousseau, stanowią główny motyw podjęcia
niniejszych badań. Ich celem jest wydobycie i uzupełnienie dorobku myśli pedago
gicznej pochodzącej z samego wnętrza filozofii liberalizmu o źródło w postaci myśli
Locke’a, jak się okazuje, mniej eksponowane i docenione, a znajdujące kontynuację
w półtora wieku późniejszym stanowisku J.S. Milla.
W opracowaniach z zakresu pedagogiki ogólnej, które pojawiły się po 1989
roku lub zostały w tym czasie wznowione i próbują klasyfikować główne nurty, prą
dy, kierunki czy systemy pedagogiczne jako nowe osiągnięcia myśli współczesnej
122 S. Możdżeń, Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1993, cz. 1,
s. 175-177; K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Wydawnictwo Akademickie Żak, WSH
w Pułtusku, Warszawa 2001, s. 122-124; S. Litak, Historia wychowania, t. 1, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2005, s. 191-192.
123 Zob. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t. 2, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005,
s. 163-166. Zwracają uwagę choćby takie sformułowania, jak: „liberałowie byli zwykle rzecznikami
wspierania i kontrolowania oświaty przez państwo”, albo że „nie przywiązując znaczenia do tradycji,
domagali się również usunięcia ze szkół zarówno nauczania religii, jak i praktyk religijnych”, i na koniec,
że „z idei liberalnych wyłonił się ruch nowego wychowania”.
124 Zob. S. Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 w świetle cza
sopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 116
-123, który wydobywa z pism W.M. Kozłowskiego dostrzegane jednak przez niego trwałe osiągnięcia
Locke’a dla myśli pedagogicznej, polegające na skierowaniu „wychowania ku celom życiowym” i uzna
niu „prymatu wychowania moralnego dla kształcenia intelektu” (s. 123).
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bądź kontynuacje wcześniejszych idei, myśl liberalna nie jest pomijana. Spójrzmy
bliżej, jak jest ona w poszczególnych pracach porządkowana i omawiana. Jedną
z prób sklasyfikowania głównych kierunków myśli pedagogicznej drugiej połowy
XIX i XX wieku, do której nawiąże później Stefan Wołoszyn, jest praca Ludwika
Chmaja, gdzie autor wyodrębnia pedagogikę naturalistyczno-liberalną obok socjo
logicznej, kultury i religijnej125. U Kazimierza Sośnickiego, gdy omawiał pajdocentryczne tendencje w pedagogice nowego wychowania z ich liberalisty cznym
podejściem, a więc rezygnacją z rygoryzmu w urabianiu (w różnym nasyceniu)
na rzecz swobodnego naturalnego wzrostu dziecka, pojawiło się określenie „libe
ralizm” w znaczeniu ‘liberalizacja’126. W pracy Stefana Kunowskiego mowa jest
0 systemie wychowania liberalnego (obok chrześcijańskiego i socjalistycznego),
ale pojętym jako ruch zrodzony na przełomie XIX i XX wieku w zrywie na rzecz
„nowej szkoły” czy „nowego wychowania”, bez związku z dorobkiem klasycznej
myśli liberalnej, choć na rzecz wolności, czyli w duchu liberalizacji w sferze eduka
cji i wychowania127. Natomiast u S. Wołoszyna przy rozróżnieniu między pedagogi
ką teoretyczną a ideologiczną pojawi się przykład ideologii w postaci „pedagogiki
wychowania społecznego o orientacji liberalno-demokratycznej”, ta jednak będzie
omawiana tylko na podstawie polskiej tradycji myśli demokratycznej i lewicowej
(związanej głównie z programem partii PPS)128. Czasem można chcieć próbować
odnajdywać liberalizm pod inną nazwą, np. jako „pedagogika indywidualistyczna”
u Bogdana Nawroczyńskiego, ale trafiamy tu znów tylko na ślady wpływu myśli
J.-J. Rousseau i L. Tołstoja, które zaowocowały pedagogiką wolności Ellen Key,
bez żadnej wzmianki o Locke’u jako obrońcy indywidualizmu na gruncie liberali
zmu. J.S. Mill u tego autora jest natomiast włączany obok A. Comte’a i H. Spencera
w poczet filozofów empirystycznych, którzy zasilili trend badań doświadczalnych
1 pozytywizmu w pedagogice, znów z pominięciem jego obrony indywidualności
i prawa do autonomii129.
To związanie indywidualizmu z hasłami swobody i braku przymusu w wychowa
niu czy postulatami wychowania negatywnego, wyprowadzane w prostej linii z dzieła
Émile ou de l ’éducation, z ich kulminacją w postaci dzieła Stulecie dziecka z 1900
roku, stanie się później wspólną wykładnią w klasyfikowaniu takich tendencji już nie
125 W drugim powojennym wydaniu dołączył do nich jeszcze pedagogikę materializmu historycz
nego, zob. L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice X X wieku [1938], wyd. II, PZWS, Warszawa 1963,
s. 17-20.
126 K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, s. 17-19.
127 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki [1981], wyd. II, Wydawnictwo Salezjańskie,
Łódź 1993, s. 108-122.
128 S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w X X wieku, Wydawnictwo Strzelec, Kielce 1998,
s. 155-157. Zob. też S. Wołoszyn, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik aka
demicki, t. 1, s. 115-117, gdzie empirysta J. Locke jest lokowany obok J.-J. Rousseau i C.A. Helvétiusa
w obrębie racjonalistycznej kultury umysłowej epoki oświecenia.
129 B. Nawroczyński, Współczesne prądy pedagogiczne, [w:] tegoż, Dzieła wybrane, red. A. Mońka-Stanikowa, t. 1, WSiP, Warszawa 1987, s. 542. Podobne umiejscowienie Milla i Spencera, tj. w obrębie
empirycznej nauki o wychowaniu, znajdujemy w: H.-H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody ba
dawcze nauk o wychowaniu, tłum. D. Sztobryn, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005,
s. 35.
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tylko pod nazwą „pedagogiki indywidualistycznej”, ale też pod nową nazwą „libera
lizmu edukacyjnego”. W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku pojęcie to jest defi
niowane jako „liberalna orientacja w praktyce edukacyjnej oraz odpowiadającym jej
nurcie myślenia pedagogicznego”, która choć „wywodzi się z przekonania znanego
już starożytnym, że »dusza ludzka to nie naczynie, które należy napełnić, ale ogni
sko, które trzeba rozpalić«, to jednak na teoretyczne rozwinięcie czekała do czasów
oświecenia, zyskując klasyka koncepcji wychowania swobodnego czy wychowania
»w wolności« w osobie J. Rousseau”130. W leksykonie PWN Pedagogika pod redakcją
Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego jest zaś omówione hasło „libera
lizm pedagogiczny”, definiowane jako „typ ideologii nawiązujący do filozofii wolno
ści indywidualnej i wolnego rynku”. Zgodnie z nią „podstawowym celem edukacji jest
odrestaurowanie wolnego wyboru”, „monopol państwa w obszarze wychowania
jest usunięty dzięki prawom wolnego rynku i »życzeniom« konsumentów”, „odrzuca
się autorytarny styl działania i dogmatyzm w myśleniu, ceni się natomiast postęp i plu
ralizm kulturowy”, „rywalizację, (...) wyzwalanie ludzkiej energii, pomysłowości,
twórczości, gdyż - jak się uważa - nikt nie jest lepszym stróżem własnych interesów,
jak sam zainteresowany”131. W tym opracowaniu widać już wyraźne i jednoznaczne
związanie problematyki edukacji z liberalizmem politycznym, ekonomicznym i kul
turowym. W takim brzmieniu współgra ono w wielu punktach z nastawieniem prezen
towanym w niniejszej pracy. Choć z racji sięgania w niej do pierwotnej, klasycznej
wykładni tego stanowiska (z tematyką skupioną wokół wychowania moralnego, oby
watelskiego i rodziny jako środowiska wychowania na planie pierwszym, a państwem
i jego systemem edukacyjnym wyraźniej w tle), nie znika potrzeba wyodrębnienia
„pedagogiki klasycznego liberalizmu”, dla której przytoczony tu „liberalizm pedago
giczny” mógłby ewentualnie stanowić termin nadrzędny, bo ogarniający wszystkie
wątki „edukacyjnej” myśli liberałów, i tych klasycznych, i nowoczesnych, na zasadzie
syntezy (taki jest zresztą sens słownikowych ujęć danego zagadnienia)132.
Jednym z nielicznych dzieł na polskim rynku wydawniczym, choć niepochodzącym z rodzimego gruntu, w którym otrzymujemy jedno z pierwszych syntetycznych
ujęć liberalizmu wraz z przejawami i oceną jego wpływu na teorię edukacji na tle
innych filozofii i ideologii wychowania, jest praca amerykańskiego filozofa edukacji
Gerarda L. Gutka. Tu pierwszy raz nowatorskie pomysły na wychowanie, które za
inicjował John Locke, wpisuje się nie tylko do dorobku pedagogiki jako takiej, jak
czyni się najczęściej, ale stawia się je jako pierwsze źródło dziedzictwa myśli libe

130 T. Pilch (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna X X I wieku, t. 4, s. 1049-1053. W brytyjskim
słowniku Ch. Wincha i J. Gingella, Philosophy o f Education, s. 164-169, nurt swobodnego wychowania
połączony z krytyką autorytetu w wychowaniu i postawą pajdocentryczną wyprowadzony z filozofii
Rousseau jest omawiany pod hasłem progresywizmu.
131 B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon, s. 111-112.
132 Z całą świadomością faktu, że niektóre wyróżniki „liberalizmu pedagogicznego” nie współgrają
z „pedagogiką klasycznego liberalizmu”, np. gdy opisuje się ją jako „typ ideologii radykalnej, permisywnej, preferującej nieformalne, niedyrektywne relacje międzyludzkie; dominuje tu animacja symetrycz
nych, partnerskich relacji” w przestrzeni edukacji.
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ralnej133. Ten punkt widzenia jest też widoczny u Richarda Aldricha, filozofa wycho
wania i pedagoga, który polskiemu czytelnikowi zaprezentował angielską wykładnię
pedagogiki Locke’a w tekście pomieszczonym w zbiorze Myśliciele o wychowaniu,
oraz w nowej pracy Barbary Grabowskiej134.
W polskich pedagogicznych badaniach naukowych pojawiają się coraz częściej
opracowania wokół edukacyjnych odniesień neoliberalizmu w znaczeniu współ
czesnego liberalizmu ekonomicznego135, w tonie raczej krytycznym wobec jego
wolnorynkowego dogmatu, a ponadto jeszcze liczniejsze i zdecydowanie krytyczne
w ocenach pod adresem liberalizmu w różnych jego odmianach, w tym liberalizmu
pedagogicznego, prace prezentowane głównie z punktu widzenia pedagogiki chrześ
cijańskiej136, choć także ze strony innych orientacji filozoficznych czy ideologicz
nych (np. konserwatyzmu, teorii krytycznej)137. Obok dominującego, ideologiczno-polemicznego nurtu analiz są też prowadzone, choć w mniejszej skali, badania em
piryczne wolne od wartościowania, ale odnoszące się i mierzące stopień nasycenia
wartościami liberalizmu współczesnych społeczeństw określających się mianem de
mokracji liberalnych, w tym praca Ewy Bielskiej z zakresu socjologii edukacji, po
równująca stopień identyfikacji z liberalnym systemem wartości studentów w Polsce
i Danii138. Również w obszarze pedagogiki religijnej są prowadzone badania (częściej
z perspektywy socjologii religii) i prezentowane stanowiska wskazujące na możli
wy dialog religii ze współczesnością, drogi spotkania sacrum i profanum (A. Potoc
ki, B. Milerski, J. Michalski139). Takich badań i orientacji jest jednak zdecydowanie
mniej w stosunku do dominującego nurtu budowanego na krytyce liberalizmu jako
takiego, którą trudno zatrzymać, o ile patrzy się na całość doktryny i wyrabia o niej

133 Zob. G.L. Gutek, Liberalizm a edukacja, [w:] tegoż, Filozoficzne i ideologiczne podstawy eduka
cji, s. 173-179. Por. B. Jedynak, S. Jedynak, L. Krusiński, Filozofia i wychowanie, s. 47-48.
134 Zob. R. Aldrich, John Locke (1632-1704), [w:] Myśliciele o wychowaniu, t. II, s. 203-219. Od
niesienie do myśli Locke’a znajduje się także w wielu innych pracach R. Aldricha, zob. bibliografia; zob.
też B. Grabowska, Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel?, s. 21-37.
135 Zob. m.in. A. Radziewicz-Winnicki, W poszukiwaniu homo oeconomicus. Szkice polemiczne
o wychowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1989; Z. Drozdowicz (red.), Libe
ralne wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998; A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski,
T. Szkudlarek (red.), Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2005; E. Potulicka, Strategia korporacyjna i kontrakt w zmianie edukacyjnej i społecznej, [w:] J. Brzeziń
ski, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej, Edytor, Toruń 1994; M. Zahorska, Szkoła:
między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002; J. Rut
kowski, Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizmu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskie
go, Warszawa 2003; E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2010; więcej prac autorów zob. w bibliografii.
136 Zob. np. ks. M. Rusiecki, Ideał wychowania liberalnego, „Wychowawca” 1996, nr 7-8, s. 4-5.
137 Zob. np. T. Tokarz, Wychowanie a liberalizm, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 2 (165), s. 44-47.
138 Zob. E. Bielska, Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2006. W tym nurcie zob. np. Z. Melosik, Liberalizm w edukacji amerykańskiej,
[w:] Z. Drozdowicz (red.), Liberalne wyzwania, s. 135-172, na temat teorii liberalnej w amerykańskiej
socjologii edukacji, rozumianej przez pryzmat zasad funkcjonalizmu strukturalnego.
139 Zob. A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach, Wydawnictwo UKSW, Warsza
wa 2007; B. Milerski (red.), Elementy pedagogiki religijnej, ChAT, Warszawa 1998; J. Michalski, A. Za
krzewska (red.), Pedagogika chrześcijańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
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sąd przez pryzmat dwóch jej, mocno kontrowersyjnych, odmian: neoliberalizmu i li
beralizmu edukacyjnego140.
Jeśli chodzi o stan badań wokół myśli pedagogicznej liberałów poza Polską, to
ma on już swoje znaczne rozmiary i osiągnięcia. Zacznijmy od J. Locke’a, któremu
zresztą poświęca się wciąż więcej miejsca w porównaniu z Millem, i to zarówno
w gronie filozofów (o czym była mowa wcześniej), jak i pedagogów. Brytyjscy hi
storycy wychowania, przy całym krytycyzmie w podejściu do tej postaci, przypisują
mu jednak wielkie zasługi tak dla rozwoju myśli pedagogicznej w ogóle, jak i dla
ukształtowania rodzimego modelu wychowania, którego ślady w postaci dbałości
o kształt charakteru osoby, jej dobre maniery i obyczaje czy obywatelskie posta
wy godne dżentelmena są obecne w systemie edukacji (zwłaszcza w sektorze public
schools) do dziś141. Jego porady pedagogiczne wciąż są przywoływane przez wielu
teoretyków wychowania, stawiane w rzędzie aktualnych postulatów naprawy rodzi
mego systemu edukacji i wychowania142. Rozbudowany dział badań stanowią studia
porównawcze mierzące wpływ i obecność idei głoszonych przez Locke’a u innych
filozofów i pedagogów (np. A.H. Francke, Ch. Wolff, J.-J. Rousseau), i na odwrót analizujące, na ile w tekstach Locke’a znajdują odbicie pomysły innych uczonych
(poddawano badaniom porównawczym głównie teksty Arystotelesa, F. Rabelais,
M. de Montaigne’a, Comeniusa)143. Badania Friedricha Augusta Arnstädta w opra
140 W trakcie pisania niniejszej pracy ukazały się dwie prace: Homo liberalis jako projekt edukacyj
ny. Od emancypacji do funkcjonalności M. Lewartowskiej-Zychowicz i Samotny egoista czy odpowie
dzialny obywatel. Rozważania na temat liberalnego ideału człowieka i obywatela B. Grabowskiej, które
dokumentują, że idee liberalizmu nabierają na gruncie pedagogiki większego rozmachu, inspirując do
nowych badań i interpretacji, przełamując stereotypy i uprzedzenia w stosunku do tej orientacji intelek
tualnej. Być może więc powoli będzie rosła przestrzeń dla dialogu wokół różnych koncepcyjnych ujęć
liberalizmu, łącznie z poniższym namysłem i refleksją wokół „pedagogiki klasycznego liberalizmu”.
141 Zob. O. Browning, An Introduction to the History o f Educational Theories, Harper & Broth
ers, New York 1891, s. 102-118; R.H. Quick, Essays on Educational Reformers, s. 219-238; S.J. Cur
tis, History o f Education in Great Britain [1948], University Tutorial Press, London 1968, s. 114-115;
R.R. Rusk, J. Scotland, Doctrines o f the Great Educators, s. 80-99.
142 Zob. np. M.V.C. Jeffreys, John Locke. Prophet o f Common Sense, Methuen, London 1967;
W. Sjöstrand, Freedom and Equality as Fundamental Educational Principles in Western Democracy
from John Locke to Edmund Burke, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1973, jako projekt recepcji myśli
filozofów wolności i równości (od Locke’a do E. Burke’a) - podstawy formułowania fundamentalnych
zasad dla współczesnej edukacji na gruncie szwedzkim; R. Aldrich, Education fo r the Nation, Cassell,
London 1996.
143 Zob. F.A. Arnstädt, François Rabelais und sein Traité d ’E ducation mit besonderer Berück
sichtigung der pädagogischen Grundsätze Montaigne ’s, Locke ’s und Rousseau ’s, University of Michigan
Library, Leipzig 1872; P. Villey, L ’influence de Montaigne sur les idées pédagogiques de Locke et de
Rousseau, Chachette et Cie., Paris 1911; N. Reicyn, La pédagogie de John Locke, Hermann et Cie.,
Paris 1941; F.A. Brown, On Education: John Locke, Christian Wolff, and the „Moral Weeklies", Uni
versity of California Press, Berkeley-Los Angeles 1952, s. 149-171; F. Günther, Pädagogische Berüh
rungspunkte zwischen J. Locke und A.H. Francke, „Praktische Schulmann” 1880, nr 39, s. 158-173,
193-210; M.G. Mason, The Literary Sources o f John Locke’s Educational Thoughts; E.K. Semenovskij,
Pedagogika Lokka v ’sravnenii s ’pedagogikami Aristotelja i Russo, Tip. Varsavskago Ucebnago Okruga, Varsava 1912. Francuscy badacze częściej dokumentowali zapożyczenia Locke’a, głównie z teks
tów Montaigne’a, natomiast F.A. Brown prezentuje podobieństwa w podejściu do zagadnień wycho
wawczych między Ch. Wolffem a J. Lockiem oraz śledzi przenikanie reformatorskich pomysłów tego
ostatniego do szerszej opinii publicznej w Niemczech pierwszej połowy XVIII wieku za pośrednictwem
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cowaniu i rozwinięciu dokonanym przez Roberta Herberta Quicka dokumentują
zgodność czterech klasyków pedagogiki (F. Rabelais, M. de Montaigne, J. Locke
i J.-J. Rousseau) w wielu punktach myślenia o wychowaniu i kierunek, jaki został
nadany dzięki ich wkładowi w rozwój nowożytnej pedagogiki144. Zwraca natomiast
uwagę wyrastanie poza tę linię myśli Comeniusa z jego uniwersalizującą koncepcją
powszechnej edukacji szkolnej145.
Myśl wychowawcza Locke’a została szczególnie wyeksponowana w krytycznych
opracowaniach jego spuścizny pedagogicznej; na tym polu zasługi mają tacy ucze
ni, jak: wymienieni już R.H. Quick i J.W. Adamson, a następnie J. Axtell, P. Gay,
J.W. Yolton, J.S. Yolton, R.W. Grant i N. Tarcov, P. Schuurman146. Dodatkowo war
to wspomnieć o podejmowanych badaniach analizujących poglądy i propozycje
Locke’a w sprawie opieki nad dziećmi w biednych rodzinach; wiemy też o jego pro
jekcie zmiany elżbietańskiego prawa ubogich złożonym w 1697 roku, w którym zna
lazło się miejsce dla „working schools”. Essay on the Poor Law miał być remedium
na biedę Anglii, a jego autor objawił tym razem czysto prawniczy i polityczny punkt
widzenia. Pomimo braku w nim ściśle pedagogicznego podejścia, tak wyraźnego
przy kreśleniu modelu dżentelmena, w interpretacji L. Warda była to rewolucyjna
propozycja, oceniana w kategoriach prototypu dzisiejszego domu pomocy społecz
nej147. W badaniach na gruncie pedagogiki w mniejszym stopniu był obecny do tej
prasy, a konkretnie czasopism o treści umoralniającej (z dodatkiem porad pedagogicznych), co według
autora przygotowało grunt pod rodzime idee reformatorskie drugiej połowy XVIII wieku, ucieleśnione
w pismach J.B. Basedowa, J.H. Pestalozziego.
144 Zob. R.H. Quick, Introduction, [w:] J. Locke, Some Thoughts Concerning Education, The Uni
versity Press, Cambridge 1880, s. lviii-lix, oraz S. Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną...,
s. 119-120, który przytacza za W.M. Kozłowskim (1919) cztery postulatywne cechy wyróżniające nowo
żytną literaturę pedagogiczną (w dużym stopniu znajdujące też odbicie w dziełach Locke’a): 1. walka re
alizmu z werbalizmem w nauczaniu; 2. kształcenie charakteru, szlachetnych uczuć i silnej woli w miejsce
nauki; 3. ograniczenie brutalności w edukacji szkolnej; 4. wyzwolenie się spod dwóch uniwersalizmów:
Kościoła i państwa. W kontekst historyczny powstania głównego tekstu Locke’a o wychowaniu wczyty
wał się i badał odrębnie M.G. Mason, How John Locke Wrote „Some Thoughts Concerning Education”,
1693, „Paedagogica Historica” (Gand) 1961, t. 1, nr 2, s. 244-290.
145 Wielu uczonych zwraca uwagę na ten paradoks w dziejach myśli pedagogicznej, tj. plasowanie
się idei głoszonych przez Comeniusa jako bardziej postępowych, ale jednak niepodjętych przez umysły
uznane za promotorów postępu w epoce nowożytnej, co świadczy o swoistym regresie w historycznym
ujęciu rozwoju idei pedagogicznych; zob. R.H. Quick, Introduction, s. lii; W.M. Kozłowski, Stanowisko
Locke’a . , s. 60-61. Por. J.K. Clauser, The Pansophist: Comenius, [w:] A.M. Kazamias (red.), The Edu
cated Man, s. 165-190.
146 R.H. Quick, Introduction, s. xix-lxi; J.W. Adamson (red.), The Educational Writings o f John
Locke, Cambridge University Press, Cambridge 1922, s. 1-19; J. Axtell (red.), The Educational Writings
o f John Locke, s. 1-107; P. Gay (red.), John Locke on Education, s. 1-17; J.W. Yolton, John Locke &
Education, Random House, New York 1971, s. 1-96; J. Locke, Some Thoughts Concerning Education
[1989], red. J.W. Yolton, J.S. Yolton, Clarendon Press, Oxford 2003, s. 1-75; J. Locke, Some Thoughts
Concerning Education and O f the Conduct o f the Understanding, red. R.W. Grant, N. Tarcov, Hackett
Publishing Co., Indianapolis 1996, s. vii-xviii; J. Locke, O f the Conduct o f the Understanding, red.
P. Schuurman, Keele 2000, s. 15-148.
147 L. Ward, John Locke and Modern Life, s. 199-208. Tekst projektu sformułowanego przez
Locke’a można odnaleźć w kilku źródłach: H.R. Fox Bourne, A Life o f John Locke, Harper & Brothers,
New York 1876, s. 337-391; Locke. Political Essays, M. Goldie (red.), Cambridge University Press,
Cambridge 1997, s. 182-198. Szerzej o opiniach i badaniach na ten temat zob.: P. Gay, Locke on the
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pory J.S. Mill, nie oznacza to jednak braku, czego ilustracją niech będą tak znaczące
opracowania, jak F.A. Cavenagha, F. W. Garfortha148. Również w polskim pedago
gicznym środowisku naukowym postać ta zaczyna być dostrzegana i doceniana, cze
go przykładem jest praca B. Grabowskiej149.
Badania wokół liberalizmu w obrębie nauk o wychowaniu są też podejmowa
ne szeroko przez filozofów wychowania. Na tym polu dysponujemy opracowaniem
Philosophy o f Education, w którym liberalizm zostaje omówiony łącznie z komunitaryzmem w ramach szerszego zagadnienia: polityka i wychowanie150, następnie
A Companion to the Philosophy o f Education, w którym w części poświęconej hi
storycznym i współczesnym prądom intelektualnym zostaje zaprezentowany oświe
ceniowy liberalizm151. Jest też tom antologii tekstów z tego zakresu pt. Philosophy
o f Education. An Antology, w którym znalazły się fragmenty z prac Locke’a i Mil
la152, oraz leksykon Philosophy o f Education. The Key Concept przygotowany przez
Christophera Wincha i Johna Gingella, z licznymi odwołaniami do przywoływanych
tu liberałów. Obszernym źródłem wiedzy o poglądach pedagogicznych znaczących
filozofów w dziejach myśli, w którym kolejny raz znaleźli się Locke i Mill, jest kil
kakrotnie przywoływana praca pod redakcją Amélie Oksenberg Rorty zatytułowana
Philosophers on Education. Ponadto w Wielkiej Brytanii toczy się rozpoczęta w la
tach siedemdziesiątych XX wieku debata wywołana nośnymi tekstami R.S. Peter
sa153, proponującego wykładnię rozumienia wychowania jako wprowadzania (inicja
cji) dziecka w świat wartości. To temat na odrębną książkę i zaproszenie do pytania
Education o f Paupers, [w:] A.O. Rorty (red.), Philosophers on Education, s. 190-191; Ł. Kurdybacha
(red.), Historia wychowania, t. 1, s. 546-547; R. Aldrich, John Locke 1632-1704, s. 212; M. Ossowska,
Myśl moralna oświecenia angielskiego, PWN, Warszawa 1966, s. 92-97.
148 Zob. F.A. Cavenagh (red.), James & John Stuart Mill; F.W. Garforth (red.), John Stuart Mill on
Education oraz tegoż, John Stuart Mill ’s Theory o f Education. Komplementarne do nich są artykuły bądź
opracowania w pracach zbiorowych, np. E. Anderson, John Stuart Mill: Democracy as Sentimental Edu
cation, [w:] A.O. Rorty (red.), Philosophers on Education, s. 333-352; H.J. Perkinson, Since Socrates...,
s. 146-183; zob. też H.C. Barnard, A History o f English Education. From 1760, University o f London
Press, London 1971, s. xvi, 144-146.
149 Zob. B. Grabowska, Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel?, s. 38-63.
150 Zob. E. Callan, J. White, Liberalism andCommunitarianism, [w:] N. Blake, P. Smeyers, R. Smith,
P. Standish (red.), The Blackwell Guide o f Philosophy o f Education, Blackwell Publishing, Malden 2003,
s. 96-109.
151 Zob. A.M. Schmitter, N. Tarcov, W. Donner, Enlightenment Liberalism, [w:] R. Curren (red.),
Companion to the Philosophy o f Education, Blackwell Publishing, Malden 2007, s. 73-93, z wglądem
w koncepcje trzech filozofów: R. Descartes’a, J. Locke’a i J.S. Milla.
152 Zob. R. Curren (red.), Philosophy o f Education. An Anthology, Blackwell Publishing, Malden
2008. Fragment z O f the Conduct o f the Understanding Locke’a został wyodrębniony pod nazwą Ćwi
czenie rozumu, s. 35-42, w części poświęconej naturze i celom wychowania, natomiast fragment z On
Liberty J.S. Milla zatytułowano Wychowanie i granice władzy państwa, s. 156-158, w części poświęco
nej obszarom władzy w wychowaniu.
153 Zob. np. R.S. Peters, Education as Initiation; tegoż, Ethics and Education [1966], Allen and
Unwin Ltd., London 1970; tegoż, Education and the Educated Man, „Journal o f Philosophy o f Educa
tion” 1970, vol. 4, nr 1 i następne. W debacie wokół tez R.S. Petersa wzięli udział na łamach „Journal of
Philosophy of Education” łącznie z Petersem tacy uczeni jak P.H. Hirst, R.F. Dearden, J.P. White, D. Carr,
G. Wall, A. Aviram, R. Jonathan, P. Enslin, W. Evans i inni. Pełny opis dzieł wymienionych autorów zob.
w bibliografii przedmiotowej.
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o historię i dzisiejsze rozumienie liberal education. Jednak pytanie, czy rozważa
nia wokół potrzeby i możliwości wprowadzania dziecka w świat wartości mieści
się jeszcze w ramach kanonu liberalnego myślenia i czy Peters - zadając je - może
być uważany za liberalnego filozofa wychowania, pokazuje, jak daleko współcześnie
oddaliliśmy się od klasycznej wykładni liberalizmu.

Rozdział II
JOHN LOCKE I PODSTAWY PEDAGOGIKI KLASYCZNEGO
LIBERALIZMU

1. Życie i filozofia Johna Locke’a na tle epoki
Od początku myśl liberalna prezentowała się głównie jako zestaw poglądów poli
tycznych, ale wyrastała bądź była powiązana z szerszymi ideami filozoficznymi i za
łożeniami, które jej poszczególni przedstawiciele i twórcy przyjmowali na gruncie
metafizyki, epistemologii czy etyki. W przypadku Johna Locke’a, uznawanego za
pioniera liberalizmu, to mocne związanie koncepcji politycznej z całością jego filo
zofii znalazło swój wyraz w przeniknięciu jej empiryzmem, racjonalizmem, hedonizmem i utylitaryzmem (złagodzonym wpływem purytanizmu), a także w poszerze
niu jej pola o kwestie spoza polityki, w tym związane z wychowaniem i edukacją
człowieka. Problematyce tej poświęcił odrębne dzieło, Some Thoughts Concerning
Education, wydane w Londynie w 1693 roku (w polskim tłumaczeniu jako Myśli
o wychowaniu), które ze względu na obecne tam założenia i zawartość można uznać
za budujące uporządkowany sposób myślenia pedagogicznego, uwzględniający libe
ralny punkt widzenia w myśleniu o człowieku i wspólnocie (do tej pory w refleksji
pedagogicznej obecny tylko szczątkowo i niesystemowo). Pomimo pojawiających
się głosów krytyki, iż w całości filozofia Locke’a nie wybrzmiewa spójnie, podzie
lona na segmenty nie w pełni przekładalne1, to jednak odtwarzanie i interpretacja
jego koncepcji pedagogicznej bez osadzenia jej i wyjaśnienia w oparciu o zręby tej
filozofii byłyby wysiłkiem ułomnym, powierzchownym i niewyczerpującym2. Nie
obojętne dla wyników badań może się również okazać przytoczenie niektórych wąt
ków z życia tego wybitnego uczonego teoretyka, a zarazem praktyka. Taki jest też
plan niniejszej analizy: na początek zarys (wybiórczy) życiorysu, następnie przejście
1 Zob. P. Laslett, Introduction, [w:] J. Locke, Two Treatises o f Government, Cambridge University
Press, Cambridge-New York 2009, s. 79-92; J. Dunn, Preface, [w:] tegoż, Locke. A Very Short Introduc
tion [1984], Oxford University Press, Oxford-New York 2003.
2 Często przywoływana jest uwaga P. Lasletta, że pozycja i uznanie, jakie zyskał Locke dzięki teks
towi Essays Concerning Human Understanding, nadawały rangę także pozostałym jego dziełom, w tym
Myślom o wychowaniu, po które chętniej i częściej sięgano, jako że pochodziły od tak uznanego autory
tetu w filozofii; zob. tamże, s. 37-38. Por. R. Aldrich, John Locke (1632-1704), s. 208-212, wskazujący
na źródła myśli pedagogicznej Locke’a leżące głównie w teorii wiedzy i teorii politycznej.
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do głównych twierdzeń filozoficznych, po nich do liberalnych poglądów politycz
nych, i w ten sposób przygotowanie gruntu pod zasadniczą pracę badawczą wokół
rozumienia koncepcji wychowania, zaproponowanej przez autora tych zróżnicowa
nych poglądów, ale tu postrzeganego nade wszystko jako filozofa wolności, Johna
Locke’a.

Rys biografii
John Locke3, urodzony w 1632 roku w hrabstwie Somerset, był najstarszym z trzech
synów w rodzinie Johna Locke’a, prawnika i drobnego właściciela ziemskiego, purytanina i zwolennika idei republikańskich, oraz Agnes (z domu Keene), także pocho
dzącej z niezamożnej ziemiańskiej rodziny, córki miejscowego garbarza. Do piętna
stego roku życia edukowany przez swego ojca, wychowywany raczej surową ręką,
zostaje następnie dzięki protekcji uczniem Westminster School w Londynie, by po
niej jako królewski stypendysta przejść na studia humanistyczne i odbyć je w Christ
Church College w Oksfordzie, a zakończyć edukację studiami z zakresu medycyny.
Szkoła średnia zapisała się w pamięci Locke’a jako miejsce zgoła mało przyjazne
edukowanym tam i wychowywanym młodzieńcom. Prowadzona metodą rózgi pla
cówka, mająca renomę najlepszej szkoły, kierowana w tym czasie przez rojalistę
Richarda Busby’ego, nie zaskarbiła sobie sympatii autora Myśli o wychowaniu ani
surową metodą dyscyplinującą i przymuszającą uczniów do nauki, głównie pamię
ciowej, ani zakresem wiedzy tam oferowanej z przewagą łaciny, greki, hebrajskiego
i scholastyki, ani w końcu strategią kierowania czasem wolnym młodzieży po godzi
nach nauki, oznaczającą faktyczny brak pieczy i przemyślanego prowadzenia, czyli
wychowywania. Ślady negatywnej opinii o różnych aspektach ówczesnego szkolnic
twa publicznego znajdą się potem w Myślach o wychowaniu i w innych tekstach.
Faktem jednak jest, że uzyskana na poziomie szkoły średniej klasyczna humani
styczna wiedza stawała się przepustką na studia uniwersyteckie i Locke umiał z niej
skorzystać, pobierając nawet dodatkowe płatne lekcje u dyrektora szkoły4. Lata spę
dzone przez Locke’a w Oksfordzie, począwszy od 1652 roku, to z początku kolejne
rozczarowania, bowiem scholastyczna filozofia i sposób jej wykładania nie stanowiły
dla niego zajmującego przedmiotu badań oraz źródła inspiracji do samodzielnych
studiów. Dopiero zetknięcie z myślą filozofów nowożytnych (F. Bacon, R. Descartes,
P. Gassendi, T. Hobbes) daje asumpt do pogłębionych studiów; do tego dochodzą

3 Najbardziej znane biografie Locke’a wyszły spod pióra takich badaczy, jak: Lord P. King, H.R. Fox
Bourne, R.I. Aaron, M. Cranston, zob. Bibliografia. Jedną z najnowszych jest praca R. Woolhouse’a,
Locke. A Biography, Cambridge University Press, Cambridge 2007. Zob. także J. Dunn, Locke, s. 1-26;
J. Harrison, P. Laslett, The Library o f John Locke, Oxford at the Clarendon Press, Oxford 1965.
4 Wyczerpujące dane na temat pobytu Locke’a w Westminsterze podaje J.L. Axtell, Introduction,
s. 21-27; wynika z nich, że dyrektor szkoły uznawał Locke’a za jednego ze swoich najlepszych uczniów,
zdolnego i pilnego, i kierując osobiście jego procesem edukacji, wspierał tym samym jego starania o uzy
skanie dobrego stypendium w Oxford University.
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zainteresowania naukami przyrodniczymi5. Po otrzymaniu dyplomu w zakresie nauk
wyzwolonych prowadzi zajęcia ze studentami, stając się członkiem kolegium Christ
Church. W 1666 roku decyduje się na podjęcie studiów medycznych, jako że ta dzie
dzina wiedzy oprócz filozofii już wcześniej go pasjonowała i dawała więcej swobody
w jej uprawianiu, zwalniając z konieczności przyjęcia święceń kapłańskich. W końcu
uzyska więc także dyplom bakałarza w zakresie nauk medycznych i będzie praktyko
wał jako lekarz, m.in. lecząc swojego pracodawcę lorda Shaftesbury. Częściej jednak
będzie występował jako współpracownik uczonego lekarza Thomasa Sydenhama.
Całość wykształcenia i rozległe zainteresowania sięgające zagadnień teologicznych,
prawnych, politycznych, pedagogicznych, ekonomicznych, a nawet handlowych
Locke będzie w przyszłości spożytkowywał w różnych formach działalności, zarów
no praktycznie, jak i teoretycznie.
Z punktu widzenia prowadzonej tu analizy warte szczególnego podkreślenia jest
podejmowanie przez niego, prócz wspomnianej pracy dydaktycznej na uniwersyte
cie, gdzie wykładał grekę, retorykę i filozofię moralną oraz spełniał funkcję opiekuna
studentów (tutora)6, ściśle pedagogicznej roli prywatnego nauczyciela i wychowaw
cy dzieci arystokratycznych przyjaciół i krewnych. Byli wśród nich: w Anglii syn
i wnuk Ashleya Coopera (hrabiego Shaftesbury), we Francji syn sir Johna Banksa,
z którym podróżował po kraju, w Holandii dzieci Benjamina Furly’ego i znów w Ang
lii dwójka dzieci sir Francisa i lady Damaris Mashamów. To właśnie ten rozdział
z życia, doświadczenie i refleksja wyniesione z pracy w charakterze guwernera, po
służą autorowi za przedmiot książki w całości poświęconej kwestiom wychowania.
Ma ona postać listów, które Locke pisał do przyjaciela i krewnego Edwarda Clarke’a,
dając mu w nich rady dotyczące wychowania i nauki jego dziesięcioletniego syna.
Za namową Clarke’a, a także Williama Molyneux z Dublina, kolejnego przyjacie
la Locke’a, który również kierował się jego wskazówkami w wychowaniu swego
syna, owe listy, przechowywane przez autora jako ewentualna pomoc w napisaniu
kiedyś traktatu o wychowaniu, ostatecznie po drobnej redakcji ukazały się drukiem
w formie eseju-poradnika. Wpływ, jaki to dzieło wywarło w teorii i praktyce pedago
gicznej w całej Europie od momentu druku w 1693 roku, pozwolił na stałe włączyć
Locke’a w poczet klasyków myśli pedagogicznej, w dodatku torujących drogę no
wym nurtom liberalnym7. Działalności pedagogicznej nie da się oddzielić od świad
czonej równolegle posługi lekarskiej na rzecz rodzin, u których przebywał, pełniąc
funkcję guwernera. Te medyczne kwalifikacje były równie wysoko oceniane jak ta
5 Ten etap edukacji w dalszym ciągu odbierany był przez Locke’a jako frustrujący, co nie zmienia
faktu, że wybór pracy akademickiej w rodzimej uczelni wydaje się oddawać właściwe preferencje zawo
dowe Locke’a; późniejszy długi czas pracy, tj. do 1684 roku jako wykładowcy i tutora w Christ Church,
wskazuje na świadomą decyzję zgodną z powołaniem, podjętą z wyboru. Zob. P. Laslett, Introduction,
s. 16-24.
6 Zob. J.L. Axtell, Introduction, s. 27-44; W. von Leyden, Introduction, [w:] J. Locke, Essays on the
Law o f Nature [1954], Clarendon Press, Oxford 2002, s. 15-21.
7 Axtell przypisuje znaczącą rolę w rozgłosie, jaką Myśli o wychowaniu zdobyły na kontynencie,
pracy i zaangażowaniu tłumacza dzieł Locke’a na język francuski, Pierre’a Coste’a; za tym pośred
nictwem dokonywała się recepcja myśli Locke’a w wielu krajach, w tym w Polsce, zob. J.L. Axtell,
Introduction, s. 88-97.

74

Pedagogika klasycznego liberalizmu w dw ugłosie John Locke i John Stuart Mill

lenty pedagogiczne. Nie założywszy własnej rodziny, po utracie w młodym wieku
prawie wszystkich swoich bliskich, będzie wiódł życie u boku innych zaprzyjaźnio
nych rodzin.
Locke jako pedagog równolegle spełniał się w roli filozofa i polityka. W latach
1668-1672 działał, wraz z takimi uczonymi jak Robert Boyle czy Isaac Newton,
w Royal Society, królewskim towarzystwie naukowym założonym w 1660 roku,
nastawionym na rozwój nauk przyrodniczych w oparciu o badania fizyko-matematyczne i eksperymentalne, kosztem spekulacji scholastycznych i metafizycznych. Or
ganizował też spotkania naukowe u siebie w gronie zaufanych, co zaowocowało po
mysłem napisania książki wokół tematyki źródeł poznania i wiedzy. Równolegle, już
w czasie swych studiów medycznych w Oksfordzie, próbował sił w dyplomacji, uda
jąc się do Brandenburgii jako sekretarz poselstwa; zjednał sobie też łaskawość króla.
Nie licząc tego epizodu, właściwy kierunek praktycznemu zaangażowaniu w sprawy
publiczne swego kraju nadaje mu dopiero znajomość z lordem Anthonym Ashleyem
Cooperem, później hrabią Shaftesbury, czynnym politykiem, mianowanym lordem
kanclerzem, u którego otrzymuje posadę sekretarza (oprócz funkcji guwernerskiej
i lekarskiej) i w ten sposób sam wyraźnie wkracza do świata polityki powoływany na
różne stanowiska w państwie. Trudno pominąć ten, trwający 16 lat, rozdział z życia
Locke’a z racji krystalizujących się właśnie w tej dziedzinie jego liberalnych poglą
dów, uobecnionych także na kartach książki o wychowaniu. Z tego okresu pochodzi
jego pierwszy polityczny tekst na temat zasad konstytucyjnych brytyjskiej kolonii
Karoliny w Ameryce Północnej (The Fundamental Constitutions fo r the Government
o f Carolina) wydany w 1670 roku. Jednak hrabia Shaftesbury, znany ze swych antymonarchicznych poglądów, wplątuje się w spisek przeciw królowi Karolowi II, co
kończy jego karierę, a reprezentujący podobny punkt widzenia na sprawy polityki,
choć, jak się na ogół przyjmuje, bez angażowania się osobiście w działalność spi
skową8, Locke podąża za nim, rozpoczynając nowy etap życia na wygnaniu w Ho
landii, tracąc też w wyniku nakazu króla członkostwo kolegium uniwersytetu. Tu
powstaną bądź zostaną ukończone najważniejsze dzieła filozofa, w tym An Essay
Concerning Human Understanding [1689], w wydaniu polskim znane jako Rozwa
żania dotyczące rozumu ludzkiego, oraz Two Treatises o f Government [1690], czyli
Dwa traktaty o rządzie. Również stąd były wysyłane jego listy z poradami pedago
gicznymi, które potem złożyły się na Myśli o wychowaniu. Wcześniej pisany szkic
o tolerancji (Essay Concerning Toleration, 1667), wyrażający jego głos jako stronni
ka tolerancji religijnej i przeciwnika prześladowań na tle religijnym, otrzyma nowy
kształt i zostanie przygotowany do druku jako Epistola de tolerantia [1689], od razu
przetłumaczony przez Williama Popple’a, choć bez zgody autora, na język angielski
(Letter Concerning Toleration), a następnie poszerzony jeszcze o dwa kolejne listy
znane w postaci: A Second Letter Concerning Toleration [1690] i A Third Letter fo r
Toleration [1692]9. Na początku 1689 roku Locke będzie mógł wrócić do Anglii po
8 Niektórzy biografowie Locke’a sugerują jego wtajemniczenie w sprawę, zob. np. M.W. Cran
ston, Locke, Longmans, Green & Co., London 1961, s. 19. Por. P. Laslett, Introduction, s. 25-37.
9 R. Vernon, redaktor tomu Locke on Toleration, udostępnia jeszcze nie ukończony A Fourth Letter
fo r Toleration, nad którym Locke rozpoczął pracę w 1704 roku.
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tym, jak tron królewski obejmie Maria, córka Jakuba II, i jej mąż Wilhelm Orański,
z którym zaprzyjaźnia się jeszcze w Holandii. Wraca jednak do kraju zmienionego
rewolucją 1688 roku, a więc konstytucyjnej i parlamentarnej monarchii z dwoma
politycznymi stronnictwami: wigów i torysów, w której władza króla została znacz
nie ograniczona na rzecz uprawnień parlamentu, bliższej liberalnym wyobrażeniom
Locke’a o państwie jako politycznym organizmie opartym na umowie społecznej.
Z tego okresu życia warto wyróżnić jedne z ostatnich jego funkcji publicznych, tj.
bycie komisarzem apelacyjnym oraz członkostwo w latach 1696-1700 w Radzie do
spraw Handlu i Kolonii, w ramach której wystąpił z własnym projektem reformy
opieki społecznej, mającej na celu uzdrowienie sytuacji i polepszenie losu uboższej
i naznaczonej różnymi problemami bytowymi ludności swego kraju (An Essay on
the Poor Law, 1697). Ostatnie lata życia Locke spędza z dala od służby publicznej,
z uwagi na upadek sił i zdrowia przebywając już od dłuższego czasu, tj. od 1690
roku, na wsi w majątku lorda Francisa Mashama i lady Damaris Masham, pracu
jąc naukowo, publikując kolejne dzieła, spotykając się z przyjaciółmi, wymieniając
liczną korespondencję oraz doglądając wychowania i edukacji dwójki dzieci swoich
gospodarzy. Pod koniec życia widoczny jest też zwrot zainteresowań w kierunku
teologii; autor Listów o tolerancji w odpowiedzi na polemikę wywołaną swoimi teks
tami pisze The Reasonableness o f Christianity [1695], dojrzałe dzieło o tematyce
religijnej, podejmuje się ponadto studiów nad Pismem Świętym, pisze komentarze
do Listów św. Pawła, współpracując na tym polu z Isaakiem Newtonem. W 1703
roku redaguje jeszcze jeden tekst poświęcony wychowaniu, tj. Some Thoughts Con
cerning Reading and Study fo r a Gentleman [1720]10. Umiera pod koniec 1704 roku,
pozostawiając po sobie opinię wielkiego i utalentowanego myśliciela oraz naukow
ca, aktywnego działacza i polityka zaangażowanego w sprawy swojego kraju, mą
drego i troskliwego nauczyciela oraz wychowawcy, dobrego przyjaciela. Jego pisma
są śladem myśli zdradzających intencje ich autora jako żywotnie zaabsorbowanego
zmienianiem i doskonaleniem konkretnej rzeczywistości zgodnie z prawami rozumu.
Nie brzmią abstrakcyjnie i w oderwaniu od życia, wyrażają myśl językiem jasnym
i przejrzystym, przygotowującym do nadejścia epoki powszechnego „oświecania
się”11. O tym, że dopiero zapowiadał nową epokę, świadczy dobitnie fakt, iż wszyst
kie teksty z wyjątkiem Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego pisał bez ujawniania
swojego autorstwa, aż do końca życia usilnie zabiegając o zachowanie ich anonimo
wości. Pośmiertnie wydano w wyborze jego listy do przyjaciół12, a także m.in. O f the
Conduct o f the Understanding, niedokończoną rozprawkę pisaną w 1697 roku, która
zgodnie z intencją autora miała stanowić ostatnią część Essays Concerning Human

10 Na całość pedagogicznej twórczości Locke’a składa się jeszcze tekst O f Study (1677), a także listy
z poradami wychowawczymi, np. do rodziny Clarke czy księżnej Peterborough (1697), zob. J.L. Axtell,
Introduction, s. 106.
11 Zob. H. Pohoska, Wstęp, s. 6.
12 Zob. np. Some Familiar Letters between Mr. Locke and Several o f his Friends [1708] i późniejsze
wybory listów: P. King, The Life and Letters o f John Locke [1830]; J.L. Axtell, Appendixes, [w:] The
Educational Writings o f John Locke oraz całość korespondencji: The Correspondence o f John Locke, red.
E.S. De Beer, t. 1-8, Oxford University Press at Clarendon Press, Oxford 1976-1989.
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Understanding i tak też ostatecznie jest dziś wydawana13. Późno, bo dopiero w XX
wieku wydano dziewięć szkiców Locke’a pisanych po łacinie, pochodzących z lat
1663-1664, na temat prawa natury, w krytycznej edycji i tłumaczeniu Wolfganga von
Leydena pt. Essays on the Law o f Nature [1954]. Wielka biblioteka Locke’a, którą
po sobie pozostawił, świadczy o rozległości jego zainteresowań, choć największą
jej część stanowiły książki teologiczne, a dopiero w następnej kolejności pozycje
z zakresu medycyny, polityki i prawa, geografii, literatury klasycznej, filozofii, nauk
przyrodniczych itd. Książek pedagogicznych miał w porównaniu z wyżej wymienio
nymi dziedzinami bardzo mało, bo tylko kilkadziesiąt (zob. aneks 1)14.

Zręby filozofii
W zestawie tez i twierdzeń głoszonych przez Locke’a na pierwszym miejscu zdaje
się figurować jego sformułowanie o pierwotnej kondycji umysłu wszystkich ludzi
w chwili narodzin jako czystej, niezapisanej karty, tabula rasa, którą dopiero stop
niowo dane doświadczenia będą zapisywać i wypełniać. Ta mocna teza dawała odpór
kartezjańskim i neoplatońskim koncepcjom natywistycznym, głoszącym obecność
w ludzkim umyśle idei wrodzonych uprzednich wobec doświadczenia, sama sytuując
się po stronie poglądów empirystycznych w zakresie genezy ludzkiej wiedzy i pozna
nia. Wkład Locke’a w dziedzinie epistemologii polegał na wprowadzeniu nowych
argumentów wzmacniających pozycję doświadczenia w procesie poznania. Wyróż
nił on dwa rodzaje doświadczenia: zewnętrzne (zmysłowe) i wewnętrzne (refleksyj
ne), spełniające rolę niejako dwóch odrębnych władz poznania empirycznego; obok
tego rozwinął teorię idei zmysłowych. Obie kwestie wraz z krytyką idei wrodzonych
omówił gruntownie w Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego. Głosząc, że nie
ma takiej wiedzy, która wyprzedzałaby w czasie doświadczenie, Locke jednocześnie
(podobnie jak Hume) nie odrzucał możliwości istnienia poza doświadczeniem in
nych źródeł wiedzy, co grupowało go w rzędzie empirystów umiarkowanych, a nie
skrajnych15. Podobnie umiarkowaną pozycję zajmował jako sensualista; i tu nie ogra
niczył wszak doświadczenia do jego wymiaru zmysłowego, wprowadzając odrębną
kategorię refleksji jako doświadczenia wewnętrznego wglądającego w czynności
umysłu, oraz nie głosił mocnej skrajnej tezy o wyłącznie zmysłowym pochodzeniu
i źródle naszej wiedzy, twierdząc jedynie, że pojęcia mogą pojawić się dopiero na
podstawie zmysłowych danych wrażeniowych16. Pozostaje więc w mocy zasada sensualizmu: „nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu”, ale jak zauważa
13 W wydaniu polskim Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego, PWN, Warszawa 1955, w tłuma
czeniu B. Gaweckiego, stanowi ostatni ich rozdział pt. O właściwym używaniu rozumu.
14 Zob. J. Harrison, P. Laslett, The Library o f John Locke, s. 18-19, 25-26; J.L. Axtell, Introduction,
s. 66-68.
15 Zob. M. Hempoliński, Empiryzm, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Ossolineum,
Wrocław 1987, s. 150-160.
16 Ilustrując to przykładem osoby, która o ile od dzieciństwa nie próbowała ostryg czy ananasów, nie
będzie miała „idei smaków tych specjałów”, a obracając się tylko wśród bieli i czerni, nie będzie miała
idei szkarłatu czy zieleni. Zob. RDRL II,1, § 6.
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Michał Hempoliński, późniejsze jej uzupełnienie przez Leibniza dodatkiem: „nisi
intellectu ipso” niewykluczone, że także byłoby przez Locke’a zaakceptowane.
Jeśli chodzi o teorię idei zmysłowych, to w największym skrócie można ją wyło
żyć, wychodząc od przesłanki, że rozum ludzki posiada naturalną, stale obecną zdol
ność tworzenia przedstawień, czyli idei właśnie, definiowanych w Rozważaniach
jako to, „czym umysł może się zajmować, gdy myśli”17, co „stanowi bezpośredni
przedmiot postrzegania, myślenia lub rozumienia”18; te zaś mogą przyjąć postać bądź
prostych, bądź złożonych idei. Doświadczenie zmysłowe dostarcza umysłowi pro
stych idei zmysłowych, pochodzących bądź od cech pierwotnych ciał (tj. kształtu,
wielkości, objętości, liczby), bądź od cech wtórnych ciał, które - jak mówi Locke są w rzeczach niczym innym jak „zdolnościami wywołania w nas”, tj. w podmiocie,
„różnych wrażeń dzięki cechom pierwotnym”19 (są wśród nich idee: barwy, zapachu,
smaku, dźwięku); o ile pierwsze są odpowiednikami stałych i niezmiennych jako
ści po stronie przedmiotu, o tyle drugie zależą od organów zmysłów percypującego
podmiotu, odpowiedzialnych za wywoływanie odpowiednich wrażeń (kolorystycz
nych, zapachowych itp.). Doświadczenie wewnętrzne z kolei dostarcza prostych idei
związanych z czynnościami umysłu zaangażowanymi w percepcję zmysłową, a więc
idei wrażeń, wyobrażeń, pamiętania. Jak pisze Maurice Cranston, na akt percepcji
u Locke’a składa się nie tylko podmiot i przedmiot; jako trzeci konieczny jego ele
ment wyrasta idea, łącznik pomiędzy podmiotem a przedmiotem, którego jest ona
reprezentacją20. W odniesieniu do idei prostych umysł zachowuje się biernie; dzięki
zmysłom dostarczającym w sposób nieprzerwany bodźców umysł po prostu je reje
struje, tworząc ich przedstawienia; obróbka umysłowa wrażeń równolegle wyzwa
la doświadczenie wewnętrzne. Im więcej materiału leży w dyspozycji umysłu, tym
jego używanie staje się coraz bardziej widoczne i efektywne. Tu otwiera się wielkie
pole dla działań podejmowanych ze strony dorosłych, mających na celu aktywizo
wanie pracy umysłu dziecka. Jak pisze Locke, „ludzie są wyposażeni z zewnątrz
w mniejszą lub większą liczbę idei prostych, zależnie od tego, czy rzeczy, z jakimi
się stykają, są mniej czy więcej rozmaite; są też wyposażeni w idee wewnętrznych
czynności swego umysłu, zależnie od tego, jak daleko sięga ich refleksja. Bo chociaż
ten, kto pilnie rozważa czynności umysłu, nie może nie zdobyć o nich idei oczywi
stych i jasnych, to przecież, jeśli myśli swych w tym kierunku nie zwróci i nie zbada
ich uważnie, tak sam nie będzie miał idei jasnych i wyraźnych o czynnościach swego
umysłu i o wszystkim, co w nim można dostrzec, jak nie będzie miał idei szczegółów
krajobrazu lub części i ruchów zegara ten, kto nie zechce się tym rzeczom przyjrzeć
i z całą uwagą rozpatrzeć wszystkie ich części”21. Rola umysłu niepomiernie wzrasta,
także odpowiednio do wieku, przy tworzeniu przezeń, dzięki czynnościom łączenia,
zestawiania, abstrahowania z materiału, jakim są idee proste, idei złożonych. W tych
17 RDRL I,1, § 8.
18 RDRL II,8, § 8.
19 RDRL II,8, § 10.
20 Zob. M. Cranston, Locke, s. 23-27; por. M. Ayers, Locke. Idee i rzeczy, tłum. S. Stecko, Amber,
Warszawa 1997, s. 16-33.
21 RDRL II,1, § 7.
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czynnościach umysł ma wielką moc, by zmieniać i pomnażać przedmioty swych my
śli, sięgając daleko poza materiał otrzymany z obu źródeł poznania. Locke formal
nie sklasyfikował je w trzy zbiory idei: modi, substancji i stosunków. Modi to idee
złożone zależne od substancji albo jako ich własności (ich nazwy to np. „trójkąt”,
„wdzięczność”, „piękno”, „zabójstwo”), substancje to przedstawienia przedmiotów
jednostkowych bądź ich mnogości (np. idea człowieka, rośliny, wojska, świata), sto
sunki to trzeci rodzaj idei złożonych wiążących się z rozważaniem i porównywaniem
różnych idei z sobą (np. idea przyczyny, skutku)22. Ich bazą są jednak zawsze idee
proste. „Nasze rozumienie świata zbudowane jest z idei prostych, pełniących rolę
podstawowego budulca” - pisze Charles Taylor, nazywając Locke’owską teorię wie
dzy atomistyczną teorią umysłu23. Mimo że zmysły i refleksja to dwa odrębne źródła
doświadczenia, jednak umysł bez podłoża treści wrażeń zmysłowych, a więc idei
zmysłowych, stanowiłby tylko potencjalną, nie w pełni wykorzystaną władzę umy
słu. Kryje się za tym przejście, zapoczątkowane już przez Descartes’a, w kierunku
światopoglądu mechanicystycznego, który zneutralizował sferę bytu, odbierając jej
- jak to ujmuje Taylor - normatywną moc, a wykreował oderwanie podmiotu podda
nego kontroli rozumu24.
W myśl założeń sensualizmu umiarkowanego Locke z dużą mocą broni tezy, iż
nie ma w umyśle żadnych idei wrodzonych obecnych w nim przed wszelkim do
świadczeniem. Krytyka idei wrodzonych wypełnia całą księgę pierwszego tomu Roz
ważań. Wśród argumentów pojawia się dowodzenie, że trudno znaleźć jakąkolwiek
kategorię czy pojęcie (w tym moralne), co do których panowałaby powszechna zgo
da w ich rozumieniu i traktowaniu, przeciwnie - można znaleźć wiele przykładów
wskazujących na odmienność obyczajów i norm ich dotyczących. Z drugiej strony
Locke przekonuje, iż nawet gdyby wszyscy ludzie byli zgodni co do rozumienia
i akceptacji jakiejś idei (choć już samo stwierdzenie takiej powszechnej zgodności
wykracza poza możliwość weryfikacji), to jeszcze nie świadczy o jej wrodzoności; ta
z kolei, o ile miałaby być wrodzona, powinna objawić się w umyśle każdego, a więc
i dziecka, w dodatku nie późno, ale wręcz najwcześniej spośród wszystkich idei.
Locke zapytuje też w końcu, jak pogodzić obecność w umyśle idei, które miałby on
posiadać sam w sobie, z życiem pozbawionym skrupułów, przeczącym wszelkim
zasadom i normom współżycia: „czy powie ktoś, że ci, którzy żyją z szalbierstwa
i łupiestwa, mają wrodzone zasady prawdy i sprawiedliwości, które uznają za słusz
ne i przyjmują?”25. Trzeba też zaznaczyć, że założenie o tabula rasa i negacja idei
wrodzonych nie są równoznaczne z kwestionowaniem przez Locke’a faktu zróżni
cowania ludzi pod względem zdolności i wrodzonych predyspozycji fizycznych czy
umysłowych26. Wychowanie, za sprawą wcześnie podjętych zabiegów edukacyjnych,
a więc wprawiania do stałych ćwiczeń w rozumowaniu i kształcenia nawyknień na
kanwie dostarczanych treści doświadczenia, może ludzi zrównywać, ale i tak pozo
22
23
24
25
26

Zob. RDRL II,12.
Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, s. 301.
Tamże, s. 298-306; RDRL II,1, § 25.
RDRL I,3, § 2.
Zob. R. Aldrich, John Locke (1632-1704), s. 210.
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stają różnice wynikające z działania czynników natury. Cały ten wywód, jeśli nawet
dziś nie posiada już takiej eksplikacyjnej mocy, w czasach Locke’a oddziałał w spo
sób rewolucyjny zarówno na myśl filozoficzną, jak i wychowawczą. Najlepiej o tym
świadczy jeden z akapitów poświęcony utrwalonym społecznie i korzystnym dla
podtrzymywania władzy nad innymi mniemaniom o zasadach wrodzonych (nietrud
no też wyobrazić sobie, z jak ostrą reakcją te słowa musiały się spotkać). „Zdaję so
bie sprawę z tego - pisze Locke - że kiedy ludzie odkryli pewne twierdzenia ogólne,
o których niepodobna wątpić, o ile się je zrozumie, to prędko i łatwo mogli wysnuć
wniosek, że są one wrodzone. Gdy raz już to przyjęli, przeświadczenie to uwolniło
opieszałych od trudu poszukiwań, wątpiących zaś powstrzymało od badania tego
wszystkiego, co już nazwano wrodzonym. I niemałą przyniosło korzyść tym, którzy
chcieli być mistrzami i nauczycielami, gdy zasadą uczyniono to, że »zasad kwestio
nować nie wolno«; bo skoro już ustalili ten jak gdyby dogmat, że istnieją zasady wro
dzone, to reguła ta narzucała ich zwolennikom konieczność przyjęcia pewnych dok
tryn jako wrodzonych. A to zdejmowało z nich obowiązek kierowania się tu własnym
rozumem i sądem i pozwalało przyjmować te zasady wrodzone na wiarę i nie badać
ich dalej. Przy tej zaś postawie łatwowierności mogli nimi łatwiej rządzić i wykorzy
stywać je ludzie pewnego gatunku, którzy umieją i mają za zadanie wdrażać innym
zasady i kierować nimi. I ta zasada zasad daje niemałą moc jednemu człowiekowi
nad innymi, dając mu autorytet dyktatora zasad i nauczyciela prawd nie podlegają
cych wątpliwości, bo pod naciskiem tej mocy człowiek połyka jako zasadę wrodzoną
to, co służy celom tego, kto uczy. A tymczasem, gdyby ludzie zbadali drogi, jakimi
dochodzi się do poznania wielu prawd ogólnych, to przekonaliby się, że zjawiają się
one w umysłach ludzkich po należytym zaznajomieniu się z samymi rzeczami i że
zostały odkryte dzięki użyciu tych władz umysłowych, jakie mamy od natury po to,
abyśmy, używając ich właściwie, mogli zapoznawać się z istniejącymi rzeczami i wy
dawać o nich sądy”27. Słowa te bez wątpienia można uznać za zapowiedź oświecenia,
symbolizowanego Horacjańską maksymą sapere aude. Jak widać, Locke bardziej
obawiał się poddaństwa ludzi w imię utrwalania niewzruszonych prawd, natomiast
umysł jako tabula rasa wiązał się dla niego raczej z szansą na wypełnienie go cenną
treścią (w dzieciństwie dzięki staraniom odpowiedzialnych opiekunów) niż z zagro
żeniem zmanipulowania i urobienia na czyjś obraz i podobieństwo. Ten punktowy,
jak go nazywa Taylor, oderwany podmiot, samouprzedmiotawiający się, tzn. stający
się dla siebie przedmiotem racjonalnego namysłu, wglądu, zmiany i doskonalenia,
zawieszający i badający swoje i panujące przekonania, samodzielnie dochodzący do
wiedzy, jednak za cenę uwolnienia się od wpływu zwyczajów i autorytetu, to ważny
element w kształtowaniu się ideału niezależności i samoodpowiedzialności28.
Pozostaje do rozważenia problem związany z tym, że Locke nie odrzucał moż
liwości czerpania wiedzy z innych źródeł niż z doświadczenia, a z drugiej strony
dowodził, iż wszelkie pojęcia muszą być powiązane z wrażeniami zmysłowymi.
Czy więc nie był on bliski odpowiedzi, którą w następnym stuleciu zaproponował
27 RDRL I,4, § 24.
28 Zob. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, s. 312-319.
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Kant, że choć wszystkie pojęcia pojawiają się wraz z doświadczeniem, to jednak nie
wszystkie pochodzą z doświadczenia? Dla Kanta oznaczało to, że są możliwe poję
cia a priori. W przypadku Locke’a odpowiedź twierdząca dawałaby szansę lepszego
zrozumienia obecności w jego rozważaniach abstrakcyjnych kategorii pojęciowych
- idei odnoszących się do sacrum, moralności i natury, za którymi bardzo mocno ob
stawał, a które trudno wywodzić po prostu z doświadczenia. Takich pęknięć w myśli
Locke’a jest więcej, z czego sam musiał po części zdawać sobie sprawę, ale taka była
cena obierania antysystemowego, antydogmatycznego i antymetafizycznego kierun
ku w myśleniu z obawy przed popadnięciem w kolejny dogmatyczny projekt29. Jak
to ujmuje M. Cranston, „Locke nie oferował wszystko ogarniającego systemu, wy
jaśniającego naturę wszechświata. Przeciwnie, próbował pokazać, że ludzkie rozu
mienie jest naznaczone ograniczeniem”, a obszar naszej niewiedzy ogromny, tak iż
zgłębienie całości wiedzy o naturze wszechświata znajduje się poza zasięgiem ludz
kich możliwości30. Pozostał więc bardziej, za pośrednictwem swej epistemologii i jej
metody, na poziomie stawiania pytań filozoficznych niż dawania na nie gotowych
odpowiedzi.
Odrzucenie idei wrodzonych wiązało się u Locke’a z wypełnieniem tego miejsca
przez prawo natury. Jak pisał: „jest znaczna różnica między prawem wrodzonym a na
turalnym, pomiędzy czymś, co miałoby być wpojone w nasze dusze od samego po
czątku, a czymś, czego nie znamy, ale o czym możemy zdobyć wiedzę, używając jak
należy swych władz przyrodzonych”31. Kluczowa rola, jaką przypisuje on rozumowi,
tak w procesie poznania, jak i w praktycznym moralno-społecznym i politycznym
życiu, uwidocznia się już choćby w wyróżnianiu przez niego stopni naszej wiedzy
(poznania). I tak najwyższy stopień posiada poznanie intuicyjne, które bezpośred
nio uchwytuje zgodność bądź niezgodność idei między sobą, nieco niżej sytuuje się
poznanie demonstratywne, oparte na dowodzeniu i wnioskowaniu, a na końcu tzw.
wiedza zmysłowa zaświadczająca o istnieniu poszczególnych przedmiotów, co waż
ne, odpowiadająca za doznanie istnienia rzeczy i poczucie rzeczywistości. O swym
własnym istnieniu mamy zaś wiedzę intuicyjną. Większość prawd ogólnych, w tym
zasady moralne, wymagają i mogą być przedmiotem dowodu, bo nie są oczywiste,
ale spełniają w życiu bardzo ważną rolę, wszak rozum poszukuje prawd koniecznych
dla nadania życiu kierunku i formacji charakteru32. Tam, gdzie kończy się zakres
wiedzy pewnej, otwiera się przestrzeń dla tych prawd i idei (moralnych, prawnych
czy religijnych), które mieszczą się w obrębie wiedzy prawdopodobnej, uzyskiwanej
na podstawie uznania, wiary, przeświadczenia czy mniemania, w tym w niemałej
mierze dzięki objawieniu. Ale ambicją Locke’a było i tak uzgodnienie prawd wiary
z rozumem (w ostateczności z rozumem najwyższym): „wiara nie jest niczym innym
niż mocnym uznaniem czegoś za prawdę; jeśli zaś zgodnie z naszym obowiązkiem

29 Zob. np. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 103-105.
30 M. Cranston, Locke, s. 7; RDRL IV,3.
31 RDRL I,3, § 13.
32 Zob. RDRL IV,2; IV,11; 9, § 3. Por. Z. Rau, Wstęp, [w:] J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum.
Z. Rau, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. XXX.
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uznanie to poddamy pewnym regułom, to można uznawać za prawdę tylko to, za
czym przemawiają; stąd widać, że wiara nie może sprzeciwiać się rozumowi”33.
W dziedzinie filozofii praktycznej Locke prezentuje się na początku jako hedonista i utylitarysta, uznaje bowiem, że głównym motywem ludzkich działań jest prag
nienie szczęścia, uzyskiwane przez doznanie przyjemności i unikanie przykrości,
a jeśli tak, to właśnie tym celom będą przypisane atrybuty dobra i zła34. Z drugiej
jednak strony głosi on, iż każda istota rozumna w toku swego życia jest w stanie
rozpoznać, potwierdzić i uznać fakt istnienia pewnych naturalnych prawideł, którym
podlega, choć nie odkrywa ich z doświadczenia ani nie znajduje jako wypisanych
w sercu w postaci wrodzonych idei, posiadających moc obowiązywania wszystkich
jako prawo natury ustanowione przez samego Boga. Zgodnie z nimi człowiek jest
z natury istotą wolną, niepodlegającą woli bądź władzy innego człowieka, winną
dbać o zachowanie samego siebie i o swój stan posiadania oraz o zachowanie rodzaju
ludzkiego, czyli innych ludzi. Wszyscy ludzie są równi wobec prawa. W ramach swej
wolności człowiek posiada uprawnienie (władzę) do czynienia wszystkiego, co uzna
za stosowne dla zachowania siebie i innych, a także do karania przestępstw przeciw
prawu natury35. Nie jest to stan, „w którym można czynić, co się komu podoba”, ani
stan nieustannej walki wszystkich ze wszystkimi, jak głosił Hobbes36, ponieważ w to
spełnianie naturalnych celów jest wpisane prawo moralne. Ono zaś zakazuje zarów
no unicestwiania samego siebie, jak i wyrządzania krzywdy innym, szkodzenia, czyli
niszczenia wolności, zdrowia, życia i mienia innych, zgodnie z podstawową zasadą
moralności i fundamentem społecznej cnoty, że „każdy powinien postępować z in
nymi tak, jakby chciał, żeby z nim postępowano”37, znanej też jako biblijna złota za
sada. Wypełnianie prawa moralnego ustanowionego przez Boga i podtrzymywanego
w ludzkich wspólnotach, czyli życie cnotliwe, jest powołaniem człowieka, stanowiąc
zarazem pożyteczną normę, mieszczącą się w interesie człowieka kierującego się
rozumem i pragnieniem szczęścia. Zarazem bycie istotą moralną, czyli branie odpo
wiedzialności za swe działania, pozwala dostrzec w niej nie tylko jaźń, choć ta jest
niezbędnym warunkiem tożsamości człowieka, ale zarazem osobę określaną przez
Locke’a w jednej z definicji jako „osobowość, która rozciąga się poza istnienie teraź
niejsze na to, co już minęło, jedynie dzięki świadomości, która sprawia, że tę osobę
obchodzi jej działanie przeszłe, że ponosi za nie odpowiedzialność”38.
Prawo moralne, obok wymiaru boskiego rozpisanego zgodnie z jego planem,
uwzględniającym perspektywę wiecznej kary i nagrody oraz posługującym się ka
33 RDRL IV,17, § 24; RDRL IV,16, § 14.
34 Zob. RDRL II,20.
35 Zob. DTR2, § 128.
36 DTR2, § 6. Zob. T. Hobbes, Lewiatan czyli materia, form a i władza państwa kościelnego i świec
kiego, tłum. Cz. Znamierowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009, s. 206-207.
37 RDRL I,3, § 4; DTR 2, § 6; RDRL, 604.
38 RDRL II,27, § 26. Na rozróżnienie między pierwszą i drugą definicją osoby u Locke’a, gdzie
pierwsza akcentuje wymiar świadomościowy: „osoba jako istota myśląca i inteligentna” (II,27, § 9),
a druga poszerza ją o wymiar moralny, zwraca uwagę J. Yolton, The Two Intellectual Worlds o f John
Locke. Man, Person and Spirits in the Essay, Cornell University Press, Ithaca-London 2004, s. 20-23;
zob. też Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, s. 321-325.
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tegorią grzechu, łaski i obowiązku, ma też poziom czysto społeczny i międzyludzki.
W tym wymiarze przyjmuje ono postać prawa reputacji (opinii), a więc wzajemne
go naznaczania się szacunkiem bądź pogardą w odpowiedzi na cnotę lub występek.
Ten element filozofii praktycznej, a więc odwoływanie się, obok motywacji nakiero
wanej na cel najwyższy, tj. życie wieczne, również do czysto ludzkiego pragnienia
wzbudzania w innych szacunku i zasługiwania na dobrą opinię w oczach innych,
będzie mocno eksponowany w rozważaniach o wychowaniu. Swoiste streszczenie
poglądów Locke’a w dziedzinie moralności zawiera się w jego krótkim tekście Thus
I Think, opublikowanym przez lorda Kinga, z którego dowiadujemy się, że choć
dążenie ludzkie jest nakierowane na szukanie szczęścia i unikanie przykrości, to jed
nak gdy idziemy za chwilową przyjemnością, możemy się niechybnie z tym szczęś
ciem rozminąć, bowiem - jak podpowiada rozum - wymaga ono włączenia dłuższej
perspektywy39. W tym celu jednak, jak komentuje Cranston, trzeba pójść za głosem
oświeconego rozumu, który wskazuje, że dobrze żyć i osiągnąć trwałe szczęście jest
równoznaczne z rezygnacją z chwilowych przyjemności40. Oderwany podmiot to
osoba samoodpowiedzialna, zdystansowana, zdyscyplinowana, panująca nad swo
imi przyzwyczajeniami, uczuciami i przekonaniami, której umysł nie jest zależny
i uwiązany, ale wolny. Nie jest to więc wykładnia, która tłumaczyłaby częste w XX
wieku przypisywanie Locke’owi, znów stawianemu w jednym rzędzie z Hobbesem,
kreślenia wizerunku jednostki jako egoisty zajętego gromadzeniem dóbr, niezainteresowanego pogłębianiem i utrzymywaniem więzi społecznych41.
Również w przestrzeni politycznej znajduje swą moc obowiązywania prawo na
tury. Ludzie jako istoty wolne decydują się bowiem z własnej woli na zawiązanie
społeczeństwa obywatelskiego, w formie umowy społecznej, jako wspólnoty poli
tycznej opartej na zaufaniu, z wyraźnie dokonanym podziałem władzy, której pra
wom obligują się dać posłuch tak długo, jak władza będzie respektować i strzec ich
przyrodzonych praw życia, wolności, własności i bezpieczeństwa, w przeciwnym
razie przysługuje im prawo (a nawet obowiązek) do obywatelskiego nieposłuszeń
stwa i rewolucji.

2. Liberalne poglądy Johna Locke’a w dziedzinie polityki
Liberalny projekt społeczeństwa i państwa, realizujący się w porządku konwencji,
lecz ufundowany na normach prawa natury (w tym na moralnej powinności bycia
godnym zaufania czy dotrzymywania umów), któremu Locke poświęca wiele uwagi
na kartach swych dzieł, głównie Dwóch traktatów o rządzie, ale też Listu o tolerancji,
będzie później przedmiotem debat i analiz, pozostawiając Locke’a w rzędzie pionie

39 Zob. J. Locke, Thus I Think, [w:] Locke. Political Essays, s. 296.
40 Zob. M. Cranston, Locke, s. 27-29.
41 Zob. np. G.H. Sabine, A History o f Modern Political Theory, Holt, Reihart and Winston, New York
1937, s. 528-529, cyt. za: J. Huyler, Was Locke a Liberal?, s. 525.
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rów liberalnych idei politycznych42. Do jego koncepcji nawiążą ojcowie założyciele
demokratycznego państwa amerykańskiego, niektóre jego sformułowania z Dwóch
traktatów o rządzie znajdą swoje miejsce w Deklaracji Niepodległości, a Thomas Jef
ferson dołączy Locke’a do trójki najwybitniejszych, w jego ocenie, umysłów w dzie
jach ludzkości, obok Bacona i Newtona. Własność (property), w szerszym znaczeniu
obejmującą, poza majątkiem, życie i wolność osoby, traktuje on w kategoriach świę
tego niezbywalnego prawa człowieka (jako prawo do życia, wolności i własności)43.
Początki własności w węższym znaczeniu, jako własności prywatnej, Locke wiąże
z pracą i cnotą pracowitości, a więc wysiłkiem osoby biorącym się z zagospodaro
wywania na własne potrzeby (samozachowanie) płodów natury bądź z wytwarzania
dóbr. Wynalazek pieniądza pozwolił zaś na zwielokrotnienie ludzkich majątków44. Ty
tuł własności można też nabyć dzięki dziedziczeniu i dobroczynności. Locke, będąc
przeciwnikiem dziedziczenia władzy politycznej, prezentuje się jako obrońca dziedzi
czenia własności prywatnej, tzw. ojcowizny, przez dzieci, wyprowadzając to natural
ne uprawnienie, czyli „roszczenie do udziału we własności rodziców i uprawnienie
do dziedziczenia ich majątku”, z faktu, że Bóg „zaszczepił ludziom silne dążenie do
wspierania swych dzieci i do kontynuacji w nich samych siebie”. Jak pisze: „ludzie
nie są wyłącznymi właścicielami tego, co mają dla siebie samych, albowiem ich dzie
ci dysponują roszczeniem do części tego oraz posiadają pewien rodzaj uprawnienia,
jakie łączy ich z rodzicami w posiadaniu, które będzie im w całości przysługiwało,
gdy tylko śmierć położy kres korzystaniu z niego przez rodziców”45. Z tej bogatej
myśli, do której autorka będzie sięgać wielokrotnie ze względu na jej istotny wpływ
na formowanie się nowego, równolegle do politycznego, liberalnego myślenia o wy
chowaniu, warto na początek zaakcentować stosunek Locke’a do tolerancji religijnej.
Wychowany w duchu religii purytańskiej w czasach, które wyróżniał klimat
ostrego konfliktu na tle religijnym pomiędzy władzą świecką a różnymi odłamami
Kościołów chrześcijańskich, ciągłe spory doktrynalne między poszczególnymi wy
znaniami, powiększająca się liczba sekt, Locke przejmuje atmosferę zainteresowania
tymi kwestiami, rozgrywającymi się na styku polityki i religii46. Odbiciem tego są
m.in. rozprawy dotyczące tolerancji religijnej, które pisze od lat sześćdziesiątych do
dziewięćdziesiątych XVII wieku47, wszystkie w formie anonimowej. Śledząc ewo
lucję poglądów Locke’a na ten temat, można jednak wskazać, że od początku wy
powiada się jako zdecydowany zwolennik samej wiary w Boga, będącego źródłem
42 Zob. J. Dunn, Locke, s. 27-65 (The Politics o f Trust).
43 Zob. DTR2, § 123.
44 Zob. DTR2, § 39-51. B. Russell zwraca uwagę na ograniczony charakter Locke’owskiej koncep
cji własności, przystający do warunków ekonomii agrarnej, ale już nie do epoki industrialnej, zob. tegoż,
Dzieje filozofii Z a c h o d u ., s. 723-726.
45 DTR1, § 88.
46 Zob. szerzej N. Gładziuk, Druga Babel. Antynomie siedemnastowiecznej angielskiej myśli poli
tycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.
47 Pierwszy i jedyny polski przekład A Letter Concerning Toleration [1689] ukazał się w 1963 roku,
przy wsparciu Międzynarodowego Instytutu Filozofii i UNESCO, zob. J. Locke, List o tolerancji. Tekst
łaciński i przekład polski, tłum. L. Joachimowicz, PWN, Warszawa 1963. Por. R. Vernon (red.), Locke
on Toleration.
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i gwarantem obowiązywania zasad moralnych i podtrzymywania więzi społecznych,
natomiast jako przeciwnik ateizmu, który tych podstaw ładu społecznego nie zapew
nia czy wręcz ich pozbawia. Jak pisze: „dla ateusza bowiem nie mogą być święte
żadne poręczenia, żadne układy, żadne przysięgi, które więziami są społeczeństwa:
do tego stopnia, że w następstwie negacji Boga, już bodaj w samej myśli, to wszystko
traci swą wartość”48.
Samo istnienie Boga jest dla niego prawdą dostępną dla rozumu jako oczywistość
uchwytywana intuicyjnie; konieczność Jego bytu w postaci dowodów na Jego istnie
nie (z harmonii wszechświata i w drodze kontemplacji) opisuje na kartach Rozważań
dotyczących rozumu ludzkiego w Księdze IV, w rozdziale X. Bóg, istota wszech
potężna i wszechwiedząca, stwarza człowieka jako istotę wolną i rozumną, której
objawia swoje prawa i przykazania, człowiek zaś na mocy przyrodzonej władzy ro
zumu, niejako naturalnego objawienia, rozpoznaje je w zasadach prawa natury. Pra
wo to przypisuje człowiekowi rozum i wolność, a jeśli tak, to w odniesieniu do wiary
powinna panować tolerancja, bowiem Bóg nie mógłby z jednej strony dawać czło
wiekowi wolności, a z drugiej narzucać mu przedmiotu wiary. Pisząc, że tak jak „ni
kogo wbrew woli nie można zmusić do tego, żeby był zdrowy, żeby stał się bogaty”,
tak również Bóg wbrew woli „nikogo nie zbawi”49, Locke akcentuje bezsens i nie
skuteczność stosowania przymusu w kwestiach wiary i zbawienia duszy, zarówno
przez władze świeckie, jak i duchowne. Tolerancja religijna jest dla niego wręcz wy
znacznikiem prawdziwie chrześcijańskiej postawy: komu brak „miłości, łagodności
i życzliwości dla wszystkich w ogóle ludzi, nie wyłączając nie wyznających wiary
chrześcijańskiej, ten nie jest jeszcze chrześcijaninem”50. We wspólnocie politycznej
jej obecność oznacza wolność wyznania i brak prześladowań z powodu wiary, co ob
jawiać się ma pozostawieniem swobody w głoszeniu prawd wiary i w formach prak
tykowania kultu religijnego, są to bowiem kwestie dotykające problemu zbawienia
duszy, a więc niemieszczące się w domenie zainteresowań państwa, dbającego o za
chowanie i pomnażanie dóbr doczesnych ludzi: ich wolności, całości i nietykalności
ciała oraz posiadania dóbr materialnych. Tak jak państwo nie może sięgać poza swój
zakres władzy i decydować o sprawach ducha, tak władza duchowna ma „zamykać
się w granicach kościoła i (...) nie może się rozciągać na sprawy świeckie”, skupiając
swe wysiłki głównie na zachęcaniu do „miłości, łagodności i tolerancji”51.
Ten wyraźny rozdział między państwem a Kościołem ostatecznie jednak nie
burzy supremacji pierwszej z władz, bowiem w sytuacjach gdy określone decyzje
urzędu są sprzeczne z nakazem czyjegoś sumienia, trzeba pozostać w zgodzie z su
mieniem, ale jednocześnie poddać się karze. Wielość wyznań dla Locke’a, jako pluralisty religijnego, nie jest problemem, wręcz przeciwnie, jak bowiem pisze, w przy
padku wielości dróg postępowania „nikt by nie znalazł nawet zmyślonej przyczyny
do zniewalania innych”52. W aspekcie ładu społecznego niebezpieczne byłoby do
48
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LT,
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piero zaniknięcie wiary w Boga lub próba narzucenia jednego z wyznań i uczynienia
z niego religii panującej ze szkodą dla innych. Tu biegnie granica tolerancji religijnej
ze strony państwa. Poza jej obrębem znajduje się też, według Locke’a, głoszenie
przez dany Kościół dogmatów „przeciwnych i wrogich społeczeństwu ludzkiemu
lub dobrym obyczajom, koniecznym do zachowania w dobrym stanie społeczno
ści obywatelskiej”53. Jeśli jest faktem, że istnieje wielość wyznań, Locke skłonny
jest tłumaczyć to niedoskonałością rozumu, który nie znajduje jednej wspólnej dla
wszystkich odpowiedzi w kwestiach prawd wiary, co nie znaczy, że nie da się uzgod
nić kanonu podstawowych artykułów wiary, w odniesieniu do których panowałaby
zgodność, do czego przekonuje na kartach The Reasonableness o f Christianity54. Jeśli
więc jakiś Kościół odmawia tolerancji dla innowierców, rodząc zarazem podejrzenie,
że może nie być wystarczająco lojalny wobec własnego państwa i rządu55, Locke
ma tu na myśli głównie Kościół katolicki, to powinien być on, podobnie jak ateiści,
wyłączony z prawa do tolerancji. I taki też antykatolicki wydźwięk daje się ostatecz
nie odczytać z kart Listu o tolerancji. Locke przekonuje, że nie posiadanie prawdy
religijnej, lecz dążenie do niej ma stanowić zasługę u Boga, a ostateczną instancją
w kwestii wiary ma być zgodność z własnym sumieniem, czyli z własnym sądem
o moralnej słuszności bądź niesłuszności swych czynów56.
Tym samym kolejny raz otrzymujemy wykładnię rozumienia człowieka jako isto
ty, która jest władna kierować się w swym życiu wskazaniami własnego rozumu,
w zgodzie z odczytanym mocą przyrodzonych władz porządkiem prawa natury, a nie
podlegać ślepo autorytetom, i w ten sposób konstytuować swą wolność, także w od
niesieniu do prawd wiary. Później zobaczymy, w jakim stopniu znajdzie ona zasto
sowanie w odniesieniu do spraw wychowania, w tej chwili jednak już można pod
kreślić wagę rozróżniania przez niego pojęć troski autorytatywnej i charytatywnej.
O ile ta pierwsza przejawia się „przez nakazy prawa i przymus kary”, a więc określa
charakter oddziaływania państwa, ta druga oznacza udzielanie pomocy „przez na
uczanie, napominanie, służenie radą”, tej zaś nie można odmówić nikomu, bowiem
skierowana jest na wspieranie prawych obyczajów, które stanowią zarówno dobro
publiczne, jak i prywatne57. W dbałości o duszę jako zadaniu dla każdego człowieka
z osobna, ale nie dla urzędu, ma zastosowanie właśnie troska charytatywna, opiera
jąca się nie na przymusie, ale na sile argumentów, z zachowaniem pobłażliwości dla
53 LT, 53.
54 Locke proponuje minimalny kanon dogmatów wiary chrześcijańskiej, ograniczający się do fun
damentalnego punktu o Chrystusie jako Mesjaszu (The Reasonableness o f Christianity, [w:] J. Locke,
Writings o f Religion, red. V. Nuovo, Oxford University Press, New York 2002, s. 102). Wielu badaczy
skłania się, by klasyfikować Locke’a jako sympatyka socynianów (Z. Ogonowski) czy wręcz socyniani
na (M. Cranston), choć w Liście o tolerancji tak pisał: „Co do wyznania socynianów mam wątpliwości,
obrzędy papieżników bądź też luteranów są dla mnie podejrzane” (LT, 29). M. Ossowska oceni to dzieło
jako stanowiące ewangelię dla wolnomyślicieli i deistów. P. Laslett i J. Harrison z badań nad zawartością
biblioteki Locke’a wnioskują, że choć oficjalnie nigdy nie wyrzekł się doktryny trynitarnej, to jednak
jego sympatie musiały być po stronie unitarian, zob. The Library o f John Locke, s. 23. Podobnie uważał
lord P. King, o czym pisze V. Nuovo [w:] Introduction, s. XXXII.
55 Zob. LT, 54-55.
56 Zob. Error [1698], [w:] Locke. Political Essays, s. 345-348.
57 LT, 24 i 47.
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samych ludzi, w imię powinności każdego chrześcijanina do napominania podykto
wanego miłością i gorliwości w zwalczaniu błędów58. W tym też obszarze (prywat
nym, stowarzyszeniowym, a nie państwowym) mieścić się więc będzie także troska
o wychowanie człowieka.
Wolność to pojęcie centralne w liberalnej myśli J. Locke’a; jej rozumienie wykry
stalizowało się w pełni wraz z podjęciem przez niego tematu władzy i suwerenności
wyłożonego w dziele Dwa traktaty o rządzie. Myśl ta stanowiła przeciwieństwo tez
głoszonych wówczas przez rojalistę Roberta Filmera. Ten, na kartach dzieła pt. Pa
triarcha czyli obrona naturalnej władzy królów przeciw nienaturalnej wolności ludu,
ale też w wielu innych, bronił tezy o boskim pochodzeniu władzy i naturalnym pod
daństwie ludzi, wywodząc suwerenność z uprawnienia ojcostwa, nadanego przez
Boga pierwszemu człowiekowi i ojcu rodzaju ludzkiego Adamowi i przejętego
przez jego prawowitych następców, patriarchów, książąt, monarchów. Jak władca
jest panem życia i śmierci swych poddanych, tak analogicznie ojciec jest panem
swych dzieci we wszystkim, na podstawie autorytetu ojcostwa, „na mocy którego
ojciec lub książę mają absolutną, arbitralną, nieograniczoną i niemożliwą do ograni
czenia władzę nad życiem, wolnością oraz majątkiem swych dzieci i poddanych”59.
Pogląd Locke’a będzie diametralnie różny; jego Dwa traktaty o rządzie przybierają
kształt otwartej polemiki z tezami sir Roberta, jak wypowiada się najczęściej o Fil
merze, w ramach której dowodzi on błędów i sprzeczności w rozumowaniu monar
chisty. W stanie natury, zgodnie z wykładnią pioniera liberalizmu, człowiek nie pod
lega żadnym zależnościom pochodzącym od innych, jest wolny i równy innym. Jako
pan siebie i swojej własności, ograniczony jest jedynie nakazem samozachowania
(równoznacznym z zakazem samobójstwa) i zachowania rodzaju ludzkiego (czemu
z kolei najlepiej służy biblijna złota zasada), czyli prawem natury mającym swe umo
cowanie w Bogu. Dla zabezpieczenia siebie i swojego stanu posiadania przed źle
użytą wolnością innych oraz terytorium swojej wspólnoty przed agresją z zewnątrz,
decyduje się żyć w społeczeństwie, w porządku konwencji i praw przyjętych przez
całość wspólnoty, zrzekając się niektórych ze swych uprawnień, w tym wymierzania
kar przeciwko sprawcom na własną rękę, oddając sprawę autorytetowi sędziego60.
Dwa traktaty o rządzie można więc traktować jako próbę uzgadniania współistnienia
dwóch porządków: władzy, w tym władzy politycznej, oraz wolności i równości, dla
których punktem odniesienia będzie prawo natury.

58 LT, 23-24 i 48.
59 DTR2, § 9.
60 Nieuprawnione, aczkolwiek często spotykane, wydaje się doszukiwanie zbieżności czy analogii
między tą koncepcją stanu natury oraz umowy społecznej a sformułowaną przez T. Hobbesa w Lewiatanie. Locke wyraźniej niż Hobbes zawierza rozumności człowieka i daleko mu do klasyfikowania relacji
między ludźmi w stanie natury jako stanu wojny wszystkich przeciwko wszystkim. Jak to rozgranicza
M. Ossowska, podczas gdy u Locke’a przyzwoita większość pragnąca spokoju i bezpieczeństwa zrzesza
się dla zabezpieczenia przed wichrzycielską mniejszością, u Hobbesa mniejszość miała trzymać w kar
bach niesworną większość (Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 89). Zob. też uwagę M. Cranstona,
który odróżnia Hobbesowską koncepcję poddania się władzy suwerena od Locke’owskiej koncepcji p o 
wierzenia władzy suwerenowi przez wolnych obywateli (Locke, s. 16).
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Jak tłumaczyć obecność i status władzy przy równoczesnym stawianiu na przy
rodzoną wolność człowieka? To zagadnienie coraz bardziej zbliża do sfery wycho
wania, ze względu na konieczność uwzględnienia problemu władzy rodzicielskiej.
Jeśli każdy z nas rodzi się wolny, to znaczy, że władza nie może mieć podobnego
przyrodzonego statusu, musi być niejako wtórna wobec wolności, a więc w pewien
sposób nabyta, wybrana, czyli - jak mówi Locke - wsparta uprawnieniem. Czy tak
jest w każdym przypadku? Wydaje się, że właśnie przy tym zagadnieniu dobrze
widać rozłączność dwóch rodzajów władzy analizowanych przez Locke’a. Pierw
sza z nich, władza ojcowska (względnie: rodzicielska), nadana jest rodzicom przez
naturę „dla dobra ich potomstwa w okresie dzieciństwa, by wypełnić brak rozumu
i zdolności do pokierowania ich własnością” (w szerokim znaczeniu słowa własność,
oznaczającym same dzieci, jak i ich dobra), natomiast druga, władza polityczna, na
dana jest rządzącym w wyniku dobrowolnej ugody „dla dobra ich poddanych, aby
zabezpieczyć ich majątki i korzystanie z własności”61. Można by więc wnosić, że
w przypadku rodziny, a więc w relacji między rodzicami i dziećmi, władza niejako
poprzedza wolność, stanowiąc bazę, grunt pod przyszłą wolność dorastających do
niej dzieci, z kolei w przypadku społeczeństwa obywatelskiego władza polityczna
faktycznie jest wytworem woli członków wspólnoty, której dobrowolnie decydują
się podlegać. Nas głównie będzie interesował pierwszy przypadek, naturalnej władzy
rodzicielskiej przypisanej rodzinie, zabezpieczającej późniejszy w czasie start wol
ności. Przybliżmy więc jej opis62.
Dla Locke’a naturalność władzy rodzicielskiej nie ma jednak nic wspólnego
z absolutnością czy boskim nadaniem. Jak pisze, nie dziełem człowieka jest bowiem
zrodzenie potomstwa, ale samego Boga, przed którym są oni za nie odpowiedzial
ni, jeśli więc już mówić o czystej absolutnej władzy, to jest ona przymiotem same
go Wszechmogącego Stwórcy. Ten zaś, stwarzając człowieka, zaszczepił mu pra
wo rozumu, którym ma się rządzić. Władza rodziców nad swymi dziećmi daleka
jest od czystej, niczym nieograniczonej, sprowadzalnej faktycznie do siły, władzy.
Jej status jest wsparty uprawnieniem dzieci do pozostawania pod opieką rodziców
z racji ich niedojrzałości i niesamodzielności. Nie ma mowy, by rodzice byli pana
mi ich życia i śmierci, jak suponował Filmer; jest to przede wszystkim zobowiąza
nie umocowane prawem natury „do zachowania, wyżywienia i wychowania swych
dzieci”63. Ostatecznie więc, również w przypadku tej władzy, choć jest naturalna, nie
jest ona pierwotna, ale wtórna, nie rodzi się sama z siebie, lecz z potrzeb dzieci do
kształtowania ich umysłu, do „kierowania ich nieświadomym działaniem”64 aż do
momentu osiągnięcia przez nich stanu dojrzałości, gdy ich rozum będzie zdolny pa
nować nad ich własną wolą. Z czasem ma ona ustępować miejsca stosunkom bardziej
61 DTR2, § 173.
62 W dalszej części wywodu autorka będzie się posługiwać terminem „władza rodzicielska” w miej
sce „władzy ojcowskiej”, mimo że tak zatytułowany jest rozdział VI poświęcony w całości temu za
gadnieniu, ze względu na wątpliwość samego Locke’a co do zasadności takiego zwrotu w sytuacji, gdy
zobowiązanie nakładane przez naturę i prawo pokoleń jest związane w równym stopniu z obojgiem
rodziców; DTR2, § 52.
63 DTR2, § 56.
64 DTR2, § 58.
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bezpośrednim, wręcz przyjacielskim, a dorosły syn staje się równym ojcu, wolnym
od konieczności podporządkowywania się jego woli. Władza rodzicielska ma więc
w dużej mierze postać obowiązku, a o jej genezie i kresie stanowią potrzeby dzieci.
Na tej podstawie w przypadku rodziny mamy do czynienia ze współistnieniem „na
turalnej wolności i podległości rodzicom”65, co oznacza, że dziecko winne jest posłu
szeństwa swoim rodzicom, a więc poddania się prowadzeniu ich woli do czasu, „aż
nie osiągnie wieku roztropności”66. Jednak, jak podkreśla Locke, zakres tej władzy
i odpowiadający jej wymóg posłuszeństwa zachodzi w stopniu proporcjonalnym do
wypełniania obowiązków rodzicielskich. Nie ma więc prawa domagać się od swych
dzieci podporządkowania swej woli rodzic, który sam uchyla się od spełniania ro
dzicielskich powinności wobec nich. Nie wystarcza sam akt ich spłodzenia, trzeba
jeszcze sprawować nad nimi opiekę, bo - jak mówi Locke - „tylko opieka daje prawo
do miana ojca i jego autorytetu”67.
Podobna zależność władzy i wolności, przy całej odmienności obu perspektyw,
cechuje społeczeństwo obywatelskie, czyli polityczną wspólnotę, w której obywatele
zrzekają się części swoich uprawnień na rzecz władzy zwierzchniej (w jednej z jej
form, a więc monarchii, arystokracji czy też demokracji). Ta jednak ma się kiero
wać zawsze dobrem ogółu, a jako że wybieralna, może być ostatecznie przez ten
lud odwołana. Wiedząc, jaki nacisk Locke kładzie na przyrodzone prawo człowieka
do wolności, nie dziwi jego krytyka monarchii absolutnej jako formy rządu wręcz
niezgodnej ze społeczeństwem obywatelskim z tego powodu, że władca w jednym
ręku dzierży władzę zarówno ustawodawczą, jak i wykonawczą, i nie ma „żadnego
sędziego, do którego można by się zwrócić, by był władny orzekać sprawiedliwie
i bezstronnie, od którego można by oczekiwać pomocy, naprawienia wyrządzonych
krzywd, szkód i dolegliwości doznanych ze strony księcia bądź wyrządzonych na
jego rozkaz”68. Bez względu na możliwe do uchwycenia paralele, oba podmioty,
a więc społeczeństwo obywatelskie i rodzina, stanowią jednak dwie odrębne rze
czywistości z uwagi na rozłączne postaci władzy, udało się jednak uchwycić w obu
przypadkach prymat wolności nad władzą. Nawet w przypadku władzy rodzicielskiej
widać, że jest ona ostatecznie wtórna, bo wygenerowana i uzasadniona brakiem wie
dzy i rozumu jako koniecznymi warunkami wolności.
„Gdzie nie ma prawa, nie ma wolności”, mówi Locke, mając na myśli prawo
rozumu, w innym miejscu natomiast twierdzi, że „gdybyśmy wolności nie mieli, ro
zum na nic by się nie przydał; bez rozumu zaś wolność (gdyby była możliwa) nie
miałaby znaczenia”69. Można z tego wnosić, że to prawo, o mocy wiążącej wszystkie
istoty rozumne, nadaje dopiero sens wolności. „Rodzimy się więc o tyle wolni, o ile
będziemy rozumni”70. To wzajemne warunkowanie się wolności i rozumu dobrze
jest uwypuklać z uwagi na częste przypisywanie liberalizmowi koncepcji wolności
65
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DTR2,
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§ 61.
§ 118.
§ 65.
§ 91. Por. L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, s. 212-215.
§ 57, a następnie RDRL II,21, § 67.
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jako niczym nieograniczonej swobody działania. „Być wolnym - powie Locke - to
znaczy dysponować i swobodnie, zgodnie z własnym sumieniem, kierować własną
osobą, działaniem, majątkiem, całą swą własnością z przyzwoleniem prawa, któremu
się podlega, nie być więc poddanym czyjejś arbitralnej woli, ale kierować się bez
przeszkód własną wolą”71. Wizja wolności, jaką tu oglądamy, akcentuje głównie jej
stronę negatywną (wolności od ucisku, podległości), ale jest w niej też zapowiedź
części pozytywnej (wyznaczonej działaniem prawa natury), którą w innym miejscu
uzupełnia on normatywami w postaci: „stanu pokoju, dobrej woli, wzajemnej po
mocy i zachowania”72. Zostają więc zakreślone zarówno ramy wolności, jak i jej
kierunek. Cały ten wywód wręcz zaprasza do wglądu w rodzinę jako w to miejsce,
w którym każdy rodzi się i dojrzewa do wolności. Trudno byłoby też w tym miejscu
nie zgodzić się z interpretacją N. Tarcova, że ta duża część uwagi, jaką poświęcił
Locke rodzinie i wychowaniu, mogła wydatnie przysłużyć się prezentacji drugiej
strony polityki, obok jej teorii, mianowicie sztuce rządzenia73. Temat rodziny jako
środowiska wychowawczego zostanie rozwinięty w punkcie 4 rozdziału IV niniej
szej pracy, gdzie zostanie poddana dokładniejszej analizie podwójna postać władzy,
jaką realizują rodzice w stosunku do swych dzieci, a w dalszej kolejności obowiązki
dzieci względem rodziców, a także więzy łączące domowników oraz sama struktu
ra rodziny, której kształt obowiązujący w siedemnastowiecznej Europie przy okazji
również został zarysowany, miejscami łącznie z jego krytyką.

3. Zakres wychowania w myśli pedagogicznej Johna Locke’a
To bardzo syntetyczne przedstawienie głównych wątków myśli filozoficznej Johna
Locke’a, z jej wyróżnikami w postaci empirycznej antynatywistycznej teorii wiedzy,
pochwały racjonalności w życiu, teorii moralnej łączącej hedonizm z purytanizmem
oraz liberalizmu politycznego, stanowi wprost zaproszenie do sprawdzenia jej w czę
ści praktycznej. Jako druga strona teorii wiedzy, filozofii moralnej i politycznej, kon
sekwentnie do ich założeń, naturalną koleją rzeczy wyrasta pedagogika. Umysł jako
tabula rasa potrzebuje bowiem bodźców i przyjaznego środowiska, które dostarczy
potrzebnego materiału do wykształcenia nawyków działania i myślenia, by dojść do
samodzielności i odpowiedzialnego kierowania się rozumem dla dobra własnego i in
nych. Nigdzie pełniej nie dają się ożywić i realizować główne idee tej myśli, a więc
doświadczenie, rozum, cnota, szczęście, Bóg, tolerancja, wolność i prawa politycz
ne, jak w przestrzeni wychowania i edukacji, wplecione w nie jako przesłanki, cele
i zasady organizujące ten proces. Na samym początku Myśli o wychowaniu Locke
powie dobitnie, że w dziewięciu na dziesięć przypadkach obecność ludzi pożytecz
nych i dobrych jest wynikiem właśnie zabiegów wychowawczych, a tylko nieliczni
takiej pomocy nie potrzebują, obdarzeni wystarczającym potencjałem przez naturę.
71 DTR2, § 57.
72 DTR2, § 19.
73 Zob. N. Tarcov, Locke ’s Education fo r Liberty, s. 5-8.
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Przesłaniem całego dzieła jest więc przekonanie o wadze tego specyficznie ludzkie
go doświadczenia, dokonującego się w tymże środowisku, z wydatnym udziałem
pomocnych ludzkich rąk, w intencji stawania się racjonalną, odpowiedzialną osobą74.
To wychowanie kształtuje ludzkie dusze i, jak powie Locke, „jest tym, co wy
twarza tak wielkie różnice w rodzaju ludzkim”75. Same rozważania nie mają jednak
charakteru ani traktatu czy rozprawy naukowej, przeznaczonej do akademickiej ob
róbki i studiów, ani tym bardziej postępowego manifestu na rzecz upowszechnienia
oświaty; to raczej praktyczne wskazania odnośnie do wychowania i kształcenia dzie
ci, pisane pierwotnie w postaci listów z poradami na ten temat do dalekiego krewne
go i przyjaciela Edwarda Clarke’a w trosce o jego dzieci, w tym dziesięcioletniego
Edwarda juniora. Ta forma najlepiej oddaje zarazem intencje autora, by wychowanie
traktować jako sprawę do rozpatrywania głównie przez zainteresowanych tym rodzi
ców; jednocześnie, jak wynika z listów pisanych do Clarke’ów, od początku prosił
on o bezstronny i obiektywny odbiór kierowanych przez siebie porad, abstrahując od
tego, od kogo pochodzą i jakie związki uczuciowe łączą ich wzajemnie, by móc je 
dynie, opierając się na rozumie, rozważyć i w praktyce zweryfikować słuszność gło
szonych propozycji76. Paradoksalnie prywatna w swym przeznaczeniu sprawa wy
chowania nabrała jednak wraz z publikacją wymiaru sprawy publicznej77. Locke’owi
zależało, by wbrew panującej opinii i utrwalonemu zwyczajowi wychowawczemu,
który w tamtych czasach sprowadzał się głównie do dyscyplinowania (łącznie z me
todą rózgi) i pamięciowego uczenia dzieci wiedzy oderwanej od praktyki życia,
zgodnie z tradycyjnym scholastycznym programem nauczania, obejmującym grekę,
łacinę, logikę i retorykę, wprowadzić do obiegu zdanie odrębne, zapoczątkowujące
ruch w kierunku nowego myślenia o wychowaniu i nowej praktyki78. Autor był za
razem świadom małego wpływu takiego piśmiennictwa na cały istniejący system
oświatowy, mocno tkwiący w utartych koleinach głównie zarządzanych przez insty
tucje kościelne. Zabierał jednak głos w sprawie „należytego sposobu wychowania”,
przynoszącego tak wymierne i powszechne korzyści w wymiarze publicznym, chcąc
także zaświadczyć o swoim patriotyzmie, poczuwając się do obowiązku, by wrzu
cić do „skarbony publicznej” swój głos, skromnie nazywany „wdowim groszem”,
w przekonaniu, że „obowiązkiem każdego człowieka jest oddać swemu krajowi każ
dą przysługę, na jaką go stać”79.
74 Zob. MW, § 1. Por. N. Tarcov, Locke ’s Education fo r Liberty, s. 83.
75 MW, § 1. Zob. H. Pohoska, Wstęp, s. 18.
76 Zob. Appendix II, Letters o f Transmittal o f Edward Clarke, [w:] J. Locke, Some Thought Con
cerning Education, red. J.W. Yolton, J.S. Yolton, s. 317-318. Listy Locke’a do Państwa Clarke z lat
1684-1691 zebrał J.L. Axtell, zob. The Educational Writings o f John Locke, s. 341-391.
77 Zob. N. Tarcov, Locke’Education fo r Liberty, s. 79-83.
78 Zob. W.M. Spellman, John Locke, s. 90-91.
79 MW dedykacja. W tekście Was Locke a Liberal?, s. 528-534 J. Huyler odpiera zarzut stawiany
często liberalizmowi, w tym Locke’owi, jakoby wspierał atomistyczne społeczeństwo egoistów, przy
pominając o wkładzie Locke’a w kształtowanie się sceny politycznej współczesnej mu Anglii, jego za
angażowanie na różnych niwach życia publicznego (łącznie z wygnaniem), z czego wnosi, iż gdyby
liberalizm miał być bliski egoistycznym obywatelom, zajętym tylko wąsko rozumianym prywatnym
interesem, a obojętnym na obowiązki publiczne, to Locke z pewnością nie chciałby w takim modelu
społeczeństwa żyć.
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Całość dzieła przenika idea przewodnia, by każde dziecko, stanowiące indywi
dualność i odrębność, wychować do wolności, a więc pomóc mu stać się rozum
nym, moralnym człowiekiem, władnym kierować odpowiedzialnie swoim życiem,
wyzwolonym spod podległości i zależności rodzicielskiej, dbającym o własne in
teresy i o dobre imię, kulturalnym, otwartym na potrzeby bliźnich oraz aktywnym
obywatelem zatroskanym o dobro swojego kraju. Ta lista atrybutów, jakkolwiek dziś
brzmiąca w miarę uniwersalnie, w XVII wieku w intencji autora stanowiła zestaw
wyróżników mających charakteryzować przedstawiciela angielskiej warstwy zie
miańskiej (tzw. gentry), a więc osobę przygotowującą się nie tylko do samodzielne
go gospodarowania swoim majątkiem, ale także do pełnienia przyszłej działalności
publicznej i z racji swej pozycji społecznej wyznaczającą standardy moralnych po
staw oraz zachowań wobec pozostałej większości społeczeństwa. Wzór dżentelmena
stawał się też podstawą etosu i modelu życia dla umacniającego się mieszczaństwa,
które choć pozbawione dziedzicznego szlachectwa, zyskiwało na znaczeniu dzięki
prowadzeniu interesów i własnej zaradności na otwierającym się rynku produkcji
i wymiany80. Dzieło Locke’a z jednej strony wpisywało się w dobrze już ugrunto
waną tradycję kultury ziemiańskiej czy dworskiej. Świadczą o tym pojawiające się
na rynku od ponad wieku, obecne w obiegu i czytane teksty podejmujące podobny
wątek wychowania dżentelmena takich autorów, jak: Thomas Elyot, twórca traktatu
The Boke Named the Gouvernor [1531], Roger Asham, autor książki The Scholemaster [1570], Henry Peacham i jego dzieło The Compleat Gentleman [1622], Jean
Gailhard z pracą o identycznym tytule The Compleat Gentleman [1678], Obadiah
Walker, autor popularnego dzieła O f Education, Especially o f Young Gentlemen
[1673], i na koniec Stephen Penton z tekstem The Guardian’s Instruction; Or, The
Gentleman ’s Romance [1688]81. Z drugiej strony Myśli o wychowaniu różniły się od
nich wszystkich, wyrastając ponad nie sposobem ujęcia wspólnego im tematu. Pisane
niejako z pierwszej ręki zarazem bacznego obserwatora, świadczyły o gruntownym
rozumieniu świata dzieci, ich doświadczenia i psychiki, wyrosłym z autentycznego
zainteresowania i własnego doświadczenia w ich wychowywaniu. Jeśli już mówić
o podobieństwie (a nawet zapożyczeniach) z innymi autorami, to zwraca się uwagę
na wpływ, jaki wywarli na poglądy pedagogiczne Locke’a dwaj francuscy myślicie
le, tj. Michel de Montaigne oraz Claude Fleury, których teksty w oryginale i w prze
kładzie angielskim posiadał on w swojej bibliotece82. Porównuje się także koncepcję
80 Nieudolne przejmowanie arystokratycznych wzorów przez mieszczaństwo było częstym przed
miotem krytyki, mistrzowsko zobrazowanej w przedstawieniu Moliera Mieszczanin szlachcicem, a także
w jego muzycznym odpowiedniku w operze J.B. Lully. Socjologiczne ujęcie kształtowania się moral
ności mieszczańskiej, zob. M. Ossowska, Moralność mieszczańska, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław
1985.
81 Zob. szerzej J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, [w:] J. Locke, Some Thoughts Concerning Ed
ucation, s. 8-12. Jak pokazują badania J. Harrisona i P. Lasletta, M.G. Masona oraz J.L. Axtella, Locke,
pisząc swe pedagogiczne dzieło, nie posiadał w swoim księgozbiorze ani T. Elyota, ani R. Ashama, ani
J. Miltona (O f Education), zob. aneks 1.
82 Zob. N. Reicyn, La pédagogie de John Locke, rozdz. VI: Locke et Montaigne, s. 135-173; zob. też
P. Villey, L ’influence de Montaigne. , s. 97-99, cyt. za: J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 12-14;
por. R. Aldrich, John Locke (1632-1704), s. 213.
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Locke’a z myślą François Fénelona, autora Traité de l ’éducation des filles [1687],
wskazując na dopełniający się charakter obu propozycji83.
Skupienie uwagi na wychowawczej pracy w odniesieniu do jednej uprzywilejo
wanej grupy społecznej stało się dużo później podstawą krytyki ze strony marksistów
i niektórych dzisiejszych interpretatorów myśli politycznej Locke’a, którzy nazwali
ten projekt wychowawczy klasowym, wypływającym z burżuazyjnej czy kapitali
stycznej wizji społeczeństwa84. W związku z tym warto w tym miejscu odnotować na
podstawie lektury tekstów Locke’a, że on sam „nie był - jak pisze R. Aldrich - ani
dogmatykiem, ani twórcą systemów”85, nie był też utopistą z ambicjami dokonania
radykalnej reformy edukacji. Siedemnastowieczna Anglia, punkt odniesienia dla jego
analiz, stanowiła przede wszystkim arenę walki z feudalnymi, a więc dziedziczny
mi źródłami nierówności społecznych, czego uosobieniem była arbitralna absolutna
władza monarchy. Locke należał do rzeczników zmiany tego systemu w kierunku
konstytucyjnego państwa parlamentarnego, gwarantującego ludowi respektowanie
przyrodzonych uprawnień dysponowania sobą i swoją własnością, swobody gospo
darowania na swoim, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Przemiany
w kraju wymagały zaangażowania ze strony aktywnych, oświeconych obywateli, od
których Locke oczekiwał także udziału w rządzeniu i kształtowaniu ładu polityczne
go. To w ich stronę był zwrócony, pisząc swe listy o wychowaniu, w przekonaniu, że
„powołanie dżentelmena” jest wyróżniającym się stanem wymagającym szczególne
go sposobu wychowania i kształcenia, niejako awangardą nowego sposobu myślenia
i działania, samodzielnego i krytycznego86.
Locke nie dotykał swoim reformatorskim zamysłem całości panującego syste
mu edukacji, stawiając bardziej na zmianę mentalną, której oczekiwał od światłej
młodzieży, przyszłych obywateli, edukowanych prywatnie w domu przez rodziców
lub przez opłaconych guwernerów czy tutorów. Szkoły nie mogły, według niego,
zdatnie spełnić tego zadania z powodu swego masowego charakteru, gubiącego indy
83 Zob. M.H. Kowalewicz, Eine „Gute Aufferziehung” als Aufgabe der Aufklärung oder als Staats
angelegenheit? Zur Rezeption einigerfranzösicher und britischer Ansätze der Pädagogik in Deutschland
und Russland im 18. Jahrhundert, [w:] H. Duchhardt, C. Scharf (red.), Interdisziplinarität und Internatio
nalität. Wege und Formen der Rezeption der französischen und der britischen Aufklärung in Deutschland
und Russland im 18. Jahrhundert, Verlag Philipp Von Zabern, Mainz 2004, s. 245-256. Podczas gdy
Locke głównie skupiał się na edukacji chłopców, Fénelon zaproponował model kształcenia dla dziew
cząt, z dużym akcentem położonym na edukację artystyczną, zapoznaną i niedocenioną z kolei przez
Locke’a. W tekście znajdujemy też informacje o rozprzestrzenianiu się myśli pedagogicznej Locke’a,
Fénelona i Rousseau nie tylko w Europie Zachodniej, ale także w Rosji za czasów Katarzyny Wielkiej
oraz o próbach implantacji tych koncepcji do istniejących i reformowanych systemów edukacyjnych.
84 Zob. np. C.B. MacPherson, The Political Theory o f Possessive Individualism, podobne stanowisko
zajmuje Z. Ogonowski, zob. m.in. tegoż, Locke, s. 176-179, 212-213, takie też stanowisko obowiązywa
ło w myśli pedagogicznej w Polsce po 1945 roku, zob. np. Ł. Kurdybacha (red.), Historia wychowania,
t. 1, s. 543-552.
85 R. Aldrich, John Locke, s. 210, zob. też: M. Ayers, Locke. Idee i rzeczy, s. 10; B. Russell, Dzieje
filozofii Zachodu, s. 696, oraz M. Cranston, Locke, s. 7.
86 Zob. MW dedykacja, gdzie jest mowa o Gentleman’s Calling, w tłumaczeniu M. Heitzmana od
dawane zwrotem „zawód szlachcica”, zaś E. Truskolawski używał sformułowania: „edukacja szlachet
nie urodzonego kawalera” (Książka o edukacji dzieci z francuskiego na polski przełożona w drukarni
J.K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1781, s. 382).
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widualność uczniów, niepożytecznych treści nauczania, w niczym niepowiązanych
z przyszłym zawodem i słabo zaznajamiających z nowoczesnymi dziedzinami wie
dzy sprzyjającymi aktywizacji uwagi, a także z racji pozycji nauczyciela, niekwe
stionowanego autorytetu narzucającego karność i podporządkowanie, dominującego
nad umysłami i wolą swych podopiecznych. Sam Locke wielekroć wypowiadał się
w tonie krytyki na temat owego modelu edukacji, nie tylko z pozycji ucznia, ale
i z drugiej strony, występując w roli nauczającego na uniwersytecie członka kole
gium Christ Church. Związany ze środowiskiem akademickim, prowadzący od 1661
roku zajęcia ze studentami, później wykluczony z grona członków kolegium pozostał
niezależnym uczonym, podtrzymującym w sposób nieprzerwany relację z najwięk
szymi umysłami współczesnej mu nauki i filozofii.
W odniesieniu do uboższych warstw społecznych Locke proponował inne roz
wiązanie, głównie mające na celu zmniejszenie skali bezrobocia i uniezależnienie od
pomocy ze środków publicznych, tak powszechnych wśród niższych warstw. Projekt
zmian prawnych przygotowuje i przedstawia władzom w 1697 roku w ramach peł
nionej funkcji komisarza Board of Trade and Plantations87. W projekcie, choć osta
tecznie nieprzyjętym do realizacji, znalazła się propozycja otwierania w parafiach
(gminach) „szkół pracy” (working schools), przeznaczonych dla dzieci w wieku
od trzech do czternastu lat pochodzących z biednych rodzin pobierających zasiłki
pomocowe (stąd czasem stosowana nazwa całego projektu jako memoriału Szkoły
pracy). Komentatorzy skłonni są określać je mianem nie tyle szkół co domów pra
cy (workhouses), bowiem Locke nie przewidywał w nich żadnego nauczania, tylko
zajęcia praktyczne, przygotowujące do podjęcia pracy w zawodach typowych dla
danego okręgu, ale najczęściej związanych z dziewiarstwem i tkactwem, tak charak
terystycznych dla rozwijającego się krajobrazu przemysłowego ówczesnej Anglii88.
Dzisiejsza perspektywa, skłaniająca do krytyki takiego drastycznego zróżnicowania
oferty edukacyjnej w zależności od zajmowanego stanu społecznego, nie wydaje się
jednak odpowiednia, by obiektywnie oddać jej wkład. Ostrze krytyki stępia prze
de wszystkim fakt, że epoka, w której tworzył Locke, reprezentowała taki właśnie
stan świadomości i wrażliwości społecznej, której najlepszym świadectwem było
konserwatywne podejście do problemu nierówności społecznych samego Kościoła,
skądinąd głoszącego równość wszystkich przed Bogiem, a jednak godzącego się czy
nawet podtrzymującego społeczne podziały, w tym obecność biednych, nie żądając
radykalnych politycznych rozwiązań tego problemu, tylko odwołując się do chrześ
cijańskiego wezwania dzielenia się z innymi i niesienia pomocy potrzebującym89.
Również Locke „pisał zgodnie z kanonami swojej epoki, dla czytelnika, którego
rozumiał”90, a więc dla arystokraty, ewentualnie mieszczanina, chcąc głównie ich,

87 Zob. An Essay on the Poor Law, [w:] Locke. Political Essays, s. 182-198. Por. P. Gay, Locke on
the Education o f Paupers, s. 190-191; M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 73-80.
88 Szersze omówienie tej propozycji zob. rozdział IV, pkt 4 niniejszej pracy.
89 A system prawny przewidywał wówczas karę śmierci, również w odniesieniu do dzieci (powyżej
siedmiu lat), już za takie przewiny jak np.: kradzież, niszczenie drzew, fałszerstwo czy przebywanie
z Cyganami; zob. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 47-66.
90 M. Ayers, Locke. Idee i rzeczy, s. 9.
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a nie urzędników zarządzających nauczaniem, przekonać o wadze przedsięwzięcia
związanego z właściwym wychowaniem i edukacją dzieci, przyszłości kraju. Ale i on
odwoływał się do praktyki wspierania biednych, doceniając wagę dobroczynności
ze strony życzliwych (well-disposed) ludzi, optował jednak za uregulowaniem tej
praktyki przepisami, ściśle określającymi czas i miejsce udzielania takiej pomocy, by
ukrócić proceder włóczęgostwa i żebrania na ulicy (za który przewidywał kary wię
zienia, ciężkie roboty, ewentualnie pobyt w domu poprawczym)91. Pisząc An Essay
on the Poor Law, dał się poznać jako zwolennik poglądu, iż problem biedy daje się
rozwiązać przez upowszechnienie pracy i że duża część biednych (choć nie wszyscy)
potrafi zadbać o swoje utrzymanie, jednak przeszkodą jest ich uzależnienie od pomo
cy z zewnątrz oraz rozluźnienie dyscypliny i upadek obyczajów92.

4. Recepcja myśli pedagogicznej Johna Locke’a
Locke - liberał, empirysta, purytanin, wykształcony m.in. na tekstach F. Bacona,
P. Gassendiego, R. Descartes’a, T. Hobbesa, H. Grotiusa, M. Montaigne’a - oddziałał
z kolei na wielu następnych, torując drogę oświeceniowym nurtom w dziejach filo
zofii i pedagogiki. Ta rozważna postać i takaż, w dużej mierze zdroworozsądkowa,
filozofia, oddająca stan świadomości rozwiniętej politycznie i ekonomicznie Korony
Angielskiej, gdzie indziej była w stanie wzbudzić, jak przyznaje B. Russell, praw
dziwie rewolucyjny zapał, a ostatecznie i rzeczywistą rewolucję93. Przyjmuje się, że
przyczyniła się w niemałym stopniu do wzrostu antyabsolutystycznych tendencji we
Francji, których kulminacją stała się rewolucja 1789 roku. Encyklopedyści francu
scy będą czerpać garściami z Locke’a, Voltaire rozsławi jego geniusz, porównując
go z Newtonem. Jeszcze większą siłę sprawczą przypisuje się mu w fundowaniu
podstaw konstytucyjnych państwa amerykańskiego. Bez wątpienia inspirował Jeffer
sona w pisaniu Deklaracji Niepodległości, stając się na długie pokolenia filozofem
Ameryki94. Wywrze też wpływ na wolnomyślicieli i deistów, a także materialistów
i późniejszych pozytywistów, to jednak da początek tendencjom redukcjonistycznym
w interpretowaniu jego myśli, która będzie sukcesywnie okrawana bądź odczytywa
na na użytek różnych orientacji, od marksistowskiej (podkreślającej w niej klasowy
punkt widzenia) po ultrakatolicką (wskazującą na propagowanie w niej postaw ego
91 Zob. J. Locke, An Essay on the Poor Law, s. 185-188.
92 Zob. tamże, s. 184, 188-189, oraz M. Cranston, Locke, s. 30-31. Samego Locke’a w jego stosun
ku do potrzebujących ciekawie opisuje Lady Damaris Masham, pisząc, iż był osobą, którą wyróżniało
współczucie, zrozumienie i postawa miłosierdzia w stosunku do potrzebujących. „Jednak jego życzli
wość wiązała się zawsze ze wspieraniem ciężko pracujących i pracowitych ludzi, a nie gnuśnych żebra
ków, którym nigdy nic nie d a ł . W stosunku do tych, którzy chcieli pracować, ale z uwagi na wiek czy
niedołęstwo byli jej pozbawieni, życzył im, by nie tyle uzyskali zabezpieczenie przed niedolą i głodem,
ale by, jak mówił, mieli prawo do komfortu na tym świecie” (Amsterdam: Remonstrants’ Mss. J. 57a, cyt.
za: J. Huyler, Was Locke a Liberal?, s. 529).
93 Zob. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, s. 689.
94 Zob. W.M. Spellman, John Locke, s. 135-139.
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istycznych), a także ostatnio komunitarystyczną. W refleksji pedagogicznej z kolei
wyraźny ślad jego myśli znajdziemy najpierw w piśmiennictwie francuskim, dzięki
tłumaczeniom i licznym wydaniom Myśli o wychowaniu, potem w Holandii i w kolej
nych krajach95. Odnajdziemy go (a wraz z nim Montaigne’a) u J.-J. Rousseau w jego
sławnym pedagogicznym dziele Émil, ou De l ’éducation [1762], dzięki czemu po
średnio Locke uzyska pierwszą adaptację swoich poglądów w Polsce96. Nasze rodzi
me tłumaczenie i recepcję myśli Locke’a zawdzięczamy pijarowi Edmundowi Truskolawskiemu [1781], a następnie Janowi Znosko [1801], były to jednak tłumaczenia
z przekładu francuskiego. Bezpośredni przekład z oryginału angielskiego pojawił się
w Polsce dopiero w XX wieku za sprawą filozofa-etyka Mariana Heitzmana [1931]97.
Wiek XVII posiadał już w przestrzeni idei swojego wczesnego propagatora zmian
w podejściu do wychowania w osobie Comeniusa, rzecznika poglądowości w na
uczaniu oraz powszechności edukacji, jednak jego oddziaływanie jako dydaktyka
było w tamtej epoce zawężone do kręgu nauczycielskiego. Dopiero Locke, popular
ny w całej Europie Zachodniej dzięki swym traktatom filozoficznym (posiadający
zresztą w swej bibliotece główne dzieła Comeniusa), przyczynił się do upowszech
nienia zainteresowania dziedziną edukacji, czyniąc z troski o staranne wychowanie
oświeconych i cnotliwych obywateli powinność rodzicielską, od której wypełniania
zależeć będzie rozwój i pomyślność kraju. Ten wątek dostrzegą edukacyjni działacze
polscy, w tym skupieni wokół reform Komisji Edukacji Narodowej. Warte uwagi
jest to, że pierwotnie zakreślona przez Locke’a jako rodzicielska domena spraw wy
chowawczych, w wydaniu polskich reformatorów (i nie tylko ich98) zostanie zdatnie
przeformułowana i wyzyskana dla celów edukacji publicznej, by tą drogą wpłynąć
na dopracowanie się rodzimej elity, zdolnej do przebudowywania i unowocześniania
kraju w walce z jego zacofaniem cywilizacyjnym.
95 Pierwsze tłumaczenie dokonane przez Pierre’a Coste’a ukazało się we Francji już w 1695 roku na
podstawie pierwszego wydania angielskiego z zachowaniem anonimowości, która dotyczyła większości
tekstów Locke’a z wyjątkiem Essays Concerning Human Understanding. W następnych latach Coste
przebywał w Anglii jako tutor dzieci Lady Masham, przygotowując się też do tłumaczenia pod okiem
autora głównego jego imiennego dzieła, a także drugiego poprawionego wydania Some Thoughts Con
cerning Education. Pierwsze wydania w innych krajach to: Holandia - 1698, Niemcy - 1708, Szwecja
- 1709, Włochy (z fr.) - 1735, Polska (z fr.) - 1781; zob. J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 65-67;
J.L. Axtell, Introduction, s. 98-104.
96 Z uwagi na bardziej rozpowszechnioną znajomość języka francuskiego w polskim społeczeństwie,
bowiem sam przekład Emila (dokonany przez W. Husarskiego) ukazał się dopiero w latach trzydziestych
XX wieku. Jeszcze późniejszą recepcję w Polsce miał M. Montaigne; pierwszy wybór jego pism (czyli
fragmenty Prób) ukazały się dopiero w 1911 roku, zob. T. Żeleński (Boy), Wstęp, [w:] M. Montaigne,
Próby, PIW, Warszawa 1957. Był zatem skazany na obecność przez całe wieki tylko z drugiej ręki, a więc
w interpretacji innych autorów, w tym m.in. Rousseau czy Locke’a. Nieliczni korzystali z oryginalnych
tekstów przywożonych z zagranicy.
97 Zob. Książka o edukacji dzieci z francuskiego na polski język przełożona, 1781, a następnie O edu
kacji dzieci przez Jpana Locke z angielskiego języka na francuski, a teraz z francuskiego na polski prze
łożone, 1801. Niniejsza praca opiera się na tłumaczeniu M. Heitzmana.
98 Np. reforma kolegiów Sorbony, podjęta przez jej rektora jansenistę Ch. Rollina (Rozprawa o stu
diach szkolnych, 1726-1728), wprowadzająca do starego modelu łacińskiej szkoły, pod wpływem nauk
Locke’a, zmiany w programie i metodzie pracy z uczniami; zob. S. Kot, Historia wychowania, t. 1,
s. 356-360.
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Wpływ Locke’a zaznaczył się już wyraźnie w reformie szkolnictwa pijarskiego
podjętej przez Stanisława Konarskiego; ów pisarz, pedagog i działacz polityczny,
dla którego ideałem był uczciwy człowiek i dobry obywatel (przypominający an
gielskiego dżentelmena)99, założył też w 1740 roku Collegium Nobilium, na wzór
rozpowszechnionych już w Europie akademii rycerskich i kolegiów szlacheckich,
przeznaczone dla dzieci szlachty, kształcące światłych Polaków, promotorów po
stępu w służbie krajowi. Ślad poglądów angielskiego liberała odcisnął się również
w funkcjonowaniu założonej przez Stanisława Augusta w 1766 roku Szkoły Rycer
skiej, przygotowującej do służby publicznej i wojskowej, z Adamem Czartoryskim
jako jej komendantem100. Natomiast wśród działaczy Komisji Edukacji Narodowej
zainspirowanych myślą Locke’a warto wskazać Antoniego Popławskiego, wywo
dzącego się z Collegium Nobilium, autora projektu pt. O rozporządzeniu i wydo
skonaleniu edukacji obywatelskiej projekt [1775], oraz Stanisława Piramowicza,
współtworzącego kilka projektów reform, propagatora szkolnictwa ludowego i au
tora ważnej pracy pt. Powinności nauczyciela w szkołach parafialnych [1787]101.
W późniejszym okresie wpływ autora Myśli o wychowaniu daje się dostrzec w pracy
Jędrzeja Śniadeckiego pt. O fizycznym wychowaniu dzieci [1805]102 pisanej dla wy
chowawców i rodziców. Te i inne wątki z myśli Locke’a, głównie zalecające staran
ność w kształceniu charakteru moralnego, cnót obywatelskich i rozumu, dbałość
o kondycję fizyczną oraz unowocześnienie programu i metod nauczania, wpisały
się w oświeceniowe projekty reformatorskie, różnie realizowane w poszczególnych
krajach, ale podyktowane troską o wychowanie i kształcenie młodzieży jako spra
wami o wysokiej randze ważności w rzędzie dóbr publicznych103. Później aura wo
kół jego idei będzie powoli przygasać na korzyść innych zamysłów bądź kostnieć
w koleinach przyjętych interpretacji.
W badaniu recepcji myśli Locke’a nie można pominąć jeszcze trzech osób, któ
re w różny sposób, ale jednak wyraźnie tworzyły, pozostając w ścisłej relacji do
Locke’a. Są to kolejno: Anthony Ashley Cooper III hrabia Shaftesbury, wychowa
nek Locke’a, liberał pozostający w wyraźnej opozycji do swego nauczyciela, kreśląc
wzór „artysty życia”; Szkot George Turnbull, który choć w sensie politycznym bliż
szy był republikanizmowi niż liberalizmowi, wiele zaczerpnął z Locke’a, formułu
jąc własną koncepcję reformy klasycznej humanistycznej edukacji104; oraz Benjamin
99 Zob. jego De viro honesto et bono cive (Mowa o kształtowaniu uczciwego człowieka i dobrego
obywatela), tłum. F. Bizoń, [w:] F. Bizoń, Historia wychowania, Lwów 1913, s. 176-185, oraz tegoż,
Ustawy szkolne, tłum. W. Germain, M. Arct, Kraków 1925. Zob. S. Kot, Historia wychowania, t. 1,
s. 366-401.
100 Zob. A.K. Czartoryski, Katechizm rycerski, oprac. H. Mościcki, Gebethner i Wolff, Warszawa
1925; S. Kot, Historia wychowania, t. 2, s. 47-50.
101 Zob. G. Piramowicz, Powinności nauczyciela oraz Wybór mów i listów, oprac. K. Mrozowska,
Ossolineum, Wrocław-Kraków 1958.
102 Zob. J. Śniadecki, O fizycznym wychowaniu dzieci, oprac. Wincenty Okoń, Wydawnictwo Aka
demickie Żak, Warszawa 2002.
103 Zob. K. Mrozowska, Wstęp, [w:] G. Piramowicz, Powinności n a u czyciela ., s. LIII-LXII.
104 Zob. G. Turnbull, Observations upon Liberal Education [1742], red. T.O. Moore Jr, Liberty Fund,
Indianapolis 2003.
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Franklin, który liberalne idee Locke’a wkomponował w swój model mieszczanina,
obywatela wolnej demokratycznej Ameryki105. Przybliżmy wybrane wątki jednej
z tych koncepcji, dla której punktem odniesienia była myśl Locke’a.

Locke a Shaftesbury
Wychowany pod okiem przyjaciela rodziny Anthony Ashley Cooper III hrabia Shaf
tesbury (1671-1713), pozostając wiernym wigowskiemu środowisku politycznemu
swego dziadka i opiekuna106, jednocześnie w szerszych poglądach filozoficznych od
biegł daleko od stanowiska zajmowanego przez Locke’a i właśnie na tym polu zapre
zentował oryginalną myśl, która dla wielu pozostaje inspirującą do dziś107. Shaftesbu
ry poszedł drogą nieprzetartą przez Locke’a, znajdując w naturze i człowieku obok
dobra rys piękna, do którego dostęp jest możliwy w przeżyciu zachwytu, uniesienia,
czyli entuzjazmu, tak zdecydowanie odrzucanego w koncepcji Locke’a. Stan unie
sienia może oczywiście przybrać karykaturalnie przerośnięty kształt, prowadzący do
zaślepienia i wyłączenia władzy rozumu, czego przykładem były niektóre ówczesne
grupy religijne, jednak Shaftesbury argumentował, że właściwą odpowiedzią na fana
tyzm nie są represje, ale kpiarstwo i dowcip. Tam, gdzie entuzjazm i przesąd traktuje
się łagodnie, nie mają one szansy urosnąć do takich rozmiarów, by stały się okazją do
przelewu krwi i prześladowań. Jak pisał: „rozum nigdy nie może osiągnąć swobody
tam, gdzie śmieszności odebrano wolność”108. Nie ma takiej świętości, wobec której
miałby być wyłączony zdrowy osąd rozumu, stąd wielkim błędem jest gwarantowa
nie prawem panowania ortodoksyjnej doktryny, a także ton fałszywej powagi, który
tej władzy towarzyszy. Dla Shaftesbury’ego taki sposób traktowania religii, jakoby
w imię rangi spraw wiążących się ze zbawieniem duszy, ale tak naprawdę ujawnia
jący zły humor (nastrój), przypisujący Bogu surowość i gniew, grożenie wiecznym
potępieniem, czyni ją „wielce tragiczną i staje się w rzeczywistości przyczyną wielu
nieszczęsnych tragedii na świecie”109; może też prowadzić do ateizmu. Bez względu
na ekstrema entuzjazmu, znając na nie antidotum (ów dowcip, ale i rozsądek), Shaf
tesbury broni obecności tego doświadczenia w życiu człowieka, bo otwierającego na
piękno, które z kolei daje możliwość dostrzeżenia harmonii, ładu, a stąd celowości
natury. Natura, tożsama z Bogiem, jest tu widziana jako całość przeniknięta idealnym

105 Zob. B. Franklin, Proposals Relating to the Education o f Youth in Pensylvania [1749], [w:] tegoż,
Writings, The Library of America, s. 323-344; B. Franklin, Autobiography, red. W.J. Black, Classics
Club, New York 1941; B. Franklin, Wybór pism moralnych, 1845.
106 Jak to ujmuje M. Ossowska, był wigiem, czyli liberałem z urodzenia, wychowania i przekonania,
zob. Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 135.
107 Z jego myśli czerpali Szkoci (Hutcheson, Turnbull, Hume), francuscy filozofowie oświecenia
(Voltaire, Rousseau, Diderot, który napisał rozprawę Essai sur le mérite et la vertu [1745] w nawiązaniu
do jednego z dzieł Shaftesbury’ego), niemieccy romantycy (Schiller), Kant.
108 A.A.C. Shaftesbury, List o entuzjazmie, [w:] tegoż, List o entuzjazmie. Moraliści, tłum. A. Grzeliński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2007, s. 36.
109 Tamże, s. 43.
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porządkiem, gdzie wszystko co jest, jest po coś, stanowiąc dobro110. Przeżycie entu
zjazmu ma swe oparcie we wrodzonej władzy umysłu zwanej przez Shaftesbury’ego
zmysłem wewnętrznym (inward sense), który przyjmuje postać zmysłu moralnego,
uzdolniającego do odróżniania między dobrem i złem, cnotą i przywarą, a także sma
ku (taste) estetycznego, pomocnego w odróżnianiu piękna i brzydoty.
Wśród tekstów, które napisał111, nie ma niestety wyodrębnionej pracy pedagogicz
nej, jest jednak podkreślana waga wychowania, bowiem zmysł wewnętrzny, choć
wrodzony, wymaga, by go rozwijać. Obok dobrej natury oraz nabytej umiejętności
wglądania w siebie, tolerancyjne wychowanie, które kształtuje wielkoduszne uspo
sobienie i właściwie ukierunkowuje pragnienia i skłonności112, to istotny czynnik
rozwoju i doskonalenia zmysłu wewnętrznego, odpowiedzialnego za sposób wartoś
ciowania rzeczywistości i wybór drogi życia. Kształtowanie osobowości, charakteru,
wewnętrznej postawy to proces, który Shaftesbury rozpisuje na całe życie człowieka,
najpierw z pomocą wychowawców, później już do końca prowadzony samodzielnie.
Autorowi równie mocno jak na niezależności i samodzielności myślenia, władzy ro
zumu uwolnionej od zewnętrznej ingerencji i środków przymusu oraz tolerancji re
ligijnej (w czym dorównywał kroku współczesnym sobie liberałom, wzbraniającym
się przed zakładaniem „kajdan wyobraźni i dysputom” i regulowaniem „ludzkich po
glądów i religijnych przekonań czy obaw”113), zależało też na podtrzymywaniu uczuć
społecznych, z życzliwością na czele i poczuciem więzi z ludzkim światem. Był
przekonany, że kontakt z pięknem w połączeniu z pracą nad sobą, wglądem w siebie,
daje człowiekowi możliwość doświadczenia bezinteresowności oraz harmonii i to
nie tylko w odniesieniu do piękna, ale też wobec innych, wobec natury, uzdalniając
zarazem do aktywnego uczestnictwa w budowaniu społecznych formacji i zaangażo
wania w losy tego świata.
Z tego opisu wyłania się obraz człowieka (wzór osobowy), którego Shaftesbury
nazywa artystą, virtuoso, koneserem, „architektem własnego życia”. Zbliżamy się
doń, gdy uczymy się omijać cienie piękna i dobra, dążąc w głąb do źródła, „by oglą
dać pierwotne formy i porządek w tym, co duchowe”, „w samym sobie pokłada
jąc trwałe i pewne podstawy porządku, pokoju i zgody”114. Z takim nastawieniem,
życzliwi, bezinteresowni, nie potrzebujemy, a nawet nie powinniśmy kierować się,
czyniąc dobro, względem na karę i nagrodę (i tę doczesną, i tę wieczną), lecz raczej
pozostawać w zgodzie z własną wolą i poczuciem, by „oddać doskonałość temu,
110 Zob. H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości. Z historii filozofii wartości,
Ossolineum, Wrocław 1975, s. 27.
111 Wyróżniają się wśród nich takie tytuły, jak: A Letter Concerning Enthusiasm [1707], An Inquiry
Concerning Virtue and Merit [1699 - wersja robocza], Sensus Communis: An Essay on the Freedom o f
Wit and Humour [1709], The Moralists - A Philosophical Rhapsody [1709] czy Soliloquy or Advice to
an Author [1710]. Te i kilka innych prac ukazały się razem, przygotowane przez autora do druku w 1711
roku w pracy zbiorowej pt. Characteristics o f Men, Manners and Opinions, Times, etc. (kolejne posze
rzone wydanie w 1714 roku ukazało się już po śmierci filozofa). Zob. A. Grzeliński, Wstęp, [w:] A.A.C.
Schaftesbury, List o entuzjazmie. Moraliści, s. 5-26.
112 Zob. A.A.C. Shaftesbury, Moraliści, [w:] tegoż, List o entuzjazmie. Moraliści, s. 113.
113 Tegoż, List o entuzjazmie, s. 35.
114 Tegoż, Moraliści, s. 181.
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komu się służy”. Dla Shaftesbury’ego motyw kary i nagrody, nawet jeśli się pojawia
i motywuje nas do działania moralnego, powinien spełniać swoją rolę tylko warun
kowo, do momentu gdy zostanie zastąpiony bardziej wzniosłym nakazem uwalnia
jącym od „niewolniczego stanu ku wspaniałomyślnej i serdecznej służbie”115. Wola
człowieka, kierując się cnotą, której istota polega na właściwej dyspozycji czy też
odpowiednim uczuciu wobec moralnych przedmiotów dobra i zła116, musi uznawać
ją, a „nawet być z nią tożsama jako z czymś, co samo z konieczności jest dobrem”117.
W przeciwnym razie buduje się przyszłe życie „na gruzach cnoty”, ale w takim razie,
według Shaftesbury’ego, „zdradza się w ogóle boskość i religię”, „w szczególności
zaś czyniąc z nagrody i kary zasadnicze pobudki do spełniania obowiązku, obala
się religię chrześcijańską, a jej najwspanialszą zasadę, zasadę miłości, podważa się
i odrzuca”118. Przy zastosowaniu bezinteresowności, podstawy doświadczenia este
tycznego w relacji do działania moralnego, jedyną zasługą moralną okazuje się więc
czystość intencji i włożony wysiłek w czynione dobro. Kolejny raz wybrzmiewa
w tej koncepcji, jak ważną rolę ma do spełnienia wewnętrzna postawa człowieka i jej
ukierunkowanie, nastawienie; to ono ostatecznie będzie decydowało o tym, co jest
w człowieku dobre, a co złe119. Shaftesbury występuje jednak z pozycji optymisty
metafizycznego, zakłada więc, że trudno byłoby znaleźć osobę całkowicie pozba
wioną dobrych uczuć (good affection), a więc zarazem z gruntu złą czy pozbawioną
cnoty (wszak każdy jest wyposażony w zmysł moralny). Jednak dopóki człowiek
nie widzi niczego więcej poza swoim własnym, prywatnym dobrem, faktem jest,
że nie odkrył jeszcze ładu i harmonii natury, której jest częścią, w tym przynależąc
do szerszej społeczności (rodziny, miasta, narodu). Społeczeństwo, relacje między
ludzkie, towarzyskość to naturalny stan dla człowieka, stąd bycie egoistą oddala go
od natury, przybliża zaś aktywne włączanie się w życie społeczne jako obywatela na
zasadzie „powszechnej jedności, współzależności i sympatii wszystkich rzeczy”120.
Opowiedzenie się po stronie piękna w kontaktach międzyludzkich i radowanie
się nim nie jest możliwe poza tym, co dobre dla bliźnich121. Czy takie nastawienie
jednak, wsparte entuzjazmem, doszukujące się harmonii i piękna w naturze, motywu
jące do doskonalenia siebie i przywracania ładu i proporcji w świecie, jest możliwe
do przekazania innym? Czy nie podpada ono pod prawo nastroju, a więc zmienność
i ulotność? Najwyraźniej pozytywne nastawienie do natury miał sam Shaftesbury
(pamiętajmy, że pisał swoje dzieła w wieku młodzieńczym), dostrzegając w człowie
ku istotę z wrodzonym zmysłem moralnym, nakierowaną bądź zdolną do kierowania
się w życiu dobrem. M. Ossowska, spoglądając krytycznym okiem, nazwie je „wish-

115 Tamże, s. 104.
116 A. A.C. Shaftesbury, An Inquiry Concerning Virtue and Merit, [w:] tegoż, Characteristics o f Men,
Manners, Opinions, Times, vol. 1, red. J. Robertson, Grand Richards, London 1900, s. 258.
117 Tegoż, Moraliści, s. 101.
118 Tamże, s. 107. Odpowiedzią na tę ocenę może być praca J. Seiferta Istota i motywacja moralnego
działania, tłum. S. Frącz, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 1984.
119 A. A.C. Shaftesbury, An Inquiry Concerning Virtue and Merit, s. 250.
120 Tegoż, Moraliści, s. 149.
121 Tamże, s. 178.
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full thinking”122, co bowiem począć, jeśli się ma odmienne nastawienie do natury
człowieka, choćby to, które reprezentowali Hobbes czy Mandeville, przykładając
człowiekowi miarę z przewagą przywar i uczuć egoistycznych? Jest to jednak zarzut,
który po głębszym zastanowieniu daje się łatwo stępić, bowiem Shaftesbury nie my
ślał, by entuzjazm człowieka miał unieważnić w nim władzę rozumu, przeciwnie - to
rozum zawiadujący wszystkim ma dawać zgodę i miarkować nastrój, porządkować
afekty, tak by kierować myśli ku wzniosłym celom (często wbrew skłonnościom,
co zarazem zwiększa moralną zasługę). Miłość, życzliwość, bezinteresowność to
stany emocjonalne, które są nośnikiem znaczenia, a ich efektem jest dobro, rozum
nie powinien więc być im przeciwny, tym bardziej że racjonalne motywy działa
nia moralnego nie sięgają rewirów piękna. Zdrowo myślący rozum doceni walory
doświadczenia estetycznego i nastroju, potrzebne jest tylko odpowiednie, tj. akcep
tujące, nastawienie do własnych uczuć jako źródła sensu (zabrakło go empiryście
genetycznemu Locke’owi).
Pedagogika liberalizmu zapoczątkowana przez Locke’a otrzymała więc pierwszą
korektę w postaci włączenia w zakres starań o pełny rozwój dziecka również wycho
wania estetycznego. Nawiąże do tego George Turnbull, później J.S. Mill, choć naj
wyraźniej o ten wymiar ludzkiego życia upomną się pisarze romantyczni (np. Frie
drich Schiller), a w XX wieku fenomenologia i pedagogika kultury. W odniesieniu
do liberalizmu ta propozycja jawi się jako pożyteczna, bo rozjaśnia jego wizerunek
zbudowany na fundamencie chłodnego rozumu i purytańskiej cnoty trzymającej straż
nad ludzkimi uczuciami i namiętnościami. Pozostaje jeszcze pytanie o status dobra
i piękna, a mianowicie, czy są tu traktowane jako zamienniki, czy jednak jedno z tych
dóbr ma rolę wiodącą. Za pierwszą wersją przemawia ujmowanie zarówno dobra, jak
i piękna jako harmonii, za drugą zaś przyjmowanie założenia o wrodzonym zmyśle
moralnym, i to jest chyba mocniejszy argument.
Na koniec warto przytoczyć wypowiedź Shaftesbury’ego o dwóch rodzajach filo
zofii, generujących dwa odmienne sposoby myślenia o świecie. Jedna z nich według
niego wywodziła się od Sokratesa, druga zaś od Demokryta, przy czym pierwsza
„nakazywała działanie, skupienie się na sprawach publicznych, religii etc., druga
zaś wszystko to wyszydzała i doradzała bezczynność i odsunięcie od ludzi”. I da
lej, „skoro pierwsza z nich utrzymywała, że zarówno społeczeństwo, jak dobro i zło
mają swą podstawę w naturze, zaś sama natura ma swe znaczenie i sens, by tak rzec,
ma swój rozum i jest dobrze zarządzana i kierowana przez jeden prosty i doskonały
rozum. Filozofia drugiego rodzaju szydziła z tego i czyniła z opatrzności i z pani na
tury zdziecinniałą starą babę. Dlatego pierwszą z tych filozofii powinno się nazywać
obywatelską, społeczną i teistyczną, drugą zaś jej przeciwieństwem”123. Shaftesbu122 Zob. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 150. Można tu jeszcze wskazać na
pewne symptomy pięknoduchostwa, wytworności i estetyzmu, tak mocno spojone z etosem arystokracji,
beneficjenta kultury wysokiej, w odróżnieniu od mniej zamożnych warstw społecznych skazanych na
bulwarową rozrywkową kulturę. Te społeczne ograniczenia w dostępie do kultury piękna nie przedaw
niły się zresztą do dziś, tym samym stawiając propozycję Shaftesbury’ego w rzędzie tych, które mają
ograniczony zakres oddziaływania.
123 Cyt. za: A. Grzeliński, Wstęp, s. 10.
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ry umieszczał siebie oczywiście w pierwszej grupie filozofów, razem z platonikami
z Cambridge, natomiast w grupie drugiej widział Descartes’a, Hobbesa i Locke’a.
Pod wpływem platoników traktował dobro w kategoriach wiecznego, niezmiennego
porządku, sprzeciwiał się hedonizmowi, a także doceniał rangę rozumu w kierowaniu
ludzkimi działaniami, jednak równolegle dowartościował ludzkie uczucia, traktując
je jako konieczny i decydujący składnik osobowości moralnej. Pokładanie nadziei
w dobrej naturze człowieka umożliwiło mu też ostatecznie osadzenie moralności na
gruncie niezależnym od religii, choć niesprzecznym z nim124.

Locke we w spółczesnym odbiorze
Badania Friedricha Augusta Arnstädta wokół dorobku czterech klasyków pedagogi
ki: F. Rabelais, M. de Montaigne’a, J. Locke’a i J.-J. Rousseau dokumentowały zgod
ność w wielu punktach ich myślenia o wychowaniu. W opracowaniu i rozwinięciu
dokonanym przez R.H. Quicka płaszczyznę porozumienia między nimi budowały
takie założenia, jak: 1. skierowanie uwagi na pojedyncze dziecko, czego konsekwen
cją jest mniejsze zainteresowanie kwestią edukacji i wychowania powszechnego;
2. obniżenie rangi kształcenia umysłowego i wyniesienie na pierwszą pozycję virtus oraz kształtowania charakteru; 3. ważność wychowania fizycznego; 4. potępienie
surowości w relacjach z dziećmi połączone z żądaniem, by nawet przy pracy dzieci
mogły czuć się szczęśliwe; 5. krytyczne podejście do szkół dużych rozmiarów; 6. ak
centowanie w osobie opiekuna-edukatora w większym stopniu mądrości niż samej
uczoności; 7. potępienie w nauczaniu metod, które nie uczą ja k myśleć, tylko co
wiedzieć bądź zapamiętać; 8. nauczanie z pierwszej ręki, czyli głównie na podstawie
zmysłów i własnego doświadczenia; 9. włączenie podróży do procesu wychowania.
R.H. Quick uzupełnił tę listę jeszcze dwoma punktami: 10. wykorzystanie zabawy do
celów edukacyjnych; 11. uzupełnienie kształcenia o naukę rzemiosła125.
Według P. Gaya z kolei, Locke dziś może przyciągać uwagę wszystkich tych,
„którzy szukają filozofii uznającej ważność doznań bez zaniedbywania w ich obrębie
przeżycia doskonalenia siebie/pracy nad sobą, kładącej nacisk na uznanie dziecię
cych potrzeb bez ignorowania wagi dyscypliny, przekonującej o związkach uczenia
się z moralnością bez negowania wartości ciężkiej pracy, szukającej odpowiedniej
dla przyszłej kobiety i mężczyzny formy przystosowanej i współgrającej ze współ124 Por. Z. Drozdowicz, Filozofia Oświecenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 40.
125 R.H. Quick, Introduction, s. lviii-lix. Jako odpowiednik tych badań na gruncie polskim można
widzieć podjętą przez W.M. Kozłowskiego próbę oceny miejsca Locke’a na mapie wielkich idei peda
gogicznych czasów nowożytnych rozwijanych przez trzy postaci: Comeniusa, Rousseau i Pestalozziego.
Za najważniejszą zdobycz pedagogiki Locke’a uznając: „1. zmierzające ku celom życiowym skierowa
nie całego wychowania, a zwłaszcza wykształcenia; 2. podniesienie znaczenia wychowania moralnego
w stosunku do intelektualnego” (Stanowisko Locke’a, s. 10); doceniając też jego argumentowanie za
rozpoczynaniem wczesnej nauki i uczenia w oparciu o ciekawość, a nie przymus i za uczeniem sa
modzielności w myśleniu i kierowaniem się racjami rozumu, a nie uleganiem pobudkom zmysłowym,
i tak uznawać go będzie na mapie myśli pedagogicznej jako zajmującego miejsce między Comeniusem
a Rousseau; zob. tamże, s. 5.

102

Pedagogika klasycznego liberalizmu w dw ugłosie John Locke i John Stuart Mill

czesnym światem, a jednak niezapominającej, że owa odpowiedniość wymaga zna
jomości klasyki oraz duchowej wrażliwości”126.
Idąc dalej, ze stanu debaty wokół dorobku i znaczenia myśli Locke’a w dzie
dzinie wychowania warto wyłuszczyć dwa stanowiska zasługujące na szczególną
uwagę, które tu proponuje się postawić naprzeciw siebie; jedno artykułowane przez
Amy Gutmann w pracy Democratic Education [1987], drugie przez Nathana Tarcova
w Locke’s Education fo r Liberty [1984]. Dla Gutmann traktującej zagadnienia wy
chowania i edukacji jako składowe szerszego projektu, a mianowicie normatywnej
teorii politycznej, zamysł Locke’a to przykład uosabiający jedną z trzech głównych
i rywalizujących z sobą teorii politycznych, które proponuje nazywać trzema koncep
cjami państwa. Są to: paternalistyczne państwo resp. państwo jako rodzina (the fa 
mily state), państwo rodzin (the state o f families) i państwo jednostek (the state o f
individuals); każda naznaczona jednostronnością i niepełnością, stąd propozycja
Gutmann, by je uzupełnić o czwartą koncepcję: demokratyczne państwo edukacji
(the democratic state o f education)111. Oczywiście łatwo odszukać w tej grupie po
mysł Locke’a postawiony tu w opozycji z jednej strony do koncepcji Platona, z dru
giej - J.S. Milla (o którym będzie mowa w dalszym rozdziale). Jakie niedoskonałości
posiada według Gutmann państwo rodzin Locke’a? Jej zdaniem główny brak tego
modelu polega na oddaniu sprawy wychowania dzieci w całości w ręce rodzin z pomi
nięciem wpływu państwa (które sprowadzone tu zostaje jakoby do świadczenia usług
w dziedzinie edukacji na rzecz rodzin). Rodzice zaś, bezsprzecznie pierwsi wycho
wawcy swoich dzieci, wyposażeni w prawo do decydowania o treściach i sposobach
ich formowania i kształcenia, są głównie zainteresowani, by przekazać i wpoić swe
mu potomstwu własny system wartości, swoją wiarę, czego przejawem niejednokrot
nie może być izolowanie się środowiska rodzinnego od myślących bądź wierzących
inaczej czy uczenie nietolerancji względem reprezentujących inny system wartości
(skrajny przypadek izolowania się opisywany przez autorkę to kultura Amiszów).
Ponadto faktem jest, iż w niektórych rodzinach dzieci nie tylko nie są objęte opieką,
ale stają się obiektem deprawowania, demoralizacji i krzywdzenia ze strony najbliż
szych. Stąd, wobec zadań, jakie autorka stawia wychowaniu, tj. uczenia postaw to
lerancji i wzajemnego szacunku w relacjach z innymi ludźmi, choć różniących się
poglądami na temat spełnionego życia, akceptowania pluralizmu w dziedzinie sy
stemów wartości, uczenia sztuki deliberacji oraz wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych dzieci ze środowisk o niższym kapitale społecznym, rodziny mogą
być tylko jednym z czynników realizujących ten ambitny i szeroko zakrojony plan
zadań wychowawczych w społeczeństwie demokratycznym, drugim powinno być
państwo i cały system publicznej edukacji128.
126 P. Gay (red.), John Locke on Education, s. 15. W tej wykładni interpretacyjnej podkreśla się sy
tuowanie myśli Locke’a jako z jednej strony rewolucyjnej, niosącej odmienione widzenie wychowania
z windowaniem pozycji dziecka, z drugiej jednak mocne zakorzenienie i podtrzymywanie więzi z trady
cją w miejscach, które na to zasługują. Niniejsza praca zachowuje tę linię interpretacyjną, rozciągając ją
także na myśl J.S. Milla.
127 Zob. A. Gutmann, Democratic Education, s. 22.
128 Tamże, s. 28-33.
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Taki przykład interpretacji pedagogicznej i liberalnej myśli Locke’a pokazuje jed
nak łatwość, z jaką przychodzi nam współczesnym schematyzowanie poglądów tego
myśliciela, na szczęście autorka zastrzega sobie, iż wybór trójki filozofów i włącze
nie ich do swojej klasyfikacji nie są równoznaczne z wkomponowaniem doń całości
ich poglądów, te bowiem mogą wyrastać poza owo zaszeregowanie. W przypadku
Locke’a na pewno tak jest, choć paradoksalnie pożyteczne może się dziś wydać
przypominanie tego liberalnego pryncypium związanego z rodzicielską odpowie
dzialnością za rozwój i wychowanie swoich dzieci, której nie zastąpi żadna inna
agenda. Ważniejsze jest jednak trzymanie się linii rozumowania i wysiłek w odczy
tywaniu z niej intencji samego myśliciela, całość zaś trzeba umieszczać w kontekście
historycznym właściwym dla piszącego. Epoka końca XVII wieku to czas rodzącej
się siły mobilnego, zaradnego mieszczaństwa na gruzach feudalnych struktur ekonomiczno-politycznych i społecznych układów rozpisanych na użytek uprzywile
jowanych przez urodzenie grup społecznych, to czas autorytarnych rządów, wojen
religijnych, represji politycznych. Wywody Locke’a wyrosłe z niezgody na ten stan
rzeczy129, uzasadniające prawa obywateli do wolności, gruntowanie nowego rozu
mienia państwa jako władzy opartej na umowie społecznej, wyposażanie obywateli
w prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa w celu zrzucenia jarzma autorytarnej
władzy, wyzwalanie oświeconych umysłów spod podległości różnym porządkom
władzy i autorytetu, prawo do wolności wierzeń, głoszenia opinii i do prywatności to
argumentacja, która mogła znaleźć podatny grunt w krajach podległych w XX wieku
reżimom komunistycznym (odpowiednikom siedemnastowiecznych tyranii), ingeru
jącym w sferę prywatną życia obywateli, ich wierzenia, w tym w wychowanie dzieci,
narzucającym światopogląd komunistyczny jako oficjalną wykładnię interpretacji
świata, odbierającym obywatelom ich własność prywatną i poczucie niezależności.
Szczególnie dotyczy to Polski, która wcześniej doświadczała jeszcze podległości
władzy zaborców, stąd pokładanie nadziei w prawach rodzin. Siła czerpana z kultury
rodzinnej, swoisty familizm, w tym kraju stał się wykładnią dobrze ugruntowaną, bo
umożliwiającą przetrwanie tożsamości tak jednostek, jak i narodu, gnębionego przez
obcą bądź pozbawioną legitymizacji społecznej władzę130.
Niejako w odpowiedzi na tezy Gutmann wokół zamysłu Locke’a sytuuje się sta
nowisko N. Tarcova, oddające również punkt widzenia piszącej te słowa. Znając
mianowicie pogląd tego liberalnego pisarza o nadrzędnej roli kształcenia charakteru
w dziele wychowania, za którym w kolejności sytuuje się roztropność i dobre wy
chowanie, a na końcu dopiero wykształcenie, niekoniecznie może dziwić objęcie
wykonaniem tego zadania głównie rodziców. Gdyby państwo miało rządzić na tym
polu, a więc np. kształtować charakter moralny dzieci, przeczyłoby to podstawo
wym ideom głoszonym przez Locke’a w odniesieniu do rządu i władzy, które starał
się jak najbardziej okrawać na rzecz praw i przestrzeni samostanowienia obywateli.
Nieingerowanie w prywatną sferę życia swych obywateli, w ich wierzenia, obyczaje,
a przez to w sposób wychowania potomstwa to znaki rozpoznawcze rodzącego się
129 Zob. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 81.
130 Zob. K. Wrońska, Rodzina chrześcijańska jako środowisko budowania społeczeństwa obywatel
skiego, s. 177-199.
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liberalizmu, stawiającego na wolność osób od nieuzasadnionych roszczeń władzy
i prawo do własnej koncepcji życia. Przenoszenie obowiązku wychowania dzieci
w ręce rodziców było też, jak wiemy, reakcją Locke’a na niezadowalający stan ów
czesnego modelu edukacji szkolnej, ostro przez niego postponowanego, stąd pro
pozycja adresowana do majętnej części społeczeństwa, by się od publicznej oferty
kształcenia uniezależnić przez wynajęcie prywatnego nauczyciela. Dzisiejszy kon
tekst sprawy jest zgoła inny; pomimo krytyki stanu szkolnictwa traktujemy je jako
dobro publiczne, powołane do służenia naszym dzieciom i społeczeństwu. Jednak
stopień, w jakim w społecznej świadomości współczesnych ustalił się konsensus na
podział i wydzielenie obszarów wychowania, zgodnie z którym rodzina i stowarzy
szenia wyznaniowe są odpowiedzialne głównie za wychowanie moralne i religijne,
natomiast szkoła - za kształcenie i wychowanie społeczno-obywatelskie, to ślad libe
ralnego dziedzictwa ideowego, w tym zasługa samego Locke’a131.
Tarcov odnosi się też do tych współczesnych interpretacji myśli Locke’a, któ
re zniechęcają do niej przez etykietowanie jej takimi określeniami odnoszącymi się
do oferowanej przez niego wizji moralności, jak przyziemność, egoistyczny mate
rializm, naiwne oparcie się na racjonalizmie czy naturalnej cnocie i przebrzmiały
kalwinizm. Nie zgadzając się z taką afiliacją, Tarcov przekonuje, że Locke „kon
struuje nowoczesny zestaw moralnych cnót”, wśród których są m.in. uprzejmość,
hojność, sprawiedliwość oraz szacunek i współczucie, „choć czyni to, opierając się
na egoistycznej i hedonistycznej psychologii. Stawia na szczodrość wobec innych,
ale jednocześnie nie zapomina o miłości własnej, dumie i namiętności”132. Jego ra
cjonalizm i etyka wyrzeczenia miały znaleźć ujście i zastosowanie nie gdzie indziej
jak w codzienności, poddane kryterium użyteczności i praktycyzmu. Dzisiejsze ega
litarne i zasobne społeczeństwa Zachodu czerpią z dobrodziejstw uzyskanych dzięki
tej filozofii moralnej, choć przez krytyków jest ona szufladkowana jako burżuazyjna,
służąca interesom klasy średniej. W dobie globalnego kryzysu doświadczanego dziś
przez te liberalne społeczeństwa przyzwyczajone do konsumpcji i bezpośredniej gra
tyfikacji, etyka Locke’a wsparta na cnotach samoograniczenia, pracowitości i odwa
gi może się okazać pożytecznym rozwiązaniem, o ile potrafimy jeszcze odtworzyć
w sobie ten typ wartościowania. Dla niego, przypomina Tarcov, były one podsta
w ą indywidualnej wolności i pomyślności, które cenimy podobnie jak on. Dziś jego
chłodne, twarde i zdroworozsądkowe wskazania, połączone ze zdystansowaniem
się wobec uczuć, wyobraźni, namiętności, cielesności, a nawet piękna oferowane
go przez sztukę, mogą razić, ale dobrze jest pamiętać, że miało to służyć, jak pisze
Tarcov, ochronie naszej równej wolności i uchronieniu się przed byciem tyranem
bądź czyimś poddanym. Racjonalność i panowanie nad sobą, trzymające w karbach
nasze namiętności i wyobraźnię, są właściwym zabezpieczeniem przed uleganiem
władzy innych, podsycanej ambicją i próżnością133. Jeśli więc degraduje się pogląd
Locke’a na temat ludzkiego życia jako pozbawiony rangi, to według Tarcova jest to
131 Zob. N. Tarcov, L ocke’s Education fo r Liberty, s. 210; W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika
w dobie przemian kulturowych, tłum. J. Kochanowicz SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 19-39.
132 N. Tarcov, Locke’s Education fo r Liberty, s. 210.
133 Zob. tamże, s. 211.
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niesprawiedliwe tak wobec Locke’a, jak i liberalizmu oraz nas samych, jako w pew
nej mierze na nim wyrosłych i korzystających z jego spuścizny, choć za cenę utraty
niektórych arystokratycznych symboli i smaku.
Pedagogika liberalizmu w kształcie zaproponowanym przez J. Locke’a to pro
pozycja opisu wychowania w kategoriach znaczącego doświadczenia ludzkiej egzy
stencji. Trudno byłoby ją zaklasyfikować jako po prostu stosowaną filozofię liberali
zmu, choć została prześwietlona jego wolnościową perspektywą i wrażliwością. Tym
bardziej daleko jej do bycia przykładem liberalizmu pedagogicznego, bo nie chodzi
w niej o zwykłą liberalizację procesu wychowania. Rozważania Locke’a o wycho
waniu to integralna część jego filozofii wolności, wnosząca nowe światło do całości
jego myśli skoncentrowanej wokół człowieka i obywatela. Jeśli za jej trwałe punk
ty uznajemy: indywidualizm z zachowaniem moralnego wymiaru bycia z innymi
ludźmi i tworzenia wspólnot, w tym społeczeństwa obywatelskiego; krytykę ideo
logii i różnych odmian fanatyzmu; tolerancję religijną i wolność w wyborze drogi
dobrego życia; praktycyzm i utylitaryzm; pochwałę życia cnotliwego, roztropnego
i dbałego o dobre imię, podstawy zaufania i ładu społeczno-politycznego, to dzię
ki włączeniu doń refleksji o wychowaniu otrzymujemy jeszcze jeden ważny punkt.
Odnosi się on do rozumienia dziecka jako istoty pretendującej do bycia rozumną,
wolną i odpowiedzialną osobą, wobec której dorośli winni są okazywania szacunku
i troski. Wychowanie to uprawnienie każdego dziecka, a obowiązek rodziców jako
pierwszoplanowych wychowawców to proces, który powinien przebiegać w duchu
respektu dla prawa natury, a więc na podstawie obserwacji i poznania natury (zadat
ków) każdego dziecka z osobna oraz łagodnego traktowania, nakierowanego na wy
posażenie i ukształtowanie moralnego charakteru, krytycznego rozumu i wrażliwości
społecznej, czyli fundamentów wolności osoby i obywatela. Wychowanie to drzwi
do wolności.

Rozdział III
JOHN STUART MILL I ROZWINIĘCIE PEDAGOGIKI
KLASYCZNEGO LIBERALIZMU

1. James i John Stuart Mill na tle epoki. Jamesa Milla
utylitarny zam ysł pedagogiczny
Jak kierunek myślenia pedagogicznego nadany przez Locke’a, a zainspirowany fi
lozofią wolności będzie się rozwijał, jakich znajdzie kontynuatorów? W sposób sy
stematyczny w kolejnym rozdziale zostanie poddane sprawdzeniu i porównaniu, na
ile główne punkty tej myśli, a wyodrębnia się ich pięć, tak a nie inaczej rozrysowane
przez Locke’a, będą podejmowane przez kolejnych filozofów z kręgu kultury anglosa
skiej pielęgnujących przywiązanie do idei wolności, a jednocześnie włączających się
otwarcie do dyskursu o wychowaniu i edukacji. W tym miejscu zaś warto zapowie
dzieć samo pojawienie się nowych znaczących aktorów na tej scenie w czasie odda
lonym o półtora wieku od pierwowzoru myśli. Próba znalezienia ich wcześniej w tym
obszarze nie udała się. Być może ów dystans czasu był z kolei potrzebny, by mogło się
dokonać jakościowe rozwinięcie koncepcji, a nie tylko kolejne nawiązanie do ugrun
towanego stanowiska i jego dalsza recepcja. Interesujące wydaje się skonfrontowanie
tej dużo późniejszej, bo rozpisanej na potrzeby społeczeństwa angielskiego XIX wie
ku, reformatorskiej myśli, choć w dalszym ciągu mieszczącej się w ramach klasyczne
go liberalizmu z siedemnastowieczną myślą „założycielską” Locke’a. Na owej scenie
znajdzie się głównie John Stuart Mill, choć trudno byłoby pominąć także wkład Jame
sa Milla. Ile będzie w tych nowych propozycjach kontynuacji tradycji, a na ile nastąpi
zerwanie ze źródłem, będące zapowiedzią zmiany spojrzenia na sprawy wychowania?
Zakłada się, że proporcje będą rozłożone na korzyść ciągłości myślenia, o ile mamy
myśleć o wspólnej klasycznej podstawie stanowiska liberalnego, w odróżnieniu od
współczesnych jego odmian, często zrywających z Locke’owską bazą bądź stających
doń w opozycji. Obaj Millowie wyróżniali się dużą aktywnością w życiu publicznym,
nie wyłączając sfery polityki, i jednocześnie zaangażowaniem filozoficznym i nauko
wym, nadającym ton klimatowi intelektualnemu swojej epoki. Dodatkowe włączenie
w ciąg zainteresowań tematu wychowania i edukacji pozwalało również całą tę dzie
dzinę bardziej nagłaśniać i czynić kwestią o randze spraw publicznych (choć zarazem
w obronie zachowania jej prywatnej i rodzinnej specyfiki).
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John Stuart Mill to postać mająca dla pedagogiki znaczenie szczególne, choć nie
tyle wprost, przez zapłodnienie myśli pedagogicznej nowymi koncepcjami wyrażo
nymi in extenso w pismach (tych akurat w interesującej nas materii spraw wycho
wania nie zostawił zbyt wiele), ale głównie przez świadczenie sobą jako przykładem
zrealizowania planu wychowawczego zaprojektowanego przez własnego rodzica
i niewyparcia się tego wpływu. Lektura dużych partii Autobiography [1873] może
rodzić skojarzenie z wglądaniem do wnętrza laboratorium, w którym prowadzono
eksperyment, a główny uczestnik tego procesu po jego zakończeniu otwarcie zdaje
sprawę z jego przebiegu i ocenia stan końcowy, a więc w tym wypadku sam autorski
zamysł pedagogiczny i pożytek, jaki z jego wprowadzenia w życie wyniósł w wyni
ku poddania się owym eksperymentalnym zabiegom kształtującym. Również mowa
rektorska, Inaugural Address at St. Andrews [1867]1, którą J.S. Mill wygłosił w dwa
lata po objęciu tego zaszczytnego urzędu, zdaje się pieczętować zasługi ojca jako
sumiennego nauczyciela, wprowadzającego swego syna od wczesnych lat w skarb
nicę wiedzy. Czytamy bowiem o wartości gruntownego i szerokiego wykształcenia
(a nie wąsko specjalistycznego) i o pożytku, jaki rozległa wiedza ma do spełnienia
tak w życiu jednostki, umożliwiając jej samodoskonalenie, jak i w życiu społecznym,
przez otwieranie drzwi rozwojowi i postępowi cywilizacyjnemu, w którym to dziele
uniwersytet powinien mieć wydatny udział.
Paradoksalnie, zarówno autor pomysłu, chłodno i w wykalkulowany sposób
wprowadzający w życie swój „oświeceniowy” zamysł kształtowania drugiej osoby,
jak i jego odbiorca poddany działaniom z zewnątrz, to promotorzy wolności, działa
cze społeczni, publicyści i filozofowie utożsamiani z sympatią po stronie radykalne
go skrzydła na scenie brytyjskiego parlamentaryzmu i sami określający się mianem
filozofów praw i wolności jednostki2. Jednak utopijna ambicja Jamesa Milla i wiara
w moc wychowania, która zainspirowała go do rozpisania projektu wychowawczego
systematycznie wprowadzonego w życie w odniesieniu do syna Johna, swą prowe
niencją sięga w większym stopniu radykalnego utylitaryzmu oraz oświeceniowych
idei niż liberalizmu, głoszonych w podobnym tonie np. przez Claude’a A. Helvétiusa czy Roberta Owena. Jak pisze Francis A. Cavenagh, ów projekt był wspólnym
dziełem Jamesa Milla i Jeremy’ego Benthama, którym jako zdeklarowanym utylitarystom zależało na wcieleniu w życie głoszonych przez nich ideałów, a najlepszym
i najskuteczniejszym instrumentem w realizacji tego celu wydało im się metodycznie
rozpisane i systematycznie wprowadzane w życie wychowanie. Do eksperymentu
posłużył im trzyletni John3. Takiego „inżynierskiego” czy wręcz „hodowlanego” na
stawienia do wychowania trudno byłoby się spodziewać po klasycznych liberałach,
1 Zob. F.A. Cavenagh (red.), James & John Stuart Mill on Education, s. 132-198.
2 Zob. G. de Ruggiero, The History o f European Liberalism, s. 93-108 i jego charakterystyka dzia
łalności radykałów angielskich, stawiających się w opozycji zarówno wobec wigów, jak i torysów w ta
kich kwestiach, jak większy interwencjonizm państwa, powszechność prawa wyborczego czy reforma
edukacji, ale kontynuujących liberalną orientację na prawa jednostki jako nienaruszalną zasadę nadrzęd
ną wobec innych, a w powiązaniu z utylitarystycznym nastawieniem hamującą rewolucyjność ruchu.
3 W cel owego zamysłu wprowadza przytaczana przez Cavenagha wypowiedź: „to leave the poor
boy a successor worthy o f both of us”, zob. F.A. Cavenagh, Introduction, [w:] tegoż (red.), James & John
Stuart Mill on Education, s. viii.
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i o ile zostanie tu włączone pedagogiczne stanowisko J.S. Milla, to na pewno nie
może zapowiadać ono kontynuacji takiego sposobu myślenia. Mill junior będzie po
stulował drogę wychowania bliższą porządkowi natury”4. Gdyby takie nastawienie
miało być nową wykładnią w obrębie liberalizmu, tak różną od Locke’owskiej, mie
libyśmy dowód na zerwanie z podstawą, a w tym przypadku chyba jednak można
próbować mówić o jej rozbudowie. J.S. Mill nie podzielał utopijnej wiary w moc
wychowania, zostawiając miejsce na twórcze siły natury i wolność, stąd bliższy był
liberalnym przekonaniom i jego zasadom. Świadczy o tym choćby fakt, że utylita
ryzm, którego nigdy się nie wyrzekał, uzyskał jednak pod jego wpływem nową po
stać (dla niektórych niemieszczącą się już w ramach doktryny), a rozległą działalność
publiczną, naukową i publicystyczną prowadził już pod nowym szyldem, w następ
stwie młodzieńczego przełomu, głosząc koncepcje daleko odbiegające od wykładni
benthamowsko-millowskiej, także w dziedzinie pedagogiki.
Eksperyment wychowawczy Jamesa Milla można oceniać jako udany w tym sen
sie, że jego uczestnik udowodnił, iż potrafił zrobić użytek z nabytej tą drogą wie
dzy i umiejętności oraz bronić wartości liberal education w całości wykształcenia.
Jednak intelektualny wkład J.S. Milla w historię idei, w tym w rozwój koncepcji
liberalnych i pedagogicznych, będzie się wiązał nie tyle z kontynuacją myślenia
ojca, ile z jej twórczym przetworzeniem i wprowadzeniem na nowe tory. Przykład
udanego wdrażania w praktykę zamysłu pedagogicznego, wydawałoby się, powinien
być przez pedagogów traktowany w kategoriach sukcesu, tak jednak nie jest, i ów
przypadek Millowski raczej nie był w gronie pedagogów oceniany w ten sposób. Syn
nie wyrzekł się dziedzictwa ojca, uczciwie i rzetelnie zdał w Autobiography relację
z systematycznej pracy, którą ojciec wykonał w odniesieniu do syna w myśl przyję
tych założeń i w zgodzie z wyrozumowaną powinnością rodzicielską. Ten rozdział
w życiu, gdy J.S. Mill był kształtowany przez ojca, miał swój koniec; początek no
wego rozdziału około dwudziestego roku życia był już rozpisany inną, własną ręką.
Pierwotnym zamysłem w niniejszej pracy było wydobycie ze sprawozdania z by
cia wychowywanym jakiegoś modelu pozytywnej koncepcji wychowania, jednak
skrajność tego opisu świadcząca o totalnej jednostronności całego procesu pozbawia
złudzeń co do możliwości wkomponowania tej relacji w Locke’owski model wy
chowania (traktowany tu jako pierwowzór pedagogicznej myśli liberalnej), brakuje
w niej bowiem podmiotu wychowania, o który tak dopominał się Locke, jest tylko
przedmiot wychowania poddany zaplanowanym działaniom z zewnątrz. I co cieka
we, wydaje się, że odbiciem tego swoistego doświadczania własnego dzieciństwa,
w którym mało było miejsca na indywidualne, na miarę dziecka, współtworzenie go,
jest propozycja J.S. Milla, którą kieruje on właściwie nie do dzieci i ich rodziców5,
ale do dorastających już samodzielnie młodych ludzi i osób dorosłych. W tej pro
4 Jak cytuje go Cavenagh: „it is better to let Nature have her way”, zob. tamże, s. x.
5 Do wychowawców kierował James Mill zarówno przykład własnej praktyki pedagogicznej, jak
i teoretyczną próbę w postaci artykułu pt. Education, który w całości potwierdzał jego utylitarystyczne
podejście do wychowania jako instrumentu w rękach ludzi służącego szczęściu („the end of Education
is to render the individual, as much as possible, an instrument of happiness, first to himself, and next to
other beings”, zob. F.A. Cavenagh [red.], James & John Stuart M ill on Education, s. 1).
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pozycji kluczowe miejsce zajmują pojęcia autonomii i samodoskonalenia, a więc te
cele, których nie może postawić sobie dziecko prowadzone przez rodziców i wycho
wawców, ale człowiek u progu swej dorosłości, stający przed wyborem własnej drogi
życia i nadawania mu kształtu zgodnie z osobiście wybraną koncepcją samorozwoju.
Wraz z myślą J.S. Milla pedagogika klasycznego liberalizmu otrzymuje swoje roz
winięcie; o ile jej podstawy w odniesieniu do wychowania dziecka nakreślił J. Locke,
o tyle zręby jej koncepcji samowychowania uzyskujemy dzięki pisarstwu J.S. Milla.
Obaj filozofowie nawiązują do tradycji brytyjskiego empiryzmu, nie należy jednak
z tego wyciągać wniosku o jakimś podstawowym związaniu czy naturalnym ciążeniu
liberalizmu w kierunku empiryzmu (choć faktycznie aprioryzm w praktyce częściej
korelował z politycznymi poglądami przeciwników liberalizmu, konserwatyzmem)6.
Podobnie nie jest z pewnością uprawnione utożsamiać liberalizm z utylitaryzmem,
choć jeśli dołączamy do kanonu liberalnej myśli pedagogicznej, obok Locke’a, do
robek J.S. Milla, to myślenie utylitarne nie może być z niego wyłączone, stając się
jedną z propozycji porządkowania problemów natury moralnej, na tle różnych gło
szonych przez liberałów poglądów w dziedzinie etyki7. W wersji J.S. Milla, autora
dzieła Utilitarianism [1863]8, będzie to jednak złagodzona wersja utylitaryzmu, po
zbawiona hedonistycznej, ilościowej wykładni oceny działań ludzkich na podstawie
zasady użyteczności skierowanej na zapewnianie przyjemności, a więc szczęścia
jak największej liczbie ludzi. Podobnie jak w przypadku J. Locke’a, którego zamysł
etyczny został wzbogacony o obiektywizujący nadrzędny element boskiego źród
ła prawomocności norm, czym bronił się przed zarzutem redukcjonizmu przypisy
wanego liberalizmowi w wersjach utylitarystycznych9, u J.S. Milla można mówić
o analogicznym poszerzeniu perspektywy. Dzieje się tak dzięki wprowadzeniu jakoś
ciowego, obok ilościowego, kryterium oceny przyjemności przyczyniających się do
szczęścia (i niekoniecznie poddających się mechanicznemu rachunkowi szczęścia),
a także dzięki sprzężonemu z nim odwołaniu do kategorii samodoskonalenia, czy
li dojrzałej formy autonomicznego życia człowieka jako realizacji ideału pojętego
w kategoriach celu samego w sobie.

6 Taką opinię wygłaszał sam J.S. Mill, zob. R. Ludwikowski, J. Woleński, J.S. Mill, Wiedza Po
wszechna, Warszawa 1979, s. 21. Poza wpływem empiryzmu pozostawał nurt społecznego liberalizmu,
w Wielkiej Brytanii reprezentowany m.in. przez takie postaci jak Thomas Hill Green czy Leonard Hobhouse. Z jeszcze większym zróżnicowaniem pod względem ogólnofilozoficznych przesłanek liberalizmu
mamy do czynienia w myśli kontynentalnej.
7 Dziewiętnastowieczny liberalizm, zwłaszcza brytyjski, pod wpływem myśli J. Benthama i J. Milla
uzyskał wyraźne oblicze utylitarne, co - jak zaznacza G. Sartori - utrudniało nawiązywanie dialogu
z innymi nurtami, stając się jednym z czynników, które wywarły wpływ na przylgnięcie do liberalizmu
negatywnych konotacji; zob. tegoż, Teoria demokracji, s. 453-460.
8 W Autobiography, [w:] Collected Works o f John Stuart Mill, vol. 1, Liberty Fund, Indianapolis,
s. 81-83, pisze on o użyciu przez siebie po raz pierwszy terminu „utylitaryzm”, gdy tą nazwą wyróżnił
towarzystwo dyskusyjne założone przez siebie w 1823 roku, a złożone z młodych ludzi, których łączyło
przyjmowanie zasady użyteczności jako miary w etyce i polityce; dopiero później określenie posłużyło
jako nazwa wyodrębnionej już i rozwijającej się, znów z udziałem Milla, koncepcji etycznej.
9 Zob. J. Dunn, Western Political T h e o r y ., s. 40-42; G. de Ruggiero, The History o f European
Liberalism, s. 108; G. Sartori, Teoria demokracji, s. 453-460.
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Benthamowsko-millowska ortodoksyjna odmiana utylitaryzmu określająca
mianem dobrych te czyny, które przyczyniają się do osiągania szczęścia jako celu
ludzkich dążeń, za czym kryje się wszystko to, co powiększa stan liczebny, czyli
quantum przyjemności, i minimalizuje zakres cierpień10, przeniesiona na grunt pe
dagogiki znalazła swoje odbicie w artykule Jamesa Milla pt. Education z 1818 roku,
opublikowanym w dodatku do piątego wydania Encyclopedia Britannica11. O ile za
pośrednictwem syna dzięki Autobiography możemy poznać praktyczną stronę poglą
dów Jamesa Milla na sprawę wychowania, o tyle ów artykuł prezentuje zamysł ściśle
teoretyczny, wywiedziony z zasad utylitaryzmu i asocjacjonizmu. Warto poświęcić
mu chwilę uwagi, choć ta linia koncepcyjna znajdzie się poza zasadniczym wykła
dem myśli pedagogicznej klasycznego liberalizmu, a to głównie z powodu reduk
cjonizmu, którego w tym przypadku nie ma jak przekroczyć. Jeśli jedynym celem
samym w sobie jest przyjemność, a nadrzędną zasadą działania staje się użyteczność,
której wszystko łącznie z wolnością, moralnością i wychowaniem jest podporząd
kowane, to powstająca na takich podstawach pedagogika bardziej będzie przypomi
nać pedagogikę hedonizmu bądź utylitaryzmu niż pedagogikę liberalizmu. Nie jest
wykluczone, że ów zamysł da się wybronić jako liberalny (zgodnie z założeniem,
że istnieje wiele odmian liberalizmu), ale nie jest to zadanie stawiane w niniejszej
pracy. To raczej początek jeszcze innej szkoły myślenia liberalnego (można ją na
zwać benthamowsko-millowską), która ewentualnie mogłaby posłużyć za podstawę
rozwinięcia wokół niej odpowiadającej jej koncepcji wychowania, włącznie z inte
resującą nas tutaj dziedziną wychowania moralno-społecznego. Sytuowałaby się ona
z pewnością, podobnie jak Locke’owska, po przeciwnej stronie wobec naturalizmu
J.-J. Rousseau i na nim konstruowanym modelu liberalizmu edukacyjnego, wnosząc
zarazem radykalnie utylitarystyczną wykładnię formułowania celów wychowania12.
Znając teoretyczne podejście Jamesa Milla do zagadnienia wychowania, łatwiej jest
zrozumieć sens eksperymentu pedagogicznego, któremu poddał swego pierworod
nego syna (który z kolei włączany był do ciągu wychowywania swojego młodszego
rodzeństwa). Łatwiej jest też poznać szersze spojrzenie Johna Stuarta na ów zamysł,
podwójnie wyrażone, z jednej strony na poziomie praktyki - w postaci w miarę
obiektywnego zdania sprawy z tego etapu w życiu, gdy podlegał prowadzeniu i kie
rownictwu ze strony ojca, przyznając się do momentu kryzysu czy przesilenia oso
bowościowego, którego wynikiem był zwrot egzystencjalny i wybór odmiennej od
10 Zob. szerzej J. Plamenatz, The English Utilitarianism and M ill’s Utilitarianism, Basil Blackwell,
Oxford 1949, s. 59-109.
11 Zob. A. Bain, James Mill. A Biography, Longmans, Green & Co., London 1882, s. 247, cyt. za:
F.A. Cavenagh (red.), James & John Stuart Mill on Education, s. 199.
12 Można próbować szukać dla tej koncepcji miejsca także w obrębie współczesnego nurtu edukacji
demokratycznej, choć jej główna amerykańska propagatorka A. Gutmann nie przywołuje w tym celu sta
nowiska J. Milla, wiążąc go przede wszystkim z utylitaryzmem (zob. tejże, Democratic Education, s. 7).
Radykalizm polityczny Milla, który odgradza tak mocną linią demarkacyjną świat dziecka i rodziny od
sfery publicznej, ekonomii i polityki, broniąc wolności tylko w tym drugim obszarze, ułatwia też głosy
krytyki, które np. wypowiadane przez przedstawicieli feminizmu, zarzucają liberalizmowi podtrzymy
wanie nierówności w stosunku do wybranych mniejszości, w tym w relacji do kobiet i dzieci, np. w imię
prawa do prywatności; zob. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, s. 463-478.
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założonej przez ojca wizji szczęśliwego życia, zaś na poziomie teorii - w postaci
patrzenia na rozwój osoby dopiero od momentu, gdy uwalnia się ona od podległości
rodzicielsko-wychowawczej innych, otwierając drzwi procesowi samodoskonalenia.
Czy rezygnacja z zabrania przez Johna Stuarta głosu na temat wychowania dzieci,
niejako „wzięcie w nawias” tej fazy życia i skupienie się na samowychowaniu, nie
jest w tym przypadku jakąś formą niezgody na postać wychowania kreśloną ręką
Jamesa Milla? Nawet jeśli nie jest to w pełni uzasadniona teza, wskazuje ona pośred
nio, iż głównym zainteresowaniem Johna Stuarta pozostaje wolność, dlatego jeśli
zabrakło dla niej miejsca w doświadczeniu życiowym dziecka, nie ma też potrzeby
teoretycznego wglądania w ten obszar rzeczywistości. Linia demarkacyjna między
dorosłością a dzieciństwem u obu Millów jest zaznaczona w sposób wyraźny, a ko
rzystanie w całości z praw do wolności jest uprawnieniem odnoszącym się tylko do
osób pełnoletnich13. Warto przybliżyć tę koncepcję, w której tak mało miejsca zostało
wyznaczone wolności, pomimo że głosił ją radykał.
Punkt ciężkości zostaje położony u Jamesa Milla na teorię wychowania, bazę
i klucz do dobrej praktyki. Znając cel ludzkich działań, tj. pragnienie szczęścia, i do
stosowując do niego właściwe środki, biorące się ze znajomości wszystkich czynni
ków (natury fizycznej i umysłowej) wspomagających bądź utrudniających osiąga
nie tego celu, można opracować systematyczny plan wychowawczy dostosowany
do wieku dziecka (choć dostępny także dla dorosłych), polegający na wyposażeniu
w takie ciągi myśli i uczuć (przypominające reguły gramatyczne, których znajomość
jest podstawą używania języka i formułowania sensownych wypowiedzi), które wio
dą do mądrości i cnoty, skutecznych instrumentów w osiąganiu szczęścia. Optymizm
pedagogiczny bijący z tej teorii14ma swoje ugruntowanie głównie w asocjacjonizmie
i sensualistycznym empiryzmie autora, który wierzył, idąc za takimi oświeceniowy
mi myślicielami jak Helvétius, Condillac, Hartley czy Bentham, że można kontro
lować i kierować całym przebiegiem rozwoju człowieka, wykształcając właściwe
nawyki, a wygaszając inne dzięki sterowaniu doznaniami przyjemności i przykrości,
zatem kojarząc rzeczy godne poznania z przyjemnością, utrwalając te powiązania,
a osłabiając te, które nie wiodą do szczęścia. Radykalny utylitaryzm sprzężony z tym
myśleniem przez swoje nastawienie w stronę jak najszerszego udziału społecznego
w szczęściu jeszcze umacniał ów optymizm, stąd obecne u J. Milla polityczne po
stulaty upowszechnienia edukacji i poprawy warunków bytowych niższych warstw
społecznych jako czynników postępu i wzrostu cywilizacyjnego15. Ponadto mówiąc
o wychowaniu, miał on na myśli jak najszersze znaczenie tego pojęcia, zawierające
13 „Niepełnoletniość” wiązała się u J.S. Milla nie tylko z niedorosłością w znaczeniu wieku biolo
gicznego, ale także w sensie społecznym - jako pozostawaniem w stanie nieucywilizowania („barbarzyń
stwa”), do tego dochodziło jeszcze kryterium poczytalności.
14 Jak pisał: „if education does not perform everything, there is hardly anything which it does not
perform: that nothing can be more fatal than the error o f those who relax in the vigilance of education”,
zob. J. Mill, Education, s. 29.
15 Dalej: „That, at least, all the difference which exists between classes or bodies of men is the effect
of education, will, we suppose, without entering into the dispute about individual distinctions, be readily
granted; that it is education wholly which constitutes the remarkable difference between the Turk and
the Englishman, and even the still more remarkable difference between the most cultivated European
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odniesienie do wszystkiego, co może mieć wpływ kształtujący na umysł człowieka,
łącznie z bodźcami o charakterze nieintencjonalnym, a także spoza obszaru wpły
wów międzyludzkich czy społecznych. I tylko przy tak szerokiej wykładni jego
rozumienia wychowanie może się stać skutecznym instrumentem w służbie osią
gania szczęścia, gdyby bowiem zawęzić je tylko do oddziaływania tradycyjnymi,
„szkolnymi” środkami w okresie podlegania procesowi kształcenia, jego znaczenie
byłoby o wiele bardziej ograniczone16. Tę całość zamierzonych i niezamierzonych
oddziaływań tworzą głównie dwie grupy czynników: natury fizycznej i moralnej.
Po stronie fizycznych warunków, które powinno się kontrolować i uwzględniać
w planowaniu działania pedagogicznego, autor Education umieszczał zdrowie, siły
witalne, temperament, wiek, płeć wychowanka, a następnie ogólne warunki mate
rialne i społeczne rodziny, w tym problem biedy, wielodzietności i przeciążenia pra
cą fizyczną w kategorii istotnych czynników utrudniających osiąganie właściwych
celów wychowania17.
W dziedzinie spraw moralnych autor akcentuje wagę czterech starożytnych kar
dynalnych cnót, stwierdzając, że to, co im będzie sprzyjać, sprzyjać też będzie osiąga
niu szczęścia18. Na pierwszym miejscu plasuje się u niego inteligencja, którą omawia,
skupiając uwagę na dwóch jej składowych, tj. wiedzy (knowledge) i roztropności
(sagacity)19. To wyróżnianie dianoetycznej cnoty i stawianie jej przed etycznymi po
zwala lepiej zrozumieć tak mocne akcentowanie wagi kształcenia w jego pedago
gicznej koncepcji. Tym samym znajdujemy też mocne uzasadnienie dla jego starań
na rzecz umasowienia podstawowej edukacji w społeczeństwie angielskim, a także
zaangażowanie w sprawie powołania do istnienia nowego typu uniwersytetu w Lon
dynie, przeciwwagi dla średniowiecznych uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge
(University College London, 1826), czy w działalność Society for the Diffusion of
Useful Knowledge (1827). Tuż za inteligencją J. Mill umieszcza umiarkowanie (tem
perance) jako cnotę dającą siłę i panowanie nad pragnieniami i skłonnościami, które
and the wildest savage. Whatever is made o f any class o f men, we may then be sure is possible to be
made of the whole human race. What a field for exertion! What a prize to be won!”, tamże, s. 12.
16 Mill wyraźnie nawiązuje tu do Helvétiusa, wspierając się jego argumentami, gdy postuluje dba
łość o warunki, w jakich dziecko wzrasta od urodzenia, podkreślając wagę wczesnych doświadczeń
w jego życiu, utrwalających się w postaci dobrych i złych nawyków, które później trudno zatrzeć; tamże,
s. 27-28.
17 W tym miejscu warto wspomnieć o zaangażowaniu Milla seniora (w ramach stowarzyszenia West
London Lancasterian Association) na rzecz kompletnej organizacji sieci szkół w części Londynu (czego
śladem jest pamflet Schools fo r A ll z 1812 roku), a także wokół koncepcji tzw. Chrestomathic School
prowadzonej w oparciu o metodę monitorialną tj. uczenia się uczniów jeden od drugiego bez wskazówek
i pośrednictwa tutora, po wcześniejszym przeszkoleniu starszych tak, by mogli pracować z młodszy
mi uczniami. Tę inicjatywę podchwycił też sam J. Bentham, pisząc tekst Chrestomathia [1817], zob.
F.A. Cavenagh, Introduction, s. xiii-xiv.
18 J. Mill, Education, s. 33. Równie dobrze dałoby się tę konstatację zaklasyfikować jako kontynua
cję Arystotelesowskiego eudajmonizmu.
19 W klasycznym modelu pedagogiki liberalizmu, wedle zasad sformułowanych przez Locke’a, na
uka (learning) plasowała się na ostatnim miejscu, podobnie jak to będzie u Thomasa Arnolda (1795
-1842), angielskiego reformatora szkolnego wyróżniającego moralność wychowanków nad inne przy
mioty. Za F.A. Cavenagh możemy jeszcze wymienić B. Russella i jego listę wyróżników, z inteligencją
kolejny raz na końcu („vitality, courage, sensitiveness, and intelligence”), zob. tegoż, Introduction, s. xviii.
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nie zawsze służą szczęściu, a w odniesieniu do negatywnych bodźców, w postaci
wytrzymałości (fortitude), wyposażającej w odporność na ból i niedogodności losu.
Razem z inteligencją, czyli umiejętnością znajdowania i kierowania się w działaniu
najlepszymi możliwymi rozwiązaniami, hart (strength) jako moc kierowania sobą
stanowi wyposażenie osoby uzdolniające ją do osiągania szczęścia osobistego. Te
dwie spośród czterech „pożądanych jakości ludzkiego umysłu”20 wymagają dopeł
nienia cnotami społecznymi: sprawiedliwością (justice) i szczodrością (generosity).
Nie sposób bowiem w rachunku szczęścia nie uwzględniać szczęścia innych, stąd
wzgląd na dobro innych jawi się jako równie konieczne wyposażenie ludzkiego umy
słu, wyznaczające pole działań wychowawczych w kierunku liczenia się z racjami
i potrzebami innych, a nie tylko własnymi.
W celu ukonkretnienia ogólnych wskazań ze strony teorii umysłu i etyki fundu
jących naukę o wychowaniu J. Mill proponuje następnie wydzielić cztery obszary
praktyki, w obrębie których może się dokonywać realizacja założonych celów wy
chowania (ogniskujących się wokół wyróżnionych cnót) dzięki zastosowaniu odpo
wiednich, uzasadnionych naukowo metod. Zgodnie z przyjmowanym założeniem
0 rozłożonym w czasie kształtującym wpływie czynników docierających z różnych
stron, autor wymienia wychowanie domowe, „szkolne”, społeczne i polityczne jako
typy wychowania nieograniczające się tylko do okresu dzieciństwa, ale rozciągają
ce się również na dorosłość. Wychowanie domowe (domestic education) to domena
wpływu rodzicielskiego na dziecko, czas i miejsce na kształtowanie właściwych na
wyków i na ochronę przed negatywnymi bodźcami oraz przyzwyczajeniami. Autor
mocno podkreśla odpowiedzialność najbliższego otoczenia dziecka za wytwarzanie
się w tym okresie antypatii, uprzedzeń na podstawie utrwalanych nieadekwatnych
ciągów skojarzeń pomiędzy słowami i uczuciami a danymi obiektami (np. pogardy
1 lekceważenia kierowanych wobec jednych, a szacunku wobec innych), które póź
niej stają się częścią charakterystyki osoby, jej usposobienia, charakteru, poglądów
trudnych do skorygowania21. Podobnie, wiedząc o naturalnej tendencji człowieka do
doświadczania przyjemności i unikania przykrości, niekoniecznie udaje się rodzicom
tak rozporządzać tymi motywami, by zabezpieczać przed utrwalaniem się w dziecku
niecierpliwości i pożądliwości (w miejsce umiarkowania i wytrzymałości), a także
by rozwinąć w nim postawę życzliwości i liczenia się z dobrem innych ludzi, a nie
tylko własnym. J. Mill nie wkracza na pole praktyki, by zilustrować przykładami, jak
kardynalne cnoty uczynić częścią charakteru dziecka, pozostawia tę kwestię innym22.
Sam trzymał się ogólnych teoretycznych sformułowań, które w skrócie da się ująć
w postaci wskazania, by dobierając środki, bardzo uważnie prowadzić obserwację
przebiegu działania, kontrolować cały kontekst sytuacji i gromadzić doświadczenie
pod kątem efektów, mając na uwadze cel, a więc ukształtowanie w dziecku pozytyw
20 Tamże, s. xvii-xviii.
21 Por. M. Walzer, Polityka i namiętność, s. 14-20, podkreślający mocny wpływ rodziców na kształ
towanie się w dzieciach przekonań moralnych, politycznych i religijnych, najczęściej nieodbiegających
daleko od preferencji rodziców.
22 J. Mill, Education, s. 54, odsyła w tym miejscu np. do książek pisanych przez Mary Edgeworth
(1768-1849).
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nych skojarzeń wokół tego, co odpowiednie w życiu, negatywnych zaś wokół tego,
co szkodliwe i odgradzające od szczęścia (własnego i innych), a tym samym utrwa
lenie właściwych nawyków działania i postaw.
W wychowaniu „szkolnym” (technical education)23, przypadającym w dalszym
ciągu na lata życia niosące z sobą zależność od innych, J. Mill skupia uwagę głów
nie na pracy nad inteligencją dzięki kontaktowi z pożyteczną wiedzą o świecie,
ćwiczeniu umysłu i kształtowaniu roztropności. Powołując się na przykład Miltona
i Locke’a, którzy pomimo swych postępowych poglądów politycznych swą ofertę
kształcenia przygotowywali głównie dla ziemiańskiej warstwy społeczeństwa an
gielskiego, J. Mill zdaje sobie sprawę z faktu utrzymywania się półtora wieku później
podobnego zróżnicowania w przestrzeni edukacyjnej, dzielącej ofertę w zależności
od środowiska pochodzenia i stanu zamożności rodzin24. W artykule Education bę
dzie próbował argumentować z pozycji radykała za wzmożeniem wysiłków w kie
runku włączenia do edukacji wszystkich zdatnych do nauki dzieci na miarę ich moż
liwości i potrzeb życiowych, ze względu na wymierne korzyści, jakie niesie wiedza
i myślenie, przyczyniając się do postępu cywilizacyjnego tak w wymiarze indywi
dualnym, jak i społecznym. Ilustruje je przykładami wzmiankowanych wyżej ini
cjatyw, by powoływać tańsze w eksploatacji szkoły, opierając się na monitorialnym
systemie nauczania (który stosował sam w odniesieniu do swych dziewięciorga dzie
ci), bądź edukować dzieci w trakcie nauki zawodu. J. Mill nazwał szkodliwą, nawet
w wymiarze ekonomicznym, sytuację, w której dzieci i młodzież przed osiągnięciem
piętnastego-szesnastego roku życia muszą poświęcać swój czas w całości pracy za
robkowej, zamiast skupić się na nauce25. Tym samym przekonywał o wadze procesu
kształcenia i pożytku, jaki spełnia wiedza i roztropność w charakterze niezastąpio
nych narzędzi ułatwiających rozwój i osiąganie szczęścia26. Zdawał sobie jednak
sprawę z nawarstwionych barier (od finansowych po społeczne, polityczne i religij
ne), w tym oporu samych pracujących i ich rodzin, które oddalają w czasie realizację
23 Nie jest to wierne przełożenie angielskiego terminu, ale chyba najbliżej oddaje jego sens, bo cho
dzi tu o czas i miejsce poświęcone kształceniu, czyli edukacji formalnej jednostek, aczkolwiek nie za
wsze prowadzonej w szkole.
24 Zob. R. Aldrich, Education fo r the Nation, s. 20-21, wskazujący na utrzymujący się także w końcu
XX wieku stan podziału na dwa modele edukacji: national education w znaczeniu „common school for
a common culture”- zasługę radykałów z końca XVIII i początków XIX wieku w Anglii, którym udało
się ów system wprowadzić w życie w ciągu wieku, oraz model „which accepts the existence of natural
hierarchies in schools as in society at large”.
25 Zob. J. Mill, Education, s. 63. Dopiero w 1833 roku na mocy ustawy Factory Act prawo zakazało
zatrudniania dzieci poniżej dziewiątego roku życia i wprowadziło ograniczenia dotyczące liczby dopusz
czalnych godzin pracy dla „young persons” (od 13. r.ż. - max. 69 godz. tyg., nie więcej niż 12 godz.
w ciągu dnia) i dla starszych dzieci (od 9. do 13. r.ż. - 58 godz. tyg.); ze względu na społeczną wagę
tych decyzji G.M. Trevelyan nazwał ową ustawę „kartą dziecka z 1833 roku” („the children’s charter
of 1833”), zob. tegoż, Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii, tłum. A. Klimowicz, PIW,
Warszawa 1961, s. 517; zob. też S.J. Curtis, History o f Education in Great Britain, s. 229.
26 „If education be to communicate the art o f happiness; and if intelligence consists o f two parts,
a knowledge of the order of those events of nature on which our pleasures and pains depend, and the
sagacity which discovers the best means for the attaining o f ends; the question, whether the people should
be educated, is the same with the question, whether they should be happy or miserable”. J. Mill, Educa
tion, s. 60.
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zamysłu powszechnej edukacji, dodając doń jeszcze tę trudność, która polegała na
przekonywaniu na rzecz świeckiego (non-sectarian) zamiast religijnego jej kształtu
i oferowanych treści programowych. Dla tego typu idei J. Mill (i Bentham) nie był
w stanie uzyskać dużego poparcia, a co za tym idzie - brakowało partycypantów
(subskrybentów) gotowych finansować tego typu przedsięwzięcia27, jednak w tekście
autor nie ukrywa swej krytyki pod adresem wadliwego zarządzania edukacją (w tym
podległość strukturom kościelnym) oraz przestarzałych praktyk, podtrzymywanych
w większości funkcjonujących instytucji szkolnych, które psują całą konstrukcję, od
wodząc od zmierzania w kierunku postępu i stałego doskonalenia człowieka w jego
rozumnej naturze. Jak pisał: „instytucja służąca wychowaniu (education), która jest
wrogo nastawiona do postępu (progression), to najbardziej niedorzeczna i zła rzecz,
jaką umysł człowieka może stworzyć”28.
Dwa pozostałe obszary praktyki pedagogicznej omawiane przez J. Milla to sfe
ra wychowania społecznego i politycznego (social education i political education),
których zasięg rozciąga się na całe życie człowieka, ale najsilniej oddziałuje po za
kończeniu etapu edukacji formalnej, gdy młodzi ludzie wkraczają w dorosłość, ucząc
się życia na własny rachunek. Na tym polu przemawia on znów w taki sposób, że
trudno byłoby doszukiwać się u niego ściśle liberalnego nastawienia. Jest tu zapre
zentowana kolejna dawka asocjacjonistycznego utylitaryzmu, w myśl którego w re
lacji do społeczeństwa człowiek objawia swe oblicze nie tyle jako niezależny, samosterowny podmiot, ale jako jednostka społecznie uwikłana, której bardzo zależy na
społecznym uznaniu i akceptacji, dlatego stale dostrajająca się i adaptująca poglądy
i opinie wokół siebie dla komfortu bycia obdarzoną raczej szacunkiem i poważaniem
niż niesławą, dezaprobatą czy odrzuceniem. Na tej płaszczyźnie poglądy Jamesa
i Johna Stuartów będą się wyraźnie rozchodziły (na rzecz postulowania wolności
myśli i słowa oraz wobec tyranii opinii publicznej). Jednak z drugiej strony, wedle
Jamesa Milla, o ile poziom życia społecznego wskazuje na duży stopień zepsucia
i ignorancji, o tyle istotniejszy jest wpływ, jaki na charakterze i nawykach odcisnę
ło wcześniejsze i mocno formujące wychowanie domowe oraz edukacja formalna.
Być może taki mechanizm sprawdzał się w modelu mocno rozwarstwionego i zróż
nicowanego klasowo społeczeństwa angielskiego epoki wiktoriańskiej, stosującego
różne bariery, w tym edukacyjne, zabezpieczające przed przenikaniem wzajemnym
wpływów kulturowych pomiędzy warstwami społecznymi, dziś jednak, można są
dzić, że środowisku rodzinnemu trudniej jest uszczelnić się przed dopływem impul
sów niekoniecznie prorozwojowych, biegnących z różnym nasileniem z wielu stron
zhomogenizowanej w swym kształcie egalitarnej kultury konsumpcji29. Przyjmując
27 Większy wpływ i poparcie społeczne miały mocno już ugruntowane i szeroko zakrojone inicja
tywy zapoczątkowane w XVIII wieku i prowadzone przez różne wspólnoty wyznaniowe, a także osoby
świeckie na polu zakładania charity schools i „szkół niedzielnych”, zob. m.in. A.S. Turberville, English
Men and Manners in the 18th Century, Oxford University Press, New York 1964; T.W. Laqueur, Religion
and Respectability. Sunday Schools and Working Class Culture 1780-1850, Yale University Press, New
Haven-London 1976.
28 J. Mill, Education, s. 67.
29 Zob. tamże, s. 71, por. np. B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje doros
łych i połyka obywateli, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2008.
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za J. Millem, że generalną zasadą rządzącą relacjami jednostki ze społeczeństwem
jest potrzeba dostosowania się do środowiska, którego jest się częścią, nie da się wy
kluczyć sytuacji, w której negatywne wpływy środowiskowe będą miały tendencję
do przeważenia tych pozytywnych, biegnących od poszczególnych rodzin. Brakuje
w tym opisie także choćby wprowadzenia w aktywną sferę działania społecznego
i obywatelskiego, jako możliwych pól ćwiczenia cnót społecznych, o których obec
ność w życiu jednostek J. Mill tak się upominał. Skądinąd przy takim stawianiu spra
wy nie dziwi postulowanie przez angielskich radykałów większego udziału struktur
państwa w regulowaniu życia społecznego i rozwiązywaniu problemów społecznych,
w tym w przezwyciężaniu nędzy czy w zapewnianiu dostępu do podstawowej eduka
cji szkolnej wszystkim dzieciom. Na ile pozostawało to w zgodzie z klasyczną liberal
ną zasadą ograniczonej władzy państwa?
Dopełnieniem społecznej natury wpływów oddziałujących na jednostkę jest życie
polityczne, a dokładnie - model ustroju państwa i poziom kultury politycznej repre
zentowanej przez rządzących. W tym przypadku sformułowania autora w końcówce
artykułu poświęcone tej właśnie domenie spraw brzmią jeszcze dobitniej, wskazując,
iż poziom życia społeczeństwa i charakter ludzi ostatecznie będą się ugruntowywały
na podstawie działań podejmowanych przez klasę polityczną w danym kraju. Może
ona podtrzymywać w ludziach przekonanie wpajane już wcześniej, np. w domu ro
dzinnym, że inteligencja, panowanie nad sobą (self-command) i życzliwość to war
tości, które warto rozwijać i które faktycznie przyczyniają się do szczęścia, za spra
w ą działań polityków podejmowanych w imię dobra wspólnego, wzmacniających
społeczny aplauz i szacunek dla konkretnych inicjatyw wspierania talentów i celów
wartościowych społecznie w poczuciu służby ludzkości30. Tym samym pozostałe
„kręgi” wychowania zdają się uzyskiwać owe wzorcowe zharmonizowanie i mogą
współbrzmieć zgodnie, bądź nabywać potrzebną korektę w stosunku do dysfunkcjo
nalnie działających ogniw czy to na poziomie wychowania domowego, „szkolnego”
czy społecznego. Klasa polityczna danego kraju może jednak równie dobrze podko
pywać zabiegi wychowawcze podejmowane przez różne podmioty, gdy nie tylko nie
wspiera i nie nagradza działań wartościowych oraz talentów, ale wzmacnia i uczy
postaw egoizmu, serwilizmu, pochlebstw, korumpuje i utrwala niesprawiedliwe
praktyki w życiu publicznym. Wówczas charakter człowieka jest psuty niejako „od
góry”31, ale zarazem cała konstrukcja wychowania, której przypisywano tak ambitne
cele, nagle zostaje wyraźnie nadwerężona w swym pedagogicznym optymizmie. Po
zostawia to w czytelniku wątpliwość co do zasadności budowania koncepcji wycho
wawczej na podstawie założeń i celów asocjacjonistycznego utylitaryzmu (trudnych
do obrony przed zarzutem o mechaniczny redukcjonizm i instrumentalizm relacji
społeczno-politycznych32, niechroniących przed ryzykiem utopizmu ani totalizmu).
W przyjmowanym przez J. Milla rozumieniu wychowania brakuje odwołania do
wolności jako celu; jest ona razem z czterema opisanymi wyżej cenionymi cnotami
(zaczerpniętymi z klasycznej etyki) tylko środkiem do szczęścia, po które sięga on
30 Por. np. J. Raz, Morality o f Freedom, Clarendon Press, Oxford 1986, s. 161-162.
31 Zob. J. Mill, Education, s. 72-73.
32 Zob. J. Dunn, Western Political Theory..., s. 41-43.
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jako po instrumenty doń wiodące, ale przecież kalkulujący rozum pod wpływem róż
nych czynników zewsząd obecnych, nie wyłączając przesądów, zepsucia i ignorancji
czy też własnego egoizmu, może uznać inną drogę realizacji pragnień za korzyst
niejszą dla siebie niż na podstawie cnót społecznych sprawiedliwości i szczodro
ści33. Co więcej, samo wychowanie, rozumiane zresztą w tym ujęciu bardzo szeroko
- jako całość wpływów kształtujących człowieka w toku jego życia, jest tu także
traktowane jako środek w rękach ludzi, służący do formowania jednostek zgodnie
z uprzednio założoną wizją oświeconego człowieka i społeczeństwa. Chciałoby się
wobec zgody na tak wszechogarniające kształtujące wpływy wywierane na człowie
ka przypomnieć zasadę wolności, w tym przypadku dającą się sformułować w po
staci uprawnienia do bycia wolnym od intencjonalnego wywierania wpływu przez
„wychowawców” zainspirowanych ciągłą wolą oświecania bądź równie szczytnym
celem czynienia kogoś lepszym.
Dla Locke’a, którego warto w tym miejscu przypomnieć, kształtujące wywieranie
wpływu jednych na drugich mogło być usprawiedliwione tylko potrzebą zadbania
o uformowanie w dziecku charakteru moralnego, potrzebnego, by móc w dorosłym
życiu odpowiedzialnie korzystać z przyrodzonego prawa do wolności, przygotowu
jącego do samodzielnego działania w zgodzie z prawem rozumu. Wolność była tu
założona już na początku jako pragnienie cechujące każdego człowieka, przejawiane
już przez dziecko, ale z braku mocy charakteru kontrolowane rozumem dorosłych.
Rozwój dziecka był nakierowany na uzyskanie prawa do bycia autonomiczną jed
nostką, samowychowującą się, wolną od wychowywania przez innych. U J. Milla
tego przygotowywania gruntu pod bycie autonomiczną jednostką trudno by szukać
w przestrzeni wychowania. Chłodno kalkulujący rozum wychowawcy, nastawiony
na trenowanie i karcenie, nie uwzględniał w relacjach z wychowankiem nawet dozy
uczuć i ciepła, choć chciał wykształcić w wychowankach życzliwość dla innych, od
gradzał od kontaktu z rówieśnikami, wspólnych zabaw z nimi i zdrowej rywalizacji
z innymi, nie rozwijał w młodym organizmie sprawności fizycznej, podporządkowu
jąc wszystko pracy nad intelektem34. Dziś nazwalibyśmy to tresurą i pytalibyśmy, czy
w odniesieniu do wychowania mamy prawo stosować zasadę „cel uświęca środki”?
Trudno sobie wyobrazić, by osoba, która przez cały okres dzieciństwa i dorastania
była pozbawiona doświadczenia swobody zderzanej z przymusem, a później choć
posiadająca już prawo kontroli nad swym życiem, była poddawana wpływowi kolej
33 Możemy się też odwołać do sformułowania Benthama z The Rationale o f Reward, 1830, s. 260,
które częściej przytacza się w wersji sparafrazowanej przez J.S. Milla w tekście Bentham z 1838 roku
(„quantity of pleasure being equal, push-pin is as good as poetry”), w myśl którego w rachunku szczęś
cia ostatecznie gra rolę nie tyle jakość dobra, ile jego ilość (suma). Por. L. Kołakowski, Mała etyka,
[w:] O wartościach, normach i problemach moralnych. Wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli
i uczniów szkół średnich, oprac. M. Środa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 100-103.
34 Niektóre z tych cech utylitarnej teorii wychowania moralnego J. Milla analizowała E. Anderson,
wśród jej pozytywów wyróżniając akcentowanie potrzeby wzmacniania w wychowankach sympatii do
innych (choćby takimi środkami jak pilnowanie, by dzieci nie miały okazji do nabywania pogardy wo
bec osób z powodu ich odmiennej religii, statusu społecznego, wyglądu, poziomu zamożności itp.), zaś
wśród ograniczeń - surowość i nieuległość rodziców, dopuszczenie, by dzieci doświadczyły skutków
swych beztroskich zachowań zob. E. Anderson, John Stuart Mill, s. 344.
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nych „wychowawców”, którymi okazują się społeczeństwo i państwo, mogła mieć
dojrzałe pojęcie o wolności, i czy przy takim ujęciu sprawy w ogóle można mówić
0 byciu autonomiczną osobą. Jeśli wychowanie ma przygotowywać do wolności,
czy można osiągnąć ów cel bez odwołania do doświadczenia, czyli bez śladów jej
obecności w życiu dziecka?

2. Arystokratyczny liberalizm i demokratyzm Johna Stuarta
Milla jako wprowadzenie do rozważań o wychowaniu
Do słów M. Cranstona, że liberałem przyjmuje się nazywać osobę, która wierzy
w wolność, Lord Acton dopisał uwagę, że prawdziwy liberał traktuje wolność jako
cel, a nie jako środek35. Czy w takim razie John Stuart Mill mieści się w gronie libe
rałów? Autorka postara się wykazać, że tak oraz że jego rozważania wokół wolności
mogą wzbogacić także język pedagogiki o kolejny zestaw argumentów wzmacniają
cych relację między rozwojem i wychowaniem człowieka a wolnością. Choć, jak zo
stało to już wcześniej powiedziane, jedynym tekstem ściśle pedagogicznym J.S. Mil
la jest Inaugural Address at St. Andrews [1867], w całości poświęcony roli wiedzy
1 wykształcenia na tle szerszego planu wychowania i samowychowania człowieka,
wątki z odwołaniem do dziedziny zainteresowań pedagogiki są rozsiane w wielu
tekstach pisanych przez autora w latach 1843-1873 poświęconych tematyce poli
tycznej, etycznej i społecznej36. Wydaje się, że ma to związek z zestawem pojęć gra
jących u niego centralną i organizującą całość myślenia koncepcyjnego rolę, którymi
są wolność i samodoskonalenie jednostki. A jeśli tak, to trudno byłoby nie dostrzec
potrzeby dołączenia do nich pojęć wychowania i edukacji, wyraźnie z nimi sprzę
żonych, bo w całym utylitaryzmie ujmowanych jako kluczowe narzędzia w służbie
moralnego i intelektualnego postępu37. W szerokim znaczeniu wychowanie w rozu
35 J.E. Acton, Historia wolności. Wybór esejów, tłum. A. Branny i in., Znak, Ośrodek Myśli Politycz
nej, Kraków 1995, s. 207.
36 Poczynając od A System o f Logic Ratiocinative and Inductive [1843] i Principles o f Political
Economy [1848], dwóch ważnych prac napisanych na samym starcie piśmienniczej aktywności, którymi
zdobył sobie uznanie w świecie nauki, następnie On Liberty [1859] i Dissertations and Discussions
[1859], przez Considerations on Representative Government [1861] i Utilitarianism [1863], kończąc na
The Subjection o f Women [1869] i Autobiography [1873]. Lista wymienionych tu prac nie wyczerpuje
całości rozległego dorobku pisarskiego Milla; zostały jednak wyodrębnione te najważniejsze z punktu
widzenia potrzeb pedagogiki. Już po śmierci, nie licząc Autobiography, kolejno wydano: Nature, the
Utility o f Religion, and Theism [1874], The Letters o f John Stuart Mill, red. H. Elliot [1910]. Całość
dorobku Milla zawiera wydanie krytyczne Collected Works o f John Stuart Mill, red. J.M. Robson, The
University of Toronto Press, Toronto 1981 (reprint: Liberty Fund, Indianapolis 2006). Zgodnie z in
formacjami podanymi w przypisie 11 Wprowadzenia do analizy myśli J.S. Milla posłużyły w głównej
mierze teksty źródłowe w języku oryginalnym, choć w odniesieniu do dzieł O rządzie reprezentatywnym,
Poddaństwo kobiet podstawą analiz i cytowań były przekłady na język polski; w przypadku On Liberty
i On Nature w kilku miejscach wykorzystane zostały przekłady polskie: A. Kurlandzkiej i M. Warchali,
zob. teksty źródłowe i wykaz skrótów.
37 Zob. E. Anderson, John Stuart Mill, s. 333.
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mieniu J.S. Milla rozciąga się, podobnie jak u J. Milla, na wszystko, co „pomaga
formować ludzki byt”, co „czyni jednostkę taką, jaka jest”38, co wywiera wpływ na
jej charakter, niekoniecznie wprost, a więc włączając takie czynniki jak prawo, for
ma rządu, miejsce zamieszkania czy zajmowana pozycja społeczna. A jeśli tak, to
równolegle i równie często może mieć miejsce i złe wychowanie, które działa w kie
runku przeciwnym, z tendencją, by inteligencję i wolę człowieka wprząc w cele inne
niż te związane z jego rozwojem. Natomiast w węższym znaczeniu wychowanie,
na którym nieprzypadkiem skupił swą uwagę w mowie rektorskiej Mill, rezerwując
wyróżniające dlań miejsce właśnie w przestrzeni uniwersytetu, rozumiał w katego
riach „kultury, którą każde pokolenie z zamysłem przekazuje w sukcesji kolejnemu,
w celu podtrzymywania jej na poziomie, który się otrzymało, a nawet - o ile to
możliwe - podniesienia jej na wyższy poziom”39. Tym samym stał na stanowisku
broniącym statusu i obecności kształcenia ogólnego w całym procesie edukacji, któ
rego korzyści da się ocenić nie tyle w wymiernych kategoriach późniejszego sukcesu
zawodowego człowieka, ile raczej na poziomie możliwego progresu i doskonale
nia się ludzi w ich człowieczeństwie40. Było to myślenie opozycyjne wobec tych
reformatorskich głosów, popieranych m.in. przez H. Spencera, by treści kształcenia,
dotychczas mocno oderwane od potrzeb życia i pielęgnowane w modelu wykształ
cenia głównie wyższych warstw społecznych, bardziej podporządkować celom roz
wijającej się gospodarki. Te zarysowane spostrzeżenia Milla odniesione wprost do
wychowania warto umieścić w punkcie wyjścia prezentacji jego myśli filozoficznej,
jako dobrze ilustrujące ogólną postawę autora, to znaczy wyrastanie poza wąską or
todoksyjną wykładnię jakiejkolwiek doktryny - czy to liberalnej, czy to utylitarnej,
choć jest dla większości badaczy oczywiste jednoznaczne kojarzenie Milla zarówno
z liberalizmem, jak i utylitaryzmem.
Definiując wolność, J.S. Mill, inaczej niż J. Locke, nie umieszcza jej w porządku
prawa natury41, lecz w planie rozwoju społeczeństw. Te zaś na pewnym poziomie
ucywilizowania zaczynają doceniać, z jednej strony uprawnienia dorosłych jedno
stek do nieskrępowanego rozwoju i doskonalenia swych potencjalności oraz wyzna
czania sobie w życiu własnych celów i dążeń bez prawa do paternalizmu i ingerencji
(kontroli czy przymusu) przez jakąkolwiek instancję z zewnątrz, z drugiej - budo
wanie norm współżycia w społeczeństwie opartych na zasadzie pokojowej wymiany
poglądów oraz w wyniku deliberacji i wypracowanego kompromisu, a nie narzuco
nych rozwiązań decyzyjnych i arbitralnych aktów woli rządzących. Jak widać, Milla
nie interesowała wolność na poziomie sporu o wolną wolę w zderzeniu z prawami
konieczności; tę sprawę pozostawił na boku, głównie podejmując się pytania o wol
ność (Liberty) w jej wymiarze społecznym (Social) i obywatelskim (Civil), co za

38 IA, s. 133.
39 Tamże.
40 Nietrudno zobaczyć w tym miejscu odniesienie do koncepcji wykształcenia ogólnego zawartej
w wykładach H. Newmana The Idea o f a University. Zob. też A. Whitehead, The Aims o f Education and
Other Essays.
41 Zob. Au, s. 67.
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znaczył na samym wstępie On Liberty41. Jest to nic innego jak wolność w znaczeniu
negatywnym, wolność, która wyznacza granice kontroli i przymusu stosowane przez
społeczeństwo i państwo w stosunku do jednostki, pozostawiając jej swobodę wybo
ru drogi życia oraz dbałości o własne fizyczne i moralne dobro. Jej efektem jest roz
kwit i dobrobyt społeczeństw nieporównywalny z tymi, w których brakuje wolności.
Potrzebne jest jednak osiągnięcie określonego poziomu ucywilizowania społeczno
ści, by móc cieszyć się z dobrodziejstw wolności43. Zgodnie z przyjętą przez Milla
wykładnią rozumienia „natury” człowieka jako „istoty postępowej” (a progressive
being), kondycja człowieka w jego moralnych, intelektualnych i praktycznych kom
petencjach nie jest czymś stałym, przeciwnie - może się wciąż doskonalić i rozwi
jać44, a tym samym uzdalniać do dbania i zabezpieczania własnych spraw i do obrony
swoich praw i interesów samodzielnie, a nie oddawania ich w ręce innych. Jest on
zdolny także do wznoszenia się na taki poziom, by otwierać się w swym życiu na
sprawy publiczne, umieć rozstrzygać spory na drodze dyskusji i wymiany argumen
tów, a nie siły, oraz uwzględniać we własnych działaniach dobro innych ludzi, a nie
tylko własne45.
Mamy więc u Milla zakreśloną wyraźnie negatywną definicję wolności (tę po
chodzącą z On Liberty), w której pozostawia się człowiekowi swobodę decydowania
0 tym, jak żyć, byleby nie osiągać tego kosztem innych46. Z drugiej strony równie
mocno ujawnia się w całości koncepcji nacisk i faworyzowanie jednej z form życia,
a mianowicie tej, która jest antytezą przeciętności i zwyczajności kojarzonej z losem
zwykłego zjadacza chleba krzątającego się wokół swojego prywatnego kręgu spraw
1 upodabniającego się na zasadzie naśladownictwa do wzoru życia innych. Mill wy
różnia i jednoznacznie stawia na życie energiczne, twórcze, potrafiące uwolnić się
od presji narzucającego się i unifikującego głosu opinii publicznej oraz zwyczaju,
charakteryzujące się samodzielnością, niezależnością i krytycznym spojrzeniem na
rzeczywistość dziejącą się wokół, wymagające silnego charakteru, by mieć odwagę
przeciwstawić się i żyć niejako pod prąd obiegowych sądów i utartych przeciętnych
42 Lib, s. 5.
43 Dla Milla znakiem osiągnięcia przez społeczność poziomu dojrzałości jest nabyta umiejętność
rozwoju w oparciu o dyskusję wolnych i równych ludzi („by free and equal discussion”). Dla społe
czeństw zacofanych („backward states of society”) zasadą do zastosowania pozostaje posłuszeństwo
i przymus, zgodnie z poglądem Milla, iż w odniesieniu do barbarzyńców właściwą formę rządów w służ
bie poprawy ich losu stanowi despotyzm; zob. Lib, s. 14-15.
44 Lib, s. 15. W tym miejscu widoczny jest wpływ W. von Humboldta na koncepcję wolności Milla,
którego słowa wyrażające pochwałę rozwoju w jego różnorodności jako przewodniej zasady jego włas
nej koncepcji liberalizmu Mill przywołuje w postaci motta na początku tekstu.
45 Pamiętamy sławne zdanie Milla, chyba najczęściej cytowane, choć kontrowersyjne, że „lepiej
być niezadowoloną ludzką istotą niż zadowoloną świnią; lepiej być niezadowolonym Sokratesem niż
zadowolonym głupcem”; Ut, s. 140.
46 „Zasada ta brzmi, że jedynym celem usprawiedliwiającym ograniczenie przez ludzkość, indywi
dualnie lub zbiorowo, swobody działania jakiegokolwiek człowieka jest samoobrona, że jedynym celem,
dla osiągnięcia którego ma się prawo sprawować władzę nad członkiem cywilizowanej społeczności
wbrew jego woli, jest zapobieżenie krzywdzie innych. (...) Każdy jest odpowiedzialny przed społe
czeństwem jedynie za tę część swego postępowania, która dotyczy innych. W tej części, która dotyczy
wyłącznie jego samego, jest absolutnie niezależny; ma suwerenną władzę nad swoim ciałem i umysłem”,
J.S. Mill, O wolności, tłum. A. Kurlandzka, Wydawnictwo Akme, Warszawa 2002, s. 25-26.
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szlaków życia. Wybitne postaci, działające i myślące oryginalnie, wręcz ekscen
trycznie, w których zebrane są w jedno i geniusz, i energia umysłowa, i odwaga
moralna47, Mill postrzega w kategoriach doniosłości i przyczyniania się do rozwoju
społeczeństw, bez których szerzyłaby się małość i mierność. Takie życie kwitnie tyl
ko w atmosferze wolności i niekrępowania owych nieprzeciętnych duchów zarówno
przez państwo, jak i społeczeństwo, a przysługa, którą przynoszą oni tak w skali
ogólnego dobrobytu, jak i postępu społecznego, jest nie do przecenienia. Mill jest
świadomy, że wybór takiej drogi życia nie jest dostępny dla wszystkich; te wyróżnia
jące się na tle mas społecznych wybitne osobowości, promotorzy postępu, stanowią
elitę duchową, niejako „sól ziemi”, którą trzeba wspierać i pomagać, by nie zanikła
jako siła napędowa cywilizacji48. Pamiętamy, iż w czasach Locke’a uosobieniem eli
tarności była klasa ziemiańska, arystokracja, tak też postrzegał jej rolę autor Myśli
0 wychowaniu, kreśląc wizerunek dżentelmena, natomiast Mill nie chce już wiązać
nobless z jakąś historyczną warstwą społeczną, która dzierży tę pozycję na zasadzie
dziedziczenia szlachectwa. W tym sensie zrywa on bardziej niż Locke z ciągłością
tradycji, stawiając się w równym rzędzie z radykałami (J. Bentham, J. Mill) wal
czącymi o kres przywilejów klasowych na rzecz szerszego udziału i otwarcia życia
publicznego dla innych grup społecznych, w tym mas pracujących, dotychczas pomi
janych w prawach wyborczych i defaworyzowanych, ostatecznie balansując między
dwiema tendencjami: egalitaryzmem i elityzmem.
Choć Mill broni ekscentryczności w zachowaniu wybitnych jednostek, bo sta
wia ona jakąś barierę przed szerzeniem się wymuszanej zwyczajem jednomyślności
1 zbiorowych gustów, to jednak kryje się za tym coś więcej niż tylko zaznaczenie
indywidualności czy nonkonformizmu w znaczeniu przeciwwagi dla tyranii opinii.
Jak pisał w On Liberty, „wszystkie dobre rzeczy, z którymi obcujemy, są owocem
oryginalności”, a „inicjatywa wszystkiego, co mądre lub szlachetne, pochodzi i musi
pochodzić od jednostek; ogólnie najpierw od jakiejś pojedynczej jednostki”49. Wybitność jako postać indywidualności wyróżnia się nastawieniem na ciągłe doskonalenie
wewnętrzne i uszlachetnianie ducha, a to oznacza zarazem otwarcie i wzmacnianie
w sobie postawy zaangażowania i troski o los oraz szczęście innych ludzi. Z indywi
dualności wyrasta więc etyka obywatelska z jej nastawieniem na działanie dla dobra
współobywateli, w poczuciu odpowiedzialności za sprawy kraju i naprawy ludzko
ści (na miarę indywidualnych możliwości)50. Ponadprzeciętność bez szlachetności
47 Lib, s. 74.
48 Lib, s. 72; stąd liberalizm Milla często uzyskuje miano arystokratycznego czy elitarnego. zob.
A.S. Kahan, Aristocratic Liberalism...; M. Kuniński, O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym,
s. 131.
49 Lib, s. 73 i 74.
50 Mill bardzo krytyczne słowa kieruje pod adresem własnego społeczeństwa z czasów wiktoriań
skich, opisując jego kondycję jako stan słabej energii i nikłych uczuć, które można przystosować ze
wnętrznie do przepisów bez współudziału silnej woli i rozumu; stan będący odwrotnością ideału: połą
czenia wielkiej energii kierowanej bystrym rozumem i silnymi uczuciami mocno kontrolowanymi przez
posłuszną sumieniu wolę. Wielkość wedle niego uzyskiwana jest tu tylko zbiorowo, bo indywidualnie
bierze górę małość, zob. Lib, s. 85-86. Zob. P. Śpiewak, Wstęp, [w:] J.S. Mill, O wolności, s. 5, który
pisząc o etyce obywatelskiej u Milla, doszukuje się w niej wyraźnie akcentów republikańskiego ideału
wolności, a nie tylko czysto liberalnego.
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ducha, bez virtu byłaby karykaturą wolności człowieka; bez niej ludzkie życie trzeba
by uznać wedle Milla za żałosne i zmarnowane. Dlatego tak często podkreśla on
potrzebę podejmowania zawczasu działań wychowawczych w celu zadbania o roz
winięcie w dziecku wrażliwego sumienia, równolegle z formowaniem otwartego,
pełnego wigoru i krytycznego rozumu oraz pogłębianiem sfery uczuciowej, bez
tłamszenia i przykrawania indywidualnej natury dziecka do zbyt małej bądź szab
lonowej formy. Mill porównuje naturę człowieka do drzewa, „które powinno móc
rosnąć i rozwijać się na wszystkie strony zgodnie z kierunkiem sił wewnętrznych,
dzięki którym staje się żywą istotą”. Zaś ludzie postępują źle nie dlatego, że ich
pragnienia są silne, ale dlatego że ich sumienia są słabe, a energia choć może być
użyta do złych celów, to jednak, wedle niego, „zawsze więcej dobra pochodzi od
natury obdarzonej energią niż od kogoś leniwego i obojętnego”51.
Dobre życie, przełamujące w sobie egoizm oraz nastawione na samodoskonale
nie, to wybór, który nie może się okazać stratą ani dla jednostki, ani dla wspólnoty,
jak więc można wnosić, stanowi dla Milla wartość samą w sobie, nie tracąc zarazem
nic ze swojej pożyteczności52. Czynienie innym dobra w powiązaniu z własnym po
święceniem to w hierarchii ludzkich czynów jedno z dóbr duchowych, wyższych
jakościowo wobec działań, którymi zaspokajamy tylko własną przyjemność, myśląc
o własnym szczęściu. Obaj Millowie zakładali, że ludzi stać na altruizm i że da się
tę postawę wzmacniać na gruncie utylitaryzmu, a więc opierając się na zasadzie po
mnażania (zwiększania sumy) szczęścia dla jak największej liczby ludzi53. Wymaga
to jednak pracy i podjętych wysiłków zarówno w dziedzinie publicznej na pozio
mie ustaleń natury prawnej i instytucjonalnej oraz edukacyjnej, jak i w dziedzinie
prywatnej na poziomie wychowania w rodzinie, ze względu na siłę tych czynników
w procesie kształtowania się ludzkich charakterów. Tylko że u J.S. Milla, zgodnie
z głoszonym przez niego przekonaniem, iż ludzkie przyjemności dzielą się na niż
sze (zmysłowe) i wyższe (intelektualne i moralne, czyli duchowe), jest to wyraźnie
wzmocnione sądem o potrzebie uwzględniania obok ilościowego również jakościo
51 Lib, s. 66 i 67.
52 Podobnie jak prawda jakiegoś sądu (a nie fałsz) jest częścią jego użyteczności, Lib, s. 27. Mill,
choć starający się konsekwentnie reprezentować punkt widzenia utylitaryzmu, takim sądem wydaje się
zmiękczać założenie o jedyności kryterium użyteczności w ocenie moralnej czynów, o ile głosi zara
zem, że życie zgodne z kardynalnymi cnotami zawsze przynosi pożytek. Czy więc owe cnoty nie stają
się obiektywnym dobrem? Taki sąd kolejny raz przypomina klasyczny eudajmonistyczny nurt w etyce
reprezentowany przez Arystotelesa, choć J.S. Mill nazywa stanowisko Arystotelesa „racjonalnym utylitaryzmem” (the judicious utilitarianism), Lib, s. 29. Idąc za R. Ingardenem, można wnosić, że ów
sąd bardziej przekonuje obiektywistów aksjologicznych, argumentujących, iż „coś jest pożyteczne, bo
posiada w sobie jakąś wartość”, niż utylitarystów, głoszących zdanie przeciwne: „coś jest dobre, bo jest
pożyteczne”; zob. tegoż, Wykłady z etyki, PWN, Warszawa 1989, s. 190.
53 Mill formułuje kryterium właściwego postępowania, którym nie jest własne szczęście, ale
szczęście wszystkich („the utilitarian standard of what is right in conduct is not the agent’s own happi
ness, but that of all concerned”), stąd postulowanie bezstronności w działaniu jednostki („utilitarianism
requires him to be as strictly impartial as a disinterested and benevolent spectator”). Najlepiej ducha
tej etyki wyraża według niego złota zasada Jezusa Chrystusa, zgodnie z którą powinniśmy postępować
tak, jakbyśmy chcieli, by postępowano wobec nas, zob. Ut, s. 148. W Nat, s. 10 także zostaje przywo
łana postać Chrystusa, by wskazać na jego niemieszczenie się w kręgu doktryny zakładającej naturalną
grzeszność człowieka.
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wego kryterium miary (rachunku) szczęścia. Przy takim zróżnicowaniu przyjemno
ści rachunek szczęścia będzie musiał wyglądać inaczej, zgodnie z zasadą, iż nawet
mała ilość wyższych dóbr jest więcej warta niż bardzo duża ilość niższych dóbr.
Ortodoksyjny utylitaryzm miał ułatwione zadanie, bowiem wszystkie wartości prze
puszczał przez wymierne ilościowe kryterium przyjemności; Mill to kryterium po
dwaja. Przyjemności duchowe mają według niego to do siebie, że odkąd znajdą się
w polu widzenia jednostki, rozsądek podpowie jej, że powinna wybierać właśnie
wyższe, a nie niższe, bowiem wyższe są szlachetniejsze i czerpie się z nich pełniejsze
szczęście. Ich rangę mierzy się tym, że udoskonalają one umysł i moralność, a więc
wyższe ludzkie uzdolnienia, a nie - można by rzec - tylko fizyczną czy zmysłową
stronę natury54. Stąd osoba dobrze poinformowana, a więc ta, która zna zarówno
walory „push-pin”, jak i poezji, wybierze poezję, zgodnie z „naturalnym” progresyw
nym nastawieniem, by zmierzać ku temu, co bardziej udoskonala i przyczynia się do
wzrostu siebie i całej ludzkości55.
Utylitarny punkt widzenia blaknie u Milla również wraz z przekonaniem, że
szczęście człowieka nie jest tym, w co on ma bezpośrednio mierzyć, ma być nią
bowiem jakaś idea, sprawa, której się jest rzecznikiem, konkretny cel wart tego, by
mu poświęcać swój czas i angażować własne siły. Szczęście będzie efektem starań
i pracy na rzecz realizacji czegoś pożytecznego. Jak argumentował w Autobiography,
„tylko ci są szczęśliwi, którzy skupiają swoją myśl na czymś innym niż ich własne
szczęście: na szczęściu innych, indywidualnie bądź zbiorowo, na doskonaleniu ludz
kości, a nawet na jakiejś sztuce czy zajęciach prowadzonych nie jako środek, ale jako
idealny cel sam w sobie. Kierując się ku czemuś innemu, szczęście odnajdują po
drodze”56. Wraz z tym przekonaniem, które dojrzało w nim pod wpływem przesilenia
młodzieńczego, pojawiła się też druga zmiana w stosunku do wpojonych mu przez
ojca zasad, a mianowicie docenienie i od tej pory akcentowanie uczuć jako pozy
tywnego czynnika wzmacniającego ludzki potencjał sił duchowych, obok intelektu
i woli57. Weryfikując pogląd benthamistów, iż kluczowe znaczenie dla postępu ma
54 Przypomina to intelektualizm etyczny Sokratesa, którego racje obala zwykłe doświadczenie
i maksyma Owidiusza, dokumentujące razem, że pomimo wiedzy o dobru w naszych wyborach mo
ralnych mogą brać górę zgoła inne względy. J. Gray stawia Millowi zarzut, że w ogóle dzieli on ludz
kie uzdolnienia na wyższe i niższe, przyznając wyższość tym o charakterze intelektualnym i moralnym
w stosunku do tych o charakterze fizycznym i zmysłowym i głosząc, że najlepszy sposób życia to ten,
który się wiąże z autonomią. Gray ma wątpliwości, czy da się to pogodzić z postulatem Milla, głoszą
cym pochwałę różnorodności wzorów życia (jako przejawu indywidualności), z drugiej strony dla Graya
sama wyższość dóbr duchowych w stosunku do materialnych jest w niektórych kontekstach życiowych
sporna; jest on skłonny postrzegać je jako wartości niewspółmierne, ilustrując to przykładem „przyjaźni
i pieniędzy”, częstokroć motywujących równorzędnie i stawiających osobę w sytuacji konfliktu wartości,
zob. tegoż, Dwie twarze liberalizmu, s. 94-102.
55 Ostatecznie Mill pozostawia kwestię szacowania wyższości i niższości dóbr do rozstrzygnię
cia przez najbardziej do tego powołane kompetentne osoby, będące takimi „zarówno przez swój zasób
doświadczeń, jak przez swoje wdrożenie do samoobserwacji”, Ut, s. 215. Por. H. Elzenberg, Wartość
i człowiek, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 15-19 i jego podział na wartości perfekcyjne (szacowne
i niewymienne) oraz utylitarne (przydatne i wymienne).
56 Au, s. 145-147.
57 Mocno to przypomina spór między J. Lockiem i A.A.C. Shaftesburym na temat uczuć oraz roli
doświadczenia estetycznego w rozwoju człowieka. Mill odkrył, że kontakt z pięknem zawartym w poezji,
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regulacja zewnętrznych wobec jednostek okoliczności i urządzeń w skali społecz
nej, w połączeniu z ćwiczeniem funkcji umysłowych i pobudzaniem do aktywności
podmiotu, Mill docenia wagę „wewnętrznej kultury jednostki”58. Rolę główną pełnią
w niej uczucia, stanowiące pozytywną siłę w procesie kształtowania w sobie cha
rakteru, a zarazem drogę przekazu wielu wartości w procesie wychowania, w tym
budzenia pozytywnych impulsów i chęci działania dla dobra innych. Najowocniej
zaś uczucia są kultywowane w kontakcie ze sztuką, wywołując wzruszenia wokół
poruszanych przez twórcę treści zaprezentowanych w estetycznej formie59. Mill jest
przekonany, że główną przeszkodą w wyborze wyższych dóbr jest brak wiedzy i do
świadczenia, stąd podkreślanie wagi wychowania i kształcenia oraz wspierających
działań ze strony państwa i sił społecznych, by te cywilizacyjne bariery przełamywać.
Ważne miejsce w obszarze krzewienia i wzbogacania doświadczenia duchowe
go ludzkości zajmowały u Milla instytucje edukacyjne z uniwersytetem na czele.
Edukacja powszechna, którą postulował wraz z innymi radykałami, miała umożliwić
wszystkim nabycie podstaw wiedzy i umiejętności, bez których trudno wieść życie
godne, autonomiczne i na własny rachunek, dające poczucie obywatelstwa, stawia
jące osoby na wyższym poziomie ucywilizowania i umożliwiające dalszy rozwój.
Uniwersytet zaś jako dynamiczne centrum rozwoju nauk uprawianych we wszyst
kich obszarach wiedzy, przekazujące dorobek ludzkości następnym pokoleniom, nie
miało zamykać się w formule wąsko pojętego profesjonalizmu i zaspokajania zawo
dowych potrzeb rozwijającego się industrialnego społeczeństwa drugiej połowy XIX
wieku. Formuła studiów miała uwzględniać szeroki program kształcenia ogólnego,
włącznie z elementami sztuki, Millowi zależało bowiem na takim modelu kształcenia
młodych Anglików, przyszłej inteligencji i elity społeczeństwa przygotowującej się
do roli promotorów postępu, by zawierało odniesienie do nauki, filozofii i sztuki.
Jednym słowem uniwersytet miał za zadanie pomóc w samorozwoju i doskonaleniu
wewnętrznym, w kształtowaniu charakteru przyszłych pokoleń, jako że na całość
kultury człowieka składa się edukacja intelektualna, moralna i estetyczna60.
Czy takie myślenie prowadzi do utopizmu? Do pewnego stopnia Millowi udaje
się przed nim wybronić i to nie czym innym jak samą wolnością pojmowaną przez
niego jako wartość sama w sobie61. Z uwagi na nią nie dałoby się usprawiedliwić
malarstwie czy muzyce rozbudza ludzką wrażliwość; dzięki uczuciom, które ono wyzwala, dobro innych
i szczęście ludzkości może stać się silniejszym celem pragnień niż tylko na drodze chłodnej analizy roz
wijającej roztropność (prudence) i jasność rozumowania, ale niełączących tak ściśle z samym dobrem,
cnotą i szczęściem (Au, s. 143). Mill jest wyraźnie w tym zakresie kontynuatorem stanowiska autora
Listu o entuzjazmie. Przyznaje też, że w przemianie poglądów filozoficznych na tym etapie miał na niego
wpływ Thomas Carlyle (Au, s. 145).
58 Au, s. 147.
59 Mill opisuje, jaką rolę spełniło w jego życiu wzruszenie, którego doświadczył pod wpływem Me
moirs J.-F. Marmontela, a później kolejne podczas czytania strof W. Wordswortha, dzięki którym dokonał
się w nim nie tylko przełom osobowościowy, ale też filozoficzny (Au, s. 145-153).
60 IA, s. 189.
61 Można wnosić, że J.S. Mill, odmawiając prawa do ingerowania w czyjąś wolność, traktował
ją jako wartość bezwzględną. Do takiej interpretacji skłania się też G. Himmelfarb w Introduction do
J.S. Mill, On Liberty, Penguin Books, New York 1974, s. 31-32, dostrzegając ową niekwestionowaną
rangę wolności u Milla zwłaszcza w jego walce o wolność myśli i swobodę opinii (bez względu na to,
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jakiejkolwiek postaci paternalizmu czy prób budowania doskonałego porządku spo
łecznego, mających na celu przybliżanie ludzi do tej najlepszej oświeconej formy
życia związanej z czerpaniem przyjemności duchowej natury i samodoskonaleniem.
Pozostawiając na boku spór, czy autonomiczne życie może być najlepsze dla wszyst
kich, wiemy, że dla Milla tak właśnie jest, choć pozostawia on nas zarazem z przeko
naniem, iż takie życie nie jest i chyba nigdy nie będzie wybierane przez wszystkich.
Przeczy temu prawo wpisane w naturę człowieka jako istoty postępowej, będącej
w rozwoju. Ono zaś nie może przejawiać się inaczej jak tylko jako indywidualność,
zróżnicowanie, które powoduje, że postaci życia wybierane przez poszczególne jed
nostki muszą być niesprowadzalne do siebie62. „Aby oddać uczciwość naturze każde
go, trzeba pozwolić, by różne osoby wiodły różny tryb życia”. Osoby będą różnić się
stopniem rozwoju; te mniej rozwinięte (undeveloped), jak się wyraża Mill, mogą nie
pragnąć wolności i mają do tego prawo63. Widać jednak, że zależałoby mu, aby nie
stawiały one przeszkód w korzystaniu z wolności tym, którzy chcą jej używać, przyj
mując, że mogłyby na tym same zyskać, np. ucząc się od innych czy to lepszego sma
ku lub większego rozsądku, czy też mądrzejszego postępowania. W cywilizowanym
świecie wśród dorosłych ludzi nie można usprawiedliwić używania przymusowych
środków inżynierii społecznej, by ludzi podnosić na wyższy poziom życia. To rola
dla elity, arystokracji ducha, i jej oddziaływania stanowiącego przykład dla innych
obywateli. Większym bogactwem środków dysponują podmioty odpowiedzialne za
edukację młodego pokolenia, a więc przyszłych obywateli64, oraz rodzice wycho
wujący swe dzieci; tu przymus, choć warunkowy, jest jednak dopuszczany z uwagi
na niepełnoletniość i niedojrzałość osób podlegających działaniom kształtującym,
mającym na celu rozwój ich intelektu i moralności.
Mill wyraźnie stawia na wartość indywidualności, a więc różnienia się. Ta w połą
czeniu z samodoskonaleniem obejmującym dyscyplinę wewnętrzną staje się źródłem
odnawialnych sił ludzkości, wzbogacających jej dorobek nowymi oryginalnymi po
mysłami, ożywiającymi (i zgodnie z progresywnym kierunkiem zmian, ulepszający
mi) dotychczasową praktykę życia, a więc na końcu przynoszącymi pożytek wszyst
czy są prawdziwe czy fałszywe), a także przywołując krytykę Millowskiej filozofii wytoczoną przez
J.F. Stephena z punktu widzenia zasad utylitaryzmu, iż za mocno wyróżnia wolność, zostawiając spo
łeczeństwu zbyt małe pole do ingerencji (s. 40-41). Por. J. Hołówka, Wstęp, [w:] J.S. Mill, O rządzie
reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1995,
s. 17; I. Berlin, Cztery eseje o wolności, s. 241, odczytujący Millowskie rozumienie wolności jako dobra
instrumentalnego względnie jako środka do celu, którym jest szczęście.
62 Skrajnym przypadkiem wyboru, któremu Mill odmawia jednak prawa bytu, jest dobrowolne od
danie się w niewolę, argumentując, że „zasada wolności nie może wymagać, by było wolno nie być
wolnym. Nie jest wolnością możność wyzbycia się wolności”, Lib, s. 114.
63 Lib, s. 70-71.
64 Mill, choć włącza państwo do działań podejmowanych na polu wychowania w ogóle, a w tym
szczególnie na rzecz edukacji powszechnej, wyraźnie zaznacza, że byłoby szkodliwe, gdyby państwo
uzurpowało sobie prawo do pełnienia kierowniczej roli i kontrolera w sprawach wychowania narodu.
Ze względu na wartość indywidualności i różnorodności również wychowanie powinno być wolne od
nadawania mu jednej linii państwowego wychowania i przyjmować rozmaite formy realizowane wie
lotorowo z udziałem wielu podmiotów na tyle, na ile pozwalają na to twórcze możliwości narodu, zob.
Lib, s. 116-119.
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kim w postaci postępu. Mamy tu więc z jednej strony w danej chwili górowanie racji
mniejszości (trudne do pogodzenia z powszechnym rachunkiem szczęścia, gdzie
liczy się suma przyjemności), z drugiej - już w dłuższym wymiarze czasu - poży
tek wspólny (szukający uzgodnienia z utylitarnym rachunkiem). U Milla oba punkty
widzenia są mocno obecne: jest tu miejsce, i to szczególne, na jednostkę wybitną,
stawianą ponad ogółem i często wbrew jego opinii (arystokratyczny liberalizm), ale
też na przysługujące każdemu prawo do wolności65, w tym do wyrażania i ogłaszania
własnej opinii (liberty o f expressing and publishing opinions), co powinno okazać
się na końcu zyskiem ogółu (utylitarny liberalizm). W obu przypadkach przesłanką
jest założenie o wolności, której znamieniem jest indywidualność. Widać więc, że
Mill bliższy jest zasadom liberalizmu niż utylitaryzmu, bo nie zgodziłby się na po
święcenie racji sprawiedliwego, tym bardziej jego wolności, nawet gdyby miało to
być korzystniejsze dla wszystkich pozostałych66. A wolność opinii i jej wyrażania,
nawet jeśli jest to błędna opinia, urasta u niego wręcz do rangi warunku „duchowego
szczęścia ludzkości”67, bowiem dzięki klimatowi dyskusji, wymiany myśli, ścierania
się argumentów, uwzględniania racji innych niż własne, jaki wprowadza w obieg,
zabezpiecza zarazem przed zastyganiem uznanych poglądów w dogmaty, przed bez
refleksyjnym przyjmowaniem zastanych prawd i zakładania czyjejś, w tym własnej,
nieomylności.
Temat wolności podejmowany przez Milla w różnych aspektach znalazł jedno
ze swych rozwinięć z wyraźnym odniesieniem do dziedziny wychowania i edukacji
w postaci zagadnienia praw i statusu kobiet w społeczeństwie i państwie. Poświęca
jąc tej sprawie swoje późne dzieło pt. The Subjection o f Women (Poddaństwo kobiet)
[1887], pisane już po śmierci żony, przy okazji wypowiedział się także na tema
ty pokrewne, właśnie pedagogów interesujące, a dotyczące: małżeństwa, rodziny,
domu jako środowiska wychowania, podziału ról domowych, roli kobiet w sferze
publicznej itp. Mill jako liberał, radykał i demokrata głosił w nim hasła równoupraw
nienia kobiet, przyznania niezależnym finansowo i wykształconym kobietom praw
wyborczych, uznania ich praw do realizacji ambicji edukacyjnych, zawodowych
i udziału w życiu politycznym na równi z mężczyznami oraz kresu kultury podpo
rządkowania kobiet władzy ojców i mężów. Poglądy te wiązać trzeba z ogólnym na
stawieniem prodemokratycznym Milla i jego zaangażowaniem (pisarskim, publicy
stycznym oraz politycznym) na rzecz pogłębionych reform ustrojowych w kierunku
65 Przypomnijmy, że właściwa dziedzina wolności wedle niego obejmowała, po pierwsze, wewnętrz
ną sferę świadomości, a w niej przede wszystkim wolność sumienia (liberty o f conscience), wolność
myśli i uczuć (liberty o f thought and feeling), swobodę opinii i osądu (freedom o f opinion and sentiment)
w dowolnym zakresie spraw (praktycznych, filozoficznych, naukowych, moralnych czy teologicznych),
po drugie, wolność gustów i dążeń (liberty o f tastes and persuits), tworzenia planu życia dostosowanego
do własnego charakteru, robienia tego, co się chce, byleby nie szkodziło to innym oraz łącznie z przyję
ciem na siebie konsekwencji własnych wyborów, po trzecie, swobodę zrzeszania się (freedom to unite)
w różnych celach, nieszkodzących jednak innym, zob. Lib, s. 16-17.
66 Jeśli nie jest to utopizm, to na pewno idealizm; w praktyce już wielekroć sprawiedliwy Sokrates
bywał przegłosowywany większością głosów, pomimo tego można w teorii głosić jego zwycięstwo.
67 Lib, s. 59. Argumentowanie za obroną tej wolności wypełnia w całości rozdział poświęcony za
gadnieniu wolności myśli i słowa (liberty o f thought and discussion) w On Liberty.
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rządów reprezentatywnych, a więc nie tyle w stronę demokracji większościowej, ile
uwzględniającej głosy różnych mniejszości z rozszerzonym maksymalnie prawem
wyborczym oraz w powiązaniu z ideą zagwarantowania wszystkim prawa do pod
stawowej edukacji. Najpełniej wyraził tę myśl w dziele Considerations on Represen
tative Government (O rządzie reprezentatywnym) [1861]. Model demokracji, jaki
tam nakreślił, znów tylko w części oddawał ducha utylitaryzmu68, bowiem podobnie
jak przy tworzeniu rachunku przyjemności odgraniczał i stawiał wyżej przyjemności
duchowe nad materialnymi, tak w ordynacji wyborczej zakładał wyjście poza prosty
mechanizm liczenia głosów zgodnie z zasadą większości, zachowując też dystans
w stosunku do projektu radykałów propagujących powszechne, równe i bezpośrednie
wybory. Obawiając się despotyzmu zarówno ze strony rządów oligarchii wspiera
jących interesy uprzywilejowanych warstw społecznych, jak i rządów populistycz
nych schlebiających gustom mas społecznych stanowiących większość, Mill szukał
równowagi, proponując rozszerzenie istniejącego i bardzo restrykcyjnego prawa wy
borczego dla wszystkich osób piśmiennych i pracujących z jednoczesnym utrzyma
niem stanu nadreprezentacji w ciałach przedstawicielskich jednostek wybitnych, wy
kształconych, zasłużonych dla narodu, zdolnych do racjonalnego namysłu w służbie
postępu i dla dobra ogółu obywateli69. Temu ostatniemu miało służyć prawo zgłasza
nia i głosowania na wyróżnionych kandydatów spoza własnego okręgu, a także prze
kazywanie osobom o wysokich kwalifikacjach kilku głosów. Jednocześnie wyrażało
to zgodność z przekonaniem Milla, iż podstawy „prawdziwej demokracji” tkwią nie
w prostej regule większościowej (jak twierdzili utylitarni radykałowie, w tym James
Mill), ale w reprezentatywności, a więc w stanie, w którym i grupy dominujące,
i mniejszości znajdują w parlamencie swoich przedstawicieli, tworząc równowagę70.
Dla Milla bycie obywatelem oznaczało wyróżnienie i obowiązek, a nie przywi
lej; wiązało się z posiadaniem zdolności moralnych, intelektualnych i praktycznych,
sprawdzających się w kierowaniu własnym życiem i interesami, ale także predyspo
nujących do myślenia i działania w dziedzinie spraw publicznych w poczuciu odpo
wiedzialności i troski o dobro ogółu obywateli. Do bycia obywatelem i do ubiegania
się o udział we władzy trzeba więc odpowiedniego przygotowania. Mill, odwołując się
do sumienia i intelektu wyborców i wymagając, by nie kierowali się tylko własnymi
68 James Mill np. wcale nie dostrzegał potrzeby emancypacji kobiet w społeczeństwie i nadawania
im praw wyborczych, walkę o równość toczył, mając na uwadze interesy mężczyzn z niższych warstw
społecznych. Zob. też E. Anderson, John Stuart Mill, s. 338-339, która wymienia trzy przeszkody po
stronie ortodoksyjnego utylitaryzmu dla realizacji demokratycznej równości. Był to paternalizm (zgod
nie z którym interesy kobiet miały być najlepiej zabezpieczane przez ich ojców i mężów), arystokracja
hedonizmu (a więc przekonanie, że wyższe warstwy społeczne są bardziej wrażliwe na przyjemność
i ból niż niższe, stąd zgoda na maksymalizację szczęścia w oparciu o porządek, w którym fizyczną ciężką
pracę wykonują niższe warstwy, bo jest to dla nich mniej przykre, niż byłoby dla warstw wyższych)
i obojętność na równą dystrybucję szczęścia (w imię zadowolenia większości można poświęcić poddane
opresji mniejszości).
69 Jak pisał: „w istocie, mówiąc politycznie, znaczna część wszelkiej władzy spoczywa w woli. (...)
Jeden człowiek z mocnym przekonaniem jest siłą społeczną równą dziewięćdziesięciu dziewięciu innym,
którymi powoduje tylko interes”, RR, s. 47.
70 „Większość wyborców powinna mieć zawsze większość reprezentantów; ale i mniejszość wybor
ców powinna mieć swoją mniejszość reprezentantów”, RR, s. 131.
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życzeniami, ale interesem wspólnym, wiedział, że wymaga to dobrego stanu edukacji,
budzącej w ludzie pragnienie podtrzymywania dobrych i sprawnych instytucji strzegą
cych prawa oraz wspierania w społeczeństwie wysokich standardów uprawiania poli
tyki w oparciu o racjonalny namysł i standardy moralne. Można to odczytywać jako
wyraźnie republikański rys w liberalnej filozofii politycznej Milla. Świadczy o tym
z jednej strony podkreślanie wagi obywatelskiej aktywności jednostki jako tej, bez
której życie ludzkie byłoby ciasne, wąskie, ubogie, bo zepchnięte na poziom dbało
ści tylko o swoje prywatne sprawy i interesy, w dodatku ułatwiające drogę różnym
formom despotyzmu władzy, z drugiej - stawianie na wysokie standardy moralno-intelektualne samej władzy jako warunku koniecznego, by jednostka mogła się roz
wijać i realizować w sposób wolny71. Jednostka bez możliwości i chęci uczestnicze
nia w sprawach dotyczących ogółu nie rozwija się na miarę ludzkich możliwości,
karleje. Wśród cnót, które wyróżniał, jedne - jak „praca, uczciwość, sprawiedliwość
i roztropność” - spełniały swe zadanie przez podtrzymywanie porządku, drugie - jak
„działalność umysłowa, duch przedsiębiorczy, odwaga” - miały z kolei wzmacniać
trend postępowy; obie klasy cnót były równie potrzebne do budowania nowoczes
nego liberalnego państwa opartego na rządach prawa i strzegącego wolności oby
wateli72. W innym miejscu Mill rozwinie tę listę cnót, dopisując doń cnoty stawiane
w rzędzie liberalnych zasad: „szanowanie samego siebie, panowanie nad sobą i ra
chowanie na własne siły”73.
Kolejny raz próbując godzić z sobą w obrębie liberalizmu elityzm z demokratyzmem, Mill stawiał i na powszechną edukację ludu, i na wkład oraz zaangażowanie
wybitnych, mających osiągnięcia, twórczych jednostek74. Próbował uzgadniać wol
ność z równością, przekonując o potrzebie zniesienia nieusprawiedliwionego żadną
racją bastionu nierówności, jaki utrzymuje się w rodzinach w relacjach podległości
71 RR, s. 45, 49. Bez dobrego rządu i sprawnych instytucji publicznych trudno dobrze żyć (to ślad
myśli Kanta akcentującego wagę państwa prawa jako warunku autonomii moralnej osoby), z kolei za
mykanie się w kręgu własnych spraw ogranicza, czyniąc życie niepełnym (tu z kolei ślad myśli Arysto
telesa piszącego o życiu prywatnym bez odniesienia do sfery publicznej jako o stanie deprywacji). Zob.
R. Dagger, Civic Virtues. Rights, Citizenship and Republican Liberalism, Oxford University Press, New
York-Oxford 1997, s. 194-201; D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego, s. 299-315.
72 RR, s. 53. To, co dziś pluraliści wartości (I. Berlin, J. Gray, J. Raz) nazywają niewspółmiernością
wartości bądź stylów życia, Mill opisywał jako odmienne, ale równie potrzebne do rozwoju społeczeń
stwa typy charakteru człowieka: jeden z przewagą rozwagi, drugi stawiający na odwagę i ryzyko; ich
obecność i ścieranie się obu wrażliwości na scenie politycznej jest pożyteczne, bo umożliwia postęp.
73 PK, s. 371. Wymienił je, rozważając problem filantropii, w której to praktyce dużą rolę spełniają
kobiety wiedzione rozwiniętą uczuciowością i chęcią ulżenia biednym. Jednak Mill szczerze przyzna
wał, że dawanie jałmużny podkopuje owe podstawowe cnoty, na których wspiera się szczęście jednostki
i społeczeństwa. Dając biednym to, czego im brak, odbieramy im motywację do szukania pracy będącej
głównym środkiem służącym poprawie ich losu (podobnie rzecz widział J. Locke). Chrześcijańska cnota
miłosierdzia w połączeniu z liberalnym przesłaniem obecnym w jego zestawie cnót przyjmuje w ujęciu
Milla postać wskazania, by tak dopomagać „ludziom, ażeby mogli sami sobie pomagać, jeżeli fizycznie
są do tego zdolni”, PK, s. 372.
74 Wykształcenie występowało u Milla w randze czynników decydujących o pomyślności życia
jednostek i całych społeczeństw, ale nie myślał on o jednakowej edukacji dla wszystkich. Zindywidu
alizowane doskonalenie się przymiotów społeczeństwa, w postaci inteligencji i uczciwości ogółu oraz
wyższego rozumu i cnoty wybitnych jednostek, miało też przynosić zdwojony efekt w postaci sprawnie
działającego państwa chroniącego interesy wszystkich, RR, s. 61.
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kobiet mężczyznom75. Lud dzięki wiedzy podniesie się na wyższy poziom życia,
a dzięki uzyskaniu praw wyborczych, dających mu równe prawa z innymi, doceni
reguły gry w państwie oparte na wolności i rządach prawa. Interesując się życiem
publicznym, włączając się w rytm wydarzeń, artykułując własny punkt widzenia
i równoprawne, choć odmienne potrzeby, wyzbędzie się też, w co wierzył, postaw
służalczych, uległości i bierności w stosunku do władzy i warstw wyższych, posia
dających kapitał i wpływy. Powinno to jednak iść w parze z analogicznym procesem
zmiany (poprawy) postaw i nastawień do ludu po stronie grup uprzywilejowanych,
tak by wyzbyły się doń arogancji i pogardy. Mill wierzył, że łatwiej nauczyć lud
samemu sobą rządzić niż naprawiać klasy wyższe76. Kobiety, przez nadanie im tych
samych praw, którymi dysponują mężczyźni (głównie praw wyborczych, ale tak
że praw do zarządzania własnym majątkiem, do kształcenia, do wykonywania róż
norodnych zawodów i działalności publicznej, do rozwodu), w imię wolności jako
podstawowej potrzeby ludzkiej natury, uzyskałyby szansę na osobistą niezależność
i pełniejszą samorealizację, z przełożeniem na pożytek, szczęście i postęp w ska
li szerszej, społecznej77. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, wydaje się, że niektóre
ambitne zadania rozpisane przez Milla wciąż mieszczą się bardziej w kategoriach
postulatów niż osiągnięć.
Wszystkie te wyodrębnione do tej pory punkty skłaniają do ujmowania całej libe
ralnej myśli Milla przez pryzmat przebijającej się przez niąjednej myśli przewodniej,
a mianowicie, iż to, co lepsze, doskonalsze, powinno mieć zawsze pierwszeństwo
przed tym, co gorsze i pospolite78. To, co lepsze, jest jednak domeną tylko i wyłącznie
autonomii jednostki, a więc może ujawnić się i krzewić w klimacie wolności, chciane
i wybierane jako opcja przez samą jednostkę, nigdy nie wymuszone czy nakazane
z zewnątrz. W konsekwencji będzie on postulował wspieranie racji lepszych, nieko
75 Jak pisał: „moralne odrodzenie ludzkości rozpocznie się istotnie dopiero wtenczas, gdy stosunek
będący podstawą innych społecznych stosunków poddany zostanie prawu równości i gdy członkowie
społeczeństwa nauczą się obierać sobie za przedmiot wyłącznej i najwyższej sympatii równych sobie
ludzi pod względem praw i oświaty”, PK, s. 378.
76 Zob. PPE, s. 760; zob. J. Hołówka, Wstęp, s. 15. „Człowiek daleko prędzej uczy się sam sobie
radzić i nabiera zaufania w sobie samym, gdy się czuje na równi z innymi; gdy nie ma tego uczucia, że
powodzenie jego zależy od wpływu, jaki zdoła wywrzeć na opinie i usposobienie zgromadzenia, któ
rego nie jest członkiem (...) Wzmacniający wpływ wolności na charakter dopiero wtenczas dochodzi
swego maksimum, gdy każdy ma pewność nabycia bądź zaraz, bądź w przyszłości wszystkich przywi
lejów, stawiających go na równi z innymi”, RR, s. 84.
77 Zob. PK, s. 379. Już w On Liberty poruszył ten temat, rozważając problem możliwych czy zasad
nych interwencji ze strony państwa w różne obszary aktywności podejmowanej przez jednostki, w tym
w prywatną sferę życia rodzin i małżeństw. Właśnie na tym polu byłby on skłonny do angażowania
działań ze strony państwa, które ograniczałyby rozpowszechnione w sferze prywatnej praktyki oparte na
przemocy (w relacjach między małżonkami, między rodzicami i dziećmi) oraz dyscyplinujące rodziców
w dziedzinie spoczywających na nich zadań wychowawczych i edukacyjnych wobec własnych dzieci;
Lib, s. 116-119. Ten wątek zostanie szerzej omówiony w następnym rozdziale.
78 Prezentowane tu odczytanie myśli Milla idzie właśnie w stronę określania jej mianem perfekcjo
nistycznej, choć często charakterystycznym dla jego myśli wyróżnikiem czyni się indywidualność. Taką
wersję odnajdujemy np. u I. Berlina, Cztery eseje o wolności, s. 254-259, u A. Gutmann, Democratic
Education, s. 33-41, a ostatnio w nowej pracy B. Grabowskiej, Samotny egoista czy odpowiedzialny
obywatel?, s. 38-63.
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niecznie znajdujących powszechne zrozumienie, wszelkimi, ale opartymi na wolności
sposobami, tak rozumiejąc właściwy kierunek rozwoju ludzkości. Jest to przestrzeń
aktywności społeczeństwa obywatelskiego i jego podmiotów, autonomicznych jed
nostek, a także pole działań w obszarze kultury, religii, samowychowania i edukacji
dorosłych. Jest to też zarazem miejsce na rozwijanie indywidualności w całej palecie
jej różnorodności możliwej do realizacji w obszarze życia prywatnego i publicznego,
a także obszar działań różnych podmiotów, których celem jest np. rozwijanie demo
kratycznych czy obywatelskich postaw w społeczeństwie79. Filozofia J.S. Milla może
inspirować z pewnością również do wielu innych form działań atrakcyjnych z punk
tu widzenia zainteresowań pedagogiki społecznej czy andragogiki. Pomaga w tym
wyrastanie przez Milla czy niemieszczenie się w wąskich ramach klasyfikacyjnych
(utrudnia to czasem uporządkowanie całości myśli jako spójnego systemu, ale nie
zatrzymuje przed szansą znalezienia pomysłu zasługującego na uwagę). Natomiast
wychowanie dzieci jawi się jako dziedzina wyodrębniona z racji specyficznych po
trzeb i statusu pozostających pod opieką dorosłych (ich) dzieci.
Z liberalizmu politycznego u Milla nie ma automatycznego przejścia do libera
lizmu pedagogicznego, dlatego bardziej adekwatne wydaje się określanie jego po
glądów na temat wychowania, podobnie jak u Locke’a, mianem „pedagogiki libe
ralizmu”. Można ją odtwarzać, wczytując się w poszczególne prace, wychwytując
fragmenty odnoszące się do tej materii spraw. Linia interpretacyjna skupiająca się
wokół perfekcjonizmu myśli Milla wydaje się właśnie tutaj bardzo pomocna i poży
teczna80. Jednocześnie całość koncepcyjna nie odbiega daleko od kierunku nadanego
przez Locke’a, w myśl którego wolność człowieka ma sens tylko w ramach uporząd
kowanych przez prawo niesprzeczne z rozumem, a więc jako autonomia. Poniższe
słowa Milla, kończące wywód w obronie równouprawnienia kobiet, dobitnie świad
czą o kontynuacji tego ciągu myślenia o wolności: „Dopóki ludzie nie mieli praw, żą
dali wolności bez granic. Gdy się nauczyli rozumieć znaczenie obowiązku i wartość
rozumu, coraz bardziej pragną, by one kierowały nimi w używaniu wolności i nie
mają ochoty, ażeby obca wola stała się dla nich tłumaczem tych zasad regulujących
stosunki ludzkie. Z drugiej strony, społeczeństwa, w których rozum najdzielniej się
rozwinął, a poczucie obowiązków społecznych wielce zmężniało, są właśnie te, które
najenergiczniej obstawały za utrzymaniem wolności jednostek, polegającej na swo
bodnym kierowaniu postępowaniem swoim, według osobistego poczucia obowiąz
ku, praw i przepisów zgodnych z uznaniem naszego sumienia”81.
To ścisłe powiązanie u Milla wolności, rozumu i wyższego stanu ducha, czyli
doskonalenia wewnętrznego jednostek, wplecione w pokrewne wątki związane z rolą
kultury w rozwoju (postępie cywilizacyjnym) społeczeństw, czyni z jego koncep
cji filozoficznej ciekawy motyw badań i poszukiwań zarówno na gruncie filozofii,
jak i pedagogiki. Rodzi się bowiem pytanie, jak godzić wolność z doskonałością, jak
kierować na samorozwój i wyższy poziom bycia bez naruszania czyjegoś prawa do
79 Zob. np. E. Anderson, John Stuart Mill, s. 338 i jej odczytanie filozofii wychowania Milla jako
obrony „kultury demokracji”, ale zarazem krytyki „gustów demokracji”.
80 Zob. Z. Rau, Forgotten Freedom, s. 15.
81 PK, s. 379.
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wolności. Czy wymaga to jakiegoś okresu przygotowawczego? Czym jest wycho
wanie dziecka, w co powinno się je wyposażyć, by mogło w przyszłości wieść życie
autonomiczne i szczęśliwe oraz na miarę świadomego swych praw i obowiązków
obywatela? Jak postępować z dzieckiem, które nie jest jeszcze zdolne dbać o swoje
sprawy i interesy tak jak człowiek dorosły? Jak kierować jego rozwojem, przy użyciu
jakich środków, jak długo? Jaką rolę ma w tym dziele do spełnienia rodzina i jak win
na ona funkcjonować? Jak rozdzielać zadania wychowawcze między rodziną, insty
tucjami edukacyjnymi oraz państwem i społeczeństwem? Czy wychowanie kończy
się wraz z osiągnięciem statusu osoby pełnoletniej? Jakich odpowiedzi udzielił Mill?
Na ile rozumiał i wczytał w zagadnienie wolności jako samodoskonalenia, obok
samowychowania, problem wychowania dziecka? Cała rzecz zostanie omówiona
w następnym rozdziale, tutaj jednak już możemy zasygnalizować, że - podobnie jak
u Locke’a, a inaczej niż u Rousseau i Spencera - z uwagi na kondycję dzieci postrze
ganych jako istoty niedojrzałe i niesamodzielne, wychowanie będzie tu widziane
wciąż bardziej jako etap przygotowawczy do objęcia samodzielnych „rządów” w do
rosłym życiu przez wolne ucywilizowane podmioty, światłych obywateli niż jako
naturalny, niezakłócony zewnętrzną interwencją proces rozwoju i dojrzewania do do
rosłości82. Będzie też rozważony problem dotyczący granic, jakie przebiegają między
wychowaniem a samowychowaniem, zgodnie z liberalną wykładnią, nadaną przez
Locke’a, która wyraźnie oddziela oba zakresy. Niektóre wypowiedzi Milla świadczy
łyby o zgodzie na szerokie ujście dla wychowawczych wpływów, np. ze strony insty
tucji publicznych, polityków, autorytetów kierowanych ku społeczeństwu, a więc do
osób dorosłych, podczas gdy dominujący rys jego filozofii wskazywałby na niezgodę
na wszelkie formy paternalizmu w kwestiach dotyczących spraw ludzkich i wybo
rów form życia. Czy pisząc o społeczeństwach nieucywilizowanych (dzikich), wobec
których nie rządy reprezentatywne i nie wolność, ale despotyzm i posłuszeństwo są
adekwatniejszą dla nich formą życia społecznego, nie wprowadza on podwójnych
standardów oceniania i traktowania ludzi jako takich?83 Równie dobrze można na tej
zasadzie znaleźć usprawiedliwienie, by we własnym kraju podchodzić do jednych
jak do wolnych i równych obywateli, a innych traktować jak dzikich, potrzebujących
prowadzenia i kierowania. Czy więc w krajach liberalnej demokracji jest miejsce
na paternalizm w stosunku do dorosłych? Czy mamy prawo niektórych dorosłych
traktować jak osoby, które trzeba w dalszym ciągu wychowywać? Czy samowycho
wanie jest więc ostatecznie rozumiane jako etap życia, w którym jest się wolnym od
formującego intencjonalnego wpływu innych? Czy w imię ideału samodoskonalenia
mamy prawo żądać wolności od bycia przez innych oświecanym?
Te dwie dziedziny spraw: wychowanie i samowychowanie, z punktem ciężko
ści u Milla generalnie na samowychowaniu jako samodoskonaleniu autonomicznej
82 W jakimś sensie analogicznie do ludów barbarzyńskich, które muszą przejść z poziomu niewoli
i zacofania, przy użyciu despotycznych rządów, do grona wolnych i oświeconych narodów.
83 Zob. E. Anderson, John Stuart Mill, s. 351, która postrzega Milla jako i demokratę, i imperialistę,
czego wskaźnikiem jest jego akceptacja dla paternalizmu ze strony cywilizacyjnie bardziej rozwiniętych
państw wobec społeczeństw o niższym stopniu rozwoju, zacofanych (zob. polityka imperialna Wielkiej
Brytanii wobec Indii).
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dorosłej jednostki, zostaną wkomponowane w korpus myślenia pedagogicznego
formułowanego w obrębie klasycznego liberalizmu z jego podstawową wykładnią
ustaloną przez Locke’a, z kolei skupioną głównie wokół wychowania jako procesu
przygotowującego dziecko do rozumnego kierowania własnym przyszłym życiem.
Razem tworzą one w przekonaniu autorki koncepcyjną całość. Można je analizo
wać łącznie, zawierają bowiem pewne wspólne, wyznaczone zasadami liberalizmu
elementy. Wnoszą podstawowe i niesprzeczne z sobą rozumienie podstawowych
dziedzin wychowania (choć różnie akcentowanych), miejscami się uzupełniają bądź
korygują, a jednocześnie pozostawiają miejsca otwarcia dające się rozwijać albo do
stosowywać w zależności od kontekstu historycznego i kulturowego. Oba stanowi
ska można też oglądać w perspektywie czasowej rozwoju liberalizmu, pozwalającej
umieszczać je w ramach klasycznej jego odmiany: pierwsze jako punkt startowy,
w pewnych obszarach jeszcze z pozycji filozofii klasycznej, ale łącznie z zapowie
dzią oświeceniowego zrywu, drugie jako jej zwieńczenie, poza które rozciąga się
już obszar liberalizmu nowoczesnego, w niemałym stopniu zapowiadanego przez
Milla wątkami utylitaryzmu i demoliberalizmu. Całość ta zostanie zrekonstruowana
w kolejnym rozdziale.

Rozdział IV
WYRÓŻNIKI MYŚLI O WYCHOWANIU W PEDAGOGICE
KLASYCZNEGO LIBERALIZMU.
JOHN LOCKE I JOHN STUART MILL
- CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

1. Kształtowanie charakteru moralnego człowieka
- cel nadrzędny i uniwersalny wychowania
Paradoks wolności znajduje swoje wyraźne odbicie właśnie w przestrzeni wychowa
nia: nauczyć się wolności nie można, wedle Locke’a, inaczej jak przez podporząd
kowanie woli innych. Wyjście z tej antynomii jest możliwe dzięki włączeniu do kon
cepcji wolności kategorii spoza porządku i logiki liberalizmu; jest nią cnota, pierwsza
dziedzina wychowania, w tym ujęciu rozumiana jako charakter moralny. Cnota, do
której dochodzi się drogą wyrzeczeń hamujących popędy i ograniczających przystęp
zachciankom, według Locke’a wymaga oparcia w wierze w wieczny porządek boski.
Jest zaletą, która początkowo pozostaje związana z koniecznością ograniczania swo
body dziecka przez dorosłych, później jednak jako już opanowana umiejętność samoograniczania się, powściągania i odraczania doświadczania przyjemności, umac
niana w duszy, o ile stanie się tym, w czym „młody chłopak zasmakuje”, w czym
„będzie zasadzał swą siłę, sławę i przyjemność”1, będzie oznaką osiągnięcia stanu
dojrzałości, władania sobą, a więc wolności. W tym miejscu, właśnie dzięki posze
rzeniu przez Locke’a perspektywy o wymiar pedagogiczny, etyczny zamysł na temat
tego, jak powinno się żyć, zyskuje nową postać, zaczerpniętą z chrześcijańskiej dok
tryny moralnej: bez cnoty człowiek nie będzie „szczęśliwy ani na tym, ani na tamtym
świecie”2. Największą zaś przyjemność można czerpać właśnie z owego poczucia
ładu w duszy, biorącego się ze słuchania praw rozumu, ze względu na ich słuszność.
Sztuka wychowania uda się, gdy dziecko dostrzeże wartość w zdolności podążania
„za tym, co rozum wskazuje mu jako najlepsze, chociaż ochota skłania się w inną
stronę”3. Ta wyrobiona przez ćwiczenie i przyzwyczajenie zdolność to owa „krzep1 MW, § 70.
2 MW, § 135.
3 MW, § 33.
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kość duszy”, podstawa „przyszłej zdatności i szczęścia”4. Hedonizm Locke’a, jak wi
dać, nie znika, ale wykracza poza proste jego rozumienie wyłożone w Rozważaniach
dotyczących rozumu ludzkiego. Jeśli cnotą człowieka jest umieć zrezygnować w danej
chwili z doznania przyjemności, to nie da się zarazem podtrzymywać prostej tezy, że
główny motyw działania człowieka wiąże się właśnie z chęcią doznawania przyjem
ności. Musi wchodzić w grę inny rodzaj „przyjemności”, niejako wyższego rzędu,
trwalszej, gwarantującej pewniejsze szczęście5. Wypowiedział się o tym krótko, ale
treściwie w Thus I Think, gdzie opisał pięć rodzajów dóbr, z którymi można wiązać
trwałą przyjemność i szczęście; są to: zdrowie (Health), dobre imię (Reputation), wie
dza (Knowledge), czynienie dobra (Doing good) i nadzieja na wieczne szczęście (The
expectation o f eternal and incomprehensible happiness in another world)6. Zilustro
wał to m.in. porównaniem krótkotrwałej i przemijającej przyjemności towarzyszącej
zjedzeniu smacznego posiłku z zadowoleniem, jakie czerpiemy za każdym razem,
gdy wspomnimy dokonany przez nas dobry uczynek, choćby pochodzący sprzed lat.
Hedonizm zostaje tu połączony z konkretnym rozwiązaniem moralnym, bliskim sa
memu Locke’owi, wychowanemu w duchu purytanizmu, tj. z zestawem chrześcijań
skich cnót, których przestrzeganie gwarantuje osiągnięcie przyszłego szczęścia w po
zaziemskim wymiarze uwzględniającym wieczną nagrodę i karę7. O ich zdatności
przekonuje też sam rozum, który uznaje je za „niezbędne dla zachowania społeczeń
stwa (...) i w oczywisty sposób korzystne dla każdego, z kim człowiek cnotliwy ma
do czynienia”8. W tę linię zgodności hedonizmu z chrześcijańską doktryną i boskim
prawem wpisuje się też pogląd Locke’a na temat „miłości dobrego imienia” i „wrażli
wości na wstyd i niesławę”. Mają one swoje odpowiedniki w formule chrześcijańskiej
w postaci świadczenia swoją postawą i zgorszenia, traktowane przez niego jako bar
dzo silne pobudki motywujące do podejmowania aktywności bądź powstrzymujące
przed pewnymi zachowaniami, które warto zaszczepić dziecku, by nakłaniały go do
dobrego9. Na ten nowy motyw działania, kojarzony z etyką rycerską, zwróciła też
uwagę M. Ossowska, pisząc, iż na podstawie samych Rozważań... można by jedynie
„wychowanka przekonywać, że nie należy kłamać, wykazując przede wszystkim, że
to pociąga za sobą przykrości”, natomiast dzięki Myślom o wychowaniu pojawia się
odwołanie do naturalnej wrażliwości na pochwałę i uznanie oraz do poczucia wstydu,
które prócz miłości własnej wyrażają już wplecenie w społeczny wymiar życia, w re
lacje z innymi ludźmi, a więc w samą moralność10.
4 MW, § 45.
5 Zob. W.M. Spellman, John Locke, s. 88.
6 Zob. Thus I Think, s. 296-297.
7 Por. np. A.A.C. Shaftesbury, Moraliści, s. 80-83, 103-107 i jego krytyka ustanawiania kryterium
moralnego pod postacią przyjemności oraz kierowania się względem na karę bądź nagrodę w działaniu
moralnym.
8 RDRL I,3, § 6.
9 MW, § 56. Taki typ interpretacji prezentują np. J.W. Yolton i J.S. Yolton („Locke’s person is, in
short, a socialized and Christianized individual”, tychże, Introduction, s. 2).
10 M. Ossowska, Moralność mieszczańska, s. 334. Zob. L. Wroński, Wzorzec osobowy ‘g entlemana’
w koncepcji Johna Locke’a, [w:] W. Korzeniowska (red.), Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie
a modele wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, s. 224.
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Starania rodziców i wychowawcy powinny skupić się od początku na ćwiczeniu
i przyzwyczajaniu dzieci do powstrzymywania się od zaspokajania własnych prag
nień tam, gdzie rozum tego nie dozwala, co stanowi zasadę wszelkiej cnoty i dosko
nałości11. W ślad za tą podstawą idą kolejne cnoty, niejako jej konkretyzacje, które
jak wiemy Locke wyprowadza z chrześcijańskiej doktryny moralnej, służące wypra
cowywaniu silnego i szlachetnego charakteru u dziecka. Są wśród nich: powściąg
liwość, szacunek, hojność, sprawiedliwość, uczciwość, samoopanowanie, odwaga,
uprzejmość, grzeczność, pracowitość, pilność, wytrwałość, prawdomówność12. Ich
wpajanie wymaga wypracowania metody, która powinna bazować na wykształco
nym w dzieciach pragnieniu zachowania dobrego imienia oraz zdobycia zaufania
i szacunku. Opanowanie metody służącej kształtowaniu dziecka, z wykorzystaniem
wiedzy o prawidłowościach jego rozwoju i wczytywaniem się w jego naturę, jest
istotą działania pedagogicznego13. Tej sprawie poświęca Locke największą część
swoich Myśli o wychowaniu, które w rezultacie stają się przewodnikiem, jak pro
wadzić dziecko do cnoty14. Poza ogólną wiedzą na ich temat roztropny rodzic i wy
chowawca powinni bacznie przyglądać się swym pociechom, najlepiej podczas ich
swobodnych zabaw, tak by rozpoznać ich szczególne predyspozycje, uzdolnienia,
skłonności czy słabości, a następnie wzmacniać dobre strony charakteru i korygować
niedoskonałości natury.
Locke przyznaje, że dość powszechną słabością, z którą trzeba się zawczasu upo
rać, jest dziecięce pragnienie dominacji i władzy oraz upór w chęci przeprowadze
nia swojej woli, a także zamiłowanie do posiadania rzeczy na własność, by nimi
dowolnie władać. Są to w jego ocenie „dwa korzenie wszelkiej niesprawiedliwości
i sporów”, dlatego trzeba jak najszybciej zastąpić je innymi pozytywnymi nałoga
mi, dającymi podwaliny pod wartościowe życie15. Właściwe podejście do tej sprawy
wymaga zastosowania w pełni owej trudnej sztuki balansowania między przyzwole
niem na ekspresję a dyscyplinowaniem. Klimat dobrego wychowania wymaga mi
łości i obawy, czyli z jednej strony nawiązania z dzieckiem ciepłych relacji z prze
wagą takich uczuć, jak czułość, życzliwość, troskliwość, miłość, pobłażliwość, oraz
dania mu przestrzeni swobody na jego zabawy i przejawy wesołości, jako warunków
sprzyjających wzajemnemu zaufaniu, z drugiej strony - ugruntowania powagi i sza
cunku, wręcz surowości w sprawach, które tego wymagają. Wedle Locke’a są to dwa
narzędzia, za pomocą których zawsze można wpływać i kierować duszę dziecka na
drogę cnoty i honoru16. Na tej podwalinie jest zbudowana cała przestrzeń wychowa
nia. I tak, w przypadku owych przejawów uporu czy przeprowadzania swojej woli,
w których dzieci mają upodobanie, rodzic nie powinien nigdy im ulegać. Nie znaczy
11 Zob. MW, § 38.
12 Szerokie ich omówienie znajdziemy m.in. w: N. Tarcov, Locke’s Education fo r Liberty, s. 129
-183, oraz J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 22-23.
13 MW, § 108. Por. koncepcje antypedagogiki, które uznają metodę wpływania na dziecko za mani
pulację i roszczenie, a relację między dorosłymi i dziećmi redukują do wspierania i obecności.
14 Zob. J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 18.
15 MW, § 103-105.
16 Zob. MW, § 99.
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to, że ma być głuchy i nieczuły na ich potrzeby, zawsze bowiem powinien ich z uwa
gą wysłuchać i rozeznać, czy ich dopominanie się czegoś ma charakter kaprysu czy
naturalnej potrzeby, bez której nie można się bez szkody obejść.
Folgowanie zachciankom nie rozwija duszy dziecka, a w przyszłości jeszcze bar
dziej tę słabość rozwinie; Locke chciałby więc wcześnie same dzieci skłaniać do
odmawiania sobie przyjemności, rozwijając tym samym cnotę powściągliwości, a ten
wysiłek wynagradzać im czymś dla nich przyjemnym. Ujmując to szerzej, chciałby
on tak pokierować dzieckiem, by z ochotą, bez przymuszania wykonywało to, co dla
niego odpowiednie i pożyteczne dzięki przyzwyczajeniu pytania o radę własnego
rozumu17. By pomóc sprostać temu trudnemu zadaniu, proponuje ciekawe rozwiąza
nia, a mianowicie zaleca skracanie do minimum trwania czynności pożytecznych, by
nie doprowadzić do znużenia i tym samym zachęcić do kolejnego z nimi zetknięcia,
a wydłużanie aż do przesytu czynności typowo rozrywkowych. Z kapryszeniem idą
często w parze kłótliwość, skargi i narzekanie, kolejne słabości dziecięce, które wy
magają nauczenia odnoszenia się do siebie wzajemnie z szacunkiem oraz przyucze
nia do znoszenia cierpień. Locke przekonuje, że we wszystkich tych przypadkach,
0 ile dzieci, stosując się do wskazań, zyskują tym szacunek, miłość i poważanie,
szybko uczą się czerpać z tego więcej przyjemności niż z pozostawania przy swoich
wcześniejszych skłonnościach. Przy tej okazji wypowiada on radę, za którą wielu
ceni go szczególnie, mianowicie zaleca, by jeśli przyjmujemy skargę od skrzywdzo
nego przez inne dziecko, lepiej jest skarcić winowajcę na osobności poza oczami
skarżącego się, a następnie skłonić go do przeprosin i naprawienia krzywdy. Jak tłu
maczy, takie „postąpienie, wychodzące niby od niego samego, będzie tym uprzejmiej
wykonane i tym milej przyjęte, wzmocni miłość między nimi, a nawyk uprzejmości
stanie się wśród twych dzieci czymś zwyczajnym”18. Takie postępowanie przynosi
też inne pożądane skutki, nie pozwala bowiem na utwierdzanie się dzieci w prze
konaniu, że dobrze jest skarżyć na innych, nie stwarza nowych okazji do upokarza
nia przez publiczne besztanie, a także buduje klimat zaufania między wychowawcą
a wychowankiem. Kolejna cnota, hojność, to lek na wspomnianąjuż słabość, związa
ną z pragnieniem posiadania rzeczy na własność; trzeba ją wpajać jak najwcześniej,
ucząc dzielenia się chętnie i z własnej woli tym, co się ma, ze swoimi przyjaciółmi,
znów sowicie taką postawę wynagradzając19. Hojność łączy się ze sprawiedliwością
1 uczciwością, chodzi bowiem zarazem o wykształcenie właściwego podejścia do
własności rzeczy. Locke, liberał, który własność traktuje z wielką powagą, w sto
sunku do dzieci uznaje rację w tym, by zanim da się im pojęcie o posiadaniu czegoś,
wyposażyć je w hojność, tym bardziej że wszystko, co mają, faktycznie posiada
ją głównie na mocy darowizny. Gdy zaś pojawia się pojęcie własności i związana
z nią umiejętność rozróżniania na „moje” i „twoje”, kształcenie charakteru skiero
wane winno być głównie na wpajanie odrazy do nieuczciwego zagarniania czyjejś
własności i do zachłanności. W tej sprawie, o ile przy pierwszych wybrykach nie
skutkują na początek zdumienie i odraza, potem nagana i wstyd, Locke nie wzbrania
17 Zob. MW, § 103, 107.
18 MW, § 109.
19 Zob. MW, § 110.
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się nawet od użycia ostrzejszych metod, byleby nie dopuścić do utrwalenia się złych
przyzwyczajeń.
Na kolejnym miejscu rozważana jest płaczliwość, która dla Locke’a racjonalisty
stanowi zaprzeczenie hartu ducha i opanowania, trzeba się więc wystrzegać podsy
cania tej słabości świadczącej o zniewieściałości i wszelkimi środkami niwelować,
krzewiąc w dziecku samoopanowanie i krzepkość duszy. Służy temu powstrzymy
wanie się od okazywania litowania się po doznaniu przez nie jakiejś przykrości (lep
szy efekt da np. zachęcenie do powtórzenia nieudanej czynności) lub skierowywanie
uwagi w inną stronę i przekonywanie (zwłaszcza tam, gdzie ewidentnie mamy do
czynienia z delikatniejszą naturą dziecka). Locke przyznaje, że rzecz cała wymaga
wielkiej roztropności ze strony rodziców, bowiem płacz płaczowi nierówny, jednak
tam gdzie wypływa on „z pychy, uporu i krnąbrności”, z pełnym przekonaniem wy
powiada się za użyciem surowości, łącznie z rózgą, bo w tym przypadku „należy
wolę, w której leży błąd, skrępować i skłonić do uległości surowością, wystarczającą
do jej opanowania”20. Choć znajdujemy tu wyraźne przyzwolenie na karę cielesną,
to jednak właśnie przy okazji omawiania tej słabości Locke kolejny raz daje się po
znać jako przeciwnik rózgi. Stosowanie kary fizycznej to najczęściej zwykłe okru
cieństwo i zadawanie bólu ciału, nic dobrego niedające duszy, najczęściej zresztą
skojarzone z gniewem i wzburzeniem osoby karzącej, która traci opanowanie i mia
rę. Stąd wskazówka, by jeśli już staje się konieczną owa kara, stosować ją w pełni
opanowania i umiaru. Stan wzburzenia karzącego nie stanowi dobrego przykładu dla
dziecka, a sam płacz - często wywołany właśnie reakcją na karę - nie tylko nie po
maga poskramianiu namiętności dziecka, ale jeszcze je zwielokrotnia, pozostawiając
je z uczuciem buntu. Ostatecznie, nawet jeśli rodzic będzie zmuszony do użycia tego
środka wychowawczego, to i tak chodzi o to, by wstyd podlegania tej karze okazał
się boleśniejszy od samych razów21.
Wśród cnót szczególnie przez Locke’a cenionych mieści się męstwo, bez którego
jako podpory innych cnót nie sposób wyrobić wartościowego charakteru człowieka.
Ma ono przejawiać się nie tylko na polu bitwy w obronie swego kraju, ale we wszel
kich sytuacjach życiowych wiążących się z niebezpieczeństwem i przeciwnościami
losu, stąd zalecane przez niego przyzwyczajanie do radzenia sobie z bólem, oswa
janie z nim, hartowanie w znoszeniu różnych niedogodności oraz opanowywanie
bojaźni i lękliwości22. Skojarzenie z rycerskością pojawia się kolejny raz, gdy obok
męstwa autor Myśli o wychowaniu podkreśla zarazem walory łagodności i współ
czucia w stosunku do wszystkich czujących stworzeń, które w dzieciach należy
rozbudzać w miejsce często spotykanej skłonności do nienaturalnego okrucieństwa
(podsycanej choćby przez zwyczaj opowiadania i opiewania bohaterskich wyczy
nów wojennych)23. Blisko spokrewniona ze sprzyjającą uczuciom humanitarnym
cnotą łagodności i współczucia jest także zalecana uprzejmość i grzeczność zamiast
wyniosłości i poczucia wyższości, postawy mocno rozpowszechnionej w czasach
20
21
22
23

MW, § 111-114.
Zob. MW, § 112. Zob. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 99.
Zob. MW, § 115.
Zob. MW, §116.
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Locke’a wśród warstw uprzywilejowanych w stosunku do stanów niższych. Dla au
tora Myśli o wychowaniu oznaką złego wychowania jest, jeśli młody panicz pozwala
sobie na grubiaństwo i złe traktowanie ludzi, którzy znajdują się pod władząjego uty
tułowanego ojca24. Obok tych z rzędu rycerskich cnót pojawiają się także te kojarzone
już z moralnością mieszczańską: pracowitość, pilność i wytrwałość, jako zapowiedź
rozrachunku z przywarami przypisywanymi warstwom wyższym25. By poradzić so
bie z nieprzynoszącymi honoru skłonnościami do lenistwa, próżnowania, niedbałości,
gnuśności czy - jak powie - „zbijania bąków”, proponuje znów ciekawe rozwiązania.
Wychodząc z założenia, że dzieci z natury wolą ruch i aktywność niż bezczynność,
trzeba im wciąż poddawać jakieś pożyteczne zajęcia do wykonywania, byleby nie
odebrały tego jako obowiązku, lecz jako rozrywkę, a najlepiej by były przekonane, że
to, co robią, pochodzi z ich wyboru albo stanowi nagrodę. Locke wraca też do swej
wcześniejszej metody, by rzecz, na której nam wychowawcom nie zależy, uprzykrzyć
im, polecając robić ją aż do przesytu, natomiast nagradzać tym, co posiada wyraźną
wartość (np. książką)26. Tę skłonność do ciągłego zatrudnienia proponuje on też wy
korzystać do samodzielnego wykonywania przez dzieci zabawek. Nie chodzi o to,
by je całkiem pozbawić kupowanych podarków, jednak częste obdarowywanie „uczy
umysł gonić za zmianą i zbytkiem, uczy niepokoju i ciągłego ubiegania się o coś
więcej”, uczy dzieci „pychy, próżności i chciwości, nieomal zanim zaczną mówić”.
Natomiast przyzwyczajanie je do „starania się samemu i własnymi wysiłkami o to, co
im potrzeba”, uczy je „umiarkowania w swych pragnieniach, pilności, pracowitości,
przemyślności, zręczności i rozkładu pracy, przymiotów, które będą im pożyteczne,
gdy będą dorosłymi, i których wskutek tego nigdy nie można uczyć za wcześnie ani
zakorzenić zbyt głęboko”. Stąd konkluzja: „wszystkie zabawy i rozrywki dzieci nale
ży kierować ku wyrabianiu dobrych i pożytecznych przyzwyczajeń, gdyż inaczej za
szczepią one złe nawyknienia”. I dalej: „wszystko, cokolwiek dzieci czynią, zostawia
jakiś ślad w tym wrażliwym wieku, a stąd nabierają one tendencji do dobrego albo do
złego; niczego zaś, co wywiera taki wpływ, nie należy lekceważyć”27.
A jeśli tak, to nie dziwi na koniec kategoryczny ton, w jakim rozprawia się on
z ostatnią na liście (ale chyba najgroźniejszą) przywarą - kłamstwem, którego wszel
kie objawy zaleca tłumić szybką reakcją, mówiąc o nim z najwyższą pogardą i pod
kreślając, jaką ujmę i poniżenie przynosi honorowi i godności człowieka. Locke
empirysta i racjonalista, a przy tym purytanin, nie wątpił w oczywistość fundamen
talnych prawd tyczących się mechanizmów przyrody i zasad moralności28. Zakładał
też, że umysł człowieka potrafi oddzielić prawdę od fałszu, stąd nie zaskakuje jego
admiracja dla cnoty prawdomówności. Poza tym sama cnota, jak już wiemy, wyma
24 Zob. MW, § 117.
25 Nie przez przypadek określonych mianem klasy próżniaczej, w socjologicznym opisie zob.
T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, tłum. J. Frentzel-Zagórska, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa
2008, a w literackim zaś zob. np. mistrzowskie portrety powieściowe H. Jamesa.
26 Zob. MW, § 123-129.
27 MW, § 130.
28 Zob. MW, § 131-132, oraz RDRLII, s. 602-604. Z tego powodu J. Dunn nazwie Locke’a ducho
wym wrogiem postmodernizmu, Locke. A Very Short Introduction, s. 84.
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gała oparcia w pojęciu Boga, a tak mocny jej fundament dawał najlepszą rękojmię
w realizacji podstawowego zadania wychowania. Locke nie zapomniał więc także
o powinności religijnego prowadzenia dziecka, poczynając od uprzytomnienia mu
prawdy o Bogu i rozmów o nim jako o stwórcy i sprawiedliwym sędzim, naucze
nia podstawowych modlitw, kończąc na lekturze wybranych fragmentów Biblii29.
Natomiast przestrzegał przed straszeniem dzieci wizją kar piekielnych czy duchami
oraz przed wgłębianiem się w niedostępne dla wyobraźni dziecięcej dogmaty i spe
kulacje teologiczne, w czym objawił zarazem swój własny racjonalistyczny stosu
nek do chrześcijaństwa oraz krytyczny sąd wobec entuzjazmu (uniesienia uczucio
wego), stanu umysłu często towarzyszącego przeżyciom religijnym, choć według
Locke’a niemającego uzasadnienia30.
Cała ta wizja moralnego kształtowania dziecka z odwołaniem do racji rozumu
jako najwyższej instancji określającej kierunek i ocenę ludzkich działań pod kątem
ich słuszności stanowiła właściwą bazę do realizacji podstawowego i najważniej
szego celu wychowania - osiągnięcia stanu moralnej dojrzałości przez dysponującą
wolnością, decydującą o sobie i odpowiedzialnąjednostkę. Podporządkowanie naka
zom rodziców i wychowawców jako reprezentantów świata, w którym rządzą zasady
rozumu, miało być właściwym przygotowaniem dziecka do wejścia w dorosłość,
rozumianą jako umiejętność kierowania się już własnymi nakazami rozumu31. To,
czego brakowało w tej ofercie, a o co dopominał się już A.A.C. Shaftesbury - uczeń
Locke’a, i do czego nawiąże następnie J.S. Mill, dotyczyło uczuciowego związania
z cnotą, wyzwalania pragnienia dobra dla niego samego, a nie dla dobrej reputacji,
dla uznania bądź dla nagrody (obojętne czy w wymiarze ziemskim, czy wiecznym)
albo dla hartowania swojego charakteru. Obaj identyfikowali się z liberalnym nur
tem myślenia politycznego, można więc uznać ich krytyczne uwagi za udane i po
trzebne korekty i rozwinięcia purytańsko brzmiącej i wąskiej wykładni rozumienia
wychowania moralnego, jaką zaproponował na początku Locke. Obaj, co nie jest
przypadkiem w tej sprawie, byli admiratorami sztuk pięknych, zabiegając o obecność
w wychowaniu kształcenia estetycznego32.

29 Zob. MW, § 136-139, 157-159.
30 Zob. RDRL IV, 18. Temat entuzjazmu był w czasach Locke’a często podejmowany, a kojarzo
ny z temperaturą sporów religijnych toczonych w tym czasie między wyznawcami różnych Kościołów
i sekt. Dla Locke’a entuzjazm nie był oparty ani na rozumie, ani na objawieniu, był natomiast wewnętrz
nym stanem rozgorączkowania mózgu pod wpływem działania wyobraźni. Krytyka fantazji, wyobraźni,
nazywanych przez niego często urojeniami, konsekwentnie objęła też całą twórczość literacką i arty
styczną, co do której, jak wiemy, nie miał zrozumienia. W tym kontekście nie dziwi opisywanie filozofii
Locke’a w barwach ponurego purytanizmu, niedostrzegającego pozytywnej (również poznawczo) wagi
uczuć w życiu człowieka, tak w wymiarze religijnym, jak i w relacji z kulturą.
31 Zob. E. Leites, Locke ’s Liberal Theory o f Parenthood, s. 102-106; P. Schouls, Reasoned Freedom.
John Locke and Enlightenment, s. 209-218, dla których argumentacja Locke’a na rzecz uzgadniania
przymusu i wolności w relacjach między rodzicami (opiekunami) a dziećmi jest przekonująca, choć nie
do przeniesienia w sferę życia publicznego.
32 Zob. E. Leites, Locke’s Liberal Theory o f Parenthood, s. 106-112, który nie doszukuje się autory
taryzmu w myśli wychowawczej Locke’a, jednak dostrzega ów brak odwołania do siły uczuć w relacjach
rodzinnych i w argumentowaniu na rzecz dobra pojętego szerzej niż tylko w kategoriach obowiązku.
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Przechodząc w kolejności do prezentacji Millowskiej koncepcji charakteru mo
ralnego, trzeba jednak zauważyć, że takiego zwartego obrazu wychowania dziecka,
jaki otrzymaliśmy w Myślach o wychowaniu, u autora On Liberty czy Autobiography
nie znajdziemy, choć nie odmawia nam on wrażenia, że równie priorytetowo do tej
kwestii podchodził. Pojęcie wychowania moralnego, najczęściej w powiązaniu z wy
chowaniem intelektualnym (umysłowym), czasem uzupełniane o wychowanie este
tyczne, pojawia się w większości jego tekstów, wplatane do analiz teoretycznych,
gdy szukał dlań praktycznych aplikacji i zastosowania w życiu społecznym. Wie
my, jak otwarcie poddał pod namysł własne wychowanie, któremu podlegał, jednak
spekulowanie, na ile się z nim utożsamiał, a na ile go przełamał, wykracza poza
ramy niniejszego opracowania33. Pozostaje nam wychwytywanie fragmentów rozsia
nych w różnych miejscach, w których padają sformułowania wprost wyrażające sąd
własny Milla na temat wychowania moralnego dzieci bądź, częściej, krytyka jakiejś
praktyki działań kształtujących czy koncepcji wychowania dzieci i młodzieży niepretendujących do bycia przedpolem wolności. Milla bardziej interesował człowiek
dorosły i jego moralny charakter, argumentował więc za uzdalnianiem do troszczenia
się o swój los, o samorozwój i samodoskonalenie w sposób autonomiczny i zindywi
dualizowany, za uzdalnianiem do współdziałania z innymi i do angażowania się na
miarę swych możliwości w poprawę losu innych. W tej sprawie wypowiadał się częś
ciej, natomiast co do pytania, jak przygotować się do bycia wolnym człowiekiem,
pozostawił nas nie do końca poinformowanych i zdanych na spekulacje. Trzeba więc
będzie również zastanowić się, na ile dziedziczy on myślenie pedagogiczne Locke’a,
na ile się z nim utożsamia, a na ile je koryguje i przekracza.
W On Liberty pamiętamy Millowskie porównanie człowieka do drzewa, które
rośnie w zgodzie ze swoimi potencjalnościami w różne strony, inaczej niż maszyna,
zaprogramowana na konkretne działanie według czyjegoś planu34. Czy więc stawiał
na naturalny rozwój człowieka niezaburzany interwencją z zewnątrz? Swoje stano
wisko wyraził, przywołując myśl Wilhelma von Humboldta35 dotyczącą rozwoju
ludzkich sił jako celu człowieka. Ów rozwój wymaga wolności i rozmaitości sytua
cji, ale zarazem dokonuje się w obecności tych, którzy będą wywierać na jednostkę
kształcący wpływ. Chodzi więc o umiejętne wyzyskanie doświadczenia i dorobku
zgromadzonego wysiłkiem wielu ludzi powiązane z budzeniem do życia wciąż no
wych, jeszcze nieodkrytych możliwości twórczych tkwiących w jednostkach. Naj
33 Por. G. Himmelfarb, Introduction, s. 7-53; J. Stillinger, Introduction, [w:] J.S. Mill, Autobio
graphy, Houghton Mifflin Company, Boston 1969, s. vii-xxi; F.A. Cavenagh, Introduction, s. vii-xxvii.
34 Zob. Lib, s. 66.
35 „Prawdziwym celem człowieka - nie tym, który wyznacza mu zmienne upodobanie, lecz wiecznie
niezmienny rozum - jest najwyższe i najbardziej proporcjonalne wykształcenie jego sił w jedną całość.
Ażeby to osiągnąć, pierwszym i niezbędnym warunkiem jest wolność. Jednakże oprócz wolności rozwój
sił ludzkich wymaga jeszcze czegoś innego, choć ściśle związanego z wolnością: różnorodności sytuacji
(...). Siła i różnoraka odmienność łączą się w oryginalności, a zatem to, na czym ostatecznie polega
wielkość człowieka, o co jednostka ludzka musi całe życie walczyć i czego ten, kto chce oddziaływać
na ludzi, nie może tracić z oczu, jest właściwością siły i kształcenia”, Zakres i obowiązki rządu (cyt. za:
W. von Humboldt, Cel człowieka, tłum. T.G. Pszczółkowski, [w:] tegoż, Teksty liberalne, oprac. T.G.
Pszczółkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 27-28).
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wyraźniej te dwa obszary spotykają się w procesie uczenia się i wychowywania mło
dego pokolenia. Sztuką jest powodować, by wszystko, co cenne w dziejach ludzkich,
zdołać przekazać dalej, a jednocześnie, by to bogactwo myśli, wiedzy i teorii nie
zastygało pod postacią gotowego i danego do naśladowania scenariusza i wykładni
życia, lecz by otwierało na żywy kontakt z ideami i wiedzą, dając asumpt do nowych
pytań i poszukiwań, przyczyniających się do samodoskonalenia i rozwoju ludzkości.
Jak argumentował Mill, nikt nie propaguje, by być kopią innych ludzi, ale zarazem
nie jest tak, jakbyśmy jako ludzie nie byli w posiadaniu wiedzy o tym, że pewne
formy życia i postępowania są lepsze od innych. I tę wiedzę jesteśmy zobowiązani
przekazać młodym ludziom, którzy powinni być uczeni i przygotowywani do czerpa
nia pożytku ze sprawdzonych rezultatów ludzkiego doświadczenia. Dla Milla jednak
ostatecznie będzie się liczyło osiągnięcie przez człowieka takiego stanu dojrzałości,
który cechuje zdolność korzystania i interpretowania doświadczeń innych na własny
sposób36. W On Nature powie, że „obowiązkiem człowieka jest wspomagać dobre
siły, ale nie przez naśladowanie, tylko przez nieprzerwane starania, by poprawiać
bieg natury - i by ta jej część, nad którą możemy mieć kontrolę, nie traciła zgodności
ze wzniosłymi standardami sprawiedliwości i dobra”37. Perfekcjonizm Milla znaj
duje w tym miejscu jedno z mocniejszych uzasadnień: zostaje wyprowadzony z po
winności doskonalenia indywidualnej natury, a więc własnego potencjału i posiada
nych możliwości. Wymaga to siły charakteru, co oznacza, że otrzymujemy pierwszą
wyraźną informację na temat wychowania, którego zadaniem powinno być właśnie
kształtowanie charakteru.
Sam charakter Mill definiuje w On Liberty jako panowanie (kierownictwo) woli
nad własnymi popędami i pragnieniami. Jego siła wzrasta wraz z siłą woli i natęże
niem popędów i pragnień, bez których charakter człowieka przypominałby maszynę
parową38, stąd zadaniem wychowania powinno być nie tyle wygaszanie popędów
i pragnień, ile wzmacnianie woli. W On Nature z kolei będzie mówił o potrzebie wy
kształcania kontroli rozumu nad instynktami, bowiem zdolności człowieka bez pod
dania się dyscyplinie nie mają szans na pełną realizację, a to, co godne w człowieku
szacunku, „nie jest rezultatem instynktu, ale zwycięstwa rozumu nad instynktami”39.
W Autobiography uzupełni ten wywód wskazaniem na potrzebę kultywowania także
uczuć, porównanych do żagli na statku, bez których w oparciu tylko o ster trudno
uchronić się przed losem rozbitka. Sam rozum doskonalony w czynnościach analizo
wania rozwija bardzo dobrze rozwagę i jasność myślenia (prudence and clearsight
edness), lecz systematycznie niszczy u korzeni uczucia i cnoty40. Jeśli więc mówić
o charakterze, nie można go rozumieć inaczej jak w kategoriach charakteru moral
nego41. Mill, pisząc o tym, odnosił się do własnej fazy życia, gdy był poddawany
36 Zob. Lib, s. 64.
37 Nat, s. 33.
38 Zob. Lib, s. 67.
39 Nat, s. 24.
40 Zob. Au, s. 143.
41 Zob. Lib, s. 77, gdzie mówi o idealnym modelu charakteru, gdy zestrojone zostają z sobą: pełen
wigoru rozum i silne uczucia mocno kontrolowane przez wolę posłuszną sumieniu.
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zabiegom wychowawczym, podczas których chodziło o wpojenie mu przekonania
0 pożytku z kierowania się w życiu dobrem powszechnym. Uznał jednak, że racja
rozumu i pozytywnych skojarzeń stojąca za tym przekonaniem jest niewystarczająca,
potrzeba jeszcze kształcenia pozytywnych uczuciowych nastawień do innych ludzi,
a więc kultywowania uczuć społecznych z życzliwością na czele42. Ten ostatni wątek
Mill rozwinął także w rozdziale trzecim Utilitarianism poświęconym poszukiwa
niu ostatecznej sankcji dla moralności największego szczęścia, a więc zasady uży
teczności. Argumentował, że gdyby chcieć znaleźć jedną zasadę moralną intuicyjnie
obowiązującą, byłby skłonny nadać to miano właśnie liczeniu się z interesami, po
myślnością i przykrościami innych ludzi jako nastawieniu przeciwstawnemu dbaniu
tylko o własny interes, a więc egoizmowi43. Czy jest to uczucie wrodzone czy naby
te, nie stanowi dla Milla empirysty pytania wymagającego ostatecznej odpowiedzi;
woli on wspierać się przekonaniem, że owo uczucie jest warte kultywowania. Raz
ujawnione, dobrze jeśli z udziałem wychowania, prawa i kultury, a później wzmac
niane przez samą osobę, staje się częścią charakteru (attribute), której nieobecność
byłaby przez nią odbierana jako niepożądana strata i brak. Charakter moralny wy
maga więc, by obok sprawności intelektualnych i siły woli rozwijać także uczucia
społeczne, tzn. w sposób naturalny nabywać gotowość harmonizowania własnych
uczuć i pragnień z uczuciami i pragnieniami innych. Życzliwość dla innych wymaga
praktykowania, bez niego słabnie; wielkie to pole dla działań pedagogicznych, by
kierować uwagę dzieci i młodzieży na sprawy innych, uczyć empatii i ćwiczyć te po
stawy w konkretnym działaniu44. Dla Milla kultura uczuć urasta do rangi wewnętrz
nej siły wiążącej, układającej się w proporcji do wrażliwości i umysłowej sprawności
charakteru. Tendencja do umacniania się w społeczeństwie uczuć społecznych jest
zarazem znamieniem postępu cywilizacyjnego, mierzonego wszak umiejętnością
współpracy z innymi, rozległością i głębokością sieci związków międzyludzkich,
które nie mają szans na intensyfikację bez mocno ugruntowanej postawy szacunku
1życzliwości dla innych, a w tym uwzględniania dobra innych na równi z własnym45.
W Inaugural Address at St. Andrews Mill zajął się po trosze charakterystyką
angielskiego charakteru, snując porównania z innymi, kontynentalnymi jego od
powiednikami, nie kryjąc krytycznego stosunku do rodzimych wzorów zachowań
moralnych i społecznych46. Ich wady kładł na karb angielskiej kultury i obyczaju,
42 Zob. E. Anderson, John Stuart Mill, s. 346-347, która proponuje nazwać te dwa Millowskie mo
dele wychowania moralnego: classical associationist model i cultivation model.
43 Zob. Ut, s. 159-167. Zob. J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, s. 17-18, piszący o współodczuwaniu
cierpienia i szczęścia innych jako o uniwersalnym ludzkim dobru (obok odwagi i rozsądku), bez których
nie da się utrzymać artefaktu sprawiedliwości.
44 E. Anderson, John Stuart Mill, s. 347, użyła obrazowego porównania ćwiczenia sympatii wobec
innych do ćwiczeń fizycznych („like phisical fitness”).
45 Zob. Ut, s. 167 i 165. Można tu chyba widzieć relację wzajemnego wzmacniania się uczuć spo
łecznych i praktyki współpracy z innymi, por. R. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie
wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Wydawnictwa Akademic
kie i Profesjonalne, Warszawa 2008; R.N. Bellah, R. Madsen, W.M. Sullivan, A. Swidler, S.M. Tip
ton, Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, tłum. D. Stasiak, P. Skurowski,
T. Żyro, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
46 Zob. IA, s. 189-194.
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z mocno ugruntowanym utylitaryzmem i praktycyzmem, których korzenie według
Milla tkwiły w religijnym purytanizmie i nastawieniu na ekonomiczny rachunek,
kształtujących angielski charakter od czasów Stuartów. Formowanie uczuć w an
gielskiej tradycji (choć przecież nie tylko) kojarzyło się głównie z ich ujarzmianiem,
poddawaniem kontroli rozumu i wykształcaniem opanowania, wzmagającymi chłód
i dystans. W sferze wychowania znalazło to wyraźne odbicie w modelu dystyngowa
nego dżentelmena, który miał panować nad swymi uczuciami, czemu sprzyjał brak
okazywania jemu uczuć ze strony rodziców i nauczycieli. Taki model kształtowania
moralnych postaw miał oczywiście także swoje plusy i Mill umiał to docenić, wy
różniając zwłaszcza staranność w wychowawczych zabiegach o dobrze uformowane
(skrupulatne) sumienia, dające siłę, by nie poddać się słabości czy powstrzymać się
przed plamiącym uczynkiem. Wrażliwe sumienia to w jego ocenie atut angielskiej
moralności, choć - jak przyznał - być może już powoli tracony. Mill wierzył, że ów
zachowawczy typ moralności, by użyć tu Hartmannowskiej terminologii, stawiający
na ochronę mocnych wartości, da się poszerzyć w kierunku moralności twórczej,
otwierającej na wartości wysokie, wyzwalającej do pozytywnych przeżyć i działań,
choć naznaczonych ryzykiem wikłania się w konflikty i dylematy moralne; ale chłód,
kalkulacja i poczucie obowiązku miały zrobić w tym celu miejsce uczuciom i prag
nieniom47. W tym całym porządnym, przykładnym angielskim życiu nastawionym
na przestrzeganie norm i zakazów w dbałości o czyste sumienie brakowało miłości
cnoty dla niej samej oraz stawiania przed oczy szlachetnych pragnień, celów i po
dejmowania takichże wysiłków48. To, co krytykował w angielskim charakterze, doty
czyło dbałości i zawężania pola zainteresowań głównie do własnej osoby, własnych
sukcesów i rozwoju, oraz do pomyślności kręgu rodziny, troski o innych realizowa
nia zaś w rutynowych akcjach charytatywnych niewymagających dużego wysiłku,
bo sprawnie i regularnie organizowanych na poziomie lokalnych wspólnot. Mill nie
chciał wybierać między uczuciami a sumieniem, wolał, by w wychowaniu stawiać na
jedno i drugie (podobnie jak w kształceniu umysłowym postulował łączenie huma
nistycznej edukacji z nauczaniem przedmiotów ścisłych i przyrodniczych). Nic nie
przeszkadza, by zadbać o to, by człowiek nie łamał norm moralnych, ale i o to zara
zem, by wzbudzić w nim uczucia wyższe, które będą kierować go na cele życiowe
wykraczające poza zaspokajanie tylko podstawowych potrzeb własnego przetrwania
i dostarczania sobie przyjemności. Mówiąc o wyższych celach, Mill miał na myśli
sięgnięcie i zainteresowanie się losem innych ludzi, w tym celu jednak trzeba poru
szać ludzkie uczucia, uczyć sympatii dla osiągnięć ludzkich, dla wielkości charak
teru, dla doskonałości. W mowie rektorskiej poświęconej edukacji wyższej zwraca
uwagę na możliwości, jakie daje w tym względzie kontakt ze sztuką we wszystkich
47 Zob. N. Hartmann, Najważniejsze problemy etyki, tłum. A. Węgrzecki, „Znak” 1974, nr 245,
s. 1422-1454.
48 U Locke’a było to widoczne w sposobie, w jakim polecał kształtować w dziecku cnoty; starania
opiekuna były w tym przypadku skupione w większym stopniu na usuwaniu wad i dostrzeganiu słabości
oraz subiektywnych pragnień, nad którymi trzeba roztoczyć kontrolę rozumu, niż na budzeniu zainte
resowania uszlachetnianiem i doskonaleniem siebie przez chcenie samego dobra i prezentowanie jego
atrakcyjności. Wynikało to z przyjętej przez Locke’a definicji cnoty, u Milla zaś nawet jeśli zachował się
ten sposób opisu, to jest on zrównoważony pozytywną wizją dobra.
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jej działach, na czele z poezją. Przynosi mianowicie szansę wyciszenia i uwznioślenia uczuć, dotknięcia duchowych rozterek ludzkiej egzystencji i wyrwania z ciasnoty
patrzenia na świat i ludzi na rzecz oglądu bardziej bezinteresownego i życzliwego49.
Za uczuciami społecznymi kryje się, jak widać, temat cnót. Dobrze to prezentuje
Utilitarianism, gdy Mill po omówieniu i przyjęciu ostatecznej sankcji moralności
największego szczęścia w postaci postawy (uczucia) kierowania się względem na
innych, w rozdziale piątym przechodzi do uzgadniania zasady użyteczności z cnotą
sprawiedliwości. Jego intencją zdaje się być godzenie obowiązywalności czy obiek
tywności cnót wywodzonych i uzasadnianych w różny, często odmienny sposób
z utylitaryzmem za pośrednictwem uczuć społecznych z życzliwością na czele, która
o ile jest rozwijana, ogranicza egoistyczne skłonności na korzyść liczenia się z do
brem innych ludzi. Sprawiedliwość w rozumieniu Milla jawi się jako cnota, która
choć nie powstaje z użyteczności, to jednak jest z nią związana. Stoją za nią bardzo
silne uczucia ludzkie, oddające także ich interesy, by karać uczciwie, czyli bezstron
nie za krzywdy i wynagradzać proporcjonalnie do zasług za dobro. Na przykładzie
tej cnoty i jej rangi w życiu tak jednostek, jak i społeczeństwa udało się Millowi
pokazać, iż utylitaryzm w jego odmianie nie jest sprowadzalny do prostej zasady, by
uznawać za dobre to, co okazuje się korzystne w ogólnym rachunku dóbr (ze względu
na sumę przyjemności). Jest raczej tak, że to, co sprawiedliwe, czyli zgodne z zasadą,
by oddawać każdemu, co mu się należy, okazuje się zarazem użyteczne, a zaświad
czają o tym uczucia niesprowadzalne do przyjemności, bo wiążące się z samą wraż
liwością na krzywdę ludzką, powodującą, że zasadę wzajemnego niekrzywdzenia się
traktuje się jako wiążącą wszystkich i właśnie sprawiedliwą50.
W On Liberty temat cnót również się pojawia, a mianowicie w rozdziale o władzy
społeczeństwa nad jednostką. Mill jako liberał nie mógł ominąć pytań o zakres tej
władzy w stosunku do życia moralnego jednostek: czy w ogóle i jak daleko mia
łaby ona prawo sięgać, czy możliwy jest przymus w kierowaniu innych ku dobru
bądź poprawianiu innych czy kształtowaniu czyjegoś charakteru. Idąc za J. Benthamem i J. Millem, wydziela on wśród cnót te służące przede wszystkim osobie (self-regardedvirtues), a więc osobiste, i te społeczne (social), nazywając je też obowiąz
kami względem siebie i innych51. Skłaniając się, by przyznać wyższość tym drugim,
w wychowaniu uznaje potrzebę wpajania równie starannie obu grup cnót52. Myśląc
o jednostkach pełnoletnich i władających rozumem, był zdania, że to, co dotyczy for
mowania ich własnej koncepcji życia, mieści się w gestii tylko tych osób i powinno
49 Jak to ujął w mowie rektorskiej, „któż z nas nie czuje się lepszym po lekturze Dantego czy Wordswortha”, wymieniając jeszcze dalej Lukrecjusza, Wergiliusza (Georgiki), T. Graya (Elegy) oraz
P.B. Shelleya (Hymn to Intellectual Beauty), s. 193.
50 Jak argumentował: „zasada, by dać każdemu to, na co zasłużył, a więc dobro za dobro, a zło za zło,
jest nie tylko zawarta w koncepcji sprawiedliwości w postaci, w jakiej ją zdefiniowaliśmy, ale decyduje
też o intensywności uczucia, które stawia wyżej w ludzkiej ocenie sprawiedliwość niż zwykłą korzyść”,
Ut, s. 197.
51 Zob. Nat, s. 24, gdzie też przywołano to rozróżnienie przy rozważaniu problemu naturalności cnót
osobistych (personal virtues) i społecznych; por. I. Kant, Metafizyka moralności, s. 287-381, oraz tegoż,
Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 40 i 47.
52 Zob. Lib, s. 84.
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być wolne od ingerencji i nacisków z zewnątrz. Pozostaje jednak problem, co zrobić,
by rozwijać i rozszerzać wśród ludzi zainteresowanie dobrem innych, a nie tylko
własnym, o co warto zabiegać, bo jest to korzyść dla ogółu. O ile na początku, w od
niesieniu do dzieci, Mill dopuszcza przymus jako środek w rękach wychowawców
kształtujących w wychowankach osobiste cnoty, później wraz z wiekiem wolałby jed
nak, by przymus powoli wymieniać na inne łagodniejsze formy wywierania wpływu,
tj. perswazję i przekonywanie. I te drugie, dołączając jeszcze do nich radę i napomi
nanie, przenosi na szerszy plan oddziaływań społeczeństwa na jednostki, zwłaszcza
w odpowiedzi na ludzkie wady, słabości, brak opanowania, przed którymi ma ono
prawo się bronić. Dopóki człowiek przejawia różne złe skłonności, ale nie krzywdzi
innych, Mill argumentuje, że lepiej, by osoba zderzyła się z naturalnymi konsekwen
cjami swych nieroztropnych posunięć życiowych, aniżeli była zmuszana do zmiany
swego postępowania, tym samym dając pierwszeństwo wolności nad niedogodnością
wad ludzkich53. Wchodzą w grę także reakcje dezaprobaty ze strony społeczeństwa
w stosunku do osób przejawiających uciążliwe wady, w tym obstrukcja, niechęć,
litość, pogarda, odizolowanie, a nawet potępienie i moralna odpłata w szczególnych
przypadkach. Jeśli czyn bądź uchylanie się czy zaniedbywanie swoich obowiązków
wobec innych pociąga za sobą następstwa dotykające innych, przynoszące im szko
dę, przywilej wolności musi ustąpić prawu i poddać się wymiarowi kary.
Wychodzi na to, że opinia publiczna ostatecznie ma duży wpływ na jednostki,
według Milla często zbyt duży, w związku z tym jego stosunek doń wskazuje na ambiwalencję. Tam, gdzie jest ona niestosowna i niesprawiedliwa w swoich wyrokach,
zwłaszcza gdy w grę wchodzi ograniczanie pola działania twórczych oryginalnych
osobowości, Mill mówi o tyranii opinii publicznej i jest wobec niej nieufny. Z drugiej
strony dostrzega jej pozytywny wpływ, o ile udaje się jej hamować naganne, niemo
ralne zachowania jednostek nieliczących się z dobrem innych bądź żyjących kosztem
innych, w imię podtrzymywania poprawnych moralnie standardów życia tak w sfe
rze prywatnej, jak i publicznej54. Poza tym obszarem ingerowania czy wtrącania się
społeczeństwa w sprawy jednostek rozciąga się władza, roszczenie do poprawiania
osoby dorosłej czy zmiany jej sposobu życia, czyli paternalizm, na który Mill nie
daje zgody, bowiem oznaczałoby to, że społeczeństwo pozwala, by jego mniejszą lub
większą część stanowili nie obywatele, ale dorosłe dzieci pozbawione umiejętności
działania na podstawie przemyślanych racjonalnych motywów. „Dzisiejsze poko
lenie - jak pisał - kieruje zarówno wychowaniem, jak i całością warunków życia
przyszłego pokolenia; (...) i jest w stanie sprawić, by było ono co najmniej tak dobre

53 Ilustruje to przykładem pijaństwa, wobec którego właściwsze według Milla jest jego tolerowanie,
a karze podlegać powinien tylko czyn, w stanie zamroczenia przynoszący stratę bądź krzywdę osób dru
gich. Pijaństwo przez swe konsekwencje jest na tyle przykrym stanem dla samej osoby pijącej, że nie ma
po co jej za to karać czy zmuszać do zmian, wywołujących zwykle opór tej osoby; samo pijaństwo zaś
może służyć za przestrogę dla innych, zob. Lib, s. 90-91.
54 Zob. RR, s. 76-97, gdzie Mill wśród warunków reprezentatywnej formy rządów wymienia roz
winięte i kultywowane poczucie dobra wspólnego, które powinno charakteryzować zarówno lud w jego
moralności prywatnej, jak i władzę, jej instytucje oraz osoby publiczne ją reprezentujące, krzewiące
moralność publiczną.
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jak obecne, a nawet lepsze”55. Społeczeństwo ma w dyspozycji całość oddziaływania
wychowawczego, autorytet opinii, stający się wykładnią działania dla niedysponujących własnym wyrobionym zdaniem, i sankcje społecznego napiętnowania, które
spadają na łamiących normy współżycia w grupie; i na tym koniec, w imię prawa
wolności, które nie zezwala na dalsze (w kierunku nakazu życia takiego a nie innego)
przekraczanie ram indywidualnego stanowienia o sobie oraz w imię norm współ
życia w społeczeństwie, które wymagają od wszystkich nienaruszania wzajemnie
swoich interesów.
To, co szczególnie nas interesuje, to kwestia wychowania rozumiana tu jako
władza (powers o f education) w rękach społeczeństwa. Mill wyraźnie wskazuje, że
w odniesieniu do pierwszej fazy życia, przypadającej na okres dzieciństwa i dora
stania, władza społeczeństwa jest absolutna (absolute power). To czas podlegania
opiece innych dorosłych, czas ochrony przed własną niedojrzałością umysłową i mo
ralną, czas intensywnej pracy nad kształtowaniem charakteru młodego pokolenia,
by było zdolne postępować w swym życiu racjonalnie. Jak powie w innym miejscu,
dzikich i dzieci wychowuje się, hamując ich swobodę, by w przyszłości nabyli praw
do cieszenia się wolnością56. Wątek ten został pogłębiony w dalszych fragmentach
On Liberty przy okazji omawiania różnych postaci dopuszczalnej ingerencji ze stro
ny władz jako reprezentanta interesów społeczeństwa w życie społeczne w konkret
nych jego obszarach. Siłą rzeczy nie mogło tu zabraknąć wglądu w praktykę życia
małżeńskiego i rodzinnego, w tym w sprawy dotyczące wychowania dzieci. Pisząc
0 stosunkach rodzinnych, Mill akcentował ich wpływ na ludzkie szczęście, większy
od czegokolwiek innego, ale zarazem ze względu na stosunki władzy i podległości
tam panujące dostrzegał potrzebę ich kontroli dla dobra osób tej władzy poddanych,
w tym dzieci. Mill krytykował pogląd rozpowszechniony w jego kraju, by przestrzeń
prywatnego życia rodziny traktować jako strefę wolną od wszelkiego skrępowania
1 korygowania z zewnątrz bez względu na to, co skrywa ta prywatność (a często był
to dyktat, niewola, a nawet przemoc i gwałt, nie mówiąc o zaniedbaniach). W od
niesieniu do dzieci opinia publiczna była przywiązana do przekonania o absolutnej
władzy rodziców (a ściśle mówiąc - ojca) nad potomstwem, nie dopuszczając, by
jakiekolwiek regulacje z zewnątrz ograniczały jej sprawowanie w dziedzinie opieki
i wychowania. Ta obrona władztwa nad domownikami, choć głoszona w imię wolno
ści, świadczyła według Milla wyraźnie o przewadze i większym przywiązaniu ludzi
do władzy niż do wolności.
Mill, podobnie jak Locke, traktuje pojawienie się w małżeństwie potomstwa jako
ważne zobowiązanie, którego niewypełnianie pociąga za sobą sankcje prawne i mo
55 Lib, s. 91.
56 Zob. Lib, s. 113. Zdanie to wypowiedział, rozważając sytuację kraju na tak niskim poziomie życia
społecznego, że pracowników fizycznych traktuje się tam właśnie jak „dzikich i dzieci”, co nie powinno
mieć miejsca w żadnym wolnym kraju, bowiem znając wartość wolności, nie sposób zgodzić się na
taki sposób rządzenia sobą. Następne zdanie rodziłoby wątpliwość, czy Mill nie dopuszcza ostatecznie
takiego traktowania w wolnym kraju tych, wobec których wszelkie wysiłki wychowania ich do wolności
spełzły na niczym, gdyby nie konstatacja, że daleko nam do stanu, w którym moglibyśmy powiedzieć, iż
uczyniliśmy już wszystko co możliwe w tym kierunku. Pytanie J. Graya pozostaje jednak i tak w mocy,
bo czyż wszyscy muszą chcieć być wolnymi? Zob. tegoż, Dwie twarze liberalizmu, s. 99-102.
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ralne57. O ile Locke więcej uwagi poświęcił samym zadaniom rodzicielskim, o tyle
Mill dostrzegł potrzebę upomnienia się o prawo państwa do kontroli wykonywania
przez rodziców władzy nad powierzonymi ich opiece dziećmi, bowiem dostrzegł, że
za tą domową twierdzą wolności kryje się wiele szkód i zaniedbań, na które wciąż
jest duże przyzwolenie społeczne. Niewywiązywanie się z obowiązków wobec po
wierzonego opiece rodziców ich potomstwa, które rozciągają się nie tylko na dostar
czanie mu pożywienia, ale w tej samej mierze na troskę o jego formację i kształcenie,
dla Milla jest moralną zbrodnią (moral crime) wobec pokrzywdzonych dzieci, lecz
także wobec społeczeństwa. Dlatego właśnie państwo według niego powinno zadbać
o wypełnienie tych zadań, na ile to możliwe, na koszt rodziców58. Ten problem zo
stanie omówiony w odrębnym miejscu, gdyż dotyczy spraw związanych z kształce
niem (egzaminami, powszechną edukacją, przymusem szkolnym) jako tą dziedziną,
w której dopuszczał on interwencję państwa, choć nie jego monopol. Wychowanie
powinno bowiem zachować swe zróżnicowanie, czemu najlepiej służy takież samo
zróżnicowanie oferty i wielość podmiotów edukacyjnych oddających różne zapatry
wania na wychowanie moralne i umysłowe59.
Wiemy więc, że rodzina odpowiada za wychowanie swego potomstwa, a jeśli
się z tego zadania nie wywiązuje jak należy, wkracza państwo ze swoimi sankcjami.
Pozytywna wizja, jak kształtować charakter dzieci, jest jednak tylko szczątkowa, nie
systematyczna (głównie możemy wglądnąć w niektóre sposoby wywierania wpływu,
jakiego doświadczył sam John Stuart ze strony swego ojca Jamesa). Są za to fragmen
ty w pismach Milla, które wprowadzają w temat poszczególnych cnót. Inaczej niż
Locke, który wolał je ukazywać w świetle ich braku u dziecka, u Milla pojawiają się
konkretne cnoty, czy to osobiste, czy społeczne, które prezentuje wprost i o których
staranie widać, że zabiega. Wiedząc, jak wysoko cenił proces samodoskonalenia, nie
dziwi, że o cnotach pisał częściej właśnie w kontekście pożytecznej pracy nad ich
kształtowaniem w sobie niż jako o urabianiu wychowanka zgodnie z przyjętym mo
ralnym wzorcem cnót60. Wczytując się w On Nature, możemy prześledzić, które cnoty
Mill wyróżniał, jak je rozumiał, a także jak i po co zalecał je w sobie bądź w wycho
wankach rozwijać. Można wnosić, że nie było mu obce rozumienie cnoty w znacze
niu umiejętności panowania nad sobą, którym posługiwał się Locke; świadczą o tym
fragmenty podkreślające wartość tych cech człowieka, które wskazują na zwycięstwo
57 Zob. Lib, s. 116-117.
58 Lib, s. 117. Uzupełnieniem tego wątku jest komentarz Milla do praktyki niektórych państw zaka
zujących zawarcia małżeństwa przez osoby niedokumentujące zdolności do utrzymania rodziny, w sto
sunku do której nie ma on wątpliwości, iż nie gwałci wolności, ponadto byłby też skłonny prowadzić
taką politykę państwa, by stając wobec problemu przeludnienia i biedy, próbować przekonywać do ogra
niczania się w liczbie planowanych urodzeń dzieci ze względu na dobro samych dzieci (s. 120). Widać
tu wpływy, jakie wywarli nań ekonomiści D. Ricardo i T.R. Malthus. Zob. też Nat, s. 20, gdzie mowa
jest o ubóstwie jako przyczynie wielkiej liczby umysłowych i moralnych bolączek społecznych, w tym
osłabiania ludzkich charakterów (lowers the whole tone o f the character).
59 Jednolite wychowanie państwowe kształtowałoby ludzi na jedną modłę, a że w państwie mogą
mieć przewagę interesy określonych grup czy warstw społecznych, prowadziłoby to do różnych postaci
despotyzmu. Zob. Lib, s. 117-118.
60 Por. B. Franklin, The Bold and Arduous Project o f Arriving at Moral Perfection, [w:] tegoż, Auto
biography, s. 128-148.
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rozumu nad instynktem, czyli kontrolę nad sobą samym (self-control) i poddanie
dyscyplinie61. Mill przypomina starożytną wykładnię pojmowania charakteru czło
wieka jako zdyscyplinowania właśnie, wzmacniając ją własną uwagą, iż „trudno by
łoby znaleźć jakąś pojedynczą oznakę doskonałości w ludzkim charakterze, która
przystawałaby do nietkniętych formowaniem przejawów (untutored feelengs) ludz
kiej natury”62. Przy okazji przyznaje, że jest świadomy, jakiego trudu wymaga i jak
długo trwa wykształcanie w dzieciach owej zdolności kontroli nad sobą, ale zarazem
nic w wywodzie nie wskazuje, by taki wysiłek wychowawczy nie wzbudzał jego
aprobaty. Jest to cnota, która spełnia pożytek tak dla otoczenia, jak i dla samej osoby
ją posiadającej, stąd starania wychowawców w kierunku ułożenia (taming) swych
wychowanków. Mill uświadamia nam jednak, że niezależnie od zewnętrznych nauk
nadaje się ona doskonale, w stopniu większym niż inne cnoty, także do samokształtowania (o f beeingself-taught). Jej celem jest wszak zdolność „poświęcania aktualnego
pragnienia dla innego odległego przedmiotu czy ogólnego celu, co jest niezbędne, by
realizować działania zgodne z własnym pojęciem indywidualnego dobra”63. Znajduje
tu odbicie jego koncepcja dzielenia przyjemności na niższe i wyższe, spośród któ
rych te drugie, o ile rozpoznane, warte są większych starań i rezygnacji dlań z tych
niższych. Wielka to praca wychowawcza, by przybliżyć taką perspektywę dziecku
i zachęcić, by stała się częścią jego własnego planu samodoskonalenia.
Kolejne cenione przez Milla wyróżniki charakteru, umieszczane w zestawie cnót
osobistych, to odwaga i zachowywanie czystości, natomiast wśród cnót społecznych
wymienia on prawdomówność, sprawiedliwość, dobroć, szlachetność. Wszystkie
one wymagają wychowania, tzn. trudnej i żmudnej pracy nad nimi, wsparcia na
tury i jej instynktów sztucznymi zabiegami (artificial education), by w ich efekcie
doprowadzić do oswojenia z dobrymi uczuciami (good sentiments) na bazie współ
czucia (sympathy), tak by stały się przyzwyczajeniami, które osoba byłaby w stanie
spontanicznie włączać w bieg swojego życia i które miałyby przewagę nad jej złymi
skłonnościami oraz nawykami karmiącymi się ludzkim egoizmem (selfishness). Mill
byłby skłonny poprzeć sąd, iż ludzka natura jest wyposażona w zaródź cnót, którą
ze wszech miar warto pielęgnować i rozwijać kształtowaniem; wszystko po to, by
wzmocnić tezę o obowiązku doskonalenia przez człowieka jego własnej natury i na
tury innych rzeczy, a nie samego podążania za nią (not to follow but to amend it)64.
Wielką rolę ma tu do spełnienia stykanie dziecka z dorobkiem kultury i z najlepszymi
wzorcami doskonałości ucieleśnionymi w konkretnych charakterach ludzkich. Rów
nie istotne jak chronienie i wzmacnianie dobrych zadatków jest podjęcie równoległej
pracy wychowawczej nad rugowaniem „złych instynktów”, w które natura ludzka
także jest wyposażona. Jak się wyraził Mill, nawet najlepsze zarodki nie wyrosną
do postaci dojrzałej, o ile nie zadbamy o to, by nie oczyścić gruntu z zagłuszających
wzrost chwastów. Więcej w tym kontynuacji myśli Locke’a niż Rousseau. Sama na
tura pozbawiona zaprawy (training) wypełniłaby świat nieszczęściem i przemocą,
61
62
63
64

Zob. Nat, s. 26.
Nat, s. 25.
Nat, s. 26.
Nat, s. 28.
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oznaczałaby nieokrzesanie i nieucywilizowanie. Podobnie jak Locke, który wskazy
wał na ujawnianą od najwcześniejszych lat skłonność do dominacji, okrucieństwa
i ulegania zmysłowym pragnieniom, Mill wymienia instynkt niszczenia dla samego
niszczenia oraz pragnienie panowania i trzymania w poddaństwie czyjejś woli, które
wymagają usunięcia czy - jak się wyrazi - „zagłodzenia przez nieużywanie”65, bo
świadczą one nie tyle o braku uczuć (twardości i nieczułości serca), ile o zmysłowym
podnieceniu i przyjemności czerpanej z zadawania innym bólu. Jednym słowem, na
tura ludzka bez korygowania i uwznioślania podlegałaby psuciu. Mill ostatecznie
chciałby, żeby przewodniczkami życia człowieka były dobra wola i sprawiedliwość
- dzięki nim możliwe jest stałe ulepszanie natury i przesycanie jej ludzkimi pier
wiastkami rozumu, woli i uczuć.
W trochę innym zestawie i z lekka zmodyfikowane moralne wyróżniki osób poja
wiły się u Milla w kontekście rozważań o dobrym rządzie; tu chciał on bowiem prze
de wszystkim uwypuklić rolę konkretnych pozytywnych typów charakterów w pod
trzymywaniu podstawowych potrzeb społeczeństwa: porządku i postępu. Tym, co
utrzymuje porządek, jest przede wszystkim ludzka praca, uczciwość, posłuch dla pra
wa, opanowanie, sprawiedliwość i roztropność, tym zaś, co daje napęd i prowadzi do
postępu społecznego, jest aktywność umysłowa z jej przymiotami - oryginalnością
i wynalazczością, duchem przedsiębiorczym oraz odwagą. Mill, choć tak faworyzu
jący różnorodność, aktywność, twórczość, nowość, daleki byłby jednak od poświę
cania porządku społecznego dla postępu. Porządek dający poczucie bezpieczeństwa,
za którym jednak musi stać posłuszeństwo, czyli przestrzeganie norm współżycia
przez obywateli, spełnia rolę koniecznego warunku, podstawowego poziomu ładu
umożliwiającego pięcie się wyżej, osiąganie wyższego poziomu, a więc postępu spo
łecznego. Współgrają z nim takie społeczne uczucia jak życzliwość, braterstwo, soli
daryzm i zainteresowanie ogólnym dobrobytem społeczności (a nie tylko własnym).
Tym samym jeszcze raz daje o sobie znać u Milla jeśli nie pierwszeństwo, to równie
wysoka pozycja cnót moralnych (osobistych i społecznych) jak intelektualnych, tak
w życiu jednostek, jak i społeczeństw, a obu grup duchowych dóbr wyższość nad ma
terialnymi. Problem moralności publicznej zostanie rozwinięty w kolejnym punkcie
pracy, gdy dołączą zagadnienia związane z obywatelskością i okaże się, że jednak
moralność nie ma tylko charakteru prywatnego. Gdy wchodzi w grę rola obywatela,
relacja między jednostką a państwem zacieśnia się, a władza staje się jednym z czyn
ników kształtujących bądź niszczących morale społeczeństwa.
Locke’a koncepcja kształtowania cnót, przypadająca na okres dzieciństwa jako
konieczny grunt pod kierownictwo rozumu w życiu dorosłej osoby, mogącej dzię
ki niemu działać bądź zaniechać działania zgodnie z tym, co sama wybierze bądź
zechce66, znajduje swoje rozwinięcie w Milla koncepcji samodoskonalącej się auto
nomicznej jednostki, która im lepiej jest wyposażona w potrzebne nawyki rozumu,
woli i uczuć dostarczone jej w okresie rozwoju, tym pewniej może rozkwitać w do
rosłości. Tak istotna dziedzina - moralnego wzrostu osoby - w obu koncepcjach
65 Nat, s. 29.
66 RDRL II, 21, s. 339.
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tworzących ramy dla klasycznego liberalizmu jest broniona jednak przed ingerencją
ze strony państwa właśnie w imię wolności; nigdzie wyraźniej bowiem nie ujawnia
się obszar wolności osoby jak w jej moralnych decyzjach i działaniach67. Jedyny
dostęp do moralnego kształtowania innych mają więc najbliżsi i to tylko dlatego, że
nie rodzimy się wolni i trzeba się tej sztuki uczyć przez cały okres dorastania, a może
i dłużej. Najbardziej władni, a nawet zobowiązani do wypełnienia tej misji są rodzice
i opiekunowie odpowiedzialni za opiekę i wychowanie dziecka, bądź placówki dzia
łające na zlecenie rodziców. Poza tym czasem i poza obrębem rodzin oraz instytucji
wychowawczych będących ich przedłużeniem i reprezentujących ich interesy roz
ciągałby się nieuprawniony obszar paternalizmu państwa, niezgodny z prawem osób
do autonomicznego, samodzielnego kierowania własnym życiem, wyznawania włas
nej koncepcji dobra i zła. Liberalizm klasyczny bronił jednostkę przed urabianiem
jej przez państwo; wychowanie moralne to domena sfery prywatnej i społeczeństwa
obywatelskiego. Na poziomie rozważań o moralności w ujęciu Locke’a dominuje
perspektywa uniwersalizmu, biorąca się z fundowania myśli na założeniach prawnonaturalnych, podstawy do traktowania wszystkich ludzi jako wolnych i równych
w prawach; w ujęciu Milla przechodzi ona w postać melioryzmu, który tu proponuje
się nazywać perfekcjonizmem (opierającym się na założeniu o naturalnej tendencji
człowieka, by siebie - w tym swój charakter - doskonalić, a świat wokół poprawiać
i kierować na drogę postępu w zgodzie z zasadami dobra i sprawiedliwości). Rów
nocześnie oba stanowiska reprezentują punkt widzenia empiryzmu i to przywiązanie
do rangi doświadczenia tak w procesie budowania gmachu wiedzy, jak i w praktycz
nym działaniu powoduje, że myśl ta wyróżnia się także wyraźnym indywidualizmem,
u Locke’a - zapoczątkowanym postulatem, by każde dziecko wychowywać odręb
nie, uwzględniając jego indywidualne cechy, potencjalności i uzdolnienia, a także
usytuowanie społeczne, przygotowujące do różnych ról społecznych, u Milla nato
miast - rozwiniętym myślą o wolnym człowieku jako osobie czerpiącej siłę z róż
norodności bodźców i opcji do wyboru w życiu, do zaznaczania swojej indywidual
ności i odmienności wobec innych ludzi tak charakterem, jak celami wyznaczanymi
sobie w życiu.
W obu koncepcjach autorom nie chodzi jednak tylko o podkreślanie roli mo
ralnego i rozumnego wzrostu osoby dla niej samej, chodzi zarazem o dobro, jakie
wychowany człowiek, potrafiący sam troszczyć się o własne sprawy w poczuciu
odpowiedzialności za swoje życie i dobro najbliższych, wnosi do społeczeństwa, któ
rego część stanowi. Obaj liberałowie, podkreślając wolność rozumnych i moralnych
jednostek, nie chcą zamykać pola ich działania w obrębie sfery prywatnej, zainte
resowani są bowiem równie mocno angażowaniem się ich jako obywateli w spra
wy o randze publicznej, przekonani, że cywilizowani przyzwoici ludzie, świadomi
swych praw, żyjący we wspólnocie politycznej wraz z innymi, tworzą najlepsze
zabezpieczenie przed despotyzmem władzy. Czynią tak, włączając się w myślenie
o dobru wspólnym, angażując się w życie publiczne, tworząc ciała pośredniczące,
niezależnie od państwa wyrażające cele konkretnych grup obywateli oraz przejawia
67 Zob. I. Kant, Metafizyka moralności, s. 276-285.
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jąc zainteresowanie jakością rządów i funkcjonowaniem aparatu władzy, w poczuciu
współodpowiedzialności za losy kraju i współobywateli. Moralna jednostka to oso
ba, która w głównej mierze jest odpowiedzialna za siebie, ale równocześnie będąc
istotą społeczną, powinna także umieć wychodzić naprzeciw sprawom innych ludzi,
przejawiać zainteresowanie dobrem szerzej pojętej wspólnoty ludzkiej. Moralność,
wykształcenie i życiowe osiągnięcia predysponują jednostkę do bycia aktywnym
obywatelem. Uniwersalizm na poziomie moralności i takież ujęcie człowieczeństwa,
podstawy wolności człowieka, godności ludzkiej i szacunku wobec istot ludzkich,
ustępuje miejsca zróżnicowaniu, indywidualizmowi, zasługom i podziałom społecz
nym, które razem objawiają się w życiu społeczeństw.

2. Wychowanie jako przygotowanie do bycia obywatelem; rola
elit w społeczeństw ie
Te systematyczne wskazania dotyczące kształtowania moralnego charakteru dżentel
mena to część najważniejsza wychowania, ale wciąż niewyczerpująca całości spra
wy. Już prezentacja niektórych cnót dawała zapowiedź tej strony pedagogicznych
starań, która bardziej niż z cnotliwością czy dobrocią wiązała się z zaletami umysłu
i dobrymi obyczajami; Locke nazywa je też roztropnością i dobrym wychowaniem.
Roztropność to ta cecha rozumu, która wiąże się z jego praktycznym użyciem i za
stosowaniem w konkretnych sprawach życiowych, w relacjach z innymi ludźmi,
w przezornym zarządzaniu majątkiem; nie należy jej jednak mylić z przebiegłością
i sprytem, gdyż jest ich odwrotnością. Wyróżnia ją otwartość, prostolinijność i mą
drość spojrzenia na świat, co - jak zdaje sobie sprawę Locke - nie jest silną stroną
ani dzieciństwa, ani młodości z wybijającą się na czoło dziecięcą nieświadomością
i młodzieńczą nierozwagą. Dobrą drogą do jej opanowywania w tym czasie jest we
dług niego szczerość i prawdomówność, kierowanie się zdrowym rozsądkiem oraz
przyzwyczajanie do zastanawiania się nad konsekwencjami swoich działań, a także
dbałość o to, by dusze dzieci pobudzać do myśli wzniosłych i wartościowych, a trzy
mać z dala od chytrości i oszustw68. Poza tym będąc cechą rozumu, służy jej rzetelne
i dogłębne badanie rzeczy oraz, jak się wydaje, ciekawość, naturalny pęd do wie
dzy, której walorom poświęcił również sporo uwagi, byleby rozwijała się w kierunku
doskonalenia rozumowania69. W innym miejscu przestrzega on przed szkodliwym,
złym użyciem wiedzy i rozumu70, można więc z tego wnosić, że rozumie roztropność
w zgodzie z tradycją, jako cechę rozumu, która wprzęgnięta jest w służbę cnoty bądź
choćby jest przez nią zreflektowana, prześwietlona. Podobnych związków można się
dopatrzyć przy zgłębianiu przez niego zasad dobrego wychowania, którym poświęca
znów trochę więcej uwagi, zważywszy na wymogi, jakie w tej sferze panowały i sta
68 Zob. MW, § 140.
69 Zob. MW, § 108, 118-122.
70 Zob. MW, § 146.
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wiane były w stosunku do szlachetnie urodzonych. A i tak w wydaniu Locke’a wska
zania te będą reformatorskie, podobnie jak kanon wiedzy i metody kształcenia dżen
telmena.
Dobre wychowanie miało służyć zdobyciu ogłady towarzyskiej, ta z kolei miała
pomóc w wypełnianiu wyróżniających się w warstwie ziemiańskiej obowiązków spo
łecznych, stąd mowa o zasadach dobrego wychowania jako o cnotach społecznych.
Dla Locke’a oznaczało ono nabycie umiejętności takiego odnoszenia się do siebie
i innych, by „nie szacować zbyt nisko ani siebie, ani innych”71, czyli zachowanie
umiaru między zbytnią pewnością siebie, objawiającą się niedbałością i brakiem sza
cunku, a zbytnią uniżonością cechującą się wstydliwą nieśmiałością. W stosunku do
siebie samego nie jest właściwe posiadać o sobie tak dobrą opinię, by przewyższała
ona naszą własną wartość, ani występować z poczuciem wyższości z uwagi na posia
daną zaletę, należy zaś dbać o zachowanie miary w tym względzie na tyle, „by wyko
nywać te czyny, które są naszą powinnością i których inni od nas oczekują” i „skrom
nie przyjmować to, co inni nam ofiarują, jeśli się to nam należy”72. Lekiem zaś na tak
często spotykaną wstydliwość dzieci jest bywanie w towarzystwie odpowiednich lu
dzi, a więc według niego wyżej postawionych. Pisząc o dobrym wychowaniu, Locke
wraca do cnoty uprzejmości, „pierwszej i najbardziej ujmującej ze wszystkich cnót
społecznych”, która przypomina nam o powiązaniu ogłady z moralnością, jej pod
stawy tkwią bowiem w postulowanej życzliwości i szacunku, jedynego właściwego
odniesienia ludzi do siebie, wywiedzionego z ewangelicznej zasady wzajemności
(Mt 22, 39). Jednocześnie odwołuje się on do tych godnych przekazu obyczajów
panujących w danym kraju, które pielęgnują i podtrzymują nawyki godnego zacho
wania się w stosunku do innych z zachowaniem reguł właściwych danemu stanowi
sku i położeniu, a dezaprobują przejawy pogardy, braku uszanowania i lekceważenia
innych. Uprzejmość, jako wewnętrzny stan duszy generujący grzeczność, ma swój
naturalny zewnętrzny odpowiednik w postaci wyuczonego dobrego ułożenia. Bez tej
koniecznej formy wyrazu nawet czyjeś największe zalety i zasługi nie zrównoważą
przykrości, jaką może wywołać w kontakcie z innymi właśnie jej brak; nie jest więc
przypadkiem w mniemaniu Locke’a, że „ludzie uprzejmi znajdują milsze przyjęcie
niż ludzie pożyteczni”73. Innymi słowy, same dobre uczynki bez nadanego im piękna,
a więc wdzięku i elegancji, nie wystarczą, „by zapewnić człowiekowi dobre przy
jęcie i uczynić go pożądanym, gdziekolwiek się znajdzie”. Pozostaje pytanie, czy
zawsze dadzą się pogodzić wymogi cnoty z normą grzeczności i dobrego ułożenia74.
Prawdziwą sztukę światowego życia posiądzie ten, kto w okazywaniu uprzejmości
również nie przesadzi; trzeba się bowiem równie mocno wystrzegać zbytku ceremonialności i pochlebstw. Jest to wielka umiejętność, wpisująca się w dbałość o dobrą
71 MW, § 141.
72 MW, § 142.
73 MW, § 143.
74 MW, § 93. Na kolizję dwóch etyk: rycerskiej, wspartej na honorze, i chrześcijańskiej, z jej cnotami
cierpliwości i pokory, której Locke sam nie dostrzegał, a wpisanej w jego koncepcję, zwróciła uwagę
m.in. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 104. Z tej racji, że piękno zdaje się nieodkrytą, a stąd najbardziej nieobecną wartością w filozofii i pedagogice Locke’a, warte docenienia jest
dostrzeżenie przez niego choć pojedynczego elementu estetyzacji rzeczywistości.
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opinię, której może nauczyć „tylko zdrowy rozsądek, rozum i dobre towarzystwo”75.
W tym miejscu dochodzi do głosu wyraźniej niż dotychczas wzgląd na usytuowanie
społeczne osób, dla których przeznaczone były Myśli o wychowaniu, choć wcześniej
- pisząc o kształtowaniu charakteru - można było jego uwagi uogólniać, traktując
jako wskazówki dotyczące rozwoju moralnego osoby jako takiej76. W odniesieniu
do dżentelmena cnota i zdolności byłyby jak nieobrobiony diament, który wymaga
wypolerowania i oprawienia, by mógł objawić swój blask.
Jeśli dobre wychowanie wydobywa walory bogactwa duszy, to jego odwrotność
- złe wychowanie - oznacza przyzwolenie bądź nieumiejętność radzenia sobie z niegrzecznością, odwrotnością uprzejmości. U jej źródeł leży jedna z czterech przywar,
przed którymi Locke zaleca strzec wychowanka, ewentualnie go z nich uzdrawiać.
Pamiętamy pochodzące z paragrafu 130 Myśli o wychowaniu jego mocne sformuło
wanie o dzieciństwie jako tym wrażliwym wieku, gdy każdy akt dziecka pozostawia
w nim ślad, kierując w dobrą bądź złą stronę. Nie ma pewności, na ile obciążające
są tu same skłonności dziecka, a na ile zły wpływ otoczenia, pewne jest to, że błędy
i niedopatrzenia w wychowaniu będą obciążać opiekunów dziecka. Przypatrzmy się
więc owym przywarom; jest to: naturalna szorstkość, pogarda, wytykanie wad i szy
derstwo oraz obraźliwość. Jak widać, Locke wraca do metody, którą stosował już
przy prezentacji cnoty, tj. ukazując ją w świetle jej braku. Pierwsza z nich to po prostu
grubiańskość, biorąca się z obojętności i nieliczenia się z sytuacją, w której występują
inni ludzie ze swoimi upodobaniami i indywidualnością. Dobre wychowanie będzie
polegało na wysubtelnianiu naturalnej szorstkości, tzn. zmiękczanie charakteru, by
nauczyć budowania harmonii i zgodności z innymi. Druga przywara ewidentnie do
wodzi braku okazywania należnego szacunku innym; pogardliwe słowa, spojrzenie
czy gest zawsze wywołują w odbiorcy przykrość, należy ich więc oduczać. Winna
tu może być, wspominana już wcześniej, skłonność dzieci do władzy i dominacji,
z tendencją do przejawiania się w stosunku do osób o niższym statusie społecznym,
jednak nie wydałaby ona takich owoców, gdyby nie dać dziecku okazji i przykładu do
ćwiczenia takich zachowań. Niestety, Locke nie rozwija tego wątku szerzej.
Trzecia przywara przyjmuje dużą rozpiętość swoich przejawów, od wytykania
i wyszukiwania wad u innych, przez szyderstwo, kpiarstwo i prześmiewczość aż po
ducha sprzeczności. Te cechy rażą go szczególnie, bo obawia się szkód, jakie pozo
stawi w duszy dziecka ćwiczenie w zabawianiu się kosztem innych. Tym bardziej że
pamiętamy, jak dużą wagę przywiązywał on do dbałości o dobre imię, które przecież
tak łatwo jest zniszczyć w sytuacji wystawiania czyichś słabości na widok publicz
ny. Podobnie duch sprzeczności objawiający się sprzeciwianiem się, kontrowaniem
wszystkiemu, co inni mówią, świadczy o braku dobrego wychowania, nietakcie czy
wręcz wadzie charakteru. Na szczęście nie należy tego rozumieć jako przestrogi
przed wyrażaniem własnego sprzeciwu, gdy staje za tym wymóg prawdy, a nawet
miłości bliźniego - przeczyłoby to cnocie odwagi, zasadom racjonalnego argumento
wania, a także głoszonemu przez Locke’a prawu oporu, w które wyposaża on obywa
75 MW, § 144.
76 Zob. N. Tarcov, Locke’s EducationforLiberty, s. 193.
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teli w społeczeństwie politycznym przeciwko niesprawiedliwej władzy. Locke stara
się w tym miejscu godzić z sobą uprzejmość i grzeczność z prawem moralnym i wpi
sanym w niego duchem sprzeciwu (ale nie sprzeczności), przekonując czytelnika, że
na straży ich zgodności stoi ostrożność i zważanie na okoliczności. Jeśli uprzejmość
„po prawdzie nie jest niczym innym jak troską, aby nikomu w obcowaniu nie okazać
jakiegoś lekceważenia czy pogardy”77, to w połączeniu z nauką pokory i dobroci oraz
okazywaniem szacunku, poważania i życzliwości według zasad grzeczności faktycz
nie może się ona jawić jako przekonująca miara dla stanowienia zasad dobrego wy
chowania, choć zarazem niełatwa w realizacji. Pozostaje jeszcze czwarta przywara obraźliwość, która z racji skłonności do nieprzystojnych i pobudzających do gniewu
wyrażeń i zachowań zraża innych i wprowadza niemiłą atmosferę w towarzystwie.
Przy takim ustawieniu priorytetów widać, że mniej ważna w staraniach o dobre
wychowanie okaże się zewnętrzna dbałość o rytualne ruchy i gesty, kojarząca się
Locke’owi, jak przystało na liberała, ze zbytnią ceremonialnością, obcą skądinąd na
turze dziecka, która skłania ku spontaniczności i niedbałości. Przestrzegania savoir-vivre’u będzie on więc wymagał głównie od dorosłych, odpowiedzialnych za do
starczanie dobrego przykładu, a leczenie dzieci z licznychfux pas pozostawia „cza
sowi, opiekunowi i obcowaniu z ludźmi”78. Jak to ujmie M. Ossowska, Locke’owi
zależało, by „przekształcić wychowanie wyłącznie zdobiące w użyteczne”79. Istnieje
jednak jedna forma grzecznościowa, której braku nie jest Locke skłonny akceptować
w zachowaniu dziecka; przejawia się on przerywaniem drugiej osobie w czasie jej
wypowiedzi. Norma przyzwoitości w rozmowie wymaga, by nie zapalać się nad
to w dyspucie i zachować powściągliwość, czym najlepiej oddaje się uszanowanie
drugiej osobie i temu, co ma do powiedzenia. Wobec opiekunów tych młodzień
ców z towarzystwa, u których pojawiałaby się owa skłonność do ciągłego wtrącania
w rozmowie własnych uwag czy nawet poprawiania innych, w czym przejawia się
ich chęć skupienia uwagi na sobie, świadcząca o zwykłym prostactwie i arogancji,
kieruje on przestrogę, by nauczyć ich, „aby nie byli pochopni do wtrącania się ze
swoim zdaniem, chyba zapytani, albo gdy inni skończyli i milczą, a i wtedy tylko
w formie pytania, a nie dawania nauki”80. Dzisiejsza praktyka pokazuje, jak daleko
odbiegliśmy od przestrzegania tej normy zarówno w sytuacjach wychowawczych,
jak i w życiu publicznym. Locke pozostawia czytelnika z jeszcze jedną cenną uwagą
dotyczącą dobrego wychowania, a mianowicie o ile błędy popełniane w tej dziedzinie
są pierwszymi, na które zwracają uwagę inni, o tyle są zwykle ostatnimi, o których
się komuś mówi. Jeśli ustaliła się taka norma, tym bardziej ważne jest, by zawczasu
zaopatrzyć wychowanka we wdzięk i uprzejmość, tak by weszły mu w zwyczaj w ca
łym jego zachowaniu. Choć więc wychowanie tym się właśnie wyróżnia, że można
i wskazane jest kształtować nawyki poprawnego zachowania, w tym zwracać uwagę
na niestosowność i błędy czynione przez dzieci na co dzień, to zasada niewytykania

77
78
79
80

MW, § 144.
MW, § 145.
M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 100.
MW, § 145.
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publicznie czyichś potknięć i wad, jak wiemy, stała się jedną z wyróżniających norm
wychowania w koncepcji Locke’a.
O ile wychowanie kształtuje osobę, o tyle społeczeństwo obywatelskie chroni ją81,
stąd wychowanie i polityka ostatecznie tworzą kolejną parę. Bycie osobą to bowiem
posiadanie siebie dzięki świadomości, która sprawia, że osobę obchodzi jej ciągłość
istnienia, a więc bierze odpowiedzialność za swe przeszłe działania, jako do niej
należące na równi z teraźniejszymi82. Choć wychowanie głównie toczy się w rodzi
nie, to jego wymiar nie daje się sprowadzić do poziomu zabezpieczania i krzątania
się wokół własnych, prywatnych celów czy interesów, ale rozszerza się o wymiar
służby publicznej. W skład wyposażenia osoby moralnej wchodzi bowiem postawa
osobistego zaangażowania w sprawy swojego kraju, służenia mu w trosce o dobro
i powodzenie jego mieszkańców. Im większe możliwości działania w związku z zaj
mowaną pozycją społeczną i poziomem niezależności finansowej, tym większy sto
pień wymagań i odpowiedzialności za stan państwa i sprawy publiczne, jakiego się
oczekuje. Dżentelmen bezsprzecznie do tej wyróżniającej się warstwy należał. Służ
ba publiczna mogła przejawiać się w przeróżny sposób, od czynnego uczestniczenia
w rządzeniu na określonym szczeblu władzy, w dyplomacji, przez zaangażowanie
i sukcesy w nauce bądź kulturze, po działalność w gremiach i organizacjach różnego
profilu oraz, co ważne, filantropię. Locke, jako wychowawca młodych arystokratów,
miał swój wkład w przygotowanie do zajmowania wysokiej pozycji w życiu swojego
kraju dwóch przyszłych lordów, A. Shaftesbury’ego i P. Kinga83.
Osoba i obywatel tworzą ostatecznie w myśli Locke’a spoistą całość. J.W. Yol
ton i J.S. Yolton dostrzegają paralelę, jaka zachodzi między przechodzeniem przez
dziecko ze stanu niewinności do wiedzy czy od człowieka (man) do osoby (person)
a przejściem ze stanu natury do społeczeństwa obywatelskiego84. Stan społecznej
dojrzałości będzie oznaczał, że człowiek wolny, dysponujący swoją osobą i mieniem,
niepoddany niczyjej woli, tylko prawu natury, decyduje się na uczestnictwo i współ
tworzenie z innymi wolnymi osobami społeczeństwa obywatelskiego na podstawie
zestawu praw zgodnych z prawem natury nakazującym zachowanie samego siebie
i całego rodzaju ludzkiego. Nauka bycia we wspólnocie z innymi odbywa się już
w rodzinie, przejawiając się na wiele sposobów. Jest to dbałość o dobre imię wpa
jane dziecku, o formy grzecznościowe i wzajemny szacunek w relacjach z innymi,
oparcie w religii - jako ostatecznym źródle moralności - dającej perspektywę wiecz
nego szczęścia, uzasadniającej bycie dobrym człowiekiem, samoograniczającym się
i wrażliwym na potrzeby drugich, ale zarazem w duchu tolerancji dla wierzących ina
czej, następnie ćwiczenie dobrych przyzwyczajeń czy wreszcie uczenie samodziel
ności i zaradności życiowej oraz krytycyzmu w myśleniu, by nie być niczyim podda
81 Zob. J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 18.
82 Zob. RDRL II, § 27.
83 Wsparcie finansowe ze strony możnych mecenasów dawało w czasach Locke’a (z czego i on sam
korzystał) możliwość rozwijania talentów i wybijania się wielu zdolnym osobom, choć mniej zamożnym
(A. Smith, D. Defoe, J. Swift, S. Johnson, J. Gay, W. Blackstone). Zob. M. Ossowska, Myśl moralna
oświecenia angielskiego, s. 30.
84 Zob. J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 16.
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nym ani zależnym od czyjejś pomocy, tylko panem swojego rozumu i roztropności.
Nawet stosunki władzy w rodzinie zdają się przygotowaniem do rządów w państwie.
Tak jak nie ma tutaj mowy ani o ślepym, nieuzasadnionym posłuszeństwie dzieci,
które wszak są istotami pretendującymi do posługiwania się swoim rozumem, ani
0 absolutnej władzy rodziców, tylko czasowej i warunkowej, uzależnionej od speł
niania powinności wychowawczych i opiekuńczych względem potomstwa, tym bar
dziej w państwie władza ma swoje ramy i ograniczenia wyznaczone systemem praw
1 konstytucją, uzupełnione mechanizmami niezależnych instrumentów kontrolnych
przeciwdziałających uroszczeniom władzy, włącznie z prawem do obywatelskiego
nieposłuszeństwa. Tak więc najlepszym zabezpieczeniem dobra i pomyślności społe
czeństwa są zacne, dobrze wychowane, oświecone, odpowiedzialne i zaangażowane
osoby.
Normy człowieczeństwa to zarazem normy dla obywateli. Można więc z tego
wnosić, że podstawowym wkładem w dobro publiczne jest już samo wypełnianie
powinności i zadań, jakie przed człowiekiem stawia życie, a dobrobyt i pomyślność
kraju będzie wypadkową wysiłków i sukcesów poszczególnych jednostek, od drob
nego rzemieślnika po arystokratę85. Ten ostatni jednak, z racji zajmowania uprzywi
lejowanej pozycji społecznej, będzie spełniał dodatkowo wyróżniające się zadania
i obowiązki związane ze służbą publiczną. Każdy człowiek wychowany i wykształ
cony do dbałości o własne interesy, uczciwy i dostrzegający potrzeby innych, sza
nujący prawo i obyczaje swojego kraju to dobry obywatel, z kolei człowiek żyją
cy wbrew prawu, w zawiniony sposób kosztem innych czy na ich szkodę, swoim
postępowaniem przeczy tak normom człowieczeństwa, jak i obywatelskości. Locke
bez skrupułów skazuje takie osoby, nieprzestrzegające podstawowych zasad współ
życia z innymi i nieszanujące wolności oraz dóbr innych (czym same wyłączają się
ze społeczeństwa obywatelskiego), na surowy osąd prawa86. Liberał rozpisujący się
0 indywidualnych uprawnieniach osób i o ograniczonej władzy, czego świadectwem
jest choćby sprawa wychowania przekazana nie w ręce państwa, ale rodzin, ma jed
nakowoż względem własnego państwa pozytywne uczucia i takie też zaleca wpajać
wychowankom w ich rodzinach. Tej sprawie miało również służyć spisanie i przygo
towanie do druku zbioru pedagogicznych myśli, które Locke traktował w kategoriach
służby swojemu krajowi. Dobrze zaświadczają o tym jego słowa z początku My
śli o wychowaniu: „dobre wychowanie swych dzieci jest tak wielkim obowiązkiem
1 troską rodziców, a pomyślność i dobrobyt narodu tak bardzo od niego zależy, że
chciałbym, aby ono każdemu na serio leżało na sercu i aby po dokładnym zbadaniu
i rozróżnieniu, co kaprys, zwyczaj lub rozum radzi w danym wypadku, każdy przy
łożył swą pomocną dłoń i wszędzie popierał ten sposób kształcenia młodzieży, który
z uwzględnieniem jej różnych warunków, najłatwiej, najkrócej i najprawdopodobniej
85 Ten sposób myślenia, że z sumy interesów prywatnych powstaje dobro wspólne, jest przypisywa
ny liberalizmowi (choćby dzięki A. Smithowi czy B. de Mandeville’owi), ale równie często będzie tam
obecne odwołanie do idei dobrze rozumianego interesu, który podpowiada i zaleca służbę bliźnim, zob.
A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, s. 500-502. Zob. też J. Szacki, Dylematy historiografii idei
oraz inne szkice i studia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 445.
86 Zob. DTR2, § 11.
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wytworzy cnotliwych, pożytecznych i zdatnych ludzi w rozmaitych zawodach, cho
ciaż zawodem, na który największą trzeba zwracać baczność, jest zawód szlachcica.
Jeśli bowiem ludzie tej klasy raz będą w dobrym nastawieni kierunku, szybko resztę
przyprowadzą do porządku”87. Wychowanie własnego potomstwa otrzymuje rangę
powinności moralnej i obywatelskiej.
Ten społeczno-obywatelski wątek myśli liberalnej zainicjowany przez Locke’a i tak
a nie inaczej przez niego zaimplementowany do praktycznej dziedziny wychowania
znajdzie swoje rozwinięcie w filozofii J.S. Milla. Można powiedzieć, że właśnie na
tym polu, wolnego społeczeństwa, ideały Millowskie mogły się w pełni rozkrzewić.
Tak mocno zawężając domenę państwa, odmawiając mu prawa do paternalizmu,
przenosząc do sfery prywatnej dbałość o poziom życia moralnego, tym bardziej ot
worzył on na swobodny przepływ idei, kapitału, ludzi tworzącą się niezależnie od
wpływów władz samą przestrzeń życia społecznego. Krytycy liberalizmu w takim
wyswobodzeniu jednostek z pęt i ograniczeń ze strony państwa i opinii publicznej
widzą ryzyko rozpadu społeczeństwa do postaci zbioru niczym z sobą niepowiąza
nych atomów, gdzie każdy pilnuje tylko swych spraw, nie troszcząc się o innych.
Dla wzmocnienia tych obaw przywoływana jest często bądź Locke’a, bądź właśnie
Milla definicja wolności, w myśl której człowiek ma prawo do korzystania ze swej
wolności w sprawach, które go dotyczą, a jej ograniczenie uzasadnione jest tylko
potrzebą zapobieżenia krzywdzie innych, którą czyjaś wolność może powodować.
Prawdą jest, że społeczeństwo kreślone ręką liberałów to zbiór przede wszystkim
autonomicznych, świadomych swych praw jednostek, których wyróżnia samostano
wienie i samosterowność, a więc taki poziom dojrzałości, który wyklucza potrzebę
bycia prowadzonym, kierowanym przez innych. Liberałom bardziej chodzi o doj
rzałość i autonomię jednostek, licząc, że sprawę dobrego życia rozstrzygną już sami
zainteresowani na bazie uzyskanego wychowania i wykształcenia. Wydaje się, że
taki ideał nie stracił na aktualności do dziś.
W zgodzie z Milla ideałem indywidualności, różnorodności i samodoskonalenia,
w których przejawia się ludzka wolność jako motor społecznego postępu i dobroby
tu, perspektywa zbiorowego egoizmu byłaby karykaturą wolnego społeczeństwa. Ma
ono szansę kwitnąć, im więcej twórczych, wolnych jednostek uzyskuje w nim swo
bodę realizacji i wybija się ponad przeciętność oraz dzięki obywatelskim postawom,
a więc zaangażowaniu w sprawy publiczne, jeśli nie mas, to choć niemałej liczby
reprezentantów danego kraju (dających przykład innym). W przekonaniu Milla to
raczej niżej zorganizowane społeczności, o słabej moralności prywatnej i miernym
poziomie wykształcenia, gdzie bliźni jest rywalem, sąsiad konkurentem, a więzi nie
sięgają poza obręb rodziny, nadają się bardziej na ilustrację zatomizowanego spo
łeczeństwa, oczekującego odgórnych decyzji, przyzwyczajonego do słuchania roz
kazów i biernie przyjmującego dyktat władz, ulegającego i dostrajającego się do
głosu opinii społecznej88. Ignorancja, egoizm i brutalność to cechy biernego ludu
predysponujące do bycia rządzonym twardą ręką, do roli poddanych zależnych od
87 MW, Dedykacja.
88 Zob. RR, s. 86.
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woli rządzących i patronów w zhierarchizowanym społeczeństwie, gdzie partner
stwo ustępuje miejsca klientelizmowi, pochlebstwom, serwilizmowi, przekupstwu
uniemożliwiającym dojrzewanie moralności publicznej z jej nastawieniem na dobro
wspólne i współpracę89. Takie wady społeczeństwa przenoszą się do władzy, psując
ją i ugruntowując wadliwy model rządów oparty na nierówności, braku kompetencji
i niereprezentatywności. Przeciwwagą dla bierności i konformizmu mas u Milla są
postawy wolnych, światłych, niezależnych i zaangażowanych twórczych jednostek,
przebijających się ze swą energią i niezależnością ponad tłum, wprawiając w ruch
nieruchawą materię społeczną i kierując ją na zmianę i postęp.
Elity to awangarda społeczeństwa, odpowiednik Locke’owskiego modelu dżentel
mena dla wyższych warstw społecznych, z tym że to zobowiązujące miano swą pod
stawą nie sięga już pochodzenia i pozycji z racji urodzenia, tylko zasług i osiągnięć
na większą skalę zdobytych własnym wysiłkiem w dziedzinie nauk, sztuk, polityki
itp.90 O ile masy mogą nie być zainteresowane sprawami funkcjonowania państwa
i życiem publicznym, zajęte swoimi prywatnymi sprawami, o tyle elity powinny się
takim nastawieniem wyróżniać, a reprezentując społeczeństwo w strukturach władzy
powinny także objawiać dobre wzory życia moralnego. Mill mówił wprost o wycho
wawczym wymiarze rzetelnej, sprawnej, uczciwej i sprawiedliwej władzy w osobach
jej głównych aktorów i rzesz funkcjonariuszy, przekonujących masy do państwa i do
osobistego udziału we współrządzeniu. To, co umożliwia dobry rząd, to „cnota i in
teligencja istot ludzkich składających się na społeczność”, a jego główna zasługa to
„rozwijanie cnoty i inteligencji u ludu samegoż”91. Wzmocni to, pisząc dalej w tym
samym tonie, iż zasługa instytucji politycznych polega, po pierwsze, na sprzyjaniu
„postępowi intelektualnemu społeczności (rozumiemy tutaj postęp społeczności
w wykształceniu, cnocie, działalności i sile praktycznej)” i, po drugie, „na stopniu
doskonałości, z jaką instytucje te organizują wartość moralną, intelektualną i prak
tyczną już istniejącą w ten sposób, by jej dać, o ile możności, jak najwięcej wpływu
na sprawy publiczne”92. Ostatecznie więc instytucje publiczne mają moc bądź popra
wiania, bądź psucia umysłów ludzkich. „Wszelki rząd zamierzający działać sprawnie
jest organizacją dobrych przymiotów istniejących w społeczeństwie (...) Konstytucja
reprezentatywna jest środkiem doprowadzenia inteligencji i uczciwości istniejących
w społeczeństwie, a także wyższego rozumu i cnoty wybitnych jednostek, do więcej
bezpośredniego oddziaływania na rząd”93.
89 Zob. Au, s. 239.
90 J. Hołówka, Wstęp, [w:] J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, s. 14, pod
kreśla dystans Milla wobec konserwatyzmu, o czym najlepiej świadczy jego krytyczne stanowisko wo
bec paternalizmu; nawet jeśli Mill wypowiadał się o masach społecznych z nutą pogardy, to zależało
mu na podniesieniu ich poziomu świadomości dzięki edukacji, a nie na podporządkowaniu wyższym
warstwom, i na ustanowieniu rządów ludowych na podstawie konstytucji, a nie protektoratu; zob. PPE,
ks. II, rozdz. VII, gdzie znajdujemy krytykę teorii zakładającej protekcjonizm wyższych klas w stosunku
do warstw pracujących na rzecz wzmacniania indywidualnej niezależności, opierając się na środkach
oferowanych przez społeczeństwo obywatelskie.
91 RR, s. 59.
92 RR, s. 61.
93 Tamże.
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Z tych wybranych wypowiedzi przebija przekonanie o roli wybitnych oryginal
nych osobowości, jednostek myślących niezależnie i twórczo, promotorów postępu,
budujących elitę społeczeństwa czy o klasie ludzi wyróżniających się siłą charakteru
i dążących do pożytecznych i wzniosłych celów, pociągających tym za sobą innych94.
Ten punkt widzenia przeniknięty elityzmem, zasygnalizowany we wczesnym tekś
cie Milla On Genius95, tak mocno eksponowany w On Liberty przez wyróżnianie
wartości indywidualności i prawa do różnienia się w poglądach i stylu życia, nie
jako wbrew dominującym wzorom, presji społecznej i ponad przeciętność, będzie
równoważony demokratyzmem, równie mocno akcentowanym i także obecnym od
początku z racji opowiadania się po stronie utylitaryzmu. To wskazywałoby, że Mill
podobnie jak w przypadku rozróżniania dwóch rodzajów charakterów ludzkich: roz
ważnych bądź odważnych, i ich równie ważnej roli do spełnienia na płaszczyźnie
polityki i życia społecznego, tak w stosunku do dwóch podstawowych wartości poli
tycznych - wolności i równości - również starał się budować, choć znów nie mogło
to być łatwe, bezkonfliktowe połączenie96. Wydaje się, że o ile wcześniej, nie bez
wpływu romantyków i A. de Tocqueville’a, pierwszeństwo u niego miał elityzm, tak
później, w jakiejś mierze pod wpływem poglądów swojej małżonki Harriet Taylor,
ale także nowych inspiracji czerpanych z tekstów socjalistów utopijnych, punkt cięż
kości przesuwał się bardziej na rzecz demokratyzmu97.
Wolność w swym zróżnicowaniu pozwala kwitnąć nieprzeciętnym jednostkom
lecz równość, czyli dopuszczenie do władzy wszystkich, jest krokiem wyzwalającym
z kolei rzesze ludzkie z bycia bierną masą, zależną od woli innych, decydujących za
nich w ich sprawach; stanowi zaproszenie do współrządzenia, współdecydowania
i zainteresowania sprawami ogółu oraz do wzbudzenia uczuć społecznych. „Czło
wiek daleko prędzej uczy się sam sobie radzić i nabiera zaufania w samym sobie,
gdy się czuje na równi z innymi; gdy nie ma tego uczucia, że powodzenie jego zależy
od wpływu, jaki zdoła wywrzeć na opinie i usposobienie zgromadzenia, którego nie
jest członkiem. (...) Wzmacniający wpływ wolności na charakter dopiero wtenczas
94 Zob. RR, s. 57.
95 Ten wczesny tekst Milla oddaje wpływ, jaki w tym czasie wywierał nań T. Carlyle (por. jego tekst
On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History z 1841 roku).
96 Można próbować go widzieć jako prekursora pluralizmu etycznego, choć J. Gray w tej roli bar
dziej wyróżnia F. Nietzschego, Milla umieszczając w połowie drogi między ideałem racjonalnego kon
sensusu obok Locke’a a projektem modus vivendi, czyli pokojowej koegzystencji różniących się opcji;
zob. tegoż, Dwie twarze liberalizmu, s. 49 i n. oraz 94 i n. Próbą godzenia postulatów wolnościowych
i równościowych w państwie było u Milla z jednej strony dopominanie się o szersze prawo wyborcze,
z drugiej propozycja głosu pluralnego (plurality o f votes) dla wykształconych i wybitnych osób kandy
dujących do parlamentu; Au, s. 261, 288-289.
97 Czy nawet socjalizmu, choć nie bez obaw i tylko w perspektywie odległej w czasie, gdy zmniejszy
się zasięg nierówności klasowych. Demokratyzm wybija się mocno zwłaszcza w O rządzie reprezenta
tywnym, a także w Autobiography; kolejne wydania Principles o f Political Economy również zmieniały
swój kształt, by w trzecim wydaniu z pozycji zgodnej z wykładnią klasyków ekonomii politycznej ab
solutyzującej własność prywatną i zasadę dziedziczenia przejść na pozycje podkreślające usytuowanie
tej wiedzy jako gałęzi filozofii społecznej, w której jest miejsce dla innych form własności, m.in. spół
dzielczości pracowniczej (s. 775-794); bez względu na stopień sympatyzowania z ideami pisarzy socja
listycznych Mill bronił zasady konkurencyjności jako siły napędowej gospodarki i bodźca dla postępu
nieodzownego we wszystkich sferach życia (s. 794-796).
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dochodzi do swego maksimum, gdy każdy ma pewność nabycia bądź zaraz, bądź
w przyszłości wszystkich przywilejów, stawiających go na równi z innymi”98. Stąd
„ostatecznym celem społeczeństwa powinien być udział wszystkich we władzy naj
wyższej (...) ideałem doskonałego rządu może być tylko rząd reprezentatywny”99.
Jak to osiągnąć? Drogą wychowania, przyzwyczajania i kształcenia uczuć tak, by
lud przestał czuć się i być postrzeganym jak „stado baranów” czy „nieokrzesana
trzoda”, budząc się do celów szlachetnych, wiążących się ze sprawami publiczny
mi i społecznymi, i drogą reform politycznych100. Nie mniejszy wysiłek czekać też
miał jednak i klasy wyższe, które powinny wyzbyć się tonu wyższości i protekcjoni
zmu w stosunku do warstw niższych, dopuszczając je same do głosu w osobach ich
przedstawicieli, którzy najlepiej będą umieli wyrażać ich własne interesy101. Było to
zgodne z Millowską wykładnią krytyczną wobec wszelkich przejawów paternalizmu
w stosunkach między dorosłymi wolnymi jednostkami. Jak pisał: „wszędzie, gdzie
pole działania istot ludzkich jest sztucznie ograniczone, w miarę tego ograniczenia
uczucia ich karleją i nikczemnieją. Działanie jest karmą dla uczucia. Człowiek, któ
ry nie może nic uczynić dla dobra swego kraju, nie będzie go kochał”102. Te mocne
słowa wskazują na wagę kształtowania, obok moralności prywatnej, równolegle mo
ralności publicznej, a więc budzenia wrażliwości i umiejętności działania na rzecz
dobra ogólnego we wszystkich warstwach społecznych.
Mill był przekonany, że uczucia społeczne tkwią w ludziach i nie są obce ich
naturze, a więc choć na obecnym poziomie rozwoju społeczeństw dają o sobie znać
nade wszystko uczucia samolubne (dostrzegalne w postawach nie tylko mas pracu
jących, ale także wśród pracodawców, a więc bez względu na pochodzenie), to te
społeczne - wierzył - dają się rozwijać i będą się szerzyć w miarę postępu. Zwra
cał uwagę, podobnie jak jego ojciec, na stan urządzeń społecznych i ich hamujące
bądź pobudzające do wzrostu i upowszechniania postaw społecznych oddziaływanie.
Proponował, by włączać do udziału w obowiązkach społecznych osoby o niższym
wykształceniu i statusie społecznym, np. jako przysięgłych bądź w pracach rad para
fialnych, by w ten sposób umożliwić im wychodzenie poza wąski krąg swojego śro
dowiska, nawiązywanie relacji z osobami znaczącymi dla społeczności i uczenie się
bycia częścią większej całości i zajmowania się sprawami większej skali, a więc in
teresem publicznym103. Wierzył, że dzięki sprawnie i uczciwie działającym władzom
można zwykłych ludzi zmotywować do większej aktywności na rzecz społeczności
oraz wzniecić w nich pragnienie uznania i zaszczytu za podejmowane przez nich na
tym polu inicjatywy bądź wstyd za brak zaangażowania104. Dziedzina władzy, a więc
sposób i zakres rządów w państwie, urastały ostatecznie u Milla do rangi czynnika
98 RR, s. 84.
99 RR, s. 86.
100 Au, s. 239.
101 Zob. PPE, ks. II, rozdz. VII, s. 760-763.
102 RR, s. 72.
103 Zob. RR, s. 84-85, czyli praktycznie postulował rozwinięcie modelu rządów przedstawicielskich
do postaci demokracji uczestniczącej na poziomie władz lokalnych, samorządowych.
104 Zob. Au, s. 241.
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decydującego o stanie moralności publicznej i poziomie rozwoju społeczeństwa, co
wyraził wprost słowami: „natura i suma władzy, jakiej podlegają jednostki, rozdział
władzy i warunki rozkazywania i posłuszeństwa, są najdonioślejszymi z wpływów,
wyjąwszy wyobrażenia religijne, które czynią ludzi tym, czym są i które ich czynią
zdolnymi do stania się tym, czym tylko być mogą”105.
Posłuszeństwo władzy to pierwszy etap rozwoju, przez który muszą przejść
ludy, by później z pomocą samej władzy wyzwolić się z poddaństwa i wprawić
„do chodzenia o własnych siłach” dzięki odwołaniu do „wolności intelektualnej
i indywidualności”106. Jedyna forma wychowania w rękach władzy godna tego miana
to wychowanie, które „nie zmierza do tego, by z ludzi porobić maszyny”, ale które
„kończy się na tym, że budzi w nich pragnienie wyzwolenia się, niepodległości”107.
W ślad za wysiłkami państwa idą środki w dyspozycji społeczeństwa obywatelskie
go, a więc wolna i tania prasa, publiczne wykłady i dyskusje, działalność agitacyj
na polityków oraz związków zawodowych, wymieniane w Principles o f Political
Economy jako czynniki budzące w ludzie public spirit108. Mill był tu konsekwentny:
wierząc w wolność i rozum jednostek oraz odrzucając paternalizm wyższych warstw
społecznych w stosunku do niższych, tak charakterystyczny dla myślenia w obozie
politycznym konserwatystów, musiał postawić na oświecenie szerokich mas i danie
im praw obywatelskich. Nie protekcjonizm, ale niezależność wsparta wzrostem inte
ligencji i wykształcenia wśród mas pracujących to filary wolnego i rozwijającego się
społeczeństwa109. Miarą poziomu cywilizacji danego społeczeństwa jest rozwinięta
obywatelskość jego członków.
Tak ambitne cele wiązać się jednak musiały ze zwiększoną dozą udziału państwa
w ich realizacji, co było konieczne choćby przy realizacji postulowanego przez Milla
systemu powszechnej edukacji i państwowych egzaminów. Bez alfabetyzacji mas
społecznych projekt demokratyzacji społeczeństwa i wprowadzenia rządów przed
stawicielskich pozostałby tylko pustą deklaracją zmian, spisaną na papierze listą po
stulatów. Zmiana społeczna wymagała realnie przeprowadzonych reform, podniesie
nia statusu piśmiennych warstw pracowniczych, nadania im obywatelskich praw110.
105 RR, s. 64.
106 RR, s. 66 i 67.
107 RR, s. 75. I w czasach Milla, i dziś częściej można oglądać przykład przeciwny do tego promo
wanego przez autora On Liberty, czego efekt w postaci bierności społecznej, roszczeniowości i stanu
zależności od władz, nie mówiąc już o obojętności i nieufności wobec rządzących, nie dziwił samego
Milla, bo dostrzegał on takie postawy wśród swoich rodaków późnej doby wiktoriańskiej, a dziś słaba
kondycja społeczeństw obywatelskich to problem diagnozowany i dyskutowany w gronie akademików znów, jak w czasach Milla, słabo docierający do kręgów władzy.
108 PPE, s. 763.
109 Zob. PPE, s. 752-796. Z całego rozdziału poświęconego przyszłości klas pracujących (labouring
classes) przebija taki obraz przyszłego społeczeństwa, w którym pracująca większość nie będzie chciała
być dłużej traktowana jak dzieci i prowadzona przez opiekunów, trwając w zależności od patronów,
a jej dobrobyt będzie realizowany „dzięki sprawiedliwości i samorządności poszczególnych obywateli”
(s. 763).
110 Do tej części poglądów Milla odniósł się krytycznie H. Spencer w liście napisanym doń po uka
zaniu się On Liberty, w którym wątpił, by edukacja podstawowa obejmująca sztukę czytania, pisania
i liczenia była wystarczającym warunkiem uprawniającym do nabycia praw wyborczych wobec braku
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Równolegle ambicją Milla było też zrównanie z mężczyznami w prawach politycz
nych wykształconych i niezależnych finansowo kobiet. Takie prodemokratyczne re
formy miały złagodzić poziom nierówności społecznych angielskiego społeczeństwa
i odtwarzanie się starego podziału na klasę próżniaczą i ludzi pracy z racji urodzenia,
a nie osobistych zasług111. Bez względu jednak na stopień sympatyzowania z demo
kratami Mill zachował do końca znaczną dozę arystokratyzmu, obawiając się tyranii
większości i równoważąc jej uniformizujące tendencje wyróżnianiem w nowoczes
nym społeczeństwie i gwarantowaniem w nim wiodącej pozycji twórczych i społecz
nie zaangażowanych umysłów jako promotorów postępu112.
W ramach wychowawczych oddziaływań władzy kształtujących moralność pub
liczną społeczeństwa mieściło się też Millowskie ścisłe rozgraniczanie między wol
nością moralną, którą jednostki dysponują w sferze życia prywatnego, a tymi posta
wami, które prezentują jako przedstawiciele społeczeństwa w sferze publicznej. Mill
równie mocno dopominał się o prawo do prywatności, jak zabiegał o transparentność
reguł obowiązujących w sferze publicznej i o etos służby publicznej, a więc strzeże
nie zasad przyzwoitości i kompetencji, by móc godnie występować w roli reprezen
tanta interesów obywateli i by wyższa moralność wyróżniająca jednostki piastujące
stanowiska publiczne stawała się przykładem dla szerokich rzesz społecznych. I choć
wielokrotnie krytykował opinię publiczną za jej wścibstwo i wtrącanie się w prywat
ne sprawy jednostek, które jej nie powinny interesować, a także za jej nietolerancję
dla wszelkich odmienności w zachowaniach i poglądach jednostek niemieszczących
się w przyjętych ramach obyczaju i tradycji, to ostatecznie liczył się z jej głosem
i wypatrywał jej osądu w kwestiach tyczących się moralności społecznej, a więc
obowiązków wobec innych113. Prawem społeczeństwa było więc wyrażanie zarówno
aprobaty i względów wobec indywidualnych dokonań na niwie społecznej, jak i dez
aprobata oraz obstrukcja wobec postaw przynoszących ujmę honorowi i godzących
w dobro innych. Mill nie godził się, by w miejscu publicznym swoim zachowaniem
wprowadzać zgorszenie i obrażać dobre obyczaje114.
szerszej wiedzy o społeczeństwie, państwie, polityce. Zob. A.M. Kazamias (red.), Herbert Spencer on
Education, s. 44.
111 W tym przypadku Mill różnił się w poglądach z angielskimi liberałami, biorąc wyraźniej stronę
radykałów. W Autobiography, s. 239, czytamy np. o wyczekiwaniu autora na taki stan, gdy zasada „kto
nie pracuje, ten nie je” będzie miała zastosowanie powszechne, a nie tylko w stosunku do biedaków; Mill
przyznawał też, że wspierał kandydatury z ramienia klas pracujących, a nie wigów, o ile widział w nich
cechy, które cenił w politykach, tj. niezależność poglądów i odporność na uleganie naciskom, zob. tamże,
s. 289.
112 Jak pisał w Principles o f Political Economy, spodziewał się po klasie pracowników fizycznych,
wyzwolonych spod patronatu klas uprzywilejowanych, że będą „czuli szacunek dla autorytetu intelektu
i wiedzy i będą liczyć się ze zdaniem tych, którzy w danej dziedzinie są z nią lepiej obeznani. Taka po
stawa (deference) ma swoje głębokie ugruntowanie w ludzkiej naturze; ale jednocześnie ludzie ci będą
już sami osądzać, którym osobom dać posłuch, a którym nie, według własnego uznania” (s. 765); słowa
te mogą posłużyć za miarę kompromisu, jaki chciał Mill budować w demokratycznym społeczeństwie
między elitą i ludem.
113 Zob. Lib, s. 92.
114 Zob. G. Himmelfarb, Introduction, s. 48. Rzecz miała też związek z samym Millem, który przez
lata utrzymywał zażyłe stosunki z mężatką Harriet Taylor, jednak - jak pisał w Autobiography, s. 237 bardzo dbał o to, by nie dać otoczeniu żadnych podstaw do mniemań, iż ów związek był czymś więcej
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Zbierając wyróżnione do tej pory wątki myślenia Milla liberała o jednostce jako
istocie społecznej i obywatelu oraz o uczeniu i przygotowywaniu się do tych ról,
można powoli zacząć je podsumowywać jako układające się w koncepcję, która
przede wszystkim chce strzec wolności jednostek przed nieuzasadnioną ingerencją
i wtrącaniem się innych ludzi bądź władzy w obszar zarezerwowany dla działań sa
mej jednostki w sprawach jej dotyczących. Mill domaga się więc w przestrzeni spo
łecznej i politycznej przestrzegania prawa jednostek do dysponowania sobą i swoim
życiem, a więc do indywidualności, rozwoju i doskonalenia się, nieskrępowanej sa
morealizacji oraz autonomii moralnej. Jednocześnie jest to koncepcja, która wysoko
ceni zaangażowanie jednostek w sprawy o szerszym zasięgu, wypływające z troski
0 dobro wspólne i z poczucia współodpowiedzialności za dobrobyt i postęp na po
ziomie całego społeczeństwa. Może się to objawić w postaci udziału w życiu spo
łeczności lokalnej, a więc działań leżących w gestii samorządów czy wypływających
z oddolnych inicjatyw jednostek, zrzeszeń czy wspólnot albo, idąc dalej, w postaci
zaangażowania wprost w dziedzinę polityki i uczestnictwo w strukturach władzy.
Nie jest to możliwe bez ukształtowanych cnót, przede wszystkim osobistych, pozwa
lających jednostkom wzrastać samodzielnie, samoodpowiedzialnie, uzdalniających
do kierowania swoim i swoich rodzin losem, ale też zaraz za nimi idących cnót spo
łecznych, uczących wrażliwości na potrzeby innych oraz współpracy z otoczeniem.
Czas przygotowywania się do roli członka wspólnoty i - szerzej - społeczeń
stwa, a także do zobowiązującej roli obywatela to wychowanie biegnące wieloto
rowo, w dalszym ciągu z dużym udziałem przykładu udzielanego przez środowisko
rodzinne i społeczność lokalną, ale z wybijającą się i decydującą rolą rządu, władz
samorządowych i ogólnie klasy politycznej oraz reprezentowanego przez nią poziomu
w służbie interesom obywateli i w zgodzie z prawem. Wychowanie w przestrzeni spo
łecznej i politycznej, którego celem jest wyzwolenie z poddaństwa ku niezależności
1 umiejętności współżycia i budowania wspólnoty z innymi, to czas porównywalny
z wychodzeniem ze stanu bycia dzieckiem do dorosłości w przestrzeni rodzinnej. O ile
zgadzamy się, że dziecko powinno zostać wyposażone przez innych w zasady rozumu
i moralności, przyjmujemy zarazem, że od talentu wychowujących i uczących go zale
ży, czy dokona się to bez gubienia indywidualnych potencjalności i uzdolnień dziecka
w kierunku ich rozwijania i doskonalenia, jednocześnie w duchu zdyscyplinowania
i podporządkowania przyjętym zasadom i normom, czyli poprzez wzmocnienie kon
troli nad ujawnianymi słabościami i namiętnościami oraz w kontakcie z szeroką wie
dzą o świecie i o samym sobie. Podobnie człowiek jako istota społeczna, by móc o so
bie mówić jako o obywatelu, według Milla musi przejść etap posłuszeństwa władzy,
nauczyć się przestrzegania praw i porządku oraz utożsamiać się z tym porządkiem
jako moralnością publiczną jednoczącą wszystkich, rządzących i rządzonych, budu
niż przyjaźnią, bo choć w tak prywatnych sprawach społeczeństwo, według Milla, nie ma uprawnienia,
by nakazywać takie lub inne zachowania, to jednak, jak się wyraził, oboje „czuli się zobowiązani tak
postępować, by nie przynieść ujmy ani honorowi jej męża, ani jej samej”. W setną rocznicę ukazania się
On Liberty I. Berlin wygłosił wykład w County Hall w Londynie w 1959 roku, w którym przyznał, że
życie Milla „było wcieleniem jego poglądów”, zob. I. Berlin, John Stuart Mill i cele życia, [w:] tegoż,
Cztery eseje o wolności, s. 235.
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jącą wspólny organizm polityczny. Dopiero takie wyposażenie tworzy ramy bycia
wyróżnionym i uprawnia do noszenia zaszczytnego miana obywatela.
Milla koncepcja społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do tej sygnowanej
przez Locke’a półtora wieku wcześniej stawia na większą indywidualność jednostek
i ich zróżnicowanie oraz większą niezależność od opinii publicznej. Locke większą
uwagę skupił na etapie przygotowawczym do bycia członkiem wspólnoty politycznej
i w jego koncepcji znalazły się praktyczne wskazania związane z dobrym wycho
waniem, ułożeniem, dostosowaniem do norm środowiska; interesowała go wszak
kondycja szczególnie jednej warstwy społecznej - wizytówki angielskiego społe
czeństwa, wzoru dla ludu. W perspektywie Milla znajdują się już głównie osoby
dorosłe, o których jednak nie zapomina mówić jak o jednostkach dalej podlegających
kształtującym wpływom prawa, kultury, instytucji, wybitnych indywidualności, choć
w głównej mierze powołanych do pracy samokształceniowej i wysiłków samodoskonalących. Druga różnica polega na mocniejszym u Milla powiązaniu wychowania
z kształceniem umysłowym; o ile u Locke’a cnota wychowanka była najpilniejszą
i najważniejszą troską wychowawcy, o tyle u Milla charakter moralny i inteligencja
idą w parze. A jeśli tak, to nie dziwi, że sprawę edukacji uczyni on kwestią zaintere
sowania państwa. Liczył bowiem, że objęcie powszechnym kształceniem wszystkich
dzieci przyczyni się szybciej i skuteczniej do poprawy kondycji całego społeczeń
stwa, pomagając też lepiej korzystać z wolności, która dzięki dostępowi do podstaw
wiedzy wyrówna podstawowe możliwości rozwoju i da szansę na sukces życiowy
tym, którzy zdolnościami na to zasługują. Locke jako liberał uczynił pierwszy krok,
wyodrębniając dzieciństwo jako ważny okres w życiu i samo dziecko jako indy
widualność, a nie kopię dorosłego. Mill indywidualność rozszerzył jako zasadę do
zastosowania w praktyce życia społecznego, dzięki czemu idea społeczeństwa oby
watelskiego otrzymywała nowy zastrzyk impulsów i rozmach pod formy aktywności
wolne od kontroli i ingerencji ze strony państwa, podglebie dla zmiany społecznej.
Obaj zadbali jednak o to, by owa wyzwolona indywidualność była umieszczona
w ramach, które broni i uzasadnia sam rozum; są to w odniesieniu do jednostki prawo natury oraz normy moralne i obyczajowe pielęgnowane w danej społeczności
i sankcjonowane tradycją, w odniesieniu do społeczeństwa zaś - normy prawne oraz
dziedzina publiczna z odwołaniem do idei dobra wspólnego.
Obaj - i Locke, i Mill - chcą wyposażyć dzieci w potrzebne zasady moralne i nor
my współżycia, w charakter, by mogły być w przyszłości wolnymi ludźmi, odpowie
dzialnymi za siebie i troszczącymi się w miarę swych możliwości o dobro wspólne,
przestrzegającymi prawa i nieobojętnymi na jakość zarządzania państwem oraz na
kondycję społeczeństwa. Autorytet, władza, porządek to wartości nie lekceważone,
ale równoważone przekonaniem o wadze energii, rozumu i sumień jednostek. W wy
chowaniu jest dla nich miejsce, ale warunkowo, z intencją, by wychowanek dorastał
do poziomu, w którym będzie mógł obejść się bez autorytetu, by władzę przyjmował
nie bezkrytycznie, ale jako obywatel mający wpływ dzięki uczestnictwu w wyborach
na skład klasy politycznej, by mógł kierować się własnym sądem i opierać na samo
dyscyplinie. Przed nami jednak dziedzina, w której liberałowie mogli wypowiedzieć
się w duchu wolności i to w odniesieniu do dzieci; jest nią sfera edukacji. Locke wy
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chowaniu umysłowemu dawał dalekie miejsce na liście swoich priorytetów w dzie
dzinie wychowania, Mill wywinduje je na pozycje równorzędne z wychowaniem
moralnym, tak więc przestrzeń swobody w świecie dziecka wraz z pojawieniem się
nauki znacznie się poszerzy (zwłaszcza w propozycji Locke’a). Trzeba jednak zazna
czyć, że od początku w obszarze edukacji kreślonym w perspektywie klasycznego
liberalizmu nie znajdzie w pełni odzwierciedlenia zasada równości. Ani Locke, ani
Mill nie wyobrażali sobie systemu kształcenia jednakowego dla wszystkich. Stawia
jąc na wolność, akceptowali też zróżnicowanie społeczne będące jej wynikiem i kon
statacją istnienia różnic między ludźmi, różnego poziomu uzdolnień i predyspozycji,
odmiennych koncepcji życia i czynienia użytku z zasobów, którymi się dysponuje;
a jeśli tak, to musiało to znaleźć ujście w edukacji pod postacią odrębnych form
kształcenia.

3. Edukacja (wiedza i wykształcenie) w służbie powołania
życiowego i jako forma (sam o)doskonalenia na mapie
celów całożyciowych
Kryterium użyteczności szczególnie wyraźnie zostało zrealizowane przez Locke’a w odniesieniu do kształcenia dżentelmena, które stanowiło czwartą i zarazem
ostatnią w hierarchii dziedzinę wychowania115. Do wykształcenia trzeba oczywiście
dążyć, powie Locke, ale jako do dobra, które będzie mogło posłużyć do osiągnięcia
większych zalet, a osoba szlachetnie urodzona wszak potrzebuje głównie „dobrego
wychowania, znajomości świata, cnoty, pilności i miłości dobrego imienia”116. W tym
punkcie również adresat owych dydaktycznych wskazań jest wyraźnie określony; są
one przeznaczone dla jednej klasy społecznej, ziemiaństwa i ewentualnie zamożnego
mieszczaństwa; dla biednych Locke przewidywał odrębny program, ułatwiający zdo
bycie im nie tyle wykształcenia, ile zawodu i zatrudnienia. Co wyróżnia tę myśl, zwa
żywszy na główny przedmiot analiz, a więc poszukiwanie liberalnych podstaw wy
chowania, w tym moralnego i obywatelskiego? Poza utylitarnym ocenianiem samej
wiedzy, w sceptycznym głosie autora pobrzmiewa wyraźna krytyka współczesnego
mu systemu edukacji, niewyzwalającego w uczniach samodzielnego i krytycznego
myślenia i rozumowania, opierającego się na oderwanej od życia wiedzy książkowej
i akademickich dysputach, stosującego rygor i dyscyplinę. Przedstawiciel gentry ma
posiąść głównie wiedzę przydatną w przyszłym prowadzeniu interesów, a jeśli tak,
to jej zakres nie powinien wykraczać poza to, co najkonieczniejsze, by to powołanie
zdatnie móc wypełniać. W dodatku cały proces powinien przebiegać w przyjaznej at
mosferze wykluczającej przymus, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji
i zainteresowań ucznia.

115 Zob. N. Tarcov, Locke’s Education fo r Liberty, s. 198.
116 MW, § 94.
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Co do zakresu wiedzy uczący się ma na początek dobrze wysławiać się, czytać
i pisać w języku ojczystym, potem we francuskim, a na końcu w łacinie, jednak
nauka języków obcych (również łaciny) ma być prowadzona metodą konwersacji
i czytania (np. bajek Ezopa, które notabene Locke sam przetłumaczył), a nie uczenia
reguł gramatycznych. Ta nowatorska metoda, nazywana też metodą bezpośrednią117,
dopiero wchodziła w użycie (choć nie w szkolnictwie publicznym), Locke wpisywał
się więc w tej dziedzinie w szeregi postępowego skrzydła edukatorów118. Równoleg
le do nauki języków obcych wypada, by zacząć zapoznawać dziecko z podstawami
głównych dziedzin wiedzy, wśród których wymienia on wcale niemałą liczbę nauk.
Są to: arytmetyka, geografia, chronologia, historia i geometria, a później jeszcze:
astronomia, fizyka, etyka i prawo; znikają zaś retoryka i logika. Owo wprowadzenie
w daną dziedzinę ma bardziej charakter otwarcia przed uczniem drzwi, jak to uj
mie w metaforycznym zwrocie, „aby mógł zaglądnąć do wnętrza i niejako nawiązać
znajomość, ale nie zamieszkać tam”, zaś dalsze wgłębianie się w nią uzależnia on
od zainteresowania oraz własnej chęci i pilności ucznia, „nikt bowiem nigdy nie
zaszedł daleko w nauce, ani nie wybił się w jakiejś gałęzi wiedzy dzięki dyscyplinie
i przymusowi wywieranemu przez mistrza”119. Dobre wykształcenie dżentelmena jest
więc w dużej mierze kwestią samodzielnej pracy i samokształcenia. Co do etyki,
proponuje on do czytania skromną ilość lektur, poza Biblią tylko dzieło Cycerona
De officiis, można się bowiem domyślać, że bardziej niż na znajomości przepisów
moralnych wysuwanych przez różne systemy etyczne zależało mu na nauce cnoty
przez praktykę i to od najwcześniejszych lat120. Lektura rozpraw moralnych stanowiła
tylko uzupełnienie kształcenia charakteru, dostarczając wiedzy „o zasadach i przyka
zaniach cnoty dla kierowania swym życiem”121.
W nauce prawa Locke zaleca już więcej tekstów, bo wiedza w tej dziedzinie,
czyli znajomość przepisów prawnych, ustaw, zwłaszcza tych rodzimych, a także
umiejętność znajdowania miary w tym, co słuszne i niesłuszne, jest obowiązkiem
przyszłego aktywnego obywatela, przygotowującego się do pełnienia służby pub
licznej z jak największym pożytkiem dla kraju. Będzie to wymagało z jednej strony
dobrej znajomości historii własnego kraju, a z drugiej opanowania wiedzy „o natu
ralnych prawach ludzi i o początkach i założeniu społeczeństwa oraz o obowiązkach
stąd wypływających”, którą można zaczerpnąć z dzieł takich uczonych, jak Grotius
i Pufendorf. O wadze tej prawniczej edukacji świadczą najlepiej następujące sło
wa Locke’a: „cnotliwego i dobrze prowadzącego się młodego człowieka, tzn. do117 Zob. K. Mrozowska, Wstęp, s. XLIII. Podobny pogląd w sprawie miał M. Montaigne, który sam
taką metodą był uczony w domu, natomiast w dalszej edukacji szkolnej, jak przyznaje, nabyta umiejęt
ność nie otrzymała żadnych nowych impulsów; zob. tegoż, Próby, Księga I, s. 264-268.
118 Zob. MW, § 162-176. Por. J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 32. Do tej grupy reformato
rów należał bezspornie Comenius, którego główne prace Locke posiadał w swoim księgozbiorze, autor
Janua linguarum reserata [1631], podręcznika do nauczania łaciny metodą naturalną.
119 MW, § 94.
120 Locke, jako tutor i lektor w Christ Church od 1660 roku, wśród lektur zalecanych swoim studen
tom również umieszczał Cycerona (obok niego Juwenalisa, Swetoniusza, Owidiusza, Lukiana i innych),
zob. W. von Leyden, Introduction, s. 19-20; J.L. Axtell, Introduction, s. 38-44.
121 MW, § 185.
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brze obeznanego z ogólną częścią prawa cywilnego (które nie dotyczy wykrętów
w sprawach prywatnych, ale spraw i stosunków cywilizowanych narodów w ogóle,
opartych na zasadach rozumu), rozumiejącego dobrze łacinę, potrafiącego pięknie
pisać, można puścić samopas w świat z wszelką pewnością, że wszędzie znajdzie
zajęcie i poważanie”122. W pracy Some Thoughts Concerning Reading and Study fo r
a Gentleman dodatkowo podkreśli wagę tej części edukacji jako ściśle wiążącej się
z powołaniem dżentelmena, przeznaczonego dla służby krajowi, a więc wymagającej
głównie wiedzy o: ludzkich cnotach i wadach, społeczeństwie obywatelskim, sztuce
rządzenia, a także o prawach i historii123.
Ślad wychowania zdobiącego odzywa się pierwszy raz w cytowanej tu pięknej
mowie i pisaniu. Według Locke’a byłoby wielką wadą nie wyrażać się dobrze czy
to w mowie, czy w piśmie, jednak zaraz miarkuje ten sąd swoim zdystansowaniem
wobec wartości retoryki i logiki, przekonując, że formalna sztuka dyskutowania,
choćby i piękna, powinna zawsze ustąpić przed oczywistą racją i jasnymi argumen
tami. Stąd piękno mowy musi być podporządkowane kryterium prawdy i słuszno
ści, forma bowiem ma zdobić dobre rozumowanie, oparte na posiadaniu właściwych
pojęć, należytym sądzie o rzeczach i rozróżnianiu prawdy od fałszu, oraz zgodne
z tym postępowanie124. Inne akcenty zdobiącego wychowania dżentelmena można
odszukać w zalecaniu przez Locke’a nauki tańca jako talentu przynoszącego wiele
dobrodziejstw, od wdzięku i gracji ruchów poczynając, poprzez męskość, kończąc
na przystojnej pewności siebie. Zupełnie niedocenione natomiast zostają umiejętno
ści artystyczne typu malarstwo, gra na instrumencie, próby poetyckie, co - jak już
zostało zauważone - oddawało stan słabej wrażliwości estetycznej samego autora,
do której przyznawał się w swoich listach125, i korelowało z purytańską postawą re
ligijną. Być może stanowiło też zapowiedź nowej mieszczańskiej moralności, re
prezentowanej choćby przez B. Franklina, z jej skoncentrowaniem na wartościach
użytecznych i merkantylnych kosztem wrażliwości na piękno126. Z łask wypadały też
w zamyśle Locke’a szermierka i jazda konna, w czym z lekka zostały podważone
cenione i uświęcone tradycją w otoczeniu dworskim zwyczaje, natomiast otwarcie
były piętnowane takie rozrywki jak gra w karty i w kości, nieprzynoszące żadnej ko
rzyści, a jedynie marnotrawiące wolny czas, który Locke będzie zalecał wykorzystać
zupełnie inaczej127.
Novum wobec obowiązujących kanonów edukacji warstwy uprzywilejowanej sta
nowiła propozycja Locke’a, by nauczyć dżentelmena jakiegoś rzemiosła, niosącego
wytchnienie po pracy poświęconej interesom czy nauce. Może to być ogrodnictwo,
ciesielstwo, stolarstwo czy tokarstwo, bo wzmacniają ciało i dają odpoczynek my
ślom (zajęcia artystyczne nie spełniały tych warunków, poza tym wymagały dużego
wkładu pracy przy miernych często efektach). W tym punkcie wyraźnie słyszymy
122
123
124
125
126
127

MW, §186.
Zob. J.L. Axtell (red.), The Educational Writings o f John Locke, s. 398.
Zob. MW, § 188-189.
Zob. W.M. Spellman, John Locke, s. 32.
Zob. M. Ossowska, Moralność mieszczańska, s. 50-52, 63-78.
Zob. MW, § 198-199 i § 207.
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znów głos lekarza zatroskanego o zdrowie swoich podopiecznych. Czas rozrywki
(rekreacji), jak powie dobitnie, po pierwsze, w ogóle nie należy się tym, którzy nie
wykonują żadnej pracy, a dzieciom z racji ich zajęć umysłowych potrzeba głównie
ćwiczeń cielesnych, najlepiej na świeżym powietrzu, które wzmocnią ich organizm
i odciążą umysł. Po drugie, jako forma odpoczynku ów czas rekreacji nie ma ozna
czać zwykłego próżnowania, tylko inną aktywność dla „sfolgowania znużonym or
ganom”, ale sprawiającą przyjemność128. W zgodzie z zasadą łączenia przyjemnego
z pożytecznym Locke chciałby, by czas wolny od nauki, głównego zajęcia dziecka,
był równie mądrze i roztropnie wykorzystany przez wychowawcę. Twierdzenie, że
dzieci posiadają naturalną skłonność do działania, jest równoznaczne ze stawianiem
przed wychowawcami zadania stałego kierowania ich ku czemuś. W przeciwnym
razie charakter dziecka może doznać uszczerbku, a nie ma nic gorszego u młodego
człowieka jak „skłonność do lenistwa, brak zainteresowania do czegokolwiek oraz
próżniacze marzenie po całych dniach”, czyli wyuczona bezczynność129. Wielką ko
rzyść widzi on więc w skierowywaniu uwagi dziecka, choćby przez jedną godzi
nę dziennie, za to systematycznie, na wykonywanie pożytecznego zajęcia, tak by
uzyskać w nim wprawę i biegłość, ale zgodnego z predyspozycjami wychowanka.
Może to przynieść aż dwojakiego rodzaju korzyści: pierwsza związana jest z ową
biegłością, lecz dotyczącą cenionych i pożytecznych rzeczy (jakimi są, analogicz
nie do nauki i języków, np. ogrodnictwo, tokarstwo, obrabianie żelaza, stolarstwo),
druga tkwi w samym ćwiczeniu, które okazuje się pożyteczne dla zdrowia (podobnie
jak czytanie, pisanie, które sprzyjają pielęgnowaniu umysłu). W ślad za tym idzie
mocne akcentowanie walorów zajęć w czasie wolnym na świeżym powietrzu. Ko
rzyści te jednak mogą zmaleć do zera, gdy nie spełnimy wymogu dobrowolności
w nakłanianiu do wykonywania dodatkowych zajęć, „nakaz bowiem i siła - mówi
Locke - mogą często wzniecić, ale nigdy nie potrafią uleczyć odrazy, a ten, kogo się
do czegoś prowadzi pod przymusem, porzuci daną rzecz, skoro tylko będzie mógł,
w czasie zaś kiedy będzie nią zatrudniony, mało z niej skorzysta, a jeszcze mniej się
nią rozerwie”130. Chyba moglibyśmy znaleźć dużo przykładów z praktyki potwier
dzających prawdziwość tych słów. Prócz rzemiosła drugim novum proponowanym
w tej koncepcji w odniesieniu do wykształcenia dżentelmena, spełniającym wymóg
użyteczności, była znajomość rachunków kupieckich, tak by w przyszłości panicz
mógł okazać się zdatnym gospodarzem, dobrze zarządzającym swym majątkiem.
W odniesieniu do kształcenia Locke dał się poznać jako zdecydowany przeciw
nik przymusu. Reprezentował on pogląd, że nauka powinna sprawiać przyjemność
zarówno dzięki ciekawej metodzie nauczania i uczenia się, pobudzaniu do samo
dzielnego myślenia, jak i ze względu na zadowolenie czerpane z samego poznawania
rzeczy oraz pożytek z uzyskanej wiedzy w codziennym życiu. Trzeba więc zadbać,
by rozciągnięty na lata proces edukacji nie był mozołem i przymusem, ale za spra
w ą właściwej metody stanowił rozrywkę i ciekawe zajęcie. Tylko upór i kłamstwo,
128 MW, § 206. Zob. też Locke’a An Essay Concerning Recreation, in Answer to D .G .’S. Desire
(1677), [w:] Lord P. King, The Life and Letters o f John Locke, London 1858, s. 330-333.
129 MW, § 208 i 209.
130 MW, § 202.
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jako wady charakteru, których Locke w całości nie aprobował, usprawiedliwiają
w nauczaniu użycie surowości i szorstkiej dyscypliny, natomiast generalnie podczas
nauki powinna panować atmosfera zmiany, rozmaitości, zaciekawiania, zabawy, uży
teczności, życzliwości, spokoju i swobody. Takie zaś naturalne w dzieciństwie niedo
skonałości w zachowaniu jak „nieuwaga, zapominanie, niestałość i marzycielstwo”
zaleca on „wypominać łagodnie i opanowywać powoli”, po przyjacielsku, a na pew
no bez gniewu i łajania, aby nie zniweczyć wyników całej pracy131. Ów swobodny
duch nauczania, przeniknięty brakiem przymusu i dobrowolnością, dbałością o taką
metodę pracy, by nauka stanowiła przedłużenie zabawy i ugruntowywała w uczniu
przekonanie, że uczy się sam z siebie, z własnej chęci i czerpie z tego przyjemność,
był w czasach Locke’a absolutną nowością, przeciwieństwem surowej metody stoso
wanej w szkolnictwie publicznym. Takie podejście, do gruntu liberalne w znaczeniu
dziś rozpowszechnionym, mogło dziwić na tle całości pedagogicznych poglądów
Locke’a, gdzie liczyć się miała siła charakteru i rozsądek mierzone umiejętnością
powściągania pragnień, a więc odmawiania sobie przyjemności. Czy nauka, w po
łączeniu z dozą obowiązku i przymusu, nie przysłużyłaby się w jakimś stopniu do
wypełniania głównego zadania wychowania?132 Stanowisko Locke’a, wydające się
równie skrajne jak to krytykowane przez niego, można próbować tłumaczyć po
trzebą zdecydowanej reakcji i niezgody na obowiązujący system edukacji, która, by
wybrzmieć równie mocno, musiała chyba przybrać postać przeciwieństwa (zabawa
kontra przymus).
Całość wykształcenia miały dopełniać podróże, spełniające ważny cel związany
z nabyciem znajomości świata, a więc wiedzy praktycznej, w tym języka, razem
przynosząc korzyść w postaci większej roztropności i mądrości. W tym przypadku
znów wyraźnie dał o sobie znać ów ograniczony do zamożniejszej warstwy spo
łecznej angielskiego społeczeństwa wymiar wskazań, był to bowiem ten element
wychowania, który pociągał za sobą duży wydatek finansowy. Wiemy, że sam
Locke spędził w ten sposób dwa lata we Francji jako guwerner syna sir Johna Ban
ksa, bogatego kupca z Londynu, a uwagi na ten temat są, jak można założyć, wyni
kiem obserwacji i wniosków wysnutych z tej właśnie wyprawy133. Sądząc po prze
strogach, jakie wygłasza, nie było to dla niego łatwe zadanie, a to głównie dlatego,
że zgodnie ze zwyczajową normą podróże przypadały na okres między szesnastym
a dwudziestym pierwszym rokiem życia wychowanka, a więc na ten „kipiący, burz
liwy” młodzieńczy czas przeistaczania się chłopca w mężczyznę, gdy rośnie w nim
opór przed podleganiem kierownictwu innej osoby, ale nie stoi za tym ani odpo
wiedni poziom doświadczenia, ani roztropności, by kierować samym sobą, a jedynie
by poddawać się presji towarzystwa rówieśników bez dostatecznej motywacji do
poszerzania swej wiedzy i kontaktu z ciekawymi, wartościowymi osobami. Locke
proponuje więc, by ów czas podróży albo cofać do okresu większej podatności dziec
ka na wskazówki i przestrogi opiekuna przypadającego na okres między siódmym

131 MW, § 167.
132 Zob. K. Mrozowska, Wstęp, s. XLVIII.
133 Zob. M. Heitzman, Wstęp, s. 10-11.
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a szesnastym rokiem życia134, albo opóźniać na tyle, by młodzieniec mógł wybrać
się w podróż samodzielnie, gdy posiada już wykształconą potrzebę poznania innej
kultury, z jej obyczajami i prawami. Locke objawia tu swoją prawdziwą przenikli
wość, tłumacząc, że w okresie dorastania opiekunowi trudno jest zdatnie wypełnić
swą rolę przewodnika, bowiem właśnie w tym czasie wykorzystując czas podróży,
młodzieniec ma pragnienie wyrwać się spod kurateli dorosłych i sięgać po to, co
w jego mniemaniu uosabia swobodę, a więc po rozrywkę i przygodę, bez poczucia
odpowiedzialności za swoje zachowania, którą przerzuca wciąż jeszcze na opiekuna.
Tym samym cel podróży nie zawsze udaje się osiągnąć. Inna ważna uwaga autora
związana z tematem podróży i poznawania świata to wskazanie, by ów świat poka
zywać „takim, jakim jest w rzeczywistości”, bez upiększeń i idealizacji, zanim się
weń wejdzie. Potrzebne jest więc ostrzeganie przed zepsuciem, występkami, poku
sami, jakie młodzieńcowi grozić będą z różnych stron; pożyteczna jest znajomość
ludzkich wad i przywar, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
i stawiania czoła przeciwnościom. Jak powie Locke, młodzieniec „powinien umieć
nieco sterować, aby nie utonął, zanim nie nabierze doświadczenia”. Tę wiedzę stawia
on wyżej od akademickich mądrości symbolizowanych znajomością greki i łaciny
czy spekulacjami filozofii natury i metafizyki, istnieją bowiem, według niego, ludzie
mądrzy bez tych nauk, ale „nigdzie nie można znaleźć człowieka doskonałego i war
tościowego bez cnoty, bez znajomości świata i bez grzeczności”135.
Kolejny raz autor Myśli o wychowaniu objawia więc swoje generalne przekonanie
0 wyższości wychowania moralnego nad wykształceniem136. Wejście w świat, aby
nie wiodło do zguby (niesławy, choroby, nędzy i hańby), w wyniku źle zagospodaro
wanej wolności, na którą czyha wiele pułapek, wymaga właściwego przygotowania
w okresie poprzedzającym ów start w dorosłość. Tym samym nakłada to podstawowe
zobowiązanie na wychowawcę, którego zadaniem jest „ułożyć zachowanie się i ufor
mować umysł swego wychowanka, zaszczepić mu dobre przyzwyczajenia i zasady
cnoty i mądrości, dawać mu po trochu pogląd na ród ludzki i wyrobić w nim miłość
1 chęć naśladowania tego, co doskonałe i godne pochwały, oraz wlać mu siłę, dziel
ność i wytrwałość w tym dążeniu”. Kierowanie nauką i studiami wychowanka też
głównie poddane jest temu zadaniu, według Locke’a bowiem edukacja jest ćwicze
niem „jego [wychowanka] zdolności i zużytkowaniem jego wolnego czasu na to, aby
ustrzec go od wałęsania się i próżniactwa, aby nauczyć go pilności, przyzwyczaić go
do podejmowania trudów i aby mu dać jakieś słabe pojęcie o tym, co musi udosko
nalić własną pracą”137. Wiedza bez dbałości o szlachetną duszę może pomóc jedynie
stać się głupszym lub gorszym człowiekiem. Zważywszy na oddanie dla nauki same
go Locke’a, wielkiego uczonego swych czasów, jest godne podziwu umiarkowanie,
z jakim podchodzi on do edukowania innych. Znamy jego zdanie o tym, że nauczanie
nie znosi przymusu; w tej dziedzinie wybrzmiewa w pełni jego sąd jako liberała: ni
134 Tak rzecz widział M. Montaigne, polecając podróże już od wczesnego dzieciństwa, zob. tegoż,
Próby, Księga I, s. 236-237.
135 MW, § 94.
136 Zob. N. Tarcov, Locke ’s Education fo r Liberty, s. 198.
137 MW, § 94.
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kogo nie da się wyedukować wbrew jego woli, a model uczonego nie jest miarą szytą
dla ziemianina. Pozostaje jednak w mocy sugestia wyrażona już wcześniej, że przy
mus, czyli stawianie ucznia przed obowiązkami, którym musi sprostać, choć nie są
mu przyjemne, mógłby spełnić pozytywną rolę w kształtowaniu charakteru, o co tak
zabiegał, stawiając kształcenie umysłowe w rzędzie instrumentu w służbie osiągania
większych zalet duszy, wiemy jednak, że na to nie przystał.
Choć samo kształcenie umysłowe znalazło się na ostatniej pozycji na liście dzie
dzin wychowania w odniesieniu do dziecka, nie należy tego mylić z niedocenieniem potrzeby kształtowania w nim, a także później w całym życiu, władz rozumu.
Uwagi na ten temat Locke pomieścił głównie w Rozważaniach dotyczących rozumu
ludzkiego oraz w tekście O właściwym używaniu rozumu. Można je traktować jako
dopełnienie wątku roztropności, drugiej dziedziny wychowania tuż po cnocie, roz
winiętego w Myślach o wychowaniu. A że jest to cnota bardziej dostępna dorosłym
niż dzieciom, można wnosić, że uwagi te kierował też wyraźniej do młodzieży na
dalszych etapach kształcenia i dorosłych138. Zachwalając walory rozumu jako naj
wyższej przyrodzonej władzy w rękach człowieka, kamienia probierczego służące
go do odróżniania prawdy od pozorów, Locke stawia jednocześnie wymaganie, by
go stale ćwiczyć, podobnie jak ciało, a więc wprawiać do działania dla uzyskania
sprawności i biegłości w jego używaniu. To, co odróżnia ludzi między sobą, zależy
głównie od nabytych nawyków oraz skali błędów i zaniedbań, a nie od samych władz
przyrodzonych139, a jeśli tak, to czas wychowania i kształcenia wydaje się kluczowy
dla wypełniania zadania kształtowania władzy rozumu. Dzięki właściwie prowadzo
nej praktyce i ćwiczeniom umysłowym można wydobywać i doskonalić uzdolnienia
i dyspozycje umysłowe, z którymi dziecko przyszło na świat, w dorosłym życiu roz
wijane już samodzielnie wedle potrzeb.
Podobnie jak w przypadku kształcenia charakteru, gdy Locke prowadził analizę
zagadnienia przez wgląd w ludzkie wady i słabości, tak i tu pokazuje on, z jakimi
uchybieniami w używaniu rozumu możemy mieć do czynienia, co znów można ode
brać jako przestrogę dla uczących się i ich nauczycieli, by ci sami nie przyczyniali
się do powiększania skali słabości i wad rozumu, i tak w świecie rozległych, ale
zmierzali do tego, by kształcąc, uzdolniać uczniów do niezależności w myśleniu. Ta
zaś, wyróżniająca miłośników prawdy, zasadza się na dwóch podstawach: bezstron
ności w stosunku do wszelkiej prawdy oraz na badaniu przyjmowanych zasad, czyli
upewnianiu się przed ich przyjęciem co do ich prawdziwości140. Locke, wczytując się
w ludzką naturę, zauważa, że zdarza się wielu mieć upodobanie do pewnych tez wca
le nie dlatego, że stoi za nimi oczywistość, ale niejako z nawyku, bez sprawdzenia,
na jakich podstawach są oparte, co przypomina bardziej przesąd niż prawdę. Chodzi
zaś o to, by wyrobić w sobie postawę bezstronności, by nie mieć upodobania do żad
nego poglądu i życzenia sobie, aby był prawdziwy, dopóki nie sprawdzi się samemu,
że taki właśnie, prawdziwy, jest. Ponadto, jako że genezą wiedzy jest doświadcze
nie, umysł nie poznaje żadnych rzeczy a priori, a tylko na podstawie świadectwa
138 Zob. L. Ward, John Locke and Modern Life, s. 191-198.
139 Zob. RDRL, s. 507 i 512.
140 Zob. RDRL, s. 534.
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zmysłów, dowodu lub intuicji, które dają nam poczucie pewności bądź prawdopodo
bieństwa. Odnosi się to także do sądów praktycznych, w tym moralnych, składają
cych się na nasze przekonania; możemy je więc uznawać za prawdziwe na podstawie
własnego doświadczenia bądź świadectwa innych. Mieściła się tu wyraźna krytyka
filozofii spekulatywnej, scholastycznej, z jej upodobaniem do komentowania tekstów
starożytnych i systematyki, przywiązaniem do tradycji i autorytetu, w oderwaniu od
życia i danych obserwacji. W XVII wieku takie wskazania stanowiły wyłom przygo
towujący dopiero grunt pod oświeceniowe tendencje w myśleniu, które wywindują
podmiot poznający na pozycje suwerena141.
Według Locke’a, pierwsze uchybienie rozumu dotyczy tych, którzy po prostu
rzadko rozumują, wzorując się na innych, ślepo im zawierzając, „by zaoszczędzić
sobie trudów i kłopotów samodzielnego myślenia i badania”, często skutkiem złe
go nawyku niewysilania myśli, z czym, paradoksalnie, mamy często do czynienia
w praktyce szkolnej, a nawet akademickiej. Drugi rodzaj uchybienia charakteryzuje
ludzi, którzy uczucia i skłonności stawiają w miejsce rozumu, kierując się nim o tyle,
0 ile odpowiada to „ich kaprysom, interesom i już powziętym zamiarom”, zaś na
trzecim miejscu znajdują się uchybienia tych, którzy choć idą za rozumem, jednak
zbyt pochopnie rozstrzygają i wyciągają wnioski w danej sprawie, pozbawiając się
zarazem gruntowności i rozległości spojrzenia na całość sprawy142. W dalszej części
pracy do tej listy uchybień dołączy on jeszcze kilka innych wadliwych postaw rozu
mu, sprzężonych już ewidentnie ze słabościami charakteru. Będzie przed nimi prze
strzegał zwłaszcza ludzi zajmujących się nauką, zachęcając ich, by wejrzeli w siebie
1przekonali się, „czy posługując się swymi władzami umysłowymi, nie ulegają pew
nym słabościom i nie pozwalają sobie na pewne uchybienia, szkodliwe przy poszu
kiwaniu prawdy”143. Miał tu na myśli np. oddawanie się lekturze bez wchodzenia
w głąb i przetrawiania tekstu oraz zatrzymywanie się na samym gromadzeniu faktów,
które stanowią surowy materiał pod wiedzę, a nie samą wiedzę (encyklopedyzm),
następnie prześciganie się w szukaniu argumentów dla poparcia jednego stanowiska
wobec danego zagadnienia, a lekceważenie i odrzucanie argumentów strony prze
ciwnej, albo odwrotnie - znajomość wszystkich punktów widzenia, ale bez wypra
cowania własnego zdania. Na koniec wskazywał przeszkody wynikające z lenistwa
bądź pośpiechu i niecierpliwości, które objawiają się badaniem danej sprawy niejako
na skróty, bez całego ciągu dowodów, a także z niestałości i związanej z nią powierz
chowności, prowadzącej do ciągłego przerzucania się z jednej dziedziny wiedzy do
drugiej bądź przeciwnie - z jednostronności w badaniu, przywiązującej do jednej
dziedziny, stającej się dla badającego wszystkim.
Zdając sobie sprawę, że wytykanie słabości osobom w wieku dojrzałym może się
okazać daremne, bo spóźnione, Locke wiedział, że ostatecznie najefektywniej jest
odnosić te uwagi do dzieci i młodzieży. Zgodnie z jego stanowiskiem, zadaniem wy
chowania jest „takie otwarcie i przygotowanie umysłów [wychowanków], iżby jak
najlepiej mogły objąć każdą dziedzinę wiedzy, której studiowanie rozpoczną. (...)
141 Zob. B. Russell, Dzieje filozofii Zachodu, s. 699.
142 RDRL, s. 502-503.
143 RDRL, s. 536-537.
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Trzeba dać im wejrzenie we wszystkie rodzaje wiedzy i ćwiczyć ich zdolności po
znawcze na bogatym i różnorodnym materiale. Ale mam na myśli - pisał - nie samo
bogactwo i różnorodność wiadomości; chcę różnorakich sposobów myślenia i swo
body, jako tego, co wzbogaca umysł i wzmaga jego aktywność, nie zaś jako tego,
co rozszerza tylko sam stan jego posiadania”. Radził więc, by dawać uczniowi „wi
dok na cały świat uchwytny myślą; będzie wtedy mógł zobaczyć porządek, gradację
i piękno całości i uwzględnić różne dziedziny różnych nauk w należytym porządku,
wedle użyteczności każdej z nich”144. Upodobanie do wszystkich nauk ułatwia roz
winięcie postawy bezstronności. Wadą jest więc zarówno przywiązywanie się do ja 
kiejś wybranej dziedziny wiedzy (dzisiejszego odpowiednika wąskiej specjalizacji),
zabarwiające umysł jednostronnością, jak i pochłanianie wiadomości bez dogłębnej
analizy i rozumienia treści, można bowiem dużo czytać i uczyć się, ale bez pożytku
dla wiedzy145. Wybrzmiewa tu mocno postulat czynienia z procesu uczenia sztuki
zaciekawiania różnorodnym przedmiotem badań i skierowywania uwagi bardziej na
doskonalenie umiejętności rozumowania niż na samo opanowanie i poszerzanie za
kresu wiedzy na kolejnych szczeblach kształcenia.
Wysoka ranga czynności związanych z właściwym używaniem rozumu pociągała
za sobą opór Locke’a wobec przywiązania do przesądów, dogmatów i podlegania
przymusowi autorytetu jako osłabiających siłę przyrodzonego rozumu i zacieśniają
cych umysł. Kurczowe trzymanie się przesądu, który zaślepia umysł, a fałsz ubiera
w pozory prawdy, i gorliwość w narzucaniu swojego zdania to według niego zaprze
czenie umiłowania prawdy. Stąd wpajanie czci i szacunku dla pewnych dogmatów,
a tym bardziej stwarzanie sytuacji przymusu i dawanie do wierzenia jakichś poglą
dów w oparciu o czyjś autorytet, a nie własne rzetelne badanie, o ile ma miejsce
w procesie kształcenia, Locke ocenia bardzo krytycznie. Jest w tym konsekwentny,
bowiem stawiając na autonomię i wolność człowieka, chciał, by wychowanek był
tak prowadzony przez nauczyciela, aby nie czuł się zmuszony przyjmować poglądy
i punkt widzenia preceptora, ale był przez niego uzdalniany do brania odpowiedzial
ności za myślenie i działanie na podstawie zasad rozumu i oceniania roszczeń wiedzy
zgodnie z własnym oglądem, nawet jeśli prowadziłoby to do odrzucenia przez ucz
nia jakichś prawd z kanonu kultury jako pozbawionych w jego ocenie racjonalnych
podstaw146. Młody człowiek powinien uzyskać wprawę w ścisłym rozumowaniu, we
wgłębianiu się w związki między ideami w całym łańcuchu zależności aż do uchwy
cenia zasad pierwszych i powiązań z innymi prawdami; a nic tak dobrze nie zaprawia
w doskonaleniu tej umiejętności jak matematyka, choć nie chodzi o to, by wszystkich
uczynić matematykami, a tylko istotami rozumnymi147.
Dodajmy do tego jeszcze wskazania, zapisane przez Locke’a na kartach Myśli
o wychowaniu, mające na celu usprawnianie dziecka w jego zdolnościach poznaw
czych od najwcześniejszych lat. Po pierwsze, akcentuje on poleganie na naturalnej
u dzieci ciekawości i aktywności, którą choćby podczas zabawy można już wykorzy
144
145
146
147

RDRL, s. 546.
Zob. Some Thoughts Concerning Reading and Study fo r a Gentleman, s. 398.
Zob. W.M. Spellman, John Locke, s. 91.
Zob. RDRL, s. 516, 518-519.
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stać do kształcenia np. spostrzegawczości czy zmysłu obserwacji. Ponadto podczas
uczenia zaleca stopniowanie trudności we wszystkich czynnościach i treściach, by
dziecko czuło się pewnie i czerpało z nauki satysfakcję. Kolejnym wskazaniem me
todycznym jest uwaga, by zawsze z zainteresowaniem wysłuchiwać pytań dziecka
i z równym zaangażowaniem udzielać mu odpowiednich do wieku odpowiedzi, bez
zbywania, a także wyrażanie zaciekawienia i docenianie mądrych uwag czy pomy
słów dziecka włącznie z ich ewentualnym wykorzystaniem w praktyce, natomiast ła
godne traktowanie błędów i niepowodzeń z oczywistym wyłączeniem wyśmiewania
się czy napominania na oczach innych148. Nie zalecał obciążania wychowanków za
nadto wiedzą pamięciową, czego najlepszym przykładem było polecanie nauczania
języków obcych metodą konwersacji i lektur bez opanowywania zasad gramatycz
nych, wskazanie łączące się z przekonaniem o większej naszej podatności i skłonno
ści do uczenia się przez przykład, a nie na podstawie instrukcji149.
W późniejszych etapach kształcenia polecał dziecku do studiowania teksty źród
łowe, często nawet w oryginale, a nie opracowania, by dawać do poznania całość my
śli i wywodu danego autora, z możliwością krytycznego osądu i dyskusji nad stawia
nymi tezami. Polecanie większej ilości lektur uzależniał od przejawianego ze strony
ucznia umysłowego zainteresowania odnośną dziedziną wiedzy. Dodajmy do tego
negatywną ocenę Locke’a wobec wszelkich przejawów entuzjazmu, czyli uniesienia
uczuciowego jako stanu wyłączającego kontrolę rozumu, by wytłumaczyć prawie
całkowitą nieobecność w jego poradach odniesień do praktyk religijnych, tak mocno
wydawałoby się związanych z doświadczeniem wiary150; jednak dla Locke’a wiara
w Boga również mieściła się w obrębie rozumu, a objawienie nie może być sprzecz
ne z rozumem151. Kolejny raz wybrzmiewa też niedocenienie, tym razem w świetle
dominacji władzy rozumu, kontaktu dziecka ze sztuką, w tym z literaturą piękną.
Jedyny jej ślad to odwołanie się wprost do pozytywnego wpływu Bajek Ezopa, po
lecanie starożytnych utworów dramatycznych oraz Don Kichota Cervantesa. Sztuka
jako wytwór człowieka przegrywa u Locke’a w zderzeniu z poglądem, by tekst miał
zawsze za swą podstawę prawo natury i był jego odbiciem152.
Milla koncepcja kształcenia umysłowego odbiega w znacznej mierze od zamysłu
Locke’a; można ją traktować jako nie tyle kontynuację, ile odmianę myślenia liberal
nego na temat kształcenia. Locke miał już oponenta swoich poglądów za życia - był
nim A.A.C. Shaftesbury, a obok niego inni, jeśli więc szukać analogii między tymi
dwoma stanowiskami, to bliżej Locke’a będzie się sytuowało stanowisko Spencera,
natomiast koncepcja Milla bliższa jest zamysłom Shaftesbury’ego. Wypada na po
czątek zauważyć, że sam Mill całą własną edukację uzyskał bez korzystania z usług
formalnie działającego systemu kształcenia, pobierając nauki od ojca i jego uczonych
148 Zob. K. Mrozowska, Wstęp, s. XXXVI.
149 Zob. Some Thoughts Concerning Reading and Study fo r a Gentleman, s. 399.
150 Postulat uczestnictwa w coniedzielnym nabożeństwie religijnym w odniesieniu do dzieci uczęsz
czających do working schools pojawia się w An Essay on the Poor Law, s. 191-192.
151 Zob. RDRLII, § 5.
152 Zob. Some Thoughts Concerning Reading and Study fo r a Gentleman, s. 403-404; por. A.A.C.
Shaftesbury, Moraliści, [w:] tegoż, List o entuzjazmie. Moraliści, s. 169-178.
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przyjaciół, a później samodzielnie. Wynikało to w dużej mierze z krytyki poziomu
i form nauczania panujących w Anglii oraz sceptycyzmu wobec możliwości wypeł
nienia przez istniejące szkolnictwo celów, które ambitny James Mill wiązał z edu
kacją. John Stuart skorzystał z prawa, które nie nakazywało uczęszczania do szkół,
choć sam stał się zwolennikiem interwencji państwa w sprawy dotyczące kształcenia
dzieci i nie odżegnywał się od pomysłu, by wprowadzić przymus szkolny, wycho
dząc z założenia, że pewien podstawowy poziom wiedzy i umiejętności powinien
być przekazany każdemu dziecku153. Być może w jakimś stopniu odczuwał brak
kontaktów z rówieśnikami, wspólnych zabaw, rywalizacji, uczenia się porozumienia
z innymi, choć zyskał w miejsce kompetencji społecznych intelektualne, którymi
z racji rozpoczęcia nauki już w trzecim roku życia wyprzedzał swoich rówieśników,
jak sam przyznawał, o całe ćwierćwiecze154. Takie doświadczenie własne mogło osta
tecznie zaważyć na poglądach Milla na temat edukacji i roli, jaką jest w stanie ode
grać w czyimś życiu bądź jaki nieodwracalny skutek może przynieść jej brak. Sam
otrzymawszy staranną edukację i widząc, ile przyniosła mu ona korzyści, ile otwarła
przed nim dróg i możliwości działania, w tym na niwie publicznej i naukowej, zabie
gał o prawo doń dla wszystkich, choćby na podstawowym poziomie wyposażającym
w umiejętności pisania, czytania i liczenia, które mogą już posłużyć własnym wysił
kom samokształceniowym.
Dbałość o wykształcenie dzieci Mill traktuje, podobnie jak Locke, jako obowią
zek rodziców, jednak zdając sobie sprawę, że nie wszyscy ową powinność spełniają
należycie, z przekonaniem broni interwencjonizmu państwa w dziedzinie edukacji.
Przymuszenie rodziców do zadbania o rozwój umysłowy swych dzieci uzasadnia
podwójną stratą i krzywdą, czynioną tak samym dzieciom, jak całej społeczności
zmuszonej dźwigać skutki ignorancji i braku wykształcenia swoich współobywateli,
wywołane niedbalstwem i nieodpowiedzialnością poszczególnych rodziców155. Moż
na w tym miejscu przywołać także zasadę normującą pracę rządów reprezentatyw
nych, która wszak miała polegać na pobudzaniu do rozwoju i zapobieganiu cofania
się społeczeństwa z drogi postępu; bez zawiadywania sprawami kształcenia młodego
pokolenia państwo rozminęłoby się w przekonaniu Milla ze swym powołaniem156.
W końcowym rozdziale Principles o f Political Economy poświęconym obronie za
sady laissez-faire157 broni on włączania się państwa do udziału w wybranych sekto
rach życia społecznego, ale nie na zasadzie monopolu egzekwowanego systemem
kar i nakazów, czyli „autorytatywnej interwencji”, tylko w postaci powoływania ko
lejnego środka obok już istniejących, służących jako pomoc i poszerzenie wachla
rza możliwości bez ograniczania w wolności inicjatyw innych podmiotów158. W taki
153 Zob. PPE, s. 947-948. Ustawa szkolna z 1870 roku wprowadzała ustrój szkolnictwa powszechne
go, choć zostawiała rodzicom swobodę wyboru postaci kształcenia dla swych dzieci.
154 Zob. Au, s. 33.
155 Zob. PPE, s. 948.
156 Zob. RR, s. 56.
157 Z całego wywodu wokół podstaw i granic tej zasady biegnie przewodnia myśl, że powinna być
ona „ogólną praktyką” państwa na tyle, iż każde odejście od niej, „o ile nie jest to podyktowane jakimś
wielkim dobrem, jest pewnym złem”, PPP, s. 944-945.
158 Zob. PPP, s. 937.
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sposób, o czym pisał także w On Liberty, chciał zadbać o miejsce państwa na mapie
sieci instytucji edukacyjnych, zakładając, że być może placówki utrzymywane przez
państwo będą nawet sprawniejsze i prowadzone na wyższym poziomie, ze względu
na wymóg dawania przykładu i ustalania wysokich standardów kształcenia, w porów
naniu z prywatnymi czy społecznymi, ale ostatecznie wybór miejsca kształcenia miał
pozostać w gestii samych zainteresowanych, a nie być narzucony przez władzę159. Nie
zgadzając się z argumentacją M. Dunoyera, przywoływanego w pracy, który wypo
wiadał się o kształceniu jako o dobru przynoszącym pożytek dla ogółu tylko w takim
stopniu, w jakim istnieje zainteresowanie nim, a świadczy o tym opłacalność całe
go przedsięwzięcia, czyli partycypowanie w kosztach samych zainteresowanych160,
Mill przyjmuje inną wykładnię. Choć nie wątpi w pierwszeństwo zasady, iż każdy
człowiek sam potrafi najlepiej zadbać o swoje dobro i interesy bez pośrednictwa i po
mocy innych, dlatego trzeba mu zostawić wolność w decydowaniu o sobie, to jednak
znajduje wyjątki od tej zasady. Było już podkreślane, że liberalizm Milla jest przenik
nięty ideą perfekcjonizmu, i wydaje się, iż właśnie tutaj wyraźnie zaznacza on swoje
miejsce. Argumentuje bowiem, że są takie dobra i interesy jednostek, których nie da
się zmierzyć skalą popytu, a więc sprowadzić do rachunku rynkowego. Na tej liście
dóbr jest właśnie wykształcenie, służące „podnoszeniu ludzkiej natury” (to raise the
character o f human beings), ale najbardziej potrzebne tam, gdzie nie ma nań zapo
trzebowania, gdzie brakuje świadomości jego wartości. Jak to nazywa po imieniu:
„pozbawieni kultury nie mogą być kompetentnymi sędziami w sprawach kultury”161.
To tłumaczy, dlaczego właśnie dzieci znalazły się u Milla ostatecznie wśród wyjąt
ków od zasady wolności i dlaczego troski o ich interesy nie można zostawić tylko
w rękach ich prawnych opiekunów, jest bowiem faktem, że wielu rodziców, przez
swą ignorancję i inne wady, nie zadba o nie właściwie162. Państwo, które jest w mocy
z racji swej woli i ucywilizowania zadbać o lepsze wykształcenie i wychowanie swo
ich obywateli, niż wynikałoby to z potrzeb samego społeczeństwa, powinno na tym
polu interweniować, a więc włączać się jako jeden z ważnych elementów całego
systemu edukacji, kierując się celem rozwoju i postępu kraju.
Przyznając, że edukacja nie mieści się w dziedzinach samofinansujących się,
a jednocześnie głosząc hasła upowszechniania oświaty wśród najuboższych, Mill li
berał doceniający zasadę niezależności i współzawodnictwa postawił na współistnie
nie interwencyjnego państwowego i dobrowolnego odpłatnego systemu kształcenia.
Był świadomy, że „dawanie dzieciom wykształcenia cudzym kosztem” nie jest do
brym przykładem, uczy bowiem zależności i psuje charaktery ludzkie, ale wiedział,
że w przypadku biednych odpłatność za naukę oznacza jej faktyczny brak163. Stąd
argumentował za potrzebą przekazywania przez państwo środków pieniężnych do
159 Zob. Lib, s. 118.
160 Zob. PPP, s. 948.
161 PPP, s. 947.
162 Zob. PPE, s. 952. Poza dziećmi Mill miał na myśli także osoby niepełnosprawne psychicznie
i umysłowo, które razem kwalifikują się jako jednostki niedojrzałe do decydowania o samych sobie
(s. 951).
163 PPP, s. 949.
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szkół na opłacenie nauczania początkowego za rodziców, których nie stać na koszt
kształcenia swych dzieci. Równolegle jednak dopominał się o uruchamianie przez
państwo środków dyscyplinarnych, a więc kar obciążających rodziców uchylają
cych się od wypełniania swoich obowiązków wobec dzieci. Tym podwójnym dzia
łaniem, pomocowym i karzącym, chciał naprawiać wady funkcjonującego systemu
kształcenia i podnosić stan świadomości społeczeństwa w kwestii wychowania przez
wzmacnianie rodzicielskiej obowiązkowości, a nie jej odbarczanie164. Pomocowość
w dziedzinie edukacji traktował więc warunkowo i przejściowo, przekonany o war
tości wykształcenia jako dobra, w które warto samemu inwestować i ponosić za nie
koszty. Rola państwa miała się zaznaczyć jako wkład jednego z podmiotów na mapie
różnych instytucji włączających się w dzieło edukowania społeczeństwa, ale zara
zem wyróżniającego się, z racji misji służenia ogółowi mieszkańców kraju, i dyspo
nującego publicznymi środkami umożliwiającymi efektywne działanie. Kształcenie
uczy niezależności oraz wzmacnia umysł i aktywizuje jego zdolności, więc dla Milla
było oczywiste, że jeśli chce się mieć wolne społeczeństwo, to trzeba zainwestować
w jego wykształcenie i włączyć do kręgu oddziaływania wiedzy i myślenia wszystkie
dzieci165.
O wadze, jaką przywiązywał Mill do edukacji, świadczy najpełniej częstość od
woływania się do niej przy omawianiu spraw politycznych, społecznych czy ekono
micznych, włącznie z wyczerpującym wspomnieniem własnego procesu zdobywania
wiedzy w przebiegu życia. Liberalna wykładnia rozumienia wiedzy i wykształcenia,
w której wypracowaniu dużą rolę odegrał Locke, dzięki wkładowi Milla nie da się
już tak łatwo domknąć w tych ramach. O ile Locke ujmował wiedzę głównie w ka
tegoriach użyteczności, a więc przydatności w życiu i pracy zawodowej, o tyle Mill
wraca wyraźniej do klasycznego modelu jej rozumienia. Dobrze to dokumentują trzy
jego teksty: On Genius, Inaugural Address at St. Andrews oraz Autobiography, wska
zując na fundamentalne znaczenie wiedzy dla kształcenia i doskonalenia ludzkich
natur. Stąd częste łączenie wiedzy z moralnością, bowiem obie te dziedziny mia
ły u niego za cel poprawę kondycji człowieka, wznoszenie się przez niego wyżej
w swym człowieczeństwie i w umiejętności współżycia z innymi.
W On Genius Mill poddaje pod osąd, która epoka bardziej sprzyjała pojawianiu
się geniuszy - starożytność czy współczesność? Przyglądając się sposobowi, w jakim
w tych epokach nauczano, uznaje, że wraz z nasilaniem się tendencji, by kształcić
według gotowych prawd, podawczo i pamięciowo w imię strzeżenia tradycji i sza
cunku dla wypracowanej przez autorytety wiedzy, wymagającej po prostu zapoznania
się z nią, maleje zarazem akcent stawiany na samą pracę intelektu, myślenie, proces
twórczy i poszukiwanie przez ucznia prawdy dla niej w sporze i dysputach z innymi.
164 Zob. R. Aldrich, Education fo r the Nation, s. 20-21. Wedle autora powszechna edukacja do dziś
kojarzy się w Wielkiej Brytanii ze szkolnictwem utrzymywanym przez państwo, a przeznaczonym głów
nie dla biednych i nieceniących wykształcenia.
165 Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to oczywiste, bo cele Milla dotyczące upowszechnienia
edukacji zostały w Europie zrealizowane, choć za cenę wprowadzenia przymusu szkolnego, ale zasada
liberalizmu, by każdy odpowiadał za siebie, w tym rodzice za swoje dzieci, w czym mieści się też dbałość
o edukację, bez oddawania tych spraw w całości w ręce państwowych funkcjonariuszy chyba warta jest
przypominania.
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Wzorcowymi postaciami dla Milla w tym względzie są Platon i Arystoteles, postrze
gani jako mistrzowie myślenia i budzenia pasji poznania w uczniach. Paradoksalnie
jednak ich wielkość, jak przyznaje Mill, dała potomnym przystęp do przekierowania
uwagi z myślenia na pamięć i odtąd zaczęto myśleć według Platona lub Arystotele
sa, wszak łatwiej odwoływać się i egzekwować wiedzę zapamiętaną, niż generować
samodzielny proces myślenia i oczekiwać takichże odkryć166. O ile w starożytności
mistrz bardziej dbał o to, by uczeń sam kształcił swój intelekt, o tyle od wieków
średnich poczynając, skupiono się bardziej na studiowaniu ksiąg dogmatycznych
i zapamiętywaniu prawd dokumentujących chwałę i wielkość Stwórcy, a brak gorli
wości wzmacniano rózgą. Mill ostro recenzuje wkład chrześcijaństwa w dzieje myśli
i w postęp wiedzy, pytając retorycznie: jeśli tyle ono wniosło, to dlaczego nie rodzi
geniuszy? W odpowiedzi padają równie mocne słowa: „Chrześcijaństwo nie potrafiło
tak nauczać i uczyć, by czynić z nas istoty myślące. Czy przedmioty, których naucza
no i uczono, nie miały być przez nas także poznawane? I czy nie jest tak, że prawdy,
które odziedziczyliśmy, wciąż pozostają w nas jako tradycja, i nikt spośród nas, z wy
jątkiem rzadkich geniuszy, nie czyni z nich prawdziwie swoich własnych prawd?”167.
Mill widzi plusy w sposobie nauczania w Grecji i Rzymie, gdzie ceniło się stawanie
ucznia w szranki z przeciwnikiem w sporze intelektualnym, co wzmacniało ducha
rywalizacji i stanowiło dobre przygotowanie do aktywnego, odważnego życia. Takie
też cele stawiała sobie tamta edukacja: miała kształcić „wielkich mężów stanu, wiel
kich mówców, wielkich wojowników, wielkich poetów, wielkich artystów, wielkich
filozofów”; mieli to być ludzie, a nie chodzące encyklopedie168.
Podobne wątki pojawiają się u Milla w Autobiography, gdy wspomina sposób
i treści, jakich nauczał go jego ojciec. Intelektualizm ojca przejawiał się w wierze
w wystarczalność argumentów rozumu i odwoływanie się w nauczaniu do abstrak
cyjnej wiedzy oraz zasad bez konkretyzacji i sięgania do przykładu. Stosował tę me
todę nauczania od najmłodszych lat w stosunku do syna, który później oceni ją jako
wadliwą. W jego edukacji brakowało też samej wiedzy praktycznej, przygotowania
166 Zob. On Genius, s. 336. Być może zaznaczył się w tym miejscu wpływ ojca, który w swym
sposobie nauczania kierował się, jak pisze jego syn, metodą sokratejską, chwaląc ją jako skuteczną
w ćwiczeniu poprawnego rozumowania w oparciu o zasady logiki i wyzwalania z błędów i stereotypów
w myśleniu; zob. Au, s. 25.
167 On Genius, s. 335. Pamiętamy równie ostry sąd F. Bacona o panującej wszechwładnie w XVII
wieku metodzie nauczania, zajmującej się głównie słowami miast rzeczami i pielęgnującej pamięć
0 uczonych z przeszłości. Mill włącza się w ten ciąg krytyków panującego systemu szkolnictwa, któ
ry tak odbiegał od naturalnych ludzkich potrzeb związanych z pragnieniem poznawania rzeczywistości
1 zaspokajania ciekawości, wciąż utrzymywany w wielu szkołach jeszcze w końcu XIX wieku, że nie
dziwiła równoległa praktyka i propagowanie nauczania domowego i prywatnego zamiast szkolnego. Por.
S.J. Curtis, History o f Education in Great Britain, s. 113.
168 On Genius, s. 336. Również w tym miejscu można dostrzec wpływ ojca na edukację małego
Johna Stuarta, który polecał mu lekturę mów wielkich oratorów (np. Demostenesa), a następnie omawiał
je z synem, zwracając uwagę na styl mowy i jej porządek, służący skutecznemu wywarciu wpływu i prze
konaniu audytorium do głoszonych racji. Mill zdobył okazję do wprawiania się w mowach, dysputach
i sporach po założeniu Towarzystwa Utylitarystycznego na przełomie 1822/1823 roku, które organizo
wało spotkania dyskusyjne w swoim gronie, i w następnym kółku samokształceniowym oraz dyskusyj
nym, zarazem już w starciu z przedstawicielami odmiennych orientacji, w tym owenistów, torysów czy
zwolenników Coleridge’a. Zob. Au, s. 23, 127-135.
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do wykonywania konkretnych czynności przydatnych w życiu, o czym znów na
pomknie syn, pisząc, że „bardziej przyuczony został do tego, jak wiedzieć niż jak
działać”, nie ukrywając, iż cechowała go przez to w życiu nieporadność praktyczna
i poleganie na innych169. Pomimo tych braków młody Mill wysoko cenił nastawienie
na ćwiczenie w nim samodzielności myślenia, a nie na zapełnianie pamięci gotową
wiedzą, co przejawiało się w tym, że ojciec nie oczekiwał od syna nigdy samego
odtwarzania wiedzy (głównie pochodzącej z samodzielnej lektury), ale jej sproblematyzowania i dostrzeżenia spornych punktów, które później z synem rozważał.
Metoda ta szybko objawiła swoją wartość w tym, że syn nauczył się różnić w poglą
dach z ojcem w odczytywaniu tej samej kwestii, a ojciec - zdarzało się - dawał się
przekonać argumentom syna. Pozostawała jednak generalna zależność od autorytetu
ojca, który z racji swej siły umysłu i charakteru, w tym stanowczości, surowości, nie
zrównoważonej uczuciami i ciepłem relacji, nie ułatwiał synowi usamodzielniania
się, a raczej pozostawanie pod presją jego osoby i podporządkowanie się jego woli.
Mill będzie więc podkreślał wagę takich relacji personalnych w życiu dziecka, które
pozwalają wychodzić z roli ucznia i czuć się na równej płaszczyźnie z drugą osobą;
o ile nauczyciel i wychowawca takich cech niwelujących hierarchiczność relacji nie
posiadają, o tyle jest na nie miejsce w kontaktach z rówieśnikami, z którymi dziecko
wspólnie się uczy i spędza czas170.
Wykształcenie, stawiane w randze celów życiowych zaraz za bądź na równi z mo
ralnością171, znajduje swoje odzwierciedlenie u J.S. Milla w jego postulatach objęcia
podstawową edukacją wszystkich jako warunku realizacji zamysłu politycznego rządów reprezentatywnych, w akcentowaniu potrzeby samokształcenia oraz w kon
cepcji liberal education realizowanej na poziomie edukacji wyższej skierowanej do
elit. Pierwszy postulat pozostaje w zgodzie z utylitarystyczną wiarą w oświecenie
ludu jako podstawy postępu cywilizacyjnego i zmiany społecznej w kierunku demo
kracji (nie bez nieufności i korekty)172, drugi wyraźnie koresponduje z Locke’owską
wizją kształcenia w zgodzie z zainteresowaniami wychowanka173, trzeci natomiast
ucieleśnia ideały arystokracji ducha pod postacią pochwały różnorodności, wybijania
się ponad przeciętność i samodoskonalenia. Prześledźmy główne wątki tej koncepcji
169 Au, s. 39. Piszą o niej także biografowie J.S. Milla, zob. np. J. Stillinger, Introduction, s. XVII.
170 Mill opisuje takie relacje, gdy udało mu się nawiązać kontakt z młodymi wykształconymi ludźmi,
wśród których (w tej roli wyróżnił zwłaszcza Charlesa Austina) mógł „pierwszy raz poczuć się nie jak
uczeń przed nauczycielem, ale jak mężczyzna pośród mężczyzn”, Au, s. 79.
171 Najczęściej moralność i wykształcenie występują u Milla jednocześnie, niejako współzależnie,
ale początek drugiego rozdziału Autobiography wskazuje na dawanie rangi pierwszeństwa moralnym
wpływom przed umysłowymi (s. 41), zob. także początek szóstego rozdziału, gdy Mill rozsławia spójną
całość, jaką tworzyły intelekt i moralność w osobie swej żony Harriet Taylor, co oznaczało zharmonizo
wanie zdolności intelektu z charakterem moralnym jako nadrzędnym powołaniem osoby (s. 195).
172 Zob. Au, s. 109; por. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, s. 199-201, 288, a także I. Ber
lin, Cztery eseje o wolności, s. 259.
173 Pamiętamy, że Locke zalecał, by po daniu podstaw wiedzy wychowanek sam kontynuował naukę
w dziedzinach, do których miał największe inklinacje bądź miały mu się przydać w przyszłym życiu za
wodowym. U Milla znalazło to wyraz w młodzieńczym pędzie do spotykania się z przyjaciółmi i wspól
nych debatach nad czytanymi tekstami z różnych dziedzin zgłębianych systematycznie, metodycznie,
a także wspólną nauką języków obcych; zob. Au, s. 123-135.
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zawarte expressis verbis w mowie rektorskiej głoszonej przez trzy godziny przed
akademickim audytorium w St. Andrew University w 1867 roku. Właśnie w tym
miejscu udaje mu się chyba najpełniej ukazać siłę edukacji, tak jak ją pojął po mło
dzieńczej przemianie i wyzwoleniu spod wpływu czystego benthamowskiego intelektualizmu174, a więc zdolnej przemieniać i rozwijać całą osobę, ożywiającą zarów
no intelekt, jak i wolę, wyobraźnię oraz uczucia.
Optymalnym miejscem realizacji takiego humanistycznego przesłania wiedzy
jest według Milla uniwersytet, mający przygotowywać nie tyle profesjonalistów
sprawnych w wykonywaniu konkretnego zawodu (temu celowi służyć powinny wyż
sze szkoły zawodowe), ile zdolne i uformowane istoty ludzkie dzięki kontaktowi
z dziedzictwem kultury175. Jednym słowem uniwersytet ma spełniać rolę nie tylko
instytucji kształcącej, ale wychowującej pełną osobę. Bez względu na to, jak daleko
rzeczywistość uniwersytetu odbiegała wówczas i chyba jeszcze wyraźniej dziś od
wyznaczonej mu roli, ważne w tym komunikacie jest kładzenie nacisku na sens wie
dzy ogólnej (general knowledge) dla formacji osoby. Mill dostrzega wartość kształ
tującą poszerzonej perspektywy kształcenia, która uwzględniałaby prócz wiedzy
z konkretnych dziedzin nauk również refleksję nad wiedzą jako taką, pojętą w cało
ści (filozofię wiedzy), która opisuje związki i relacje pomiędzy różnymi sposobami
poznania i różnymi elementami rzeczywistości, oraz nad miejscem człowieka w tym
procesie i w całości porządku natury.
W sporze między konserwatystami i reformatorami edukacji swoich czasów Millowi jako liberałowi daleko było zarówno do wykładni bronionej przez tych pierw
szych, na rzecz utrzymania kanonu klasycznej edukacji humanistycznej, jak i do
grona tych drugich, kładących nacisk na nauki przyrodnicze kosztem humanistycz
nych, jakoby nie dość spełniających kryterium użyteczności, tj. przysługiwania się
rozwojowi gospodarki i postępowi cywilizacyjnemu. Jego wybór najlepiej oddaje
pytanie, które zadał w czasie wykładu: dlaczego nie uczyć obu zakresów wiedzy?
„Czy może zasługiwać na miano dobrej edukacji ta, która nie obejmuje i literatury
pięknej, i nauk ścisłych?”. Odpowiadając, wskaże na niezastępowalne miejsce nauk
ścisłych, „które uczą nas myśleć”, za równie ważny uznając zarazem wkład sztuk
pięknych, „uczących wyrażać nasze myśli”176. Możemy więc interpretować jego
wypowiedź jako próbę godzenia obu stanowisk i wyjście poza ciasny ton utylitaryzmu edukacyjnego, mocno ugruntowanego wśród liberałów (z wydatnym udziałem
Locke’a)177. Wychowanie umysłowe spełnia swój cel według Milla, gdy nie daje się
174 Zob. Au, s. 113-115, gdzie Mill nazywa ów przekroczony etap rozwoju modelem „myślącej ma
szyny” (reasoning machine).
175 Zob. IA, s. 133.
176 IA, s. 138.
177 Mill bardzo krytycznie wypowiadał się o angielskich średniowiecznych uniwersytetach, a także
o tamtejszych public schools (np. Eton, Westminster), pozytywnie zaś o zreformowanym systemie szkół
w Szkocji, bliższych realizacji jego pomysłu. Odtwarzając stanowisko Milla, autorka nie ukrywa, że
traktuje je nie w kategoriach historycznego przebrzmiałego zjawiska, ale jako przywołanie ważnego
głosu przedstawiciela liberalizmu w kontekście dzisiejszego sporu o kształt uniwersytetu. Mowa Milla
wpisywała się w debatę wokół kształtu nowoczesnej edukacji i rozumienia liberal education, w której
w czasach Milla zabierali głos uczeni, artyści, pedagodzy, m.in. H. Newman, H. Spencer, T.H. Huxley,
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zamknąć w wąskich ramach jednej specjalizacji, bowiem taka ciasna perspektywa
zawęża i wypacza umysł. Dlatego trudno byłoby oczekiwać większych dokonań od
eksperta w jednej dziedzinie, ale ignoranta w pozostałych, który nie widzi powiązań
swojej dziedziny z całym gmachem wiedzy i jej znaczeniem dla postępu ludzkości.
Taką perspektywę daje i wzmacnia według niego właśnie kształcenie ogólne. Dzięki
nastawieniu na szerszą refleksję i ogląd rzeczywistości, wykraczające poza wąskie
ramy specjalizacji, umożliwia ono również orientację, krytykę i zainteresowanie się
sprawami o randze publicznej, włącznie z uzdalnianiem do wpływania i kształtowa
nia opinii publicznej178.
W tym miejscu znów daje się wyraźnie dostrzec w jego koncepcji związek mię
dzy wychowaniem moralnym, obywatelskim i umysłowym, a rolę łącznika tym ra
zem spełnia wszechstronna wiedza. Mill przekonuje, że ma ona moc uwrażliwia
nia, poszerzania wyobraźni, otwierania umysłów na nowe możliwości, wyzwalania
z ciasnoty poglądów, ze stereotypów i uprzedzeń, w tym nieufności do innych ludzi,
a także łączenia oraz szukania porozumienia i kompromisu między ludźmi w wie
lości i zróżnicowaniu cechujących kulturę i społeczeństwo. Do takiego nastawienia
potrzeba otwartego umysłu, dobrej woli i odwagi; tym samym przywołaliśmy ko
lejny raz Millowską triadę z On Liberty119. Uniwersytet może się wydatnie przy
służyć zwłaszcza w dziedzinie wychowania umysłowego, choć klimat szacowności,
obowiązkowości i służby prawdzie, jaki współtworzy ta instytucja wkładem swych
uczonych, sprzyja również, choć pośrednio, wychowaniu moralnemu (bezpośrednie
oddziaływanie w tym kierunku, wraz z wychowaniem religijnym, Mill rezerwuje,
jak przystało na liberała, dla rodziny). Autor mowy rektorskiej był przekonany, że
z tego miejsca i w taki sposób przekazywana wiedza ma moc doskonalenia ludzkiej
natury, uszlachetniania charakteru, kierowania na wartościowe wybory życiowe i na
myślenie nie w kategoriach egoizmu, ale na rzecz poprawy świata180. Sięgnijmy więc,
choć pobieżnie, do tego rozbudowanego rezerwuaru wiedzy i jego mocy kształto
wania człowieka, czemu Mill poświęcił w wykładzie najwięcej miejsca. Wykonał to
zadanie, omawiając systematycznie krok po kroku wkład wszystkich dyscyplin wie
dzy, których obecności na uniwersytecie bronił, włącznie z klasycznymi językami,
symbolem ówczesnej krytyki angielskiej edukacji.
Nauka łaciny i greki w programie studiów uniwersyteckich to w pojęciu Milla
po części lekcje logiki, uczące poprawnej konstrukcji wypowiedzi i dyscyplinujące
J. Tyndall, C. Lyell, R. Owen, F.W. Farrar, H. Sidgwick, R. Lowe, M. Arnold, J. Ruskin, G. Moberly,
J.M. Wilson; zob. A.M. Kazamias, Introduction, s. 27, czy F.A. Cavenagh, Introduction, s. xxvii.
178 Zob. IA, s. 141-142. Milla formuła studiów, z rozbudowanym systemem wiedzy oferowanej
w murach uniwersytetu została oceniona raczej krytycznie, jako nieprzystająca do realiów i mocy reali
zacyjnych tej instytucji, zob. A. Bain, John Stuart Mill, s. 126-128; F.A. Cavenagh, Introduction, s. xxiii.
Ważne jest jednak samo docenienie wiedzy ogólnej i jej obecności (w zakresie dostosowanym do moż
liwości) w procesie kształcenia w ogóle, zgodnie z myślą autora: „edukacja czyni z człowieka bardziej
inteligentnego szewca, o ile taki ma być jego zawód, ale nie przez uczenie go, jak robić buty, ale przez
ćwiczenia umysłowe, które mu daje, i nawyki, które w nim odciska”, IA, s. 135.
179 We fragmencie, który wysławia indywidualność i energię człowieka, ale kierowaną „pełnym wi
goru rozumem oraz silnymi uczuciami pozostającymi pod kontrolą woli poddanej sumieniu”, s. 77.
180 Zob. IA, s. 182-183. Por. D. Pauluk (red.), Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i co
dzienność, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
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umysł przez wymóg stosowania nad wyraz rozwiniętych prawideł języka, nieporów
nywalnych z innymi językami181. W związku z tym broni ich miejsca na uniwersyte
cie w niezmienionym wymiarze, choć apeluje o bezpośrednią metodę ich nauczania
(podobnie jak Locke) w miejsce scholastycznej, Jeśli chodzi o języki nowożytne, to
0 ich obecność nie zabiegał aż tak mocno, przekonany, że najlepiej uczymy się ich na
miejscu w danym kraju, poznając zarazem jego geografię i historię, sięgając przy tym
do przydatnych w tej mierze lektur. Poza tym wskazuje na walory literatury łacińskiej
1 greckiej, ale znów nie tyle w kategoriach tradycji, po którą winniśmy sięgać dla
podtrzymywania tożsamości kulturowej, ile z racji różnic kulturowych, dzielących
współcześnie żyjących od Greków i Rzymian. Warto je poznawać, bo różnorodność
i konfrontacja z innością wzbogaca spojrzenie człowieka na świat i naturę, pozwala
także lepiej rozumieć własną kulturę182. W tym kontekście Mill zadaje pytanie o ja 
kość pojęć i nawyków posiadanych przez dziecko, które czerpało tylko z zasobów
pochodzących od własnej rodziny i swojego kraju, pozbawione kontaktów i wiedzy
o innych, wątpiąc, by były to wystarczające warunki dla jego rozwoju i doskonale
nia. Tak też je oceni, jako czynniki skłaniające raczej do zamykania się w obrębie
schematów myślenia, utwierdzania się w stereotypach i uprzedzeniach wobec tego
wszystkiego, czego się nie poznało i nie sprawdziło naocznie. „Doskonalenie - jak
twierdził - polega na zbliżaniu i uzgadnianiu naszych sądów z faktami; nie jest ono
osiągalne, jak długo patrzymy na fakty przez szkła zabarwione tylko naszymi o nich
sądami”183. Studia nad literaturą klasyczną okazują się więc także lekcją tolerancji.
Mill odwołuje się też do niekwestionowanej i nieprzedawnialnej wartości zawar
tych w klasycznych tekstach rozważań wokół ludzkiego losu i ideałów mądrości oraz
doskonałości; docenia sztukę dialektycznych sporów i rozmów, dociekliwość w sta
wianiu pytań o naturę wszystkiego, sztukę oratorską, a także opanowany kunszt wy
mowy i pisarstwa, przejawiający się w tak różnorodnych formach literackich tamtej
epoki. Języki klasyczne i świat w nich opisywany dla Milla jest więc najlepszą formą
ogólnej edukacji, bo w nich zapisany został fundament naszej etycznej i filozoficznej
kultury. I choć dzisiejsze standardy życia oraz uprawiania nauk i sztuk, wedle Milla,
daleko odbiegły od starożytnych wzorców, które były zresztą, jak przyznawał, roz
pisane dla nielicznych, to wiedza o nich może wciąż inspirować kolejne pokolenia,
stanowiąc strawę duchową i pożywkę dla dociekliwych i wrażliwych umysłów184.

181 Zob. IA, s. 150-151. Tu właśnie poglądy Milla odbiegają chyba najmocniej od Locke’owskiej
wykładni tak krytykowanej w wykładach uniwersyteckich H. Newmana i w jakiejś mierze wznawianej
przez R.H. Quicka w Essays on Educational Reformers, s. 234-237 oraz w Introduction, s. lvi-lvii. Millowi jest tu bliżej do Newmana broniącego wartości ćwiczeń umysłowych w ramach ogólnej formacji
umysłu; jest to też forma oddania zasług ojcu, który od najmłodszych lat syna zadbał o jego znajomość
obu języków, a w On Education pisał w podobnym tonie o roli gramatyki w porządkowaniu myślenia,
zob. F.A. Cavenagh, Introduction, s. xxv.
182 Zob. IA, s. 147-148. Na ten wątek przesłania Milla zwróciła uwagę E. Anderson, John Stuart
Mill, s. 337, dostrzegając w jego klasycznym programie wersję wielokulturowej edukacji, która wyzwala
z nawyku zaściankowego myślenia i traktowania własnych zwyczajów i norm kulturowych jako uniwer
salnych czy koniecznych.
183 IA, s. 147.
184 Zob. E. Anderson, John Stuart Mill, s. 337.
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Wypada w tym miejscu zatrzymać się na wywodzie Milla wokół pojęcia doskona
łości, stanowiącego - jak się wydaje - ważną nić łączącą filozofię starożytną z myślą
współczesną i plasującego się w randze trwałych elementów kultury, których sensu
Mill nie chciał zagubić. Cenna wydaje się zwłaszcza jego uwaga o czasie, którym
dysponowali starożytni myśliciele i twórcy, co mogło sprzyjać rozważaniom wo
kół doskonałości, w przeciwieństwie do dzisiejszych badaczy i artystów tworzących
w ciągłym pośpiechu i niedostatku środków. Być może dziś nie stworzylibyśmy tego
pojęcia, ale dzięki starożytnym już je posiadamy i możemy się doń odwoływać; „za
znajamianie się w miarę wcześnie z doskonałością powoduje, że nasze niedoskonałe
wytwory nie są tak złe, jakimi byłyby bez niej”185. Mill przypisał starożytnym na
zwanie doskonałą drogi postępowania, która polega na perfekcyjnej adaptacji środ
ków do celów, a nie kopiowaniu i naśladowaniu wzorca wedle wyuczonego przepisu.
W jej ramach mieści się, po pierwsze, wypowiadanie myśli zawsze poparte rozumie
niem wszystkich słów, z dbałością o sens całej wypowiedzi, trafność formy (tak by
przykuwało uwagę piękno myśli, a nie użyte ozdobniki) i kompletność argumentów,
po drugie - zwięzłość. Mając taki wzór, Millowi nie było trudno poddać krytyce spo
sób, w jaki w praktyce realizowano program klasycznej edukacji. Potępiał on długie
lata nużącej pamięciowej nauki gramatyki i opanowywania sztuki komponowania
w różnych stylach literackich, optując za znacznym skróceniem tego cyklu dzięki
nowym metodom nauczania i ograniczeniu programu do takiego poziomu znajomo
ści języka i zainteresowania kulturą klasyczną, by uczeń sam w przyszłości mógł
sięgnąć do dalszych lektur.
Zaraz za kształceniem klasycznym, jako istotną częścią liberal education, plasują
się u Milla nauki ścisłe, których omówieniu starał się poświęcić równie dużo miej
sca, chcąc uzasadnić swą tezę o potrzebie uwzględniania w edukacji młodzieży obu
zakresów wiedzy186. O ile bez literatury klasycznej, jak przekonywał, trudno byłoby
człowiekowi pojąć i wyrazić samego siebie, o tyle bez wiedzy o przyrodzie byłby on
po prostu ignorantem i osobą podatną na manipulację oraz uleganie różnego rodzaju
szalbierskim zamysłom wskutek braku praktyki w rzetelnym i krytycznym myśleniu.
Jeśli jesteśmy częścią przyrody, to powinniśmy rządzące nią prawa znać i rozumieć,
sięgając w dochodzeniu do prawdy po obserwację i rozumowanie. Najlepszą szkołę
rozumowania daje kształcenie w zakresie matematyki, jej zaś reguły znajdują zasto
sowanie w badaniu fenomenów przyrody, opierającym się głównie na obserwacji
i eksperymencie187. Dopełnienie tych nauk stanowi logika, z jej dwiema częściami:
logiką dedukcyjną i indukcyjną. Mill, autor pokaźnego dzieła na ten temat, które
185 IA, s. 156.
186 Nie da się ukryć, że ta część wywodu dotycząca znaczenia nauk ścisłych, choć rozbudowana, to
jednak była oceniana raczej jako sztuczna, wskazująca na mniejsze nimi zainteresowanie niż np. psy
chologią czy naukami politycznymi i etycznymi (zob. F.A. Cavenagh, Introduction, s. xxiv-xxvi). Por.
Ch. Winch, J. Gingell, Philosophy o f Education, s. 120-124.
187 Zarzut Spencera dotyczący niedoceniania przez utylitarystów nauk przyrodniczych, a u Milla
dodatkowo traktowania ich głównie jako materiału ćwiczebnego w kultywowaniu sprawności umysłu,
jest chyba na miejscu; Mill nie należał do kręgu krzewicieli przyrodoznawstwa i nauk stosowanych;
celem pierwszym wydaje się u niego lepsze rozumienie natury człowieka i jej doskonalenie, w tym przez
wysiłek pracy umysłowej w poszukiwaniu prawideł rządzących przyrodą. Zob. IA, s. 159.
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stało się podręcznikiem logiki dla kolejnych pokoleń, dowodzi, że uczniowie mogą
być wcześniej zaznajamiani z twierdzeniami dedukcyjnymi, bowiem indukcja wy
maga uprzedniej znajomości nauk doświadczalnych. Logika, ucząc poprawnego ro
zumowania, spełnia rolę głównie negatywną, tzn. leczy z błędów w myśleniu bądź
uczy, jak ich nie popełniać; sama nie zbliża do prawdy, raczej dostarcza koniecznego
instrumentu, ale nie impulsu do poszukiwań. Dla Milla znajomość logiki jest jednak
wymogiem każdego, kto aspiruje do naukowych poszukiwań.
Pośród innych nauk, których choćby rys winien znajdować się w wyposażeniu
uniwersyteckiej edukacji ogólnej, Mill umieszcza jeszcze fizjologię i psychologię. Ta
druga otwiera z kolei pole następnym dziedzinom, już mniej naukowym, bardziej spekulatywnym, ale wciąż wielce zasłużonym z punktu widzenia rozumienia człowieka
jako istoty moralnej i społecznej, mianowicie etyce i polityce oraz historii i ekonomii
politycznej, by zakończyć ten ciąg podstawami z zakresu prawa, w tym prawa mię
dzynarodowego, i jurysprudencji. Nie sposób ominąć niektórych uwag autora wokół
znaczenia poszczególnych wymienionych tu dziedzin wiedzy, dlatego że bezpośred
nio dotykają tematu niniejszej pracy, dostarczając materiału i nowych odsłon same
go rozumienia edukacji moralnej i obywatelskiej, za jaką opowiadał się Mill. I tak,
fizjologię traktuje on jako element edukacji ogólnej głównie dla zdobycia orientacji
w prawach życia organicznego, praw rozwoju i ewolucji (ilustrował to np. pytaniem
0 rolę predyspozycji czy nawyków w rozwoju organizmu) oraz poznania podstaw hi
gieny i wiedzy medycznej. Psychologię ujmuje głównie jako filozofię umysłu, a więc
na aktualnym jej poziomie rozwoju dopiero budzącym się do jej eksperymentalnej
naukowej postaci188. W tym miejscu przywołuje długą tradycję jej uprawiania (od
Hobbesa i Locke’a po Hume’a, Hartleya i Browna) i potrzebę aktywnego wgłębiania
się w dzieła mistrzów bez względu na stopień przedawnienia głoszonych idei jako
pożywki dla przemyśleń i nowych pomysłów, w powiązaniu ze sporami metafizycz
nymi i refleksją nad językiem na temat praw ludzkiej natury, wiary, przekonań, źródeł
1 istoty procesów myślowych, w tym tworzenia pojęć. Mill postuluje obecność tych
przedmiotów, choć nie w postaci systematycznych studiów, te rezerwując dla szcze
gólnie nimi zainteresowanych, dla większości zaś przewidując kursy wprowadzające,
dające ogólną perspektywę i przegląd głównych stanowisk.
Podobny rys zagadnień przewiduje w odniesieniu do etyki i polityki; tu jednak
wyraźnie akcentuje ich mocno formacyjny charakter, bowiem wierzy, że ich zakres
treściowy nie tylko służy poszerzeniu wiedzy, ale także dojrzewaniu do bycia bardziej
odpowiedzialną osobą i obywatelem. Jednym słowem, zbliżamy się do uchwycenia
kolejny raz właściwej funkcji uniwersytetu, polegającej na uszlachetnianiu natury
człowieka, jego charakteru i przygotowywania elit do współodpowiedzialności za
kraj. Edukacja intelektualna w obszarze etycznym i politycznym służy kształtowaniu
zaangażowanych postaw społecznych, w służbie postępu na rzecz dobra wspólnego.
Już sam fakt, że są to filozoficzne spekulacje prezentujące często odmienny punkt
widzenia, powinnien usposabiać studenta nie do biernego odtwarzania i utożsamiania
188 Z udziałem wymienianego w tekście i cenionego przez Milla szkockiego filozofa i pedagoga Ale
xandra Baina, rektora uniwersytetu w Aberdeen, autora takich prac jak Mind and Body (1872) czy Edu
cation as a Science (1879), założyciela w 1876 roku czasopisma filozoficznego „Mind” . Zob. IA, s. 175.
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się z rozważanymi zamysłami i podążania za wykładnią mistrza, ale do nabywania
postawy pytającej, refleksyjnej, do uczenia się samodzielności w stawianiu tez i nie
zależności w myśleniu, „do bycia swoim własnym dla siebie nauczycielem”189. Po
mocni w tym mają być sami uczeni; Mill ilustrował to przykładem profesora historii,
który nie tyle powinien zapoznawać z faktami historycznymi (te można nabyć sa
modzielnie podczas lektur), ile je interpretować i tłumaczyć ich znaczenie190. Chodzi
bowiem o to, by wzbudzić w studentach zainteresowanie „łańcuchem przyczyn i skut
ków” organizujących dzieje ludzkie, przez wczytywanie się w przeszłe wydarzenia
własnego kraju i innych ludów i wyłuskiwanie z nich tego, co przyczyniało się do
postępu, a co do porażek i regresu, co wzmagało, a co łagodziło konflikty polityczne,
przez porównywanie różnych kontekstów historycznych, różnych instytucji obywa
telskich i politycznych, kończąc na pytaniu o środki zaradcze i na refleksji na temat
własnego wkładu w proces przemian na scenie dziejowej. Mill przekonuje, że przez
sięganie do wiedzy historycznej oraz do filozofii moralnej i politycznej da się wy
wierać pozytywny wpływ na rozumienie obowiązków obywatelskich i rozbudzać po
czucie osobistej odpowiedzialności za kondycję własnego kraju i los współrodaków.
Wzmocnienie takiego nastawienia daje też kształcenie w zakresie ekonomii politycz
nej, którą broni on przed zarzutem o bezduszność czy tendencję do uczenia postaw
egoistycznych, argumentując, że studia te uzdalniają do kierowania życiem w oparciu
0 znajomość społecznych praw i mechanizmów rynkowych oraz do nabywania sza
cunku dla obowiązujących praw i instytucji. W interesie każdego obywatela leży też
orientacja w zakresie teorii prawa, czyli jurysprudencji191, a także prawa międzynaro
dowego. Daje się w tym miejscu wyczuć jego proobywatelska i liberalna orientacja;
pisząc bowiem o potrzebie edukacji prawniczej, ma na myśli nie tylko same struktury
państwa (kompetentnych urzędników, profesjonalizm i uczciwość klasy rządzącej)192,
ale w równym stopniu jednostki dojrzewające do poziomu bycia obywatelami tworzą
cymi społeczeństwo obywatelskie, naród, zdolnymi włączać się dzięki wiedzy i świa
domości praw i obowiązków obywatelskich do życia publicznego.
To obywatelskie nastawienie jest dla Milla wyraźnie przekazem etycznym, nabudowanym na pozyskanej indywidualnej wiedzy etycznej, ale też na poziomie ucy
wilizowania danego społeczeństwa, którego miarą jest stosowanie zasad uczciwości
1 humanizmu tak w stosunkach wewnętrznych, jak i w relacjach między państwami.
W jego opisie każdy człowiek znający normy moralności to osoba, „która poma
ga dbać o swój kraj i której głos i nastawienie stanowią cząstkę opinii publicznej”,
a iluzją jest sądzić, „że nie jest żadną szkodą nie brać udziału w kształtowaniu opinii

189 IA, s. 176.
190 Por. M. Oakeshott, The Voice o f Liberal Learning, Liberty Fund, Indianapolis 1989, s. 105-158.
191 Mill, dla ilustracji sukcesów teoretycznych w tej dziedzinie przywołuje postać J. Benthama, pod
kreślając jego zaangażowanie na rzecz postępu i poprawy losu ludu dzięki zmianom systemu prawnego
i edukacyjnego. Obok niego wyróżnia jeszcze teoretyków prawa: Johna Austina, pierwszego profesora
jurysprudencji w London University College, i Henry’ego Maine’a, autora Ancient Law in Its Relations
to Modern Thought. Zob. IA, s. 179.
192 Te powinny być sprawne i transparentne, ale nie rozbudowane, co stanowi cechę wyróżniającą
angielskiego liberalizmu z wizją minimal state, zob. M. Cranston, Freedom, s. 65-72.
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publicznej”193. Kształcenie nawyku włączania się i uczestniczenia w biegu wydarzeń
dziejących się wokół jest więc dla Milla ważną funkcją edukacji, w części realizo
waną siłami uniwersytetu, choć nie w całości, w dużej mierze zależnej bowiem od
środowiska rodzinnego i jakości spełnianego przez nie zadania kierowania rozwojem
moralnym i religijnym potomstwa, ćwiczenia woli i uzdalniania do działania w zgo
dzie z wpajanymi wartościami. Ta część przypadająca na uniwersytet czy - szerzej
- szkoły jest jednak istotna, bowiem wiąże się z wartością prawdy jako celu pozna
nia motywującego do poszerzania wiedzy z wybranych zakresów i do wybierania
tego, co lepsze. U Milla jest to ważny element jego filozofii, obok wolności, leżący
u źródeł sensu i fundujący możliwość rozwoju oraz doskonalenia sił ludzkich czy
zmiany społecznej wiedzionej ideą postępu194. Jak pisał: „znajomość prawdy stano
wi ważny motyw skłaniający nas do postępowania zgodnie z nią. To, co widzimy
jasno i co wyraźnie pojmujemy, wyzwala w nas naturalne pragnienie wprowadzenia
tego w życie”195. Działania nauczających powinny, w myśl tej koncepcji, zmierzać do
tego, by rozbudzić w uczniach zainteresowanie przedmiotami wiedzy, wdrożyć do
pracy i wysiłku wymaganego podczas nauki, rozszyfrowywania problemów, zasiać
pragnienie dalszych poszukiwań i niesienia postępu. Wskazał na ów klimat uniwer
sytetu, przeniknięty duchem obowiązku (sense of duty), „gdzie całą wiedzę powinno
się prezentować jako przyczyniającą się głównie do czynienia życia wartościowym,
a więc daną w podwójnym celu: dla czynienia z każdego z nas osób praktycznie
użytecznych dla innych oraz dla podnoszenia charakteru całego gatunku ludzkiego,
chwaląc i uszlachetniając naszą naturę”196. Mill chciałby, by już sam proces uczenia
posłużył za ważny wzór na drodze podejmowanych później życiowych obowiąz
ków i aktywności zawodowej, choć był świadomy, że wymaga to wsparcia równie
mocnymi bodźcami ze strony środowiska rodzinnego, społeczeństwa i państwa. Rola
profesorów w tym zadaniu „wychwalania i uszlachetniania naszej natury” okazuje
się nie do przecenienia.
Klimat uniwersytetu podtrzymywany przez nauczycieli budzących w uczniach
„szlachetną ambicję, by zostawić świat lepszym, niż się go zastało”, to również
wpływ samych treści kształcenia z zakresu filozofii moralnej i religii197. Jednak zgod
nie z liberalną wykładnią nie ma to być dogmatycznie i jednostronnie, czyli na rzecz
jednej doktryny, prezentowana wiedza, a raczej rozbudowana oferta, dająca wgląd
w szeroką paletę stanowisk, poddawana krytycznym ocenom i interpretacjom. Po
dobnie jak w sferze publicznej bronił przestrzegania prawa do wolności słowa, bę
dącego gwarantem i sprzymierzeńcem prawdy, tym bardziej nie mogło zabraknąć
klimatu wolności w przestrzeni uniwersytetu, który „powinien być miejscem swo
193 IA, s. 181.
194 Zob. tamże, por. G. Himmelfarb, Introduction, s. 38-41
195 IA, s. 181.
196 IA, s. 182-183. Por. K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Wydaw
nictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 461-462; H.-G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja.
Eseje wybrane, red. P. Dybel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 252-257;
A.N. Whitehead, The Aims o f Education and Other Essays, s. 93-101; M. Oakeshott, The Voice o f Liberal
Learning, s. 107-117.
197 IA, s. 183.
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bodnej spekulacji”198. W odniesieniu do systemów etycznych Mill wypowiadał zda
nie, że żaden z nich nie jest pozbawiony wartości, w każdym może być jakaś cząstka
potrzebna do skompletowania prawdziwej teorii, a nawet jeśli jest w całości błędny,
to - o ile pobudza do dalszych poszukiwań i badań na temat dobra i zła - jest sens
jego zgłębiania. Nauczyciel zaś nie powinien być rzecznikiem jednego stanowiska,
lecz krytykiem pozostałych; na taką stronniczość nie ma miejsca na uniwersytecie,
tylko w szkołach wyznaniowych. Jak to ujął, rolą nauczyciela etyki jest „kierować się
zamysłem fundowania i zachowywania norm postępowania najbardziej korzystnych
dla ludzkości”199. Jedyne zaangażowanie, jakie wchodziło tu w grę, to dbałość o do
bre poinformowanie studenta, by mógł się ugruntować w swoich własnych poglą
dach moralnych. Idąc dalej, analogiczne nastawienie zaprezentował w odniesieniu
do dziedziny religii.
Mill kolejny raz powtarza liberalne credo, iż wychowanie religijne (podobnie
jak moralne) to domena rodziny; szkoła i uniwersytet mogą w tej dziedzinie słu
żyć głównie wiedzą i to wszechstronną, ale zważywszy na rolę, jaką religia spełnia
w życiu wielu ludzi, także ogólnie klimatem „uszanowania i obowiązku” wobec tego
wymiaru200. Wobec tak dużego zróżnicowania, jakie panuje w sferze opinii i poglą
dów religijnych, nauczyciel - znów podobnie jak w przypadku etyki - powinien
wystrzegać się nauczania w duchu dogmatyzmu i obrony jednego wyznania. Według
Milla byłoby uroszczeniem niczym nieusprawiedliwionym kierować w stosunku do
młodej osoby w tym miejscu przekaz wiary z naciskiem na jego przyjęcie. Takie
działanie mogłoby być realizowane w ramach duszpasterskiej działalności Koś
ciołów, natomiast zadaniem uniwersytetu, zdaniem Milla, jest przekazanie tej całej
złożoności i odmienności punktów widzenia w sprawach religii, jakie zna historia,
a także pomoc w formacji nie na ślepo, ale na sposób właściwy istotom rozumnym,
nieobawiającym się ryzyka, nieuciekającym od trudności, lecz szukającym dobrego
przygotowania do radzenia sobie z ich rozwiązywaniem. Mill odniósł się również do
przeszłości swojego kraju, gdy angielskie uniwersytety „sprawiały wrażenie, jakby
istniały głównie dla represji i walki z niezależnym myśleniem i skuwaniem indywi
dualnych intelektów i sumień”, w swoich czasach dostrzegając już więcej swobody
w prowadzeniu badań i dociekaniach uczonych201. Zwracając się do studentów i wy

198 IA, s. 187.
199 IA, s. 184.
200 IA, s. 185. Mill otrzymał w domu wychowanie całkowicie pozbawione religijnych odniesień;
James Mill wpajał swym dzieciom racjonalistyczny pogląd na świat, mimo to John Stuart, choć krytycz
ny wobec samej instytucji Kościoła, doceniał wagę przekonań religijnych tak w rozwoju i doskonaleniu
człowieka, jak i w podtrzymywaniu stanu moralności publicznej.
201 IA, s. 187. Zgodnie z praktyką angielskich uniwersytetów o średniowiecznej proweniencji (a tak
że public schools) wyznanie wiary zgodne z anglikańskim credo było warunkiem przyjęcia zarówno do
grona nauczycieli, jak i uczniów. W tym kontekście nie dziwi apel Milla do stanu duchownego wśród na
uczycieli, by z jednej strony mieli odwagę przyznawać się do swojej niewiary i rezygnować z korzystania
z przywilejów stanu, którego zasad nie uznają, z drugiej natomiast, o ile ich poglądy religijne są żywe,
choć odbiegają od ścisłej doktryny, by jednak nie rozstawali się z Kościołem, bo „lepiej go poprawiać od
środka aniżeli z zewnątrz” (s. 188).
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kładowców St. Andrews, zaapelował wprost: „miejcie umysły otwarte: nie dajcie
przehandlować swojej wolności myśli”202.
Oryginalnym rozwinięciem tej już rozbudowanej Millowskiej uniwersyteckiej
formuły liberal education, służącej podnoszeniu charakteru ludzkiego, miało być na
koniec dołączenie do dwóch głównych jej składników, realizujących zamysł edu
kacji umysłowej i moralnej, jeszcze dziedziny sztuk pięknych z jej odwołaniem do
uczuć i wyobraźni, kultywującej piękno. Mill poświęcił edukacji estetycznej ostatnią
część swojej rektorskiej mowy, i chyba tak też rozumiał jej miejsce w obrębie kultu
ry człowieka zaraz za edukacją umysłową i moralną, choć nie na równi z nimi; bez
niej nie byłaby jednak kompletna. Sam praktycznie pozbawiony w dzieciństwie tego
wymiaru kształcenia (z wyjątkiem muzyki), argumentował na rzecz uznania sztuki
jako istotnego składnika w życiu ludzi, chcąc, by dla Anglika zaczęła znaczyć rów
nie dużo jak „nauka, rząd czy religia”203, w tym by wyjść poza wąskie, użyteczne jej
rozumienie (głównie jako sztuki użytkowej). Była o tym mowa w części poświęconej
wychowaniu moralnemu. Mill widział potrzebę upomnienia się o ten składnik w edu
kacji młodzieży, z wyróżniającą pozycją w niej poezji, wiedząc, że nie jest to łatwe
zadanie w społeczeństwie, w którym tak mocno utrwalony został w wychowaniu
model chłodnego i dystyngowanego dżentelmena, panującego nad swymi uczuciami.
Po szersze i głębsze spojrzenie na piękno i jego środki wyrazu, niesprowadzalne do
- jak się wyrażał - zabawiania i umilania towarzystwa, angielski inteligent musiał
sięgać do wzorów kontynentalnych.
To, co leży u podstaw kształtowania (się) charakteru człowieka, a więc moralność
i intelekt, według Milla, w sztuce miało znajdować dopełnienie, a to za sprawą jej
ideału piękna, który zarazem ma w sobie potencjał uobecniania i otwierania, przez
poruszanie wyobraźni i uczuć, na doskonałość. Nie gdzie indziej jak właśnie w kon
templacji i przeżywaniu piękna natury czy dzieła ludzkich rąk Mill znajduje drogę
do zobrazowania doskonałości i do wzbudzania w człowieku pragnienia realizacji
i wniesienia jej także do swojego życia oraz podnoszenia się w swoim charakte
rze204. Stąd jego dopominanie się o elementy edukacji estetycznej w przekonaniu, że
dzięki kształceniu i kontaktowi ze sztuką, tak jak ją rozumiał, a więc jako „dążenie
do doskonałości w dziele”, człowiek ma szansę wnosić również do własnego życia
i konkretnych swych działań „idealne piękno”, powodujące, że wciąż jest skierowa
ny na doskonalenie się, jak artysta, nie zadowalając się tylko średnimi wynikami ani
w tym, jaki jest, ani w tym, co robi205.
Mając przed sobą te trzy składniki kultury ludzkiej: wychowanie umysłowe (in
tellectual education) rozwijające, przez kontakt z wiedzą, siły intelektu; wychowanie
moralne (moral education) - kształtujące sumienie; i wychowanie estetyczne (aes
thetic education) - w kontakcie ze sztuką formujące uczucia i uwrażliwiające na
202 IA, s. 187.
203 IA, s. 189.
204 Zob. IA, s. 194. I dalej: „He who has learnt what beauty is, if he be of a virtuous character, will
desire to realize it in own life - will keep before himself a type of perfect beauty in human character, to
light his attempts at self-culture”, s. 195.
205 IA, s. 195 i 196.
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piękno, jako obszary, na które skierowują swą uwagę szkoły i uniwersytety, Mill
podsumowuje swój wywód uwagami o trwałym śladzie, jaki według niego odciskają
one w życiu człowieka. Mianowicie, dzięki uaktywnianiu w nim wyższych funkcji
umysłowych oraz pracy nad wolą i uczuciami, człowiek przygotowuje się do życia,
w którym obok codziennych obowiązków znajduje w sobie też miejsce i potrzebę
na szlachetne cele, na doskonalenie siebie i myślenie w kategoriach ludzkiego (po
wszechnego) postępu oraz pożytku w szerszej skali, a nie tylko wokół własnych in
teresów. Mill wierzył, że jeśli w edukacji pojawia się odniesienie do wyższych celów
(ultimate end), ugruntowane następnie w czasie trwania studiów, uzdolnia to oso
bę w późniejszym życiu, dzięki otrzymanemu w ten sposób kompasowi, do dobrej
orientacji i oceny sytuacji, w jakiej się znajdzie, oraz do waleczności, tj. pokonywa
nia różnorakich trudności i radzenia sobie w życiu oraz w wysiłkach na rzecz po
prawiania ludzkiej natury i społeczeństwa. Nazwał to wyposażenie kapitałem umy
słowym (mental capital), wzmacnianym przez stały i nieprzerwany kontakt z myślą
i dokonaniami wielkich umysłów i twórców, niepozwalającym zobojętnieć na rozwój
własny oraz poprawę sytuacji innych ludzi wokół siebie206. Zwracał się do młodych
ludzi, studentów, uczniów, nazywając ich „nadzieją i bogactwem społeczeństwa dla
następnych pokoleń”, wierząc, że część z nich dołączy do grona „intelektualnych
ofiarodawców ludzkości”, licząc zarazem, iż za swoje zaangażowanie nie będą wy
czekiwać jakiegoś namacalnego wyróżnienia, gratyfikacji czy względów, w wymia
rze ziemskim czy boskim207. Zgodnie z perfekcjonistyczną i liberalną filozofią Milla,
formą nagrody miało być poczucie samorealizacji ujawnionej w głębszych i bar
dziej urozmaiconych formach życia oraz świadomość uczestnictwa w dziełach, które
mogą się okazać pożyteczne i powiększać sumę dobra publicznego, a więc też sumę
szczęścia, w której samemu ostatecznie ma się udział.
Na temat wiedzy i wykształcenia pedagogika klasycznego liberalizmu wypo
wiedziała się nie jednym głosem. W pewnym sensie zatoczyła krąg, bowiem wy
chodząc od krytyki tradycyjnej, klasycznej edukacji prowadzonej scholastycznymi
środkami, nasyciła ją nowym spojrzeniem użytecznościowym (zgodnie z potrzebami
życia i pracy zawodowej), ale zarazem - podporządkowując ją wychowaniu moral
nemu (zob. Locke) - powróciła do ideału liberal education w znaczeniu ogólnego
i wszechstronnego wykształcenia, podnosząc rangę wiedzy do poziomu równorzęd
nego moralności, jako ważnego czynnika umożliwiającego samodoskonalenie i po
stęp społeczny (zob. Mill).

206 Mill, używając czasem biblijnych metafor dla lepszego zilustrowania, jak rozumieć ów kapitał,
przywołuje obraz ziarna, dla którego potrzeba żyznej gleby, a nie skały, by mogło wzrastać i zakwitać;
zob. IA, s. 197.
207 IA, s. 198.
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4. Rodzina jako pierwszoplanowe środowisko wychowawcze
na tle roli państwa i społeczeństw a obywatelskiego
w realizacji zadań wychowawczych
Wiemy, że Locke traktował rozłącznie władzę polityczną i rodzicielską, i tylko dla
tej drugiej rezerwował miano „naturalnego rządu”208. Wiązała się ona jednak od
razu z uprawnieniem dzieci do opieki z racji ich niedojrzałości i niesamodzielności,
a więc i z zobowiązaniem do wypełnienia tego zadania przez rodziców, tj. „zachowa
nia, wyżywienia i wychowania swych dzieci”209, tak by nabyły mocy do rozumnego
kierowania sobą i nauczyły się godnie żyć na własny rachunek w zgodzie z innymi
ludźmi. A więc nawet ta rodzicielska władza, choć naturalna, nie miała powodować
konfliktu z przyrodzonym prawem człowieka do wolności, była ona bowiem podyk
towana brakiem rozumu i wiedzy u dzieci, a bez tych atrybutów wolności i tak, we
dług Locke’a, by nie było. Jednak, jak podkreślał, nie miała to być arbitralna władza,
ale moderowana i równoważona naturalną skłonnością, zażyłością i więzami uczu
ciowymi łączącymi z sobą domowników; miała też wpisaną w siebie warunkowość
i tymczasowość obowiązywania. Wszak podległość woli rodziców miała trwać, do
póki dzieci nie nabędą władzy rozumu do panowania nad swoją wolą i o ile rodzice
będą wypełniać swoje powinności względem dzieci210. Wkraczając na teren rodziny,
a więc sfery prywatnej, wyraźniej też dostrzega się Locke’owską wizję wolności
w jej podwójnej postaci: nie tylko negatywnej (jako domeny państwa i sfery pub
licznej), ale także, a może przede wszystkim, pozytywnej. Właśnie to środowisko
okazuje się szerokim i optymalnym polem do artykulacji i samych działań jawnie
prezentujących już nie tyle chęć uwalniania się od zależności i podległości innym,
ile nadawania jakiegoś kierunku wolności, a więc celów, do których warto w życiu
dążyć. Rodzina jest dla Locke’a pierwszą szkołą wolności, miejscem, w którym każ
dy rodzi się i dojrzewa do niej, najpierw podlegając innym, by ostatecznie szkołę tę
ukończyć ze świadectwem uprawniającym do podlegania samemu sobie, do bycia
autonomiczną jednostką. Przyjrzyjmy się, jak wyjaśnia on tę możliwość współistnie
nia z sobą władzy i wolności w życiu rodziny.
Władza rodzicielska ma dwie strony: pierwsza wiąże się z obowiązkiem wycho
wania względnie nauczania swych dzieci, będąc faktycznie przywilejem i korzyścią
samych dzieci bardziej niż rodziców, druga zaś oznacza władzę rozkazywania i ka
rania. Praktyczną stronę tego procesu, rozpisanego na lata dzieciństwa, Locke opisał
w Myślach o wychowaniu. Choć całość składa się na „naturalny rząd”, daleko tu do
rządów surowych. Bliższa rodzinie jest forma władzy umiarkowanej, której zamia
rem jest „pomoc, nauczanie i zachowanie ich potomstwa”; jest to tym łatwiejsze, że
Bóg obdarzył rodziców miłością i czułością w stosunku do dzieci oraz „skłonnością
208 Choć bez możliwości rozciągania się jej na obszar tej pierwszej, mającej źródło w umowie spo
łecznej, zob. DTR2, § 170 i 171.
209 DTR2, § 56.
210 Zob. E. Leites, Locke’s Liberal Theory o f Parenthood, s. 90-111; P.A. Schouls, Reasoned Free
dom, s. 204-232; L. Ward, John Locke and Modern Life, s. 134-170.
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do wrażliwości i łagodzenia władzy”211. Z drugiej strony równie niekorzystne byłoby
pozostawianie dzieciom pełnej swobody, bowiem bez umiejętności kierowania się
rozumem byłoby to równoznaczne z wprowadzeniem ich „między dzikie bestie do
stanu, w którym ludzie są tak samo nikczemni jak one”212. Między swobodą a ar
bitralnym panowaniem jest ów stan środka, rozumiany jako władza używająca po
słuchu w takim stopniu i tak daleko, jak to jest konieczne, by osiągać cele stawiane
pierwszym wychowawcom swych dzieci, związane z zapewnieniem ich ciału „siły
i zdrowia, a umysłowi bystrości i prawości”, służącym „zarówno innym, jak i im
samym”213. Nie sposób w tym miejscu uniknąć nasuwającego się kolejny raz porów
nania ze sztuką rządzenia, by właściwie nazwać tę trudną umiejętność zachowywania
równowagi między władzą a miłością, posłuchem i otwieraniem na wolność, często
wymagającą dużej dozy wyczucia bardziej niż stosowania ogólnych zasad i prze
pisów. Wypełnianie powinności opiekuńczych i wychowawczych względem dzieci
jest podstawą nie tylko władzy rozkazywania i karania, ale zarazem rodzi powinność
w samych dzieciach odpowiadania na ów trud i oddanie szacunkiem, wdzięcznością,
czcią, wsparciem i pomocą względem rodziców. Tę postawę Locke traktuje z kolei
jako przywilej odpowiedzialnych rodziców, do którego mają prawo, dane im przez
samego Boga. W ślad za nim idzie obowiązek posłuszeństwa i podporządkowania się
dzieci rodzicielskim nakazom i karom, „tak by nie zwiększać niepotrzebnie trudu po
noszonego przez rodziców, a tylko go należycie wynagrodzić”. Cześć dla rodziców
(zgodnie z przykazaniem: „czcij ojca swego i matkę swą”) „zawiera wewnętrzny sza
cunek i poważanie, jakie winny być okazywane zawsze na zewnątrz; powstrzymuje
ona dziecko przed czymkolwiek, co mogłoby wyrządzić krzywdę lub znieważyć,
niepokoić czy wystawić na niebezpieczeństwo szczęście i życie tych, od których ono
otrzymało własne życie, i zobowiązuje je we wszystkich działaniach do obrony, po
mocy, wsparcia i pociechy dla tych, za sprawą których powołane zostało do istnienia
i stworzone do korzystania z życia”. Jest jej w dziecku więcej lub mniej, podobnie jak
ojciec „w większym lub mniejszym stopniu opiekował się nim, utrzymywał i okazy
wał dobroć” 214. Niemniej obowiązek szacunku nie kończy się wraz z uzyskaniem sa
modzielności, trwa on przez całą długość życia, w przeciwieństwie do rodzicielskiej
władzy, która jest tymczasowa i warunkowa, przechodząca w stan przyjaźni między
rodzicami i dorastającymi dziećmi.
Kolejną poruszaną przez Locke’a kwestią związaną z życiem rodzinnym jest po
zycja w niej matki i żony. Częsty zarzut stawiany liberałom, jakoby byli oni zaintere
sowani walką o wolność i równość wobec prawa tylko w sferze politycznej, nato
miast relacje podległości i nierówności panujące w sferze prywatnej pozostawiali
ocenie i tolerancji zgodnie z panującymi normami obyczajowymi i kulturowymi215,
211 DTR2, § 170 i 63.
212 DTR2, § 63. Czy Locke ma tu na myśli zwierzęta czy niecywilizowanych ludzi, pozostaje kwe
stią sporną; za pierwszą opcją opowiada się N. Tarcov, Locke ’s Education fo r Liberty, s. 68-69, za drugą
P. Laslett, Introduction, s. 182, dopatrując się u Locke’a podobieństw z myślą J.-J. Rousseau.
213 DTR2, § 64.
214 DTR2, § 66 i 67.
215 Zob. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, s. 463 i n.
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w stosunku do Locke’a jest tylko częściowo zasadny. Faktycznie powiela on panu
jący powszechnie w tamtej epoce pogląd o nadrzędnej roli mężczyzny, powtarzając
sąd o jego statusie jako naturalnie zdolniejszego i silniejszego od kobiety i stąd dzier
żącego władzę w stosunkach małżeńsko-rodzinnych. Wspiera się przy tym biblij
nymi wersetami mówiącymi o podległości żony należnej mężowi. Z drugiej strony
pamiętamy jego zdecydowany odpór dla patriarchalizmu głoszonego przez Roberta
Filmera, w tym stopniu, że w wielu miejscach dopomina się on, wbrew panującym
standardom, o równy w rodzinie udział kobiety we władzy rodzicielskiej, o prawo do
szacunku i innych przywilejów na równi z mężczyzną216. Prześledźmy te fragmenty.
Wychodząc od biblijnej przypowieści o stworzeniu Adama i Ewy, Locke wska
zuje, że ów opis, a także inne cytaty z Biblii dowodzą współistnienia tak ojcowskiej,
jak i matczynej władzy na równi, stąd lepszym jej określeniem jest nie ojcowska, ale
właśnie rodzicielska władza (choć to samo źródło służy przyklaśnięciu podległości
żony mężowi). Sam związek małżeński pojmuje on jako dobrowolną umowę, która
obok podstawowego celu, jakim jest prokreacja, spełnia też związaną z nią funkcję
wspólnoty interesów, w ramach związku opartego na wzajemnym wsparciu i pomo
cy. Są w rodzinie takie kwestie, głównie dotyczące wspólnych interesów i własności,
co do których, z racji wspomnianych zdolności i siły, przypisywanych w tamtych
czasach mężczyźnie, Locke wydaje się nie mieć wątpliwości, iż uzasadniają one
ważność władzy męża, oddając mu decydujący głos. Zastrzega jednak od razu, że
taż władza nie sięga dalej, bowiem żona pozostaje „w pełnym i wolnym posiadaniu
tego, co na podstawie umowy stanowi jej osobiste uprawnienie, i nie daje mężowi
więcej władzy nad jej życiem, niż ona ma nad jego”217. Nawet jeśli więc naturalna
nierówność w posiadaniu konkretnych przymiotów ma miejsce, co do czego Locke
nie ma złudzeń, bo wyznaczona jest działaniem wielu innych czynników, a nie samą
płcią218, to najbardziej wiążąca dla sprawy jest umowa między małżonkami oraz sam
cel małżeństwa. Umowa może zezwalać kobiecie na separację i sprawowanie opieki
nad dziećmi, a nawet na posiadanie naraz więcej niż jednego męża, o ile mieści się
to w obyczaju danej społeczności. Cel małżeństwa natomiast nie wymaga w spo
sób konieczny władzy męża, skoro przeczą temu istniejące kultury jej pozbawione,
choć jak wskazuje praktyka, częściej był on spełniany wraz z nią. Co można zatem
ostatecznie wnosić z takich zapatrywań na rodzinę, jakie prezentuje Locke? Wydaje
się, że jest w nich wciąż sporo potwierdzeń, z odniesieniem do podstawy w naturze,
nierówności cechujących ówczesne stosunki w rodzinie; tym samym rodzina może
i faktycznie służy mu bardziej do przeciwstawienia jej stosunkom panującym w spo
łeczeństwie politycznym219. Z drugiej strony nie widać też zarazem, by był on skłon
ny określać podległość małżonki jako zgodną z prawem natury, które wszak przypi
216 Zob. L. Ward, John Locke and Modern Life, s. 156-168, i propozycja ujmowania Locke’owskiej
koncepcji rodziny jako „The Natural Rights Family”, będącej wkładem w historycznym procesie prze
chodzenia tej instytucji z postaci patriarchalnej, tradycyjnej do nowoczesnej, zreformowanej, zrównują
cej w prawach z mężczyznami i mężami kobiety i żony, dającej dzieciom prawo do wychowania i utrzy
mania ze strony rodziców.
217 DTR2, § 82.
218 Zob. DTR2, § 54.
219 Zob. DTR1, § 47.
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suje wolność każdej rozumnej jednostce. Prawo rozumu wedle Locke’a obowiązuje
i w stanie natury, i w społeczeństwie, małżeństwo zaś jest wynikiem dobrowolnej
umowy, władnej ustalić jej warunki w zgodzie z wolą i zapatrywaniami tak mężczy
zny, jak i kobiety220. Rodzina pozostaje w obu porządkach: prywatnym i politycznym,
z prawem do autonomii wobec zwierzchności obywatelskiej.
Nie będąc przykładem władzy politycznej ani nie służąc za uzasadnienie dla auto
rytaryzmu i patriarchalizmu, rodzina staje się w opisie Locke’a ostatecznie miejscem
styku działania natury i prawa. Dokonuje się w niej przygotowywanie do wychodze
nia z prywatności w sferę publiczną, zaś dorośli uczestniczą w świadomym dziele
wychowania swych dzieci do wolności i czynią to w sposób niezależny i wolny od
ingerencji władz zwierzchnich221. Nawet jeśli w tę sferę jest wpisany pewien utrwa
lony tradycją ładunek nierówności, to i tak bliższa jest ona zasadom liberalnym łącz
nie z nimi niż bez nich, bo wiązałoby się to z działaniem czynników zewnętrznych,
a więc ingerencją w prywatne życie rodzinne. Przykład ten wydatnie ukazuje też
intencje Locke’a, by nie wypuszczać z rąk obu perspektyw analizy ludzkiej rzeczy
wistości: tej empirycznej, doświadczalnej, i tej wyznaczonej prawdami wiary, zapi
sanej w świętych księgach, które w całość próbuje spajać wysiłek i praca rozumu222.
W przydzieleniu rodzinie zadania wychowania jest pewna konsekwencja, bowiem
czym byłaby jej autonomia bez tego uprawnienia? Jak przekonuje Locke, cała sfera
wychowania, wiążąca się z nauczaniem młodego pokolenia zasad kierujących ludz
kim życiem i działaniem oraz wprawianiem w cnotliwe, godne dobrego imienia ży
cie, nie może leżeć w gestii państwa, tylko rodziny. Znów wydaje się to zgodne
z założeniami klasycznego liberalizmu, który od początku argumentował za redukcją
uprawnień państwa do poziomu zabezpieczania własności i praw jednostek, bez in
gerowania w sferę przekonań, postaw i wierzeń swych obywateli. Kształtowanie cha
rakteru dzieci, wedle Locke’a, wykracza poza te uprawnienia; to zadanie przynależy
tylko do troszczącego się o ich dobro, zarządzającego ich własnością, środowiska
rodzinnego oraz stowarzyszeń wyznaniowych223. Nawet sprawę dbałości o edukację
dzieci, czyli ich kształcenie umysłowe, pozostawia on w prywatnych rękach rodzi
ców, osobiście ceniąc sobie wyżej domowe nauczanie niż szkolne, choć dostrzegając
wady wyłączności obu systemów. W tej kwestii różni się on od wielu późniejszych
liberałów, generalnie wiążących duże nadzieje z dbałością państwa o wykształcenie
młodego pokolenia. Według Locke’a, jeśli wchodzi w grę jakieś uprawnione zain
teresowanie państwa dziedziną wychowania przyszłych obywateli, to tylko w od
niesieniu do potrzeby kształcenia respektu dla praw i cnót obywatelskich, w czym

220 Zob. N. Tarcov, John Locke ’s Education fo r Liberty, s. 70.
221 Zob. tamże, s. 76.
222 Zob. W.M. Spellman, John Locke, s. 1-8, który dowodzi, że ideą scalającą wszystkie pola zainte
resowań Locke’a była jego głęboka chrześcijańska świadomość, skłaniająca go do godzenia nowoczesnej
nauki i dokonań w obrębie specjalistycznej wiedzy, czerpiącej z danych doświadczenia, z chrześcijańską
doktryną wiary i tradycyjnym poglądem na świat.
223 Por. M. Montaigne, Próby, t. 1, s. 237, który, jak się sądzi, mocno oddziałał na myśl pedagogiczną
Locke’a, jednak różnił się w tym punkcie, uważając, że rodzice mogą się okazać zbyt pobłażliwi, lepiej
więc oddać dziecko na wychowanie guwernerowi.
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szkoły mogą mieć faktyczną przewagę nad rodzinami224. Trzeba to jednak widzieć
na tle całości jego poglądów pedagogicznych, w obrębie których kształcenie umy
słowe nie znajdowało się wśród priorytetów wychowania, ustępując zdecydowanie
kształtowaniu charakteru moralnego dziecka, w której to dziedzinie i matka, i ojciec
mieli do spełnienia równie ważną rolę225. Wykształcenie pełniło rolę służebną, dosto
sowaną do powołania życiowego, za którego zabezpieczenie konsekwentnie miała
się czuć odpowiedzialna także głównie rodzina. Cóż jednak w sytuacji, gdy rodzina
jest niewydolna wychowawczo bądź gdy boryka się z niedostatkiem, chorobą, bra
kiem zatrudnienia i innymi niedogodnościami utrudniającymi właściwe wypełnianie
powinności rodzicielskich?
Na tym poziomie społecznej rzeczywistości, gdy w grę wchodziły interesy dzieci
pochodzących z rodzin o niższym statusie społecznym i ekonomicznym, rozwiąza
niem dla Locke’a miała być, jak wiemy, sieć lokalnych working schools zakładanych
na poziomie parafii (z naszej perspektywy gmin), a utrzymywanych z podatków lo
kalnych i z pracy zatrudnianych tam dzieci. Prócz przygotowania do zawodu i wdro
żenia do pracy, „szkoły pracy” miały spełnić ważny cel związany z zapewnieniem
dzieciom całodziennej opieki i wyżywienia226, by odciążyć ich rodziców od zajmowa
nia się dziećmi, łożenia na nie i stworzyć im możliwość podjęcia pracy zarobkowej,
co pozwoliłoby im uniezależnić się od życia na koszt innych. Locke przekonywał,
że rozsądniej (i taniej dla władz lokalnych) jest zastąpić pomoc pieniężną przekazy
waną ojcu na rzecz dzieci, którą ten nierzadko i tak przepije w szynku z kolegami,
rzeczową pomocą skierowaną wprost do dzieci, którym zapewni się właściwą opie
kę, nadzór i jeszcze przygotuje do przyszłej pracy zarobkowej, tak by nie dochodziło
do dziedziczenia biedy i powielania modelu życia niepracujących i pozostających
na łasce innych, a nawet żebrzących rodziców227. Ślad wychowawczego wpływu na
dzieci znajdujące się pod opieką „szkół pracy”, poza wpajaniem cnoty pracowitości,
stanowiło wymaganie ich obecności wraz z opiekunką czy pracownikiem szkoły na
niedzielnej mszy, dzięki czemu da się im tak potrzebne do rozwoju moralnego po
jęcie religii228. Wymownie brzmią tu słowa Locke’a, gdy pisze, iż bez tego właśnie
elementu „ich zwykły sposób chowania, luźny i bez dyscypliny, powodowałby, że
obca byłaby im religia i moralność, jak obca jest pracowitość”229. Propozycja working
schools nie zawierała pedagogicznych instrukcji dla opiekunów tych dzieci, choć
nazywanych nauczycielami, w przeciwieństwie do Myśli o wychowaniu, w których
te treści właśnie dominują. Nie przewidywała też wysokich wynagrodzeń za ich pra
224 Zob. N. Tarcov, Locke ’s Education fo r Liberty,
225 Zob. L. Ward, John Locke and Modern Life, s.

s. 72 i 209.
165-166, którego interpretacja koncepcji rodziny
u Locke’a też idzie w tym kierunku, by nie widzieć w niej ostoi dla patriarchalizmu, a to głównie dzięki
opieraniu jej na dobrowolnym kontrakcie zawieranym przez obie strony, a także ze względu na dzieło
wychowania potomstwa i przekazanie w ręce obojgu rodziców zadania ukształtowania dzieci na wolnych
i równych obywateli.
226 Zob. An Essay on the Poor Law, s. 191.
227 Zob. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 95-96.
228 Zob. W.M. Spellman, John Locke, s. 82, oraz Ł. Kurdybacha (red.), Historia wychowania, t. 1,
s. 546-547.
229 An Essay on the Poor Law, s. 192.
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cę, a tylko skromne racje ze środków dla ubogich. Dziwi z pewnością ten niedobór
pedagogicznej uwagi, tym bardziej że wiemy, jak krytycznie wypowiadał się Locke
na temat niestaranności opieki nad chłopcami w szkołach publicznych, choćby naj
lepszych i elitarnych, prowadzonych zwykle z internatem, w których ci po lekcjach bez należytego prowadzenia i nakierowywania przez wychowawców na pożyteczne
i rozwijające zajęcia - wystawieni byli na deprawujące „prostackie i niestosowne”
zachowania innych „towarzyszy zabaw”, ucząc się sprytu, „pomysłowości w oszuki
waniu, krętactwa i gwałtu”, a gubiąc „niewinność i cnotę”230.
To, co w drugiej połowie XVII wieku w dziedzinie wychowania i pomocy ro
dzinom proponował J. Locke, dla Marksa stanowiłoby świetną ilustrację klasowo
zorientowanego myślenia, bowiem jego oferta, skądinąd oceniana jako postępowa,
a nawet radykalna, nie wykraczała poza ramy wychowania stanowego. Jednak w re
aliach tamtej epoki projekty społeczno-polityczne rozpisywane w kategoriach ponadklasowości traktowane byłyby z góry, w opinii wielu, jako ekstrawagancje uto
pistów niemające szans na urzeczywistnienie231; Locke jako promotor liberalizmu
i głosiciel racjonalnych idei otwierających drogę epoce oświecenia z pewnością nie
miał intencji przynależeć do grona marzycieli. Nie da się ukryć, że dla Anglii cza
sów elżbietańskich nawet tak sprofilowany program zmian w dziedzinie socjalnej
wydawał się zbyt trudny do przyjęcia i realizacji232. Poza tym głos Locke’a pochodził
spoza środowiska pedagogów praktyków, nie wyrażał więc ani interesów, ani potrzeb
tej warstwy zawodowej, poza krytyką ówczesnej praktyki szkolno-wychowawczej;
równocześnie wykazywał niewystarczającą znajomość i zainteresowanie teorią oraz
poglądami pedagogicznymi uznanych pisarzy i teoretyków wychowania zarówno
tych rodzimych, jak i kontynentalnych233.
Pragmatyczne podejście do kwestii wykształcenia, które sprowadzało nabywanie
wiedzy do roli środka umożliwiającego osiąganie różnych, zależnych od statusu spo
łecznego, życiowych i zawodowych celów, tłumaczy ściśle zawodowe sprofilowanie
„szkół pracy”. Dzieci pochodzące z najuboższych warstw społecznych miały wszak
przygotować się do wykonywania jakiegoś pożytecznego zawodu, dającego im środki
230 MW, § 70.
231 Zob. P. Gay (red.), John Locke on Education, s. 14-15, który choć w ostrych słowach wypowiada
się o zróżnicowanej ze względu na pochodzenie społeczne ofercie edukacyjnej dla dzieci, pisze jednak,
iż byłaby to łatwa, ale ahistoryczna ocena, nieuwzględniająca kontekstu tamtej epoki: „it is easy to forget
just how different the seventeenth century was from our own. The lot o f man was scarcity, not abundance;
social hierarchies remained steep and class divisions sharp. Egalitarian democracy in education would
have seemed the wildest of Utopian dreams to men in Locke’s time”, por. tegoż, Locke on the Education
o f Paupers, [w:] A.O. Rorty (red.), Philosophers on Education, s. 190-191.
232 Zob. L. Ward, John Locke and Modern Life, s. 203-208. W tej interpretacji sieć working schools
była rozwiązaniem odważnym i obywatelskim, angażowała bowiem w to dzieło społeczności lokalne,
odpowiedzialne za utrzymywanie takich placówek.
233 Wielcy obecni i nieobecni w pedagogicznych tekstach Locke’a, zob. szerzej w: M.G. Mason,
The Literary Sources o f John Locke’s Educational Thoughts, s. 65-108. To przypuszczalnie skłoniło
R.H. Quicka, by w swojej ogólnej ocenie wkładu Locke’a do pedagogiki powiedzieć, że gdyby jego
praca traktowała tylko o nauczaniu, byłaby mierną, daleko w tyle za wkładem Comeniusa, zyskałaby
zaś wiele, gdyby tak wyraźnie nie pomijała, tylko w większym stopniu odbijała myśl obecną u pisarzy
pedagogicznych (choćby tych jem u współczesnych); zob. tegoż, Introduction, s. xlviii-xlix.
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utrzymania umożliwiające założenie rodziny, ułatwiającego wyjście ze stanu ubóstwa
i zależności od pomocy innych oraz skromnie, ale godnie żyć. Jest to spójne z ogól
nym poglądem filozofa, by system edukacyjny uczynić bliższym potrzebom życia,
czyli użytecznym, w przeciwieństwie do stanu, w którym znajdował się współczesny
Locke’owi system w Anglii. Jak to akcentuje P. Gay, autor Myśli o wychowaniu nigdy
nie brał pod uwagę, by każde dziecko powinno było uzyskiwać wykształcenie, ani
tym bardziej, by przewidywać dla wszystkich dzieci jednakowy system kształcenia234.
Uniwersalność jego koncepcji dotyczyła głównie wychowania moralnego i fizycznego235, wychowanie umysłowe zaś stawało się najbardziej różnicującym jego składni
kiem. Locke wątpił w prerogatywy państwa do formowania sumień czy kształtowania
świadomości swych obywateli; byłaby to uzurpacja. I tylko w takim sensie można
tłumaczyć jego wystąpienie (nie z pozycji pedagoga czy filozofa, ale z ramienia peł
nionej funkcji publicznej) z propozycją zmiany prawa w odniesieniu do biednych,
w którym nie znalazły się rozporządzenia normujące całościową kwestię wychowa
nia biednych dzieci. Praktyczne wskazania, jak organizować całodzienną opiekę nad
nimi236, miały służyć głównie zmobilizowaniu ich rodziców do poszukiwania pracy
zarobkowej i uniezależniania się od życia z zasiłku czy wręcz z żebrania, co stanowiło
zły przykład dla dzieci uczących się podobnego sposobu na życie, z inklinacją do bra
ku wiary we własne możliwości, i budowania projektu życiowego z pozycji ofiary czy
petenta proszącego o pomoc, zależnego od innych.
Locke’a optymizm pedagogiczny, mający swe zakorzenienie w teorii empiryzmu
genetycznego jak i w tradycji negującej doktrynę grzechu pierworodnego, nie do
równywał Helvetiańskiemu przekonaniu o wszechmocy wychowania, ale zawierał
jednak mocny sąd, który uzależniał przyszły los człowieka w dużej mierze od dzieła
wychowania i wysiłku samokształtowania237. Lekiem na biedę miało być w głównej
mierze samodzielne, ewentualnie z pomocą ludzi dobrej woli, a także dzięki stabil
ności politycznej i ekonomicznej państwa zabezpieczającego, na ile się da, miejsca
pracy dla zdolnych do pracy i chcących pracować, powolne wychodzenie z tego sta

234 P. Gay (red.), John Locke on Education, s. 12.
235 Por. z jednej strony interpretacje potwierdzające uniwersalność treści pedagogicznych, m.in.
u P. Coste’a: „This does not prevent its serving also for the education of all sorts of children, of whatever
class they are; for if you except that which the author says about exercises that a young gentleman ought
to learn, nearly all the rules that he gives, are universal”, cyt. za: J.L. Axtell (red.), The Educational Writ
ings o f John Locke, s. 52, czy u J. Yoltona, P. Gaya, N. Tarcova, głównie dzięki dostrzeganej tu zgodności
ze stoicko-chrześcijańską doktryną prawa natury; z drugiej - doszukujące się klasowych zależności
i ograniczeń całej koncepcji, np. C.B. Macpherson, Z. Ogonowski czy Ł. Kurdybacha.
236 Zob. P. Gay czy M. Ossowska, którzy pomimo swej krytyki zwracają jednocześnie uwagę na
surowość prawa i stan ówczesnych obyczajów, w których odbija się wyraźnie dopiero czekający na od
krycie dla świadomości społecznej fenomen dzieciństwa z jego odrębnymi potrzebami i aksjologią, co
w szczegółach dokumentuje szkoła historyków francuskich, w tym Ph. Ariès i J.-L. Flandrin.
237 „Szczęśliwość lub niedola człowieka jest po większej części jego własnym dziełem (...). Trafiają
się, przyznaję, ludzie z konstytucją ciała i ducha tak silną i tak dobrze ukształtowaną przez naturę, że
nie potrzebują wiele pomocy od innych (. ), ale (. ) mogę, przypuszczam, powiedzieć, że spośród
wszystkich ludzi, jakich spotykałem, dziewięć dziesiątych jest taką, jaką jest, dobrą lub złą, pożyteczną
lub niepożyteczną, dzięki swemu wychowaniu. Ono jest tym, co wytwarza tak wielkie różnice w rodzaju
ludzkim”, Myśli o wychowaniu, § 1, s. 21.
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nu, głównie za sprawą samozaparcia i pracowitości238. Dla nabywania przez biedne
dzieci choćby tylko trzech umiejętności: pisania, czytania, rachowania, nie mówiąc
już o podstawach wiedzy ogólnej, Locke nie pozostawił prawie wcale miejsca. Dy
stansowali go w tej dziedzinie pedagodzy, z Comeniusem na czele. Wśród brytyj
skich pisarzy XVII wieku jednak tylko William Petty występował z ofertą edukacji
skierowanej na potrzeby dzieci ubogich rodziców239. Ten propagator idei postępu
akcentował wprost potrzebę objęcia opieką pedagogiczną zdolnych dzieci ubogich
rodziców, natomiast głównym remedium na biedę miały być, znów podobnie jak
u Locke’a, workhouses. By zabezpieczyć dzieci przed skutkami zaniedbania i włó
częgostwem, W. Petty wolał zająć ich czas nauką zawodu, umożliwiając zdobycie
środków na życie, a przy okazji dając podstawy elementarnej wiedzy i wyposażając
w podstawowe umiejętności pisania, czytania, rachowania240. Wiara w wartość pracy
jako środka wychowawczego była więc poglądem mocno wpisanym w koloryt epoki
XVII wieku, nazywanym wiekiem Starego Testamentu, i reprezentowanym przez
pisarzy różnych warstw społecznych niezależnie od siebie.
W ujęciu sumarycznym z rozważań Locke’a przebija jednak optymizm, biorący
się ze stawiania na wartość głównie podmiotowych atrybutów osoby (rozumności,
mocnego charakteru moralnego, rozwagi, a także kultury uprzejmości) jako funda
mentu osobowej sprawczości, podstawy osiągania sukcesów w życiu oraz przeła
mywania różnych barier (również tych wsobnych, mentalnych), jak również trud
ności egzystencjalnych i środowiskowych (w tym biedy i zacofania)241. W myśli tej
nie znajdzie się argumentu za usprawiedliwianiem swoich niepowodzeń życiowych
brakiem odpowiednich warunków rozwoju i przerzucaniem winy za swoją sytua
cję na rodziców bądź inne zewnętrzne czynniki242. W tym sensie mamy tu też jasną
zapowiedź oświecenia, w znaczeniu stawiania na własny rozum i samoodpowie-

238 Lady Damaris Cudworth Masham opisywała Locke’a jako człowieka współczującego i gotowego
nieść pomoc innym będącym w potrzebie, dodając zarazem uwagę: „his charity was always directed to
encourage working, laborious, industrious people, and not to relieve idle beggars, to whom he never gave
a n y th in g . People who had been industrious, but were through age or infirmity passed labour, he was
very bountiful t o . [believing not] that they should be kept from starving or extreme m is e ry . [but that]
they had, he said, a right to live comfortably in the world”, Amsterdam: Remonstrants’ Mss J. 57a, cyt.
za: J. Huyler, Was Locke a Liberal?, s. 529.
239 Zob. R.H. Quick, Essays on Eductional Reformers, s. 197-218. Można rzec, że podobnie jak
w przypadku Locke’a również tu przejawia się w patrzeniu na wychowanie punkt widzenia wyznaczony
pochodzeniem społecznym, tym razem jednak jest to perspektywa oddająca interesy niższych pracow
niczych warstw społecznych, z których W. Petty się wywodził i z którymi wiązał duże nadzieje jako siłą
napędową gospodarczego rozwoju kraju. Stąd krytyka klasycznej edukacji i stawianie na szkoły uczące
zawodu, zaznajamiające z bogatą ofertą rzemiosł, a w odniesieniu do edukacji młodych szlachciców
postulat uwzględniania nauki choćby jednego rzemiosła.
240 Zob. Ł. Kurdybacha (red.), Historia wychowania, t. 1, s. 524-529.
241 W kategoriach uniwersalności tego przesłania, a więc aktualnego z dzisiejszej perspektywy, pi
sze R. Aldrich w Lessons from History o f Education, Routledge, London-New York 2006, poświęcając
Locke’owi rozdział pt. A Curriculum fo r the Nation, s. 129-142, a także N. Tarcov, Locke’s Education
fo r Liberty, s. 209-211.
242 Zob. P.A. Schouls, Reasoned Freedom, s. 190-193.
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dzialność243. Locke’owska pochwała cnoty jako gwaranta pomyślności tak w ska
li pojedynczego życia, jak i całego społeczeństwa znalazła też szybciej i wyraźniej
swoje odbicie oraz urzeczywistnienie w koloniach Nowej Anglii za oceanem niż na
miejscu244. Ale są to już przemiany otwierające kolejne stulecie z wyróżniającym
go humanitaryzmem, czego ślady zaznaczą się też na terenie Anglii w postaci coraz
szerzej przywoływanych argumentów na rzecz edukacji dla dzieci z ubogich rodzin
i w ślad za nimi idących świeżych i liczniejszych inicjatyw pedagogicznych wprowa
dzających nowe idee w życie245.
Stawały się one chyba koniecznością wobec coraz mocniej ugruntowującej się,
wraz z postępującą industrializacją i rozwojem miast, praktyki zatrudniania w manu
fakturach i fabrykach dzieci od wczesnych lat. W tamtej epoce w kręgu uboższych
warstw społecznych była ona codziennością i normą. Pracą dzieci były zaintereso
wane zarówno same rodziny, jak i pracodawcy, jedni szukający źródeł dodatkowego
dochodu, drudzy - taniej siły roboczej, tak iż w wielu przypadkach dylemat praca czy
nauka okazywał się bardzo prosty do rozstrzygnięcia na korzyść tej pierwszej. Zatrud
nianie dzieci nie poruszało też sumień statecznych mieszczan, którzy swą moralną
powinność wobec bliźnich spełniali w różnych inicjatywach filantropijnych, niejed
nokrotnie umożliwiając awans społeczny utalentowanych dzieci przez inwestowanie
w ich edukację lub właśnie przyjmując uczniów na praktykę w swoim przedsiębior
stwie bądź warsztacie albo angażując się w pokrewne działania pomocowe.
W takim kontekście ewolucja poglądów klasycznych liberałów w dziedzinie
wychowania wydawała się tylko kwestią czasu, w przeciwnym razie liberalizm
uwsteczniłby się w stosunku do głoszonych przez siebie politycznych ideałów na
rzecz reform sprzyjających postępowi cywilizacyjnemu. Epoka oświecenia, którą
zapowiadał Locke jako propagator rozumnej wolności, w całej Europie niosła za
sobą ambitne plany przyczyniania się do rozwoju w różnych sektorach życia, w tym
dzięki dotarciu z podstawową edukacją do szerokich mas społeczeństwa, jako środ
kiem zaradczym na biedę i wychodzenie ze stanu zacofania czy wykluczenia spo
łecznego246. Trzeba przyznać, że wiele szkół na poziomie elementarnym, powoły243 Zob. G. Himmelfarb, The Roads to Modernity, s. 5-6 gdzie proponuje się, by oświecenie brytyj
skie opisywać sumarycznie w kategoriach socjologii cnoty; por. P. Gay, The Enlightenment: An Interpre
tation, t. 2, s. 555-568.
244 Spektakularnym tego przykładem jest postać Benjamina Franklina, który bazując na trzyletniej
zaledwie szkolnej edukacji, znajduje sposób na udane, zasobne, szczęśliwe i zaangażowane życie dzięki
wysiłkowi, wierze we własne siły, konsekwencji i trzymaniu się mocnych zasad moralnych. Ta nietuzin
kowa postać, wybitna w zasługach dla wolnego nowoczesnego świata, założyciel pierwszej biblioteki
w Pensylwanii, kreśląc propozycje reformy systemu edukacji dla młodzieży w tym mieście, nie omieszka
odwołać się do znaczących postaci z kręgu brytyjskich, i nie tylko, myślicieli pedagogicznych, w tym do
Locke’a (obok niego do: J. Miltona, F. Hutchesona, O. Walkera, Ch. Rollina i G. Turnbulla), zob. tegoż,
Writings, s. 323-324. Por. też opis jego własnej skromnej nauki szkolnej, Autobiography, s. 10-13.
245 Zob. M. Ossowska, Myśl moralna oświecenia angielskiego, s. 47, a także G. Himmelfarb, The
Roads to Modernity, s. 131.
246 Zob. szerzej np. H.C. Barnard, A History o f English Education, s. 2-11; autor dokumentuje, że
z obawy przed rozprzestrzenianiem się nastrojów rewolucyjnych wśród uboższych warstw społecznych
angielskiego ludu i ich skutków dla społecznego porządku szersza opinia publiczna zaczęła ujawniać co
raz większą troskę o zapewnienie ludowi minimum powszechnej edukacji. W głównym dziele Thomasa
Paine’a, Rights o f Man (1791), pisanym pod znacznym wpływem idei Wielkiej Rewolucji Francuskiej,

Rozdział IV. W yróżniki m yśli o wychowaniu w pedagogice.

201

wanych w XVIII wieku głównie ze względów czysto humanitarnych i religijnych,
ewentualnie po Wielkiej Rewolucji Francuskiej trochę w swej formule dydaktycznej
rozbudowywanych, wciąż nie spełniało wystarczających warunków, by przygotować
do nauki na wyższym szczeblu, stanowiąc raczej wartość samą dla siebie. W katego
riach myślenia siedemnastowiecznego być może w pewnym stopniu przyczyniały się
do podniesienia pozycji w społeczeństwie, wyposażając w instrumenty potrzebne do
wejścia w dorosłe samodzielne życie, jednak w XIX wieku takie nastawienie ozna
czałoby zgodę na trwały mechanizm podtrzymujący i utrwalający układ sił społecz
nych i zróżnicowania klasowego247.
Pojawienie się na brytyjskiej scenie politycznej radykałów to czasy, w których
mogła znaleźć ujście reformatorska liberalna myśl edukacyjna J.S. Milla i siłą rzeczy
wyraźniej objęła też zainteresowaniem małżeństwo i rodzinę248. Z racji tego, że cenił
on równie mocno wychowanie moralne jak umysłowe w rozwoju człowieka, propo
nował większą ingerencję państwa w tę prywatną, tak dotąd strzeżoną przez libera
łów, sferę życia i zaangażowanie w zapewnianie dostępu do podstawowej edukacji
wszystkim dzieciom, a także do form szkolenia dla dorosłych. Zajął też wyraźniejsze
stanowisko w kwestii zrównania praw kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach
życia i aktywności. W stosunku do perspektywy, którą zakreślił Locke, można uznać,
że jest to twórcza i odważna kontynuacja tej pierwszej linii, czekającej półtora wie
ku na lepsze warunki dla ich rozwijania i wprowadzania w życie249. Duża część za
gadnienia, wiążąca się z wychowaniem moralnym, obywatelskim oraz kształceniem
umysłowym jako powinnością rodziców w stosunku do dzieci, została już omówiona
we wcześniejszych punktach rozdziału, w tym miejscu - analogicznie do poglądów
Locke’a - uwaga zostanie zwrócona głównie na zmianę w postrzeganiu instytucji
rodziny w jej wymiarze publicznym i przez pryzmat zainteresowań jej funkcjono
znajdowała się propozycja, by przekazywać pewną stałą kwotę biednym rodzicom z przeznaczeniem na
podstawową edukację ich dzieci, jako środek na zmniejszenie rozmiaru biedy i ignorancji w kraju, w imię
zasady, że dobrze rządzony naród nie powinien nikogo pozostawiać bez szkoły. Z kolei Bernard Mandeville odniósł się krytycznie do edukacji mas w swoim dziele Essay on Charity, and Charity Schools (wy
danie drugie w Fable o f the Bees: or, Private Vices, Public Benefits, 1723). Opisał szkodliwość praktyki
uczenia biednych dzieci czytania, pisania i rachunków, gdy ich przeznaczeniem ma być praca zarobkowa;
uznał też, że środki materialne tu użyte mogłyby przynieść więcej pożytku w zastosowaniu do edukacji
prowadzonej profesjonalnie na wyższym etapie kształcenia; nie widział ponadto szansy efektywnego
wykorzystania tej początkowej wiedzy bez właściwego nastawienia rodziców, którego sprawdzianem
jest gotowość partycypowania w kosztach związanych z kształceniem własnego potomstwa.
247 Edukacja podstawowa dla potrzeb ludu była w Anglii realizowana w zróżnicowanej formie (od
charity schools, poprzez kolejno wyłaniające się obok nich placówki typu dame schools, common day
schools, schools o f industry, po Sunday schools). Etap działania niezależnych szkół w Anglii zakończy
się dopiero w drugiej połowie XIX wieku wraz z Elementary Education Act z 1870 roku, zobowiązują
cym do zaopatrzenia mieszkańców w wystarczającą liczbę miejsc w lokalnych szkołach i gwarantującym
powszechny do nich dostęp, by dziesięć lat później objąć już obowiązkiem szkolnym wszystkie dzieci do
dziesiątego roku życia; zob. np. R. Aldrich, Education fo r the Nation, s. 9-11; H.C. Barnard, A History
o f English Education, s. 2-11.
248 Zob. G. de Ruggiero, The History o f European Liberalism, s. 93-108.
249 Locke o małżeństwie i rodzinie pisał niejako w cieniu rozważań o rządzie, choć i tu nie omieszkał
objawić swojego reformatorskiego nastawienia; Mill, na co zwrócił uwagę L. Ward, John Locke and
Modern Life, s. 168-170, poszedł krok dalej, poświęcając tematowi odrębne dzieło, The Subjection o f
Women [1869].

202

Pedagogika klasycznego liberalizmu w dw ugłosie John Locke i John Stuart Mill

waniem, strukturą i wypełnianiem przez nią jej zadań ze strony państwa. Mill liberał
nie sprzeciwiał się włączaniu państwa w sprawy rodziny zwłaszcza tam, gdzie w grę
wchodziły interesy dzieci i kobiet, a ściślej gdy nie było pewności, że są one przez
pozostałych członków rodziny dobrze chronione. Dał temu wyraz już w On Liberty,
dopominając się o interwencyjne działania państwa, mające na celu mobilizowanie
i dyscyplinowanie rodziców w wypełnianiu przez nich wychowawczych powinności
względem dzieci. Później w podobnym tonie wypowiadał się, analizując zagadnienie
niewoli kobiet i ich poddania władzy ojców i mężów jako czynnika wstrzymują
cego rozwój społeczny i nowoczesne myślenie nie tylko w wymiarze politycznym,
ale również w dziedzinie wychowania (bo czyż matka poddana władzy męża jest
w mocy wychować swoją córkę na wolną istotę, a syna przekonać, by z własną żoną
chciał i umiał budować partnerskie relacje?). Z drugiej strony jest tu wciąż zachowa
ne myślenie w kategoriach klasycznego liberalizmu, by państwo pozostało w swej
władzy ograniczone i nie sięgało dalej w dziedzinę życia prywatnego swych obywa
teli jak tylko tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie interesów niektórych ich grup,
zwłaszcza słabszych, które same nie są w stanie ich bronić250.
Wychowanie jako takie pozostawało dalej w gestii rodzin, a działanie państwa,
równoległe do inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego, miało głównie wspie
rać rodziców w zabezpieczaniu powszechnego dostępu do podstawowej edukacji,
jako prawa każdego dziecka bez względu na warunki, w jakich wzrastało w swoim
rodzinnym środowisku, choć nie bez dyscyplinujących środków w postaci kar na
kładanych na opiekunów niewywiązujących się należycie z obowiązków dbałości
0 rozwój dzieci. Mill podtrzymywał pogląd, że wiedza jest dobrem samym w sobie
1 użytecznym zarazem251, warto więc w nią inwestować i ponosić koszty związane
ze zdobywaniem wykształcenia. Pomoc państwa w związku z tym przewidywał tyl
ko dla rodzin znajdujących się w trudnym położeniu finansowym, ogólnie zaś nie
widział potrzeby zwalniania rodziców z obowiązku łożenia na naukę swych dzieci.
Żadna jednak forma publicznej edukacji nie była w stanie przejąć zadań rodziny
w dziedzinie wychowania moralnego i religijnego. Tu najwyraźniej mieściło się pole
nienaruszalnej autonomii rodziny i jej niezastępowalności, wszak chodziło o „kształ
towanie uczuć i codziennych nawyków”, a tylko dom, rodzina zdoła realnie to zada
nie wypełnić252. Społeczeństwo i opinia publiczna miały jedynie dopełniać tego dzie
ła, choć - jak to widział Mill - częściej nie tyle poprawiając, ile pogarszając poziom
uczuć moralno-religijnych w stosunku do tych wyniesionych z domu253. Pozytywna
250 Choć w tej grupie były i dzieci, i kobiety, Mill przestrzegał przed traktowaniem tych spraw łącz
nie jako jednego problemu; jak pisał, kobiety mają równe prawa z mężczyznami do decydowania i zarzą
dzania swoimi sprawami, nie potrzebując protekcji, choć nie znajduje to odbicia w odnośnych ustawach,
natomiast dzieci z racji swojego wieku nie są władne samodzielnie stanowić o sobie, przenosząc to prawo
na rodziców. ZPPE, s. 952-953.
251 Jak pisał: „zdrowie, siła, dostatek, wiedza, cnota są nie tylko dobre same w sobie, ale też umoż
liwiają i wspierają osiąganie dóbr tego samego, jak i innych rodzajów” (Nat, s. 20), co wyraźnie kore
sponduje z wypowiedzią Locke’a w Thus I Think, s. 306-307, o dobrach przyczyniających się trwale do
szczęścia.
252 IA, s. 182.
253 Por. J. Mill, On Education, s. 71.

Rozdział IV. W yróżniki m yśli o wychowaniu w pedagogice.

203

rola sfery publicznej wiązała się natomiast z generowaniem działań służących do
bru wspólnemu, czemu miała służyć właściwa polityka rządów reprezentatywnych,
głównie w ramach polityki interwencyjnej i kontrolnej, strzegąca zasad państwa pra
wa i ograniczona, a więc współgrająca i niehamująca oddolnych inicjatyw społe
czeństwa obywatelskiego uruchamianych lokalnie z podobnych pobudek, tj. chęci
działania z innymi i dla innych w różnych sektorach życia. Sfera religii i moralności,
bardzo często z głębi inspirująca działania pro publico bono, znikała jednak z pozio
mu oficjalnie uprawianej polityki państwa, dołączając do sfery prywatnej, tu ujaw
niając się w całej pełni, uwalniając państwo od opowiadania się po którejś ze stron
ideowych sporów i zarazem ich upolityczniania.
W odniesieniu do działań edukacyjnych znalazło to wydźwięk w postaci promo
wania zróżnicowanej oferty edukacyjnej dla dzieci, z udziałem w niej państwowego
szkolnictwa, ale niezastępującego innych jej form, wyznaniowych bądź świeckich,
bowiem dbałość o kapitał intelektualny to domena cywilizowanego społeczeństwa.
Zadaniem państwa zaś jest strzec wysokich standardów kształcenia przez stawianie
na obowiązek szkolny, organizowanie egzaminów państwowych (do pewnego pozio
mu kształcenia obowiązkowych, na wyższym - dobrowolnych), zakładanie własnych
szkół, dopłacanie do kosztów podstawowej nauki szkolnej dzieci mniej majętnych
rodziców oraz płacenie w całości za edukację dzieci z rodzin najuboższych, a także
obciążanie karami finansowymi rodziców zaniedbujących swoje obowiązki wzglę
dem dzieci odnośnie do ich wykształcenia i utrzymania254. Wychodząc z założenia,
że uczenie się jest praktyką społeczną, która wzmacnia ludzki potencjał, podnosi ze
stanu podległości i czyni z ludzi świadomych obywateli, tą drogą - przez krzewienie
edukacji - państwo miało według Milla uzyskiwać zarazem wychowawczy wpływ
na kondycję społeczeństwa, choć bez urabiania moralno-religijnego255. Ufał również,
że dzięki powszechnej edukacji biedniejsze warstwy społeczne nabędą wiedzy po
zwalającej im bardziej świadomie planować liczbę potomstwa, tak iż zmniejszy się
skala ubóstwa256. Jaka wizja małżeństwa i rodziny stoi za tymi postulatami?
Mill liberał, obrońca wolności i równych praw dla obu płci, krytyk wszelkich
form paternalizmu w cywilizowanym świecie, wypowiadał się jednoznacznie jako
zwolennik partnerskiego modelu małżeństwa, będącego związkiem różnych, ale
wolnych i równych w prawach osób, ułatwiającym przekaz podobnego systemu war
tości swemu potomstwu. W tym miejscu całość poglądów na edukację i wychowa
nie uzyskiwała swoje ukoronowanie; jako że relacje panujące w rodzinie stanowią
„podstawę innych społecznych stosunków”, „moralne odrodzenie ludzkości” nie jest

254 Zob. Lib, s. 118-119; PPE, s. 947-953.
255 Ten postulat jawił się jako zawieszony w próżni wobec oficjalnego związania Korony Brytyjskiej
z jednym z wyznań, anglikanizmem, i jego legalnej obecności, kosztem innych wyznań, w życiu pub
licznym, w tym w systemie edukacji. Nie zważając na praktykę, J.S. Mill - pisząc o religijnej i moralnej
edukacji obecnej w systemie oświaty (poza szkołami wyznaniowymi) - postulował, by prezentowały
wielość stanowisk, dając wiedzę, a nie światopogląd, zob. IA, s. 184-186. W On Liberty też poruszył ten
problem, wskazując, że państwu powinno zależeć nie na wychowaniu anglikanina bądź dysydenta, tylko
na tym, by wyznawcy swoich religii nabyli dobre wykształcenie (s. 119).
256 Zob. Au, s. 239.
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według Milla możliwe bez przejścia przez naukę równości w domu rodzinnym257.
Mill, balansując między prywatnym i publicznym zakresem ludzkich spraw, wglą
dając w życie rodzinne, nie chciał pozbawiać go jego nietykalności i swojskości, ale
zarazem wypowiadał się wprost i to w sposób oceniający o potrzebie implementowa
nia i egzekwowania zasad prawa w sferze prywatnej. Model naturalnych uprawnień
rodziny zakreślony przez Locke’a, zrównującego kobiety i mężczyzn w prawach
małżeńskich i rodzicielskich258, znajduje swoje kolejne rozwinięcie w postaci zrów
nania w prawach wyborczych i obywatelskich, pracowniczych i wszelkich innych,
umożliwiających samorealizację kobiet na równi z mężczyznami259. Sytuacja, w któ
rej kobiety poddane władzy ojców i mężów mają zablokowany wszechstronny roz
wój, dla Milla oznaczała wielką społeczną stratę, wydatne zubożenie społeczeństwa
o niewyzyskany potencjał intelektualny, moralny i polityczny kobiet, czyli jednej
jego połowy260. Patriarchalna rodzina jest więc dla niego czynnikiem hamującym po
stęp społeczny, jednak pomimo wyższej oceny stawianej małżeństwom partnerskim
wybór jego modelu ostatecznie pozostawiał samym zainteresowanym. Dopóki układ
patriarchalny ma swoje prawne usankcjonowanie, kobieta faktycznie pozbawiona
jest możliwości wyboru, jaki związek z mężczyzną najbardziej jej odpowiada i jaki
chce budować. Widać zatem, że pomimo mocnych wartościujących i jednoznacz
nych sądów na tematy, których liberalizm z założenia nie chciał monopolizować,
stawiając na pluralizm światopoglądowy, Mill nie wykracza poza własne ideowe
pryncypia, dopominając się o wyrugowanie nierówności na poziomie prawa, poczy
nając od przyznania kobietom prawa do rozwodu i decydowania o swoim majątku,
nie chcąc natomiast ingerować w samą praktykę życia rodzinnego, o ile nie dzieje się
krzywda domownikom261.
257 PK, s. 378. Jak pisał: „Równość małżonków wobec prawa jest nie tylko środkiem zastosowania
sprawiedliwości do ich wzajemnych stosunków w celu zapewnienia im szczęścia, ale zarazem jedynym
sposobem uczynienia z domu szkoły moralności w wysokim znaczeniu. (...) Mieliśmy moralność nie
wolniczą, moralność rycerską i wspaniałomyślną; teraz przyszła kolej na moralność opartą na sprawied
liwości”, PK, s. 326, 327. Zob. E. Anderson, John Stuart Mill, s. 345-350, która interpretuje Millowskie
małżeństwo partnerskie (companionate marriage) właśnie jako jedną z „praktycznych szkół wychowania
uczuć moralnych” („the practical schools of sentimental education”), obok demokracji i związków pra
cowniczych, potrzebnej, by krzewić życzliwość wobec ludzi postrzeganych jako równych sobie.
258 Podobnie jak dziewczęta i chłopców w dziedzinie wychowania i kształcenia, zob. J. Locke, Myśli
o wychowaniu (§ 9 i 47); Letter to Mrs Clarke, February 1685, [w:] J.L. Axtell (red.), The Educational
Writings o f John Locke, s. 344; por. L. Ward, John Locke and Modern Life, s. 167-168.
259 Mill, jak wiemy, nie był zwolennikiem powszechnego prawa wyborczego, ale walczył o przy
znanie tego prawa osobom piśmiennym i płacącym podatki bez względu na płeć. Jak pisał w On Liberty
(s. 116), samo zrównanie ich w prawach wyborczych jest czynnikiem zmieniającym ich ogólną sytuację,
dając poczucie bycia obywatelem, podnosząc ich pozycję społeczną, podstawę ubiegania się o równo
uprawnienie w innych dziedzinach życia, łącznie z rodzinną.
260 Mill kończył esej Poddaństwo kobiet mocnymi słowami o szkodzie wyrządzanej „połowie rodu
ludzkiego przez odmówienie jej praw i pozbawienie najszlachetniejszego zadowolenia z realizacji wro
dzonych pragnień, co stanowi podstawę osobistego szczęścia” (s. 383).
261 Dla zilustrowania stopnia ograniczenia w prawach cywilnych kobiet i w ich konsekwencji spo
łecznego przyzwolenia na naganne praktyki w życiu rodzinnym Anglii drugiej połowy XIX wieku można
tu wspomnieć o nieposiadaniu przez żony prawa dysponowania własnym majątkiem, o nikłej możliwo
ści obrony przed maltretowaniem i poniżaniem ze strony męża, o niemożności decydowania o losach
swych dzieci bez zgody męża (ale nie na odwrót), o czym pisał sam Mill, zob. PK, s. 313-316; zob. też
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Obraz kobiety w roli matki i żony czasów wiktoriańskich kreślony przez Milla
w Poddaństwie kobiet różni się od dzisiejszego, miejscami wybrzmiewa anachro
nicznie, co nie oznacza, że wszystkie jego postulaty udało się zrealizować. Nawet
jeśli znikają same prawne przeszkody w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn, to
i tak mamy do czynienia z oznakami nierówności w praktyce życia, czy to publicz
nego, czy prywatnego, bo stoi za nimi długowiekowa tradycja, utrwalone stereotypy
i wzory zachowań. Warto więc wglądnąć w te fragmenty analiz Milla, które wydają
się oddawać wciąż żywe i aktualne ślady poddania kobiet władzy mężczyzn, po to
by zbadać, jak odbijają się one w interesującej nas tu sferze wychowania i kształce
nia, na ile się w tym procesie uaktywniają i jakie skutki wywołują. To, co opisywał
jako zastaną pozycję społeczną kobiet angielskich drugiej połowy XIX wieku, dziś
z pewnością dałoby się odnaleźć jeszcze w wielu zakątkach świata, a mieszkańcy
rozwiniętych demokracji liberalnych mogą weryfikować, na ile udało się stan pod
daństwa kobiet przekroczyć. Wychowanie tamtych czasów przygotowywało kobiety
do roli posłusznej żony, współgrało z tym restrykcyjne prawo i utrwalone praktyki
nagradzające subordynację, stan zależności, pokorność i niewybijanie się ponad po
ziom mężczyzn, a potępiające jako nieskromne wszelkie przejawy niezależności czy
to w myśleniu, czy w działaniu, odbierającej kobiecie walor cnotliwości. Kobieta po
kazująca się sama w miejscu publicznym przejawiała niepoprawność w zachowaniu,
wzbudzając podejrzenie o brak przyzwoitości, jej wartość potwierdzała obecność
przy niej opiekuna - najpierw ojca, później męża. Poddanie się męskiemu kierow
nictwu i opiece dawało poczucie bezpieczeństwa, ale utrwalało serwilizm, bierność
i reaktywność w postępowaniu. Nawet najwyższe walory przejawiane przez sługę
zwykle bywają podszyte poczuciem niższości budowanym przez stosunek podległo
ści panu. Dziedzina, w której kobieta mogła czuć się doceniona, a nawet zachowywać
przewagę nad mężczyzną, to przypisywane jej i wymagane od niej cnoty moralne,
jednak z wydatnym uszczerbkiem i niedowartościowaniem w dziedzinie umysłowej.
Tak wychowywana i tak siebie prezentując, kobieta ułatwiała utrwalanie stereotypów
na swój temat właśnie jako niższej, poddanej istoty, co współgrało z zaniżaniem tak
że jej własnej samooceny, uczyło ponadto hipokryzji, skrytości i udawania. Mill był
świadomy, jak negatywny wpływ wywierało powierzanie matce, samej wychowanej
do roli poddanej, gros obowiązków związanych z opieką i wychowaniem potom
stwa; stanowiło to najprostszą i najskuteczniejszą metodę powielania i utrwalania
wzoru patriarchalnych relacji w kolejnym pokoleniu i wnoszenia takiej mentalności
do kultury i obyczajów, a także do sfery publicznej262. Arystokratyczny liberalizm,

J. Hołówka, Wstęp, [w:] J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, s. 31. Argumenty za
legalizacją rozwodu znajdujemy u Milla w Lib, s. 114-115, z odwołaniem do W. von Humboldta (Ideen
zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen, 1792; wydanie angielskie 1854
oraz w PPE, s. 953-954).
262 Istnieje długa tradycja utyskiwania na poziom wychowania młodego pokolenia z powodu powie
rzania tego dzieła kobietom, przez wieki pozbawionym praw obywatelskich oraz możliwości wszech
stronnego rozwoju i kształcenia, a jednak obciążanym takim odpowiedzialnym zadaniem (zob. F. Fénelon, J. Swift, A. Schopenhauer); odsyła to zarazem do starożytnego pierwowzoru pedagoga, którym był
wszak niewolnik, z tą jednak różnicą, że był wykształcony.
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za jakim się opowiadał, znajdował ujście również w opisie rodziny. Według niego
demoralizujące jest uczenie chłopca od najmłodszych lat przekonania, iż „bez żadnej
zasługi, nie zrobiwszy nic jeszcze na świecie, chociażby był najlekkomyślniejszy
i najgłupszy z ludzi, jedynie dlatego, że się urodził mężczyzną, prawo czyni go wyż
szym od całej połowy rodu ludzkiego obejmującej prawdopodobnie osoby, których
istotną wyższość nad sobą co dzień i co godzina odczuwa”263.
Jeśli w polityce mają liczyć się zasługi, a nie urodzenie, to jak długo w rodzinie
będzie podtrzymywane odwrotne przekonanie264, nie sposób zrealizować społeczne
go zamysłu, w którym rządziłaby sprawiedliwość. W ujęciu Milla zmiana społeczna
możliwa jest tylko, o ile równouprawnienie zagości w rodzinach; wtedy dziecko bę
dzie mogło uczyć się szacunku jako postawy przejawianej w odpowiedzi na zasługi
i godne postępowanie, będzie też mogło wzrastać w atmosferze życzliwości, miłości
i zaufania, a nie uniżoności, litości i pogardy265. „Gdyby nigdy istota ludzka nie po
siadała nad drugą innej władzy jak tylko czasowej - pisał Mill - społeczność nie
potrzebowałaby tworzyć wyniosłości jedną ręką, które druga musi równać; wówczas
po raz pierwszy, odkąd człowiek istnieje na ziemi, dziecko uczyłoby się chodzić
taką drogą, jaką iść dalej powinno, i można by mieć nadzieję, że z niej nie zejdzie,
gdy dorośnie. Ale póki prawo silniejszego rządzi samym sercem ludzkości, trzeba
będzie staczać bolesne walki, ile razy zechcemy na równości oprzeć stosunki spo
łeczne, albowiem prawo sprawiedliwości, będące zarazem prawem chrześcijańskim,
nigdy całkowicie nie owładnie najgłębszych uczuć ludzi; nawet kłaniając mu się,
walczyć z nim nie przestaną”266. Mamy więc zarazem główną odpowiedź na pyta
nie, ile mogłoby zyskać dzieło kształtowania istot ludzkich, gdyby było realizowane
w domu, w atmosferze równości i życzliwości, z udziałem kobiet mających równe
prawa z mężczyznami, wykształconych, z możliwością spełnienia zawodowego. Jest
to korzyść w pierwszej mierze dla najbliższych, ale Mill pisze o uwolnieniu kobiet
także jako o wartości dla społeczeństwa, które w swym potencjale umysłowym wy
datnie się z ich udziałem wzbogaca, wręcz podwaja. Dla mężczyzn oznacza to też
nową sytuację, stawania w konkurencji o stanowiska z wykształconymi kobietami,
gdy liczy się osobista zasługa, co Mill nazywa dobrodziejstwem dla męskich umy
słów. Egalitarne społeczeństwo tak długo jest fikcją, jak długo traktuje się kobiety
paternalistycznie i gdy spychane są do podrzędnych ról rodzinnych, społecznych
i zawodowych267.
263 PK, s. 363-364.
264 Zob. PK, gdzie czytamy: „rodzina jest szkołą despotyzmu”, szkołą „posłuszeństwa dla dzieci,
a rozkazywania dla rodziców” (s. 328), gdzie wychowanie moralne odbywa się „pod wpływem siły”
(s. 327).
265 Bardzo mocno wybrzmiewają w tym miejscu słowa Milla z PK: „wszystkie egoistyczne skłonno
ści, bałwochwalstwo dla siebie samego, niesprawiedliwe wywyższanie się nad innych, istniejące w ludz
kości, mają źródło i korzenie swoje w teraźniejszym urządzeniu stosunków między kobietami a mężczy
znami i z nich czerpią największą siłę” (s. 363). I dalej: „póki trwać będzie obecne wychowanie kobiet,
mężczyzna i kobieta bardzo rzadko mogą w sobie znaleźć tożsamość upodobań i pragnień w sprawach
codziennego życia, będącą koniecznym warunkiem szczerej sympatii” (s. 375).
266 PK, s. 365-366.
267 PK, s. 366. Por. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, s. 562-579, o wpływie obyczajów,
w tym o wychowaniu dziewcząt i - szerzej - relacjach między kobietami a mężczyznami na stan ustroju
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Na odrębną analizę zasługująjego uwagi o wpływie kobiet na moralność prywatną
i publiczną. Jeśli powszechnie przyjmuje się ich zasługi w dziedzinie wychowania
moralnego, to czy ich wyzwolenie przyniosłoby społeczeństwu korzyść także na tym
polu? Według Milla zdecydowanie tak, przenosząc zasługi także na szerszy poziom
obywatelskiego zaangażowania. Ale w stanie aktualnym ich uczuciowość i cnoty
współczujące, pozbawione umysłowego wzmocnienia i oświecenia, choć obiektywnie
mają swe łagodzące działanie, a nawet współgrają z męską rycerskością, nie są w sta
nie znaleźć ujścia w godnych szlachetności uczuć zajęciach w cenionych sektorach
życia społecznego i publicznego. Przeszkadzało w tym utrwalone przekonanie, że ko
biety nie interesują się ogólnym dobrem, choć trzeba to przypisać głównie takiemu
ich wychowywaniu i kształceniu, by troszczyły się tylko o najbliższych i o sprawy
prywatne, nie sięgając dalej ani wiedzą, ani doświadczeniem, ani moralnym impe
ratywem. Poza tym, jak podkreśla Mill, ich moralne walory budowane głównie na
podstawie zasad etyki zachowawczej, czyli zakazującej, nie wyzwalają do tak po
trzebnej w skali kraju twórczości i aktywności, wymagającej innych zgoła impulsów
moralnych: odwagi, ducha przedsiębiorczości, wiary w swoje możliwości, myślenia
w kategoriach szerszych powinności niż tylko ochrony i troski o dobro najbliższych.
Mill przyznaje, że jedyna aktywność społeczna, w której kobiety jego czasów
miały swój udział, i to głównie po odchowaniu dzieci, to działalność charytatywna;
w niej mogły przejawić swoje współczucie i zrealizować potrzebę pomocy innym
przez akty jałmużny. Jednak nie oceniał tego humanitarnego zrywu jednoznacznie
pozytywnie (tu wybrzmiewa podobieństwo z myślą Locke’a), wskazując, że jał
mużna przynosi z sobą skutki demoralizujące, oddala od szukania pracy na rzecz
życia z łaski i w stanie zależności od innych. Jego uwaga o miłosierdziu, iż polega
ono „na dopomaganiu ludziom, ażeby mogli sami sobie pomóc, jeśli fizycznie są do
tego zdolni”, wydaje się brzmieć aktualnie również w dzisiejszym kontekście histo
rycznym268. Tak więc ostatecznie walory moralne kobiet mogłyby wydatnie wnosić
wiele dobrego w przestrzeń społeczną, ale potrzebne do tego jest danie im takich sa
mych możliwości rozwoju i edukacji, z jakich korzystają mężczyźni. Mill był zatem
zwolennikiem społecznej i politycznej emancypacji kobiet, przekonany o słuszności
żądań ruchu praw kobiet, wspierając go ideowo, wnosząc, że udział w nim męż
czyzn mógłby pomóc sprawie269. Widział kobiety wykształcone, mające praktycz
ne doświadczenie i obycie, jako realizujące się w cenionych społecznie zawodach,
demokratycznego państwa amerykańskiego drugiej połowy XIX wieku, a także o tym, na ile przesycenie
ambicjami równościowymi obywateli amerykańskich w sferze publicznej przenikało do życia prywat
nego.
268 PK, s. 372.
269 Zob. PK, s. 360-361. Por. G.M. Trevelyan, Historia społeczna Anglii, s. 524-525, 530, który
akcentował wpływ tekstów politycznych Milla na upowszechnianie się w społeczeństwie angielskim
swobody dyskusji oraz ogólnej tendencji do poluzowania kultury konwenansów towarzyskich; wskazy
wał na zmianę kursu również w życiu politycznym i w sferze edukacji: 1867 - poszerzenie praw wybor
czych o warstwy pracownicze w miastach, 1870 - wpowadzenie powszechnej edukacji podstawowej,
w kolejnych latach - zmiany w prawie cywilnym dające kobietom zamężnym swobodę dysponowania
swoim majątkiem, pojawianie się pierwszych żeńskich kolegiów na uniwersytetach, większa dostępność
edukacji wyższej i kariery naukowej nieblokowana przynależnością konfesyjną.
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a dzięki przyznanym im prawom obywatelskim również w formach działalności na
rzecz dobra wspólnego łącznie z polityką, a zarazem jako towarzyszki życia męż
czyzn we wspólnym małżeńskim pożyciu. W rodzinie Mill widział chyba jeszcze
więcej dobrodziejstw z uwolnienia i zrównania w prawach kobiet; wzajemny szacu
nek i życzliwość w relacjach małżeńskich, pobudzanie wzajemne dwóch różnych in
dywidualności złączonych uczuciem, ale bez zawłaszczania, a więc z zachowaniem
poczucia osobistej niezależności tak potrzebnej dla szczęścia, to najlepszy przykład
dla dzieci. Rodzina może zatem stanowić szkołę uczuć moralnych tworzących grunt
pod sprawiedliwe społeczeństwo wolnych ludzi, ale to prawda nawet dziś czekająca
wciąż na upowszechnienie270.
Cała ta kultura familijnego egalitaryzmu nie miała anihilować stosunku dzieci do
rodziców opartego na posłuszeństwie z jednej strony i autorytecie z drugiej, tylko
stawia im wyraźną granicę (podobnie jak czynił to Locke). Dzieci mogą uczyć się
relacji opartych na równości, mając za przykład rodziców, i takie też relacje budować
z rodzeństwem i rówieśnikami; jednak same, tak długo jak stoją za tym obiektywne
racje związane z ich niesamodzielnością, winne są rodzicom posłuszeństwo, choć
z całą tą wpisaną weń czasową warunkowością, a więc wskazaniem na tymczaso
wość, przygotowującą grunt pod relacje poziome. Mill wyraził to jasno, gdy pisał
o prawdziwej cnocie człowieka, iż „polega na zdolności życia jak równy z równym,
bez żądania dla siebie czegokolwiek innego niż to, na co się wszyscy swobodnie
zgodzą; na uważaniu wszelkiego rozkazu jako wyjątkowej konieczności, a w każdym
razie konieczności czasowej”, a następnie o rodzinie, iż życzyłby sobie, „aby była
szkołą uczuć wzajemnej sympatii, życia wspólnego w miłości i równości”, w której
nauczono by się „wszystkich cnót, potrzebnych we wszystkich innych stowarzysze
niach; dzieci znalazłyby wzór uczuć i postępowania, który stałby się dla nich na
turalnym, zwyczajnym, zaszczepiony podczas tego okresu wychowania, w którym
trzeba od nich żądać posłuszeństwa”271. Widać tu wyraźnie liberalny rys tej peda
gogiki, a więc wskazanie na cel wychowania, autonomię rozumnej osoby, który jest
zapowiedzią kresu wychowawczego prowadzenia, kierowania, podporządkowania,
na rzecz samoodpowiedzialności i decydowania o sobie, czyli życia na własny rachu
nek, do czego jest się przygotowywanym przez okres dzieciństwa.
Rodzina w pedagogice klasycznego liberalizmu to centrum życia prywatnego,
chronione przez liberałów przed interwencją państwa czy wścibstwem publiczności,
ale zarazem widzimy, że stanowi ona mocne źródło zdolne zasilać bądź gasić272życie
publiczne, obywatelskie i polityczne. Stawiając na zasady rozumnej i cnotliwej wol
ności, życzliwości i otwartości dla innych, staje się ważnym elementem, siedliskiem
270 Sam Mill przyznawał, że nie liczy, by szybko upowszechniła się w domach prawda, „że jedyną
szkołą kształcącą uczucia moralne jest towarzystwo równych”, PK, s. 326.
271 PK, s. 328.
272 Zob. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997; R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tra
dycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego,
Kraków-Warszawa 1995; K. Wrońska, Chrześcijańskie społeczeństwo obywatelskie wyzwaniem dla p e 
dagogiki chrześcijańskiej, s. 346-362, gdzie rozważa się postaci familizmu w rzędzie hamulców rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
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w tej sieci siedlisk, jaką stanowi społeczeństwo obywatelskie273, na tle którego pań
stwo jawi się jako potrzebny aparat prawa, ale ograniczony w swych kompetencjach
na tyle, by chronił prawa, lecz nie hamował samoorganizacji i przedsiębiorczości
obywateli. Wychowanie, za które odpowiada przede wszystkim rodzina, to w myśl
klasycznego liberalizmu zadanie dobrze wykonane, o ile przygotowuje do samo
dzielnego, rozumnego i nieegoistycznego życia, daje przykład, jak dbać, jako osoba,
o swoją własną rodzinę, ale też jak angażować się, jako obywatel, w życie lokalnej
społeczności i stawać się jej częścią, jak wspierać tych, którym gorzej się powodzi,
jak ubiegać się o swoje prawa oraz jak współtworzyć, jako homo politicus, szerszą
wspólnotę polityczną własnego narodu także w ramach porozumień i sojuszów z in
nymi politycznymi organizmami.

5. Osoba wychowawcy i jego metoda
Od pedagogiki oczekuje się wypracowania metody wychowania i zakreślenia syl
wetki wychowawcy. Po omówieniu głównych celów wychowania (co?) i środowiska
wychowawczego (gdzie?) proponuje się, by właśnie tym wątkiem (jak?) zakończyć
rekonstrukcję pedagogiki klasycznego liberalizmu. Na tym polu Locke znów wyraź
nie odcisnął swój ślad, bowiem gros uwagi skupił na wychowaniu dziecka, weryfiku
jąc w praktyce jako wychowawca własne zamysły pedagoga teoretyka. Mill, podkre
ślając głównie wagę zabiegów samokształceniowych i przez całe życie sprawdzając
się przede wszystkim w roli filozofa, pisarza, myśliciela, dzielonej z rolą urzędnika
służby publicznej, a później uzupełnioną o działalność parlamentarną, bez doświad
czenia typowo pedagogicznego, ten praktyczny temat pozostawił bez większego
wglądu. Pozostańmy więc przy paradygmacie rozwiniętym przez Locke’a; wydaje
się to dobrze ilustrować ogólną tezę liberalizmu, głoszącego potrzebę wychowania
w okresie życia poprzedzającym dorosłość, gdy jest to regulowane powinnością tro
ski dorosłych o dzieci. Siłą rzeczy wypracowuje się wtedy właściwą metodę, inte
gralnie związaną z działaniem wychowawczym, później - w procesie samorozwoju
- rzecz oddając w ręce samych zainteresowanych, szukających własnych dróg pracy
nad sobą, samodoskonaleniem, wypracowujących własny sposób kierowania swym
życiem, obywając się bez wskazań pedagogów. Na polu edukacji dorosłych rów
nież nie zabrakło metodycznych uwag Locke’a (wszak uczymy się przez całe życie),
a niemała ich część zdaje się zachowywać walor do dziś, tym bardziej jeśli uzupeł
nione zostaną pomysłami Milla.
John Locke sprawdził się w roli wychowawcy, nauczyciela i opiekuna doskonale,
o czym świadczą najpewniej usilne zabiegi przyjaciół, by jego uwagi o wychowaniu
273 By przywołać określenie M. Walzera z tekstu Spór o społeczeństwo obywatelskie, [w:] Ani książę,
ani kupiec: obywatel, s. 94. Można też zaryzykować sformułowanie G. Himmelfarb (Jeden naród, dwie
kultury, tłum. P. Bogucki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 47) nazywają
cej społeczeństwo obywatelskie „gniazdem cnót”, w którym autorka umieszcza także rodzinę i bada jej
wpływ na stan owego gniazda, choć wypowiada się jako krytyk liberalizmu.
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- pierwotnie spisywane w listach - wydać jak najszybciej drukiem i upowszechnić.
Posiadał łagodne usposobienie, stąd jego sposób budowania relacji z wychowankiem
nie mógł opierać się na wszechwładnej naówczas rózdze i dyscyplinie, a raczej na
osobistym przykładzie i przekonywaniu do nauki własną pasją, pracowitością i sta
rannością w zgłębianiu wiedzy, co dziś określamy mianem taktu pedagogicznego274.
Przez całe życie interesował się losami swych wychowanków, podtrzymując z nimi
i ich rodzinami stały kontakt, co dokumentuje bogata korespondencja oraz opraco
wania biograficzne. Spróbujmy więc odtworzyć wizerunek dobrego wychowawcy
i trzon metody pedagogicznej, którą sam stosował i zalecał do realizacji w praktyce.
Kreśląc jego sylwetkę, miał na myśli prywatnego wychowawcę domowego (tutora),
względnie rodzica, a nie nauczyciela szkolnego275. Ten drugi pracuje z konieczności
z gromadą dzieci i nie jest w stanie dopełnić podstawowego wymogu związanego ze
starannym wychowaniem, jakim jest indywidualne podejście do dziecka i czas mu
poświęcony. Zrażony do instytucji edukacyjnych przez swoje negatywne doświad
czenie wyniesione i z Westminsteru, i z Christ Church, uznawał za najlepszą indy
widualną formę pracy z dzieckiem, sam w takiej roli występując. Uwagi kierował do
zamożnej części społeczeństwa, dla której kwestie finansowe nie grały roli, przeko
nywał więc, że warto włożyć niemało trudu (i kapitału) w znalezienie odpowiedniej
osoby (porównywalnego z poszukiwaniem żony dla swego syna), by sprostała tak
odpowiedzialnemu zadaniu, jakim jest wzrost duszy i uformowanie charakteru dziec
ka. Niekoniecznie reprezentację takich osób kojarzył ze środowiskiem pedagogicz
nym typowym dla swej epoki, nie wystarczy bowiem wykształcenie, rozumiane jako
wiedza z książek, i rozwaga. Prócz wiedzy opiekun dziecka powinien mieć łagodną
naturę, życzliwość, dobroć, wyróżniać się zdolnościami i zaletami zarówno osobo
wościowymi, jak i moralnymi, tak by stanowić dla wychowanka wzór do naślado
wania, mieć nienaganne maniery i obeznanie w świecie. Można nawet sądzić, że
ponad wiedzę przedkładał w nim takie moralne cnoty, jak: umiarkowanie, wstrze
mięźliwość, delikatność, pracowitość czy roztropność, o które zarazem zabiegał, by
wzbogaciły charakter dziecka276. Nie dziwi więc wymóg, by wychowawca oddzia
ływał swym osobistym przykładem, a nie presją oraz by objawiał swą życzliwość
i szacunek dla dziecka.
Zadaniem wychowawcy miała być dbałość o zdrowie i hart ciała, a równolegle
0 wyposażenie wychowanka w te przymioty ducha, które uzdolnią go do odróżniania
dobra od zła, kierowania się w działaniu głosem rozumu mającym na uwadze praw
dziwe szczęście, a nie zaspokajanie chwilowej przyjemności, a więc z uwzględnie
niem dobra i pożytku innych ludzi, dbałość o dobre imię i obawę przed zhańbieniem,
a także o wyposażenie w przymioty rozumu, objawiające się samodzielnością i kryty
274 Zob. K. Mrozowska, Wstęp, s. XXXVIII.
275 Półtora wieku później żyjący J.S. Mill nie kończył żadnej szkoły, cała jego rozległa edukacja była
oparta na nauce prywatnej i samokształceniu; idea kształcenia domowego przetrwała i ma zwolenników
do dziś; wydaje się, że Locke mógłby być patronem tego ruchu, choć z jego wskazań chciałoby się ro
bić użytek, na ile to możliwe, także w szkołach publicznych; zob. J. Piskorski (red.), Szkoła domowa.
Między wolnością a obowiązkiem, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011, pokłosie konferencji „Wolność
1 przymus w edukacji”.
276 Zob. MW, § 91-94. Zob. W.M. Spellman, John Locke, s. 91-92.
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cyzmem w myśleniu, by nie popadać w dogmatyzm, przesądy czy serwilizm, i na ko
niec dbałość o cnoty zdobiące, czyli dobre maniery i grzeczność. Prócz tego miał prze
kazać kwantum wiedzy i umiejętności praktycznych, na tyle by rozbudzić ciekawość
i uzdolnić do ewentualnych dalszych samodzielnych poszukiwań i badań w wybranej
dziedzinie oraz pożytecznego spędzania wolnego czasu, a także wprowadzić w wie
dzę o świecie i ludziach, by przestrzec przed współczesnymi bolączkami i słabościami
ludzkimi, umocnić w radzeniu sobie z pokusami i przeciwnościami losu. Ponadto
miał za zadanie pilnie obserwować i gruntownie poznać psychikę, zainteresowania,
predyspozycje, a nawet słabości czy wady dziecka, by móc dobrać właściwe środki
do kierowania jego rozwojem i ewentualnego korygowania niedoskonałości natury.
Dziś ta lista stawianych wymagań, można wnosić, wpisała się już w kanon myśle
nia pedagogicznego, ale podobnie jak trzy stulecia wstecz w dalszym ciągu wydaje
się trudna w realizacji, zważywszy na zdominowanie rzeczywistości pedagogicznej
przez oświatę zinstytucjonalizowaną, skupioną wokół zadań kształcenia i umasowioną; pozostaje zatem wciąż w wymiarze idealnego obrazu wychowawcy. Jednak
czytane jako porady dla rodziców, a takie wszak było ich przeznaczenie, zdają się
przypominać i nagłaśniać obowiązki pedagogiczne spoczywające na nich jako na
pierwszych wychowawcach swych dzieci, wobec których, jak pisała K. Mrozowska,
wymaga się niezmiennie „konsekwencji, spokoju i powagi w stosunku do dzieci”.
A jeśli tak, to wedle jej słów „ta właśnie wszechstronność Locke’a, jego bystry zmysł
obserwacyjny, umiejętność wiązania wskazań ogólnych z praktyką życia codzienne
go, odważny krytycyzm w stosunku do otaczającej go rzeczywistości, gorące odczu
cie i zrozumienie dziecka sprawiają, że w Myślach o wychowaniu widzimy nie tylko
cenny dokument historyczny, ale także zbiór uwag, z których niejedna dziś jeszcze
znajduje w nas żywy oddźwięk”277.
Odczytań ogólnej metody wychowania proponowanej przez Locke’a jest w lite
raturze przedmiotu wiele, choć na czoło w ocenie autorki wybija się klasyczne już
stanowisko J.L. Axtella, którego nie sposób nie przywołać w punkcie wyjścia. Mó
wiąc o metodzie wychowania, miał on na myśli zestaw wskazań pedagogicznych
zapisanych w głównej części Myśli o wychowaniu, wypełniających paragrafy od 31
do 132. W interpretacji Axtella był w niej położony nacisk na następujące elementy:
„wyrobienie właściwych nawyków w dzieciństwie, odwołanie do podwójnej zasady:
szacunku i dobrego imienia oraz wstydu i niesławy jako środka dyscyplinowania
dzieci, i dobry przykład ze strony rodziców w miejsce bezbarwnych i słabo pamięta
nych reguł czy napomnień; krytyka kar cielesnych jako przynoszących więcej szkód
niż pożytku; konieczność zostawienia dzieciom swobody i miejsca na chwile ucie
chy, to jest pozwolenie im na bycie dziećmi; i chyba najważniejsza rzecz, mądre
zwracanie uwagi na ich różne temperamenty oraz tempo rozwoju, a tym samym do
stosowywanie programu wychowawczego do dziecka, a nie dziecka do programu”278.
Do tej listy warto jeszcze dodać istotne wskazanie Locke’a, by traktować dziecko
z powagą i szacunkiem, co miało się objawiać choćby w tym, by po pierwsze, nie
277 K. Mrozowska, Wstęp, s. XLIX.
278 J.L. Axtell, Introduction, s. 52.
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wytykać jego błędów publicznie i, po drugie, by uważnie wsłuchiwać się w jego
wypowiedzi, zapytania czy prośby i nie zostawiać ich bez odpowiedzi. Choć uwagi
te składały się na zestaw porad w wychowaniu młodego dżentelmena, jako że były to
wskazania odnoszące się do kształtowania moralnego charakteru dzieci, większość
interpretatorów odczytywała je w kategoriach przekazu uniwersalnego279, a więc za
równo w odniesieniu do wychowania dziewcząt, jak i wbrew społecznym podziałom,
tym bardziej dziś trudno byłoby czytać je inaczej280.
W odczytaniu autorki metoda wychowania, którą sformułował Locke, odbijająca
jego szersze poglądy filozoficzne wraz z koncepcją człowieka jako wolnego i ro
zumnego podmiotu, osoby moralnej i uspołecznionej, której celem jest szczęście,
a gwarantem spełnienia życie w zgodzie z prawem moralnym, da się opisać pod
postacią następujących zasad wychowania. Po pierwsze, indywidualizacja w postę
powaniu z dzieckiem, wymagająca dobrego rozpoznania jego natury i predyspozycji;
po drugie, takt pedagogiczny wyrosły z założenia o godności osoby wychowanka
i jego rozumnej naturze, przejawiający się w szacunku i życzliwości wobec dziec
ka, a służący budowaniu wzajemnych więzi między wychowawcą i wychowankiem
oraz wzmacnianiu poczucia honoru i wstydu; po trzecie, oddziaływanie przykładem
osobistym, a nie presją z pozycji autorytetu, bądź przepisami i werbalizmem, a więc
uczenie, podprowadzanie, angażowanie, wyjaśnianie, a nie rozkazywanie i wtłacza
nie; i po czwarte, rozważne dysponowanie środkami wychowawczymi (w tym karami
i nagrodami), tak by: rozbudzały, a nie gasiły naturalną w dziecku ciekawość i pęd do
wiedzy; podnosiły i motywowały do doskonalenia własnej natury, rozwijania zdol
ności, kształtowania dobrych nawyków i umiejętności, a nie pomniejszały i nazna
czały; uczyły samodzielności w myśleniu i działaniu, a nie biernego podporządko
wania się i konformizmu. Jak ma się to przejawiać w praktyce? Różnie, w zależności
od tego czy poruszamy się w przestrzeni kształtowania charakteru moralnego, czy
kształcenia umysłowego dziecka.
Jeśli sztuka wychowania zawiera się w umiejętności godzenia wolności dziecka
z kierowaniem go w stronę tego, co rozumne i dobre (czyli samodyscypliny), to nie
ma innego ważniejszego zadania stojącego przed wychowawcą jak wpojenie dziecku
miłości do takiego właśnie rozumnego i dobrego postępowania, a zarazem rozbu
dzenie w nim poczucia honoru i wstydu, dbałości o dobre imię oraz wrażliwości na
pochwałę i naganę, szacunek i niesławę. Podsycanie w dziecku takich motywacji
wynika z postulatu szanowania osoby dziecka i traktowania go jak istoty rozumnej
i pragnącej wolności. Wszelkie zachowania naganne podlegające karze Locke kon
sekwentnie poddaje więc temu porządkowi, proponując gradację kar od zdziwienia,
przez zawstydzanie (ale nigdy upokarzanie), napominanie, naganę aż po rózgę, ta
jednak jest środkiem najgorszym i ostatecznym, gdy wszystkie inne zawiodły, a dziec
ko przejawia ślepy i tępy upór w podtrzymywaniu złego nawyku, który należy zła
mać, bo nie ma on nic wspólnego z rozumnością. Generalnie jednak surowe kary,
279 Już P. Coste, tłumacz dzieła na język francuski, taki mu nadał wydźwięk we wstępie do pierwsze
go wydania w 1695 roku, zob. J.L. Axtell, Introduction, s. 52-53.
280 Takie stanowisko reprezentują m.in.: P. Gay, W.M. Spellman, J.W. Yolton, J.S. Yolton, P. Schouls,
L. Ward.
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w tym kary fizyczne, przynoszą więcej złego niż dobrego; dziecko pod ich wpływem
może faktycznie ze strachu przed karą nie popełni kolejny raz zabronionego czy
nu, ale czy wpoi mu się w ten sposób miłość do cnoty? Wydaje się to niemożliwe,
a Locke powie z przekonaniem, że „dzieci, które najbardziej karano, rzadko stają się
najlepszymi ludźmi”, bowiem ich dusze karleją, tępieją i zamykają się w sobie281.
To samo założenie o godności dziecka i jego poczuciu honoru nie pozwala też karać
go w obecności innych, ze względu na związane z tym upokorzenie (czasem nawet
założone jako dodatkowa bolesność kary), czego skutek jest odwrotny do zamierzo
nego, nie naprawia bowiem, a tylko utrwala dziecko w złym i nastawia negatywnie
do samej postulowanej czynności czy postawy, której się sprzeniewierzyło, rodzi
skrytość, zaciętość, fałsz i obłudę, cechy charakterystyczne dla resentymentu czy
postawy negacji społecznego porządku282. Ta uwaga jest nad wyraz celna i warta
uwzględniania w pracy każdego pedagoga, któremu wszak chodzi o wzrost moralny
dziecka, o wzbudzenie pozytywnej motywacji do dobrego życia, a nie tylko o trzyma
nie straży i powstrzymywanie przed złem. Nagradzanie z kolei to obecność pochwał,
uznania i aprobaty wobec zachowań i postaw dziecka, te więc dobrze jest stosować
często i w obecności innych. Ale i w tej dziedzinie należy kierować się względami
moralnymi, te zaś wskazują, by nie nagradzać materialnie (a więc np. cukierkami
czy zabawkami) za cnotę, ta bowiem powinna głównie przemówić do wewnętrznego
poczucia godności i honoru i stąd czerpać satysfakcję, w przeciwnym razie można
uzyskać samą zewnętrzną zgodność z normami moralnymi, niejako kupioną kolejną
zmysłową gratyfikacją, ale bez wewnętrznego przekonania, wymagającego miłości
honoru i cnoty283. Jest to częsta praktyka stosowana przez dorosłych chcących w ten
sposób, jak to ujmuje Locke, panować nad dziećmi, wywołując w nich przyjemności
bądź przykrości cielesne, ale w ten sposób przyczyniają się oni „jedynie do zwiększe
nia i wzmocnienia tych skłonności, które mamy za zadanie stłumić i opanować”284.
Wiedząc, jak ważnym motywem ludzkiego działania jest liczenie na doznanie
przyjemności, Locke, jako wnikliwy obserwator dzieci, nie rezygnuje całkowicie
z uwzględniania tego motywu w pracy z dziećmi, ale dostrzega atut przyjemności
czerpanej z pochwały, z posiadania dobrej opinii i cieszenia się zaufaniem w oczach
osób znaczących, wprzęgając ją w służbę cnoty. W ten sposób, przekonywał, dzięki
wpojonej wrażliwości na pochwałę i uznanie, można w dziecku zaszczepić każdy
dobry obyczaj, a wyplenić wszystkie wady. By zachować duszę dziecka żywą, czyn
ną i wolną, warto też sprawiać mu tak po prostu przyjemności, ale nie w znaczeniu
spełniania jego zachcianek i nie dla nagrody, a bardziej dla wyrażenia przywiązania
i pozytywnych uczuć wiążących darzącego z obdarowywanym; warto też zadbać
o aranżowanie sytuacji wychowawczych w taki sposób, by dziecko miało poczucie,
że podejmuje daną pożyteczną aktywność z własnej inicjatywy i chęci, w tym licząc

281 MW, § 43.
282 Zob. S. Kunowski, Wartości w procesie wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2003, s. 76-107; H. Pohoska, Wstęp, s. 24.
283 Zob. J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 19-20.
284 MW, § 55.

214

Pedagogika klasycznego liberalizmu w dw ugłosie John Locke i John Stuart Mill

na uznanie i szacunek, a nie pod presją. Jak pamiętamy, tę zasadę zalecał stosować
szczególnie mocno w nauczaniu, które w całości miało być podporządkowane zasa
dzie dobrowolności i zainteresowania, największą bowiem sztuką, pisał, jest tak po
kierować dziećmi, by „każde ich zajęcie było dla nich rozrywką i zabawą”285. By nie
mnożyć kar, optował za jak najmniejszą ilością norm czy przepisów, ale za to ściśle
przestrzeganych, natomiast wszelkie przewinienia nieumyślne wynikające z roztar
gnienia i dziecięcej nierozwagi radził traktować łagodnie, w duchu wielkoduszności
i wybaczenia, z wyczuciem, czyli taktem pedagogicznym.
Odwołanie do potrzeby uznania i zasługiwania na pochwałę oraz do obawy
przed wstydem i niesławą znajdowało pełne zastosowanie także w sferze dobre
go wychowania, czyli uczenia dziecka dobrych manier i poprawnego zachowania
w towarzystwie. W ujęciu Locke’a kryło się za tym coś więcej niż tylko nabycie
elegancji i gładkości w słowach i gestach, miała to być nauka właściwego zachowa
nia w grupie i w miejscu publicznym, uczenie uprzejmości, grzeczności, łagodności,
szacunku, życzliwości i postaw pokrewnych ułatwiających tworzenie i utrzymanie
przestrzeni międzyludzkiej oraz społecznej w klimacie ładu, harmonii, zaufania i po
rozumienia, właściwego gruntu dla społeczeństwa obywatelskiego. Dziecko pomimo
swej niedojrzałości i nie w pełni rozwiniętych władz woli i rozumu mogło już przeja
wiać takie zachowania, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społecznym, które na
dalszym etapie rozwoju mogło przeniknąć refleksją, kontrolą rozumu i przetworzyć
w wypracowane własne przekonania moralne286.
Krytyka werbalizmu to punkt w pedagogicznym zamyśle Locke’a, który wyraźnie
zaznaczył się zarówno w wychowaniu moralnym, jak i w kształceniu umysłowym.
Podobnie jak w nauce języka, gdy na początku uczymy się mówić nie na podstawie
reguł gramatycznych, ale przez ćwiczenie się w mowie i w kontakcie z żywym języ
kiem, tak moralności - wedle Locke’a - w pierwszej fazie nabywamy, czyli stajemy
się moralni nie przez znajomość reguł rządzących moralnością lecz dzięki przyzwy
czajaniu do zachowań moralnych287. Kształtowanie dobrych nawyków i umiejętno
ści staje się więc pierwszoplanowym zadaniem wychowawcy dziecka w systemie
Locke’a. Dlaczego jednak zabezpieczać się nawykiem, skoro tym, co Locke stawia
nad wszystko inne w człowieku jest rozum, jego przyrodzona władza? Rozum i na
wyk dają się u niego pogodzić z kilku powodów: po pierwsze dlatego, że ćwiczenie
nawyków przypada na czas dzieciństwa, kiedy władanie rozumem i wiedza znajdują
się w stadium kształtowania i rozwoju, a pozostawienie dziecka bez kierownictwa
i opieki mogłoby przyczynić się do zdeprawowania jego natury288; po drugie dlatego,
że często w praktyce rozum przegrywa z wolą kierującą w inną stronę (o czym za
świadczają maksymy Owidiusza i św. Pawła); po trzecie, posiadanie rozumu nie jest
285 MW, § 63.
286 Na tę część wychowania zwrócił uwagę L. Ward, wskazując, iż odwołanie do szacunku i życz
liwości, nie wywyższania się, nie lekceważenia innych, obecne w postulatach dobrego wychowania, to
zasady, które stanowią zarazem trwały i pewny grunt pod budowę społeczeństwa ludzi sobie równych.
Zob. tegoż, John Locke and Modern Life, s. 187-188. Jest to wątek, do którego nawiąże później J.S. Mill.
287 Zob. J.W. Yolton, J.S. Yolton, Introduction, s. 20.
288 Zob. DTR2, § 63.
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równoznaczne z jego używaniem, wymaga ćwiczenia się w czynnościach rozumu, co
nie jest powszechne; i po czwarte w końcu, nawyk pozwala odciążyć rozum w jego
funkcji kontrolowania pragnień i namiętności. Celem powtarzania jednej czynności
jest to, by w postaci przyzwyczajenia stała się dla dziecka czymś naturalnym (jego
drugą naturą); sztuką w rękach wychowawcy jest dodatkowo sprawić, by samo jej
ćwiczenie było dla dziecka atrakcją. Stawiając na kształtowanie dobrych nawyków
zabezpieczających przed uleganiem pragnieniom, namiętnościom, afektacji, Locke
przekazał zarazem sygnał, że moralność jest ściśle złączona z rozumem, ten zaś ma
mieć władzę nad uczuciami i namiętnościami, a nie być ich sługą. Ktoś, kto rości so
bie prawo do bycia istotą rozumną, daje się przekonać tylko oczywistej racji i mocy
jasnych argumentów; wszystkie inne względy byłyby fałszywe i nieprzystojne dla
takiej osoby289.
Jedną z interpretacji tej Locke’owskiej szkoły myślenia, w której próbuje się łą
czyć racje rozumu z ćwiczeniem nawyków, zaproponował Peter Schouls, rozpisując
ją do postaci czterech wskazań, niejako etapów wychowania, prowadzących do celu,
jakim jest autonomia jednostki290. Wedle autora Reasoned Freedom na początek cho
dzi o to, by poddać pod kontrolę pragnienia i upodobania dziecka, stąd odwołanie do
posłuszeństwa wobec dorosłych (występujących w roli rozumnych wychowawców),
potem przychodzi kolej na poddanie pragnień pod osąd rozumu291, a następnie na
wpojenie zasady połączonej z ćwiczeniem nawyku, iż o spełnieniu przyjemności ma
decydować fakt, czy kieruje ona ku prawdziwemu szczęściu, czy też nie; a jeśli nie, to
powinno się jej odmówić. Jako że dziecko nie potrafi jeszcze o tym samo trafnie roz
strzygać, ostateczny wybór, czy zezwolić na daną przyjemność, czy ją zakazać bądź
odroczyć, powinien należeć do rodziców. Podporządkowaniu zaś ich woli powinna
służyć wykształcana u dzieci potrzeba dbania o dobre imię i zasługiwania na szacu
nek i akceptację. Tak rozpisany proces wychowania służy osiągnięciu celu, jakim
jest autonomia. Gdyby zaś dzieciom ustępować, a więc folgować ich pragnieniom, te
nie wykształciłyby w sobie wolności, a jedynie podległość własnym upodobaniom.
Można w tym miejscu podeprzeć się Locke’a definicją wolności, wedle której jest
to „moc działania albo niedziałania zależnie od tego, jak umysł zdecyduje”, a także
przypomnieć inny ustęp, już z Myśli o wychowaniu, iż „kto nie jest przyzwyczajony
do poddawania swej woli rozumowi innych, kiedy jest młody, z trudnością będzie
słuchał lub poddawał się własnemu rozumowi w wieku, gdy może z niego robić
użytek”292. W interpretacji P. Schoulsa można więc odczytywać obecność przymusu
(zewnętrznego) w przestrzeni wychowania jako środka, tj. ćwiczenia się w naby
waniu umiejętności poddania się kierownictwu własnego rozumu, czyli osiągania
autonomii. Wychowanie staje się tu doświadczalnym polem w nauce stawania się
panem siebie (to self-mastery), gdzie zostaje zachowane miejsce dla odpowiedzial
nych opiekunów, roztropnie czuwających i wydzielających taki obszar wolności do
289 Zob. MW, § 189.
290 P. Schouls, Reasoned Freedom, s. 207-225.
291 Zgodnie z „zasadą wszelkiej cnoty i doskonałości”, która „polega na możności powstrzymywania
się od zaspokojenia naszych własnych pragnień, tam gdzie rozum tego nie dozwala”, MW, § 38.
292 RDRL II, § 21 oraz MW, § 36.
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zagospodarowania przez dzieci, by odpowiadał on ich umiejętności panowania nad
własnymi skłonnościami293.
Metoda wychowania sformułowana w Myślach o wychowaniu i rozpisana głów
nie na użytek kształtowania moralnego charakteru dziecka miała mieć swoje za
stosowanie także w procesie umysłowego kształcenia dziecka. Locke poświęcił
tej sprawie ostatnią część poradnika dla rodziców; prócz tego jednak w roli do
pełnienia koncepcji pedagogicznej występuje tu także tekst O właściwym używa
niu rozumu294. Interpretowany jest on jako dalszy ciąg wskazań na temat ćwiczeń
w doskonaleniu umiejętności rozumienia, przewidzianych już nie dla dzieci, ale
dla młodzieży i dorosłych jako zadanie rozpisane na całe życie człowieka. Jeśli
w wychowaniu moralnym Locke’owi chodziło o rozmiłowanie dziecka w cno
cie, to w wychowaniu umysłowym i samokształceniu - o gorliwe zaangażowanie
w służbie prawdy295. Za „mistrzostwem” w cnocie kryło się ostatecznie panowanie
rozumu nad wolą, czyli wolność, czemu służyła wprzęgnięta w proces wychowania
metoda z odwołaniem do potrzeby uznania i chronienia się przed niesławą oraz
przyzwyczajanie (habituation) do dobrego postępowania. Nie udałoby się tego
celu osiągnąć bez właściwie prowadzonego kształcenia umysłu (Learning), tak by
nauczyć poprawnego rozumowania, przyzwyczaić do wysiłku umysłowego i osiąg
nąć cel w postaci samodzielności myślenia, czyli kierowania się własnym rozu
mem296. Dopiero mając zabezpieczenie w tak mocnych fundamentach: moralności
i rozumie, Locke nie obawiał się postawić na wolność człowieka.
Jak rzecz ujął Władysław M. Kozłowski, Locke rozwijał nie tyle koncep
cję kształcenia, ile uczenia się; cała praca tutora polegać wszak miała nie na jed
nostronnym przekazie wiedzy i jej egzekwowaniu (jak to najczęściej przebiegało
w nauczaniu szkolnym), lecz na zaciekawianiu, pobudzaniu do samodzielnej pracy
i studiów nad danym przedmiotem, opierając się na podstawach wiedzy poznanych
z udziałem nauczyciela297. Jednak o ile w wychowaniu moralnym grało rolę odwo
łanie do posłuszeństwa, o tyle w procesie uczenia się Locke nie przewidywał w za
sadzie żadnego przymusu. Przyzwyczajanie do myślenia, do wysiłku poznawczego
nie może być wynikiem zewnętrznego nakazu, a tylko pochodzić z naturalnej dla

293 W ujęciu W.M. Kozłowskiego, „posłuszeństwo starszym jest tylko szkołą przygotowującą do
posłuszeństwa sobie, tj. do wyzwolenia się z niewoli popędów i uczuć”, jest więc właściwie pojętym
wychowaniem moralnym, w oparciu o teorię wolności, które polega „na wprowadzeniu między pobudką
a czynem składnika rozwagi, myślenia”; zob. tegoż, Stanowisko Locke’a w historii pedagogiki..., s. 12.
294 Zob. w odrębnym wydaniu O f the Conduct o f the Understanding, red. P. Schuurman, lub łącznie
z Some Thoughts Concerning Education, red. R.W. Grant, N. Tarcov.
295 Zob. R.H. Quick, Essays on Educational Reformers, s. 220; The Continuum Companion to Locke,
red. S.-J. Savonius-Wroth, P. Schuurman, J. Walmsley, Continuum, London-New York 2010, s. 137-138.
296 W.M. Kozłowski, Stanowisko Locke’a w historii p ed a g o g iki., s. 12-13, dostrzega u Locke’a
w tym miejscu „sokratyczne dążenie: nauczyć myśleć samodzielnie”, a wykształcenie zostaje u niego pod
niesione „do misji kształcenia siebie samego”. W prostej linii nawiąże do tego później J.S. Mill.
297 Jak pisał w O właściwym używaniu rozumu: „zadaniem wychowania (...) nie jest w moim rozu
mieniu doprowadzenie wychowanków do doskonałości w jednej z nauk, lecz takie otwarcie i przygoto
wanie umysłów, iżby jak najlepiej mogły objąć każdą dziedzinę wiedzy, której studiowanie rozpoczną”,
s. 547-549.
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dziecka ciekawości świata i z wewnętrznego impulsu wiedzionego indywidualnymi
zainteresowaniami, choć prowadzonego z pomocą nauczyciela. W Myślach o wycho
waniu zwraca uwagę na podstawowe zasady dydaktyczne, pomocne w kierowaniu
nauką dziecka w dzieciństwie298, akcentuje też wagę takich środków, jak: zabawa,
zachęta, rozmowa w powiązaniu z zainteresowaniami i predyspozycjami dziecka,
w oparciu o dane doświadczenia, stanowiących właściwy zestaw metodyczny (nie
licząc pomocy dydaktycznych) sprzyjający i motywujący do efektywnego uczenia
się i rozwoju umysłowego, w miejsce narzucanych zadań do wykonania i w myśl
odgórnych przepisów. Z kolei w O właściwym używaniu rozumu pojawiają się wska
zania wokół doskonalenia władz umysłowych na dalszym już etapie rozwoju, jako że
słabości i wady umysłu to często spotykana bariera rozwoju człowieka bez względu
na wiek. Tu wielką wagę przywiązywał Locke do nauki matematyki, a także do lek
tury zwartych tekstów, najlepiej w wersji oryginalnej, przyzwyczajających umysł do
logicznego myślenia299. Jak się wyraził: „należymy do gatunku przeżuwających i nie
wystarcza opychać się wielką ilością wiadomości; nie da nam to mocy i posiłku, o ile
tego nie przeżujemy”300. Chodziło więc o taki sposób czytania, by śledzić tok logicz
nego wywodu autora, szukać w nim założeń, sposobu argumentowania i wyciągania
wniosków i tą drogą nabywać umiejętność krytycznego myślenia, a nie tylko zapeł
niać pamięć nowymi informacjami.
Trzy postaci przyzwyczajania (habituation): ćwiczenie poprawnego zacho
wania w przygotowaniu do umiłowania cnoty, uczynnianie umysłu w procesie
uczenia się w dążeniu do prawdy, a także hartowanie ciała - są tą istotną zawar
tością wychowania, w ujęciu Locke’a, kształtującą moralną i racjonalną osobę.
Dzięki właściwej metodzie dającej poczucie sprawstwa, samodzielności i braku ze
wnętrznej presji wychowanie może osiągać swój cel, przygotowywać do mądrego
rozporządzania swoją wolnością w dorosłym życiu we wspólnocie z innymi ludźmi
tak w sferze prywatnej, jak i w szerszym wymiarze życia - w ramach budowania
z innymi społeczeństwa obywatelskiego. Posłuszeństwo rodzicom obecne w wy
chowaniu miało zostać przekute w wolność jako autonomiczną władzę kierowania
sobą (posłuszeństwo) w zgodzie z prawem rozumu.
Jest to na tyle kompletna i systematyczna metoda wychowania, że można by ją
traktować jako gotową wykładnię działania pedagogicznego (i tak też długo była
traktowana na obszarze anglosaskim), tylko że niniejsza praca z założenia ma wybrzmiewać dwugłosowo. Spróbujmy więc uzupełnić ten wywód uwagami Milla, któ
re już nieraz stanowiły ciekawe dopełnienie myśli Locke’a bądź potrzebną korektę.
298 „[W]e wszystkich (...) dziedzinach nauczania (Instruction) należy troskliwie uważać w stosunku
do dzieci, aby zaczynać od tego, co jest jasne i proste i by uczyć naraz możliwie mało i dobrze im to
wbić do głowy, zanim przejdziesz do dalszego ciągu lub do czegoś nowego w nauce. Podaj im najpierw
jedną prostą ideę i bacz, aby ją należycie uchwyciły i doskonale pojęły, zanim pójdziesz dalej, a wtedy
dodaj kilka innych prostych idei, które z kolei leżą na drodze do tego, do czego zdążasz”, MW, § 180.
Zob. The Continuum Companion to Locke, s. 138, gdzie Locke’a zasady nauczania zawarte w Myślach...
odczytuje się jako przeznaczone już dla dzieci przedszkolnych, a także w wieku szkolnym; zob. podobnie
L.Ward, John Locke and Modern Life, s. 191.
299 Zob. L. Ward, John Locke and Modern Life, s. 196-198.
300 RDRL, s. 547.
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W odniesieniu do wychowania dziecka szedł on raczej za przyjętą wykładnią (która
w dużej mierze była Locke’owską), a więc podkreślał np. wagę wczesnych nawy
ków i ćwiczeń poprawnego zachowania realizowanych przez rodzinę, zachwalał też
wczesną edukację, czyli kształcenie umysłowe dziecka oparte na zaciekawianiu, po
budzaniu do samodzielnych doświadczeń i eksploracji, lektury, a także w rozmowie,
dyskusji, sporze. Nowe cenne uwagi Milla odnosiły się głównie do etapu samowy
chowania, ale można je przenieść na grunt wychowania dziecka. Trudno je pomi
nąć, bo uzupełniają metodę Locke’a o potrzebny składnik, którego brak dostrzegali
wszyscy komentatorzy. W skrócie można go nazwać upomnieniem się o ożywienie
sfery emocjonalnej człowieka, równolegle do aktywności rozumu i kształtowania
siły woli. Racjonalna myśl Locke’a skupiała się na władzy rozumu skutecznie kieru
jącego wolą; podobne nastawienie prezentował James Mill. W ujęciu J.S. Milla rów
nie ważnym zadaniem stanie się rozwijanie uczuć, bo jest to ten rezerwuar, poprzez
który w osobie ożywa ważna część jej duchowości, związana z pragnieniami, pasją,
zamiłowaniem (a nie tylko z racją, kalkulacją i świadomością powinności), dająca
przystęp do doświadczenia (przeżycia) doskonałości, mającej moc prześwietlania
także ludzkiego życia i nadawania mu kierunku rozwojowego301. Jaką drogą rozwijać
je i kształtować w sobie, w dziecku?
Dla Milla jest to pole do zagospodarowania w głównej mierze przez sztukę
i kontakt z nią w znaczeniu jej odbioru i własnej twórczości. Właśnie tego składni
ka edukacji w modelu angielskim zawsze brakowało, co Mill wypomniał w swym
Inaugural Address. Odpowiednikiem tego braku w wychowaniu była oschłość, chłód
i rezerwa przejawiana w relacjach między dziećmi i dorosłymi, czego zapis dał z ko
lei w Autobiography. Jeśli więc zadaniem wychowania jest kształtowanie moralnego
charakteru i rozmiłowanie w cnocie, potrzebne, by móc cieszyć się dojrzałą wol
nością, to drogą doń nie może być samo przyzwyczajanie i praktykowanie dobrego
zachowania, ale otwieranie na wzniosłe cele, budzenie pragnienia dotknięcia wiel
kości, doskonałości. Te zaś najobficiej oferuje literatura piękna i - szerzej - sztuka
z jej muzycznym i plastycznym bogactwem form, oddziałujących na uczucia ludzkie,
przenikających w głąb duszy wraz z pięknem przeżytej formy302.
Włączając te wskazania do ogólnej metody wychowania wypracowanej przez
Locke’a, którą tu opisaliśmy w postaci czterech zasad wychowania: indywiduali
zacji, taktu pedagogicznego, oddziaływania przykładem osobistym i rozważnego
dysponowania środkami wychowawczymi, uzyskujemy zarazem ich rozszerzenie
o odniesienie do sfery emocjonalnej dziecka. Wraz z nią prezentowana tu metoda
wychowania staje się pełniejsza i bardziej reprezentatywna dla pedagogiki klasycz
nego liberalizmu, a wychowanie do rozumnej wolności w wersji Locke’a otrzymuje
drugie imię w postaci wychowania do twórczo przeżywanej wolności w wersji Milla.
301 Podobnie argumentował A.A.C. Shaftesbury, przekonując do wyboru drogi virtuoso, smakujące
go życie, szukającego w nim harmonii i wzniosłości w kontakcie z pięknem natury, zob. M. Ossowska,
Myśl moralna angielskiego oświecenia, s. 146-149.
302 Mill daleki był od deprecjonowania zasług filozofii w kreśleniu ideału doskonałości, chodziło
mu jednak o wyjście poza dominujący w wychowaniu i edukacji intelektualizm oparty na racjonalnych
argumentach i włączenie doń doświadczeń estetycznych z odwołaniem do uczuć.

Podsumowanie
AKTUALNOŚĆ PEDAGOGIKI KLASYCZNEGO
LIBERALIZMU I JEJ TWÓRCZA OBECNOŚĆ
WE WSPÓŁCZESNYM DYSKURSIE PEDAGOGICZNYM
I FILOZOFICZNYM

Liberalny dwugłos o wychowaniu, który tu został przywołany i połączony siecią re
lacji, choć myślicieli oddziela duży, półtorawieczny dystans czasu, wybrzmiewa jako
pulsujący i wzajemnie się uzupełniający, tworzący bogatą i zróżnicowaną całość.
Czy w obliczu kolejnego interwału czasowego, który dziś stawia nas w podobnym
oddaleniu, tym razem wobec autora On Liberty, mamy podstawy do wnoszenia, że
ów zbiór idei nazwany pedagogiką klasycznego liberalizmu jest w dalszym ciągu
aktualny i może uzyskać kolejne rozwinięcia, czy też jest tylko odnotowaniem histo
rycznych przeszłych znaczeń bez związku z nowoczesnością i jej wyzwaniami? Co
wyróżniało ów klasycznoliberalny zamysł wychowawczy i czy dziś jest miejsce dla
takiej wykładni? Są to pytania w głównej mierze o sposób filozofowania, a w tym ro
zumienia wychowania i edukacji, jaki reprezentowali obaj wyróżnieni tu liberałowie.
W ocenie autorki byli to wolni myśliciele, mistrzowie pióra, erudyci, choć raczej
nieutożsamiający się z kręgiem zawodowych akademików i dydaktyków, broniący
praw wolności słowa, stawiający wartość dążenia do prawdy nad interesy korporacji.
Nie mieścili się też jednoznacznie w wąskich ramach jednej doktryny czy konfesji,
choć bliżej im było zawsze do postępowych frakcji na politycznej agorze, ale bez
zrywania z etosem, obyczajami i normami kulturowymi ich otaczającymi, wpisują
cymi się na trwałe w dorobek cywilizacji. Chciałoby się powiedzieć, że taka właśnie
może jest cecha prawdziwie wierzących w wolność, że będą stać raczej pomiędzy
czy ponad różnymi programami ideowymi, sympatyzując z niejednym z nich, aniżeli
w pozycji wyznawcy jednej orientacji1. Locke i Mill to wybór liberalizmu środka,
między skrajnościami, broniącego się przed zejściem na pozycje dzisiejszego skraj
nego liberalizmu ekonomicznego, jak i przed ścisłym egalitaryzmem ścinającym
i rugującym społeczne przejawy elityzmu i zróżnicowania. Biorąc pod uwagę ich
1 Przypomina to wybór zmarłego rok temu Tony’ego Judta, postrzeganego jako liberała elitystę
jak i egalitarystę, dla którego liberałem była osoba, która „sprzeciwia się ingerowaniu w sprawy innych,
toleruje odmienne poglądy i niekonwencjonalne zachowania” . Zob. tegoż, Źle ma się kraj. Rozprawa
o naszych współczesnych bolączkach, tłum. P. Lipszyc, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, s. 18.
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zainteresowanie sprawą wychowania i edukacji młodego pokolenia, można wnosić,
że właśnie liczenie się z interesami dzieci stanowiło jeden z czynników niepopadania w skrajność, a raczej stania pośrodku i formowania strategii kompromisu. Jeżeli
chce się budować przestrzeń porozumienia między pokoleniem przeszłym a dzisiej
szym, a więc łącząc stare z nowym, czy umiarkowanie i rozwaga nie są taką akuratną
i sprawdzającą się postawą? Mówiąc językiem Hannah Arendt, kryje się pod tym
zarazem postawa odpowiedzialności dorosłych za świat, który współtworzą i który
jest jakoś dla nich zrozumiały czy oswojony, zobowiązanych wprowadzić doń no
wych jego mieszkańców, tłumacząc zasady nim rządzące, zapraszając do jego odno
wy, ale broniąc przed zniszczeniem bądź roztrwonieniem tego, co w nim wartościo
we2. Taka postawa, tłumaczy i nauczycieli zamieszkanego przez ludzi świata, była
charakterystyczna dla dwóch klasycznych przedstawicieli pedagogiki liberalizmu.
Byli oni zainteresowani, by każde nowe pokolenie wolnych ludzi - nie tracąc nic
z dziedzictwa swych przodków - nabywało mocy twórczego przetwarzania świata
wysiłkiem indywidualnej woli, rozumu i serca. Obaj przy tym w ciekawy sposób się
jednak uzupełniali. Jeśli Locke przyjmował utylitarny punkt widzenia w odniesieniu
do edukacji, a w polityce bronił obowiązywalności prawa natury, w moralności zaś
zasad chrześcijańskiej etyki, to Mill z kolei zakreślał dla moralności ramy utylitarne
(choć wiemy, jak wychodzące poza benthamowską wykładnię rachunku dóbr), nato
miast w edukacji widział obszar szeroko otwarty dla wykształcenia ogólnego, z dużą
dozą humanistycznej wiedzy i kontaktu ze sztuką, pojmowanej nie w kategoriach
przydatności, ale jako wartość doskonała, podnosząca człowieka w jego ludzkiej na
turze. Świadczy to o pielęgnowaniu i podtrzymywaniu przez nich obrazu świata,
w którym zostaje zachowane odniesienie do prawdy i dobra (u Milla także piękna),
a więc ten obiektywizujący i aksjologicznie wypełniony wymiar rzeczywistości, któ
ry tworzy ramy czy punkt odniesienia dla ludzkiej aktywności, ta jednak pozostaje
i musi pozostać obszarem wolności do ostatecznego rozpisania przez indywidualne
podmioty w wybieranych przez nich formach życia. Te dwa wymiary - obiektywny
i subiektywny, empiryczny i racjonalny, użyteczny i bezinteresowny - spotkały się
wyraźnie w kreślonej przez nich koncepcji wychowania i samowychowania, która
jest w przekonaniu autorki udaną próbą uzgadniania prawa rozumu z zasadą wolno
ści, porządku doskonałości z indywidualnością i zróżnicowaniem. Możemy na końcu
spróbować podsumować tę koncepcję, zestawiając jej wyróżniki, oceniając, na ile
udało się autorom faktycznie prześwietlić ją nastawieniem umiarkowania, rozwagi
i odpowiedzialności, tak naturalnie sprzężonymi z obszarem relacji między dorosły
mi i dziećmi, które przyjmuje się określać mianem wychowania (tu głównie wkład
Locke’a), a tym samym przygotować wychowanków do życia na własny rachunek
i dbałości o jego jakość, a więc samowychowania (tu znaczący wkład Milla). Oto
pięć kategorii rozpisanych na dwa głosy, dających w tym przypadku efekt dopełnia
nia, korekty, łagodzenia jednostronności stanowiska.

2 H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, tłum.
M. Godyń, W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, s. 225.
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Wychowanie moralne jako podstawa wolności. Tak można nazwać pierwszy
wyróżnik pedagogiki klasycznego liberalizmu. Wolny dorosły człowiek potrafiący
kierować się własnym rozumem (Locke) czy samodoskonaląca się autonomiczna
jednostka (Mill) to osoba o ukształtowanym charakterze moralnym, która w okre
sie rozwoju została wyposażona w odpowiednie nawyki (dyspozycje) rozumu, woli
i uczuć, uzdalniające ją do tego, by czynić dobro, nie krzywdzić innych, wieść sa
modzielne życie i odpowiadać za własne postępowanie i wybory. W dziedzinie moc
nych wartościowań i troski o moralny wzrost osoby oraz odpowiadających im prak
tyk uczących zgodnego współżycia z innymi liberałowie wypowiadają się zgodnie,
z odwołaniem do wolności przekonań, jako obrońcy prywatnej sfery oddziaływania,
wolnej od ingerencji ze strony państwa. Państwo w roli wychowawcy to w opinii
klasycznych liberałów roszczenie niemające uzasadnienia, przed którym warto się
bronić. Wolność nie znosi paternalizmu, urabianie jednostki przez państwo jest nie
zgodne z prawem osób do autonomicznego, samodzielnego kierowania własnym ży
ciem, wyznawania własnej koncepcji dobra i zła. Najbliżsi zyskują prawo do kształ
towania moralnego innych, ale tylko dlatego, że nie rodzimy się wolni, potrzebujemy
przygotowania, uczenia się wolności i przejścia przez etap posłuszeństwa i podpo
rządkowania woli opiekunów; zabezpieczeniem wolności jest nauka cnoty (Locke)
i kształtowanie uczuć społecznych (Mill). Do tego zadania predysponowani są rodzi
ce, opiekunowie i placówki działające na zlecenie rodziców bądź w ich zastępstwie,
podejmujące się zadań opieki i wychowania. Jest w tej wizji wychowania moralnego
zawarty uniwersalizm (fundowanie myśli na założeniach prawnonaturalnych i etyce
chrześcijańskiej, na idei godności ludzkiej i szacunku wobec istot ludzkich), ega
litaryzm (dostępność wychowania moralnego dla wszystkich w zgodzie z natural
ną wolnością i równością praw), melioryzm (doskonalenie jako kierunek rozwoju)
i indywidualizm. Choć dominuje tu punkt widzenia uniwersalizmu, to tym bardziej
wart jest podkreślenia ten ostatni. U Locke’a indywidualizm przyjął postać postulatu,
by każde dziecko wychowywać w sposób uwzględniający jego indywidualne cechy,
potencjalności i uzdolnienia, u Milla - rozciągnięty do etapu samokształtowania mo
ralnego, wskazujący na moc czerpania z różnorodności bodźców i opcji do wyboru
w życiu, zaznaczania swojej indywidualności i odmienności wobec innych ludzi tak
charakterem, jak celami i dążeniami życiowymi. Wolność jako cel jest poprzedzona
w przestrzeni wychowania moralnego nauką posłuszeństwa rodzicom jako reprezen
tantom i depozytariuszom prawa rozumu.
Przygotowanie do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego.
Choć pierwszoplanowym celem wychowania jest ukształtowany charakter moralny
z wyróżniającymi się w jego obrębie cnotami osobistymi, to zaraz za nim, jako jego
przedłużenie, pojawia się dziedzina dobra społecznego, która wymaga ukształtowa
nia w wychowanku cnót społecznych. Obaj liberałowie nie zamierzali zamykać pola
działania rozumnych moralnych jednostek tylko w obrębie sfery prywatnej; osoba
jest odpowiedzialna przede wszystkim za siebie, ale równocześnie będąc istotą spo
łeczną, powinna także umieć wychodzić naprzeciw sprawom innych ludzi, na miarę
swoich możliwości przejawiać zainteresowanie dobrem szerzej pojętej wspólnoty
ludzkiej. Uniwersalizm moralny w przestrzeni życia społecznego ustępuje miejsca
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większemu zróżnicowaniu, ze względu na odmienność ról społecznych, różny po
ziom zasług, wkładu własnego, zdolności poszczególnych członków społeczeństwa.
Obywatelstwo jest tu widziane w kategoriach wyróżnienia i zobowiązania; wymaga
ono spełnienia warunków wstępnych. Wysokie standardy moralne, wykształcenie
i życiowe osiągnięcia predysponują jednostkę do bycia aktywnym obywatelem.
W tej dziedzinie Locke, kreśląc sylwetkę dżentelmena, znów większą uwagę skupił
na etapie przygotowawczym do bycia członkiem wspólnoty politycznej i w jego
koncepcji znalazły się prócz oparcia w zasadach moralnych i wiedzy o państwie
i społeczeństwie dodatkowo praktyczne wskazania dotyczące dobrego wychowania,
ułożenia, dostosowania do norm środowiska, które zakreślił w odniesieniu do elity
angielskiego społeczeństwa, gentry jako awangardy społeczeństwa, predestynowa
nej do bycia wzorem dla ludu także w dziedzinie postaw społecznych i zaanga
żowania obywatelskiego. W perspektywie Milla w większym stopniu znalazła się
młodzież i osoby dorosłe, ale argumentując za aktywnym obywatelstwem światłej
części społeczeństwa, miał już wyraźniej na myśli arystokrację ducha niż warstwę
społeczną wyróżnioną z urodzenia. Dlatego zabiegał o uruchamianie obok wycho
wawczych również mocnych środków politycznych, sprzyjających zmianie społecz
nej; będąc rzecznikiem reprezentatywności jako zasady rządzenia w państwie i wła
dzach lokalnych, postulował wprowadzenie powszechnej edukacji, rozszerzenie
praw wyborczych dla wszystkich piśmiennych i mających własne środki utrzymania
oraz duży zakres swobód uwalniających ludzką energię i zaangażowanie aktywnych
jednostek chcących i umiejących z sobą współpracować w różnych sektorach życia
społecznego.
O ile Locke uczynił pierwszy krok, wyodrębniając dzieciństwo jako oddzielny
okres w życiu i traktując dziecko jako indywidualność, a nie kopię dorosłego, o tyle
Mill rozszerzył pojęcie indywidualności, uznając ją za zasadę społeczeństwa oby
watelskiego, w którym uzyskiwała nowy zastrzyk impulsów i rozmach do różnych
form działania wolnych od kontroli i ingerencji ze strony państwa. Dobro wspólne
u naszych klasycznych liberałów jest wartością niejako wyższego rzędu, wybijają
cą się ponad partykularyzmy i interesy prywatne (choć te są naturalnym motywem
działania jednostek), jako zasada polityki. Przestrzeń publiczna może więc pełnić
rolę przykładu (niejako wychowawczą), o ile jest reprezentowana przez godnych
tego miana, uczciwych i światłych obywateli, polityków, urzędników, ludzi świata
kultury, nauki, działających w służbie postępu, podtrzymujących wysokie standardy
moralności publicznej, bądź psuć, deprawować, wzmacniać postawy klientelizmu
i zrażać do polityki i do dziedziny publicznej, gdy staje się areną sporów frakcyj
nych, rozgrywką między grupami interesów, dotknięta nepotyzmem, korupcją, żądna
pochlebstw i służalstwa. Mill wierzył w poprawę kondycji całego społeczeństwa za
sprawą praworządnej władzy i mądrej polityki skierowanej na dobro swych obywa
teli. O ile Locke obawiał się głównie tyranii politycznej ze strony autorytarnej wła
dzy i w tym celu, pisząc Dwa traktaty o rządzie, zadbał głównie o podział władzy,
rozbudowę jej ciał pośredniczących i kontrolnych, a w Myślach o wychowaniu - do
datkowo o świadomość obywatelską elit, przygotowujących się do reprezentowania
interesów całego społeczeństwa, o tyle Mill promujący demokratyczne przemiany
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obawiał się bardziej tyranii opinii publicznej oraz dyktatu większości skorelowanej
z przeciętnością i zastojem, stawiał więc na osobiste zasługi i sukcesy, wkład wybit
nych indywidualności, elit ducha przełamujących stereotypy, nadających kierunek
postępowemu myśleniu i działaniu w społeczeństwie zmierzającym do demokracji.
Obaj zadbali o to, by wyzwolone i kwitnące indywidualności były umieszczone w ra
mach, które uzasadnia rozum: w odniesieniu do jednostki - prawo natury oraz normy
moralne, w odniesieniu do społeczeństwa - normy prawne oraz dziedzina publiczna
z odwołaniem do idei dobra wspólnego, a w pewnym wymiarze normy obyczajowe
sankcjonowane tradycją.
Edukacja i samokształcenie jako realizacja zasady własności. W tej dziedzinie
pedagogika klasycznego liberalizmu wypowiedziała się wyraźnie niejednogłośnie.
Stanowisko Locke’a było wyrazem utylitarnego podejścia do wiedzy i uczenia się,
w służbie potrzeb życia i aktywności zawodowej, natomiast Mill przywrócił rangę
liberal education w klasycznym rozumieniu ogólnego i wszechstronnego wykształ
cenia. To odmienne podejście do kwestii i znaczenia edukacji w życiu jednostek
i społeczeństw w obrębie jednej tradycji w jakimś sensie tłumaczy dzisiejszą dyna
mikę sporów i debat, gdy spotyka się i krzyżuje jeszcze więcej ideowych punktów
widzenia i pragmatyk oraz gdy o zgodę i wspólny publiczny projekt kształtu i re
formy edukacji jeszcze trudniej. Na pewno jednak ewidentny dwugłos w sprawie
edukacji, jakim wybrzmiał klasyczny liberalizm, pozwala zarazem odpierać jeden
z zarzutów stawiany liberalizmowi en bloc, jakoby z założenia obrońcy utylitaryzmu
w edukacji. Edukacyjny utylitaryzm Locke’a daje się tłumaczyć z jednej strony fa
talnym stanem szkolnictwa prowadzonego nieodnawianymi scholastycznymi meto
dami i w drylu przekazującego wiedzę niemającą przełożenia na realne życie i jego
potrzeby, wobec czego wydawał się właściwą odpowiedzią, krytyką, upomnieniem
się o pożytek z wiedzy i o prawo dziecka do nauki prowadzonej w zgodzie z jego
naturą i zainteresowaniami. Z drugiej strony traktowanie wiedzy w kategoriach uży
teczności oznaczało nie więcej niż konsekwencję podporządkowania jej wychowa
niu moralnemu, które tu uzyskiwało pozycję nadrzędną, priorytetową, bezwzględną.
W konsekwencji, właśnie w tej niższej rangą przestrzeni Locke rezerwował pole dla
naturalnej dziecięcej ciekawości, nieskrępowania, zabawy, pole wolne od przymusu;
w dziedzinie uczenia się wypowiedział się więc pełnym głosem jako rzecznik wolno
ści, wszak stawiał na rozum jako kotwicę kierującą działaniami ludzkimi. W edukacji
nie tyle więc zasób wiedzy, ile procesy myślenia, refleksji, analizy, interpretacji, kry
tyki konkretnych treści poznania miały stanowić przestrzeń aktywizacji dziecka, te
zaś potrzebowały kontaktu z interesującą wiedzą wzbudzającą zaciekawienie i chęć
uczenia się oraz praktyki dyskutowania, stawiania pytań, rozważania, rozwiązywania
problemów, przestrzeni zarezerwowanej dla dobrowolności.
Milla wykładnia edukacji była odmienna. Podnosząc wartość wiedzy do poziomu
równorzędnego moralności jako ważnego czynnika umożliwiającego samodoskona
lenie i postęp społeczny, w pewnym sensie powrócił do jej klasycznego obrazu jako
dobra, w kontakcie z którym człowiek utwierdza się w swym człowieczeństwie i roz
wija swoje wyższe umysłowe zdolności, kultywuje uczucia. Wszechstronna wiedza,
a więc i humanistyczna, i ścisła, mają równe znaczenie, doskonaląc różne sposoby
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doświadczania rzeczywistości w kontakcie z dorobkiem cywilizacji. Trzeba jednak
zaznaczyć, że od początku w obszarze edukacji kreślonym w perspektywie klasycz
nego liberalizmu nie znajdowała w pełni odzwierciedlenia zasada równości; ani
Locke, ani Mill nie wyobrażali sobie systemu kształcenia jednakowego dla wszyst
kich i oddania go w ręce jednego zarządcy, np. państwa. Stawiając na wolność, ak
ceptowali też zróżnicowanie społeczne, będące jej wynikiem i konstatacją istnienia
różnic między ludźmi, różnego poziomu uzdolnień i predyspozycji, odmiennych
koncepcji życia i czynienia użytku z zasobów, którymi się dysponuje; a jeśli tak, to
musiało to znaleźć ujście w edukacji pod postacią odrębnych form kształcenia. Wie
dza i wykształcenie zyskiwały miano kapitału, formy własności, o której pomnażanie
najlepsze staranie może mieć tylko sam zainteresowany, szukający w zróżnicowanej
ofercie edukacyjnej produktu dla siebie i inwestujący weń, partycypujący w jej kosz
tach (Locke). Żadne dziecko jednak nie powinno być pozbawione dostępu do pod
staw wiedzy i w zabezpieczaniu tego prawa wraz z dbałością o wysokie standardy
kształcenia wydatną rolę winno odgrywać państwo (Mill).
Prymat rodziny w dziele wychowania wobec pomocniczej roli państwa, gwaranta
zasady równości wobec prawa i tolerancji. Stawiając dobro dzieci w centrum uwagi,
klasyczni liberałowie - tak sceptyczni wobec wszelkiej władzy ograniczającej indy
widualną wolność - nie mogli całkowicie pominąć opiekuńczej roli państwa w spra
wach wymagających jego ingerencji (na zasadzie pomocniczości), z drugiej strony
było dla nich jasne, że państwo nie powinno zawłaszczać i przejmować roli rodzi
ców. Locke i Mill bronili obszaru prywatności, a wraz z nim niezależności rodzin
w kreowaniu autonomicznych działań wychowawczych i edukacyjnych w stosunku
do swych dzieci, broniąc tym samym przedpola polityki przed ingerencją państwa
i przed wścibstwem otoczenia. Nie miało to jednak oznaczać pełnej arbitralności czy
dowolności w rozumieniu i wypełnianiu rodzicielskich ról. I tak Locke uznawał pra
womocność władzy rodzicielskiej, wynikającej z niedojrzałości i niesamodzielności
dzieci, ta jednak wiązała się z prawem dzieci do opieki, utrzymania i wychowania;
posłuszeństwo rodzicom było więc skorelowane z wypełnianiem powinności rodzi
cielskich względem dzieci. Mill dodatkowo podkreślił wymóg rodzicielskiej troski
0 wykształcenie potomstwa, a zaniedbania na tym polu miały uzasadniać podejmo
wanie przez państwo działań interwencyjnych, w tym obciążania rodziców karami
finansowymi.
Jak widać, państwo władne było wkraczać w życie rodziny, ale tylko w sytua
cji niewydolności wychowawczej, interweniując w różny sposób: bądź organizując
opiekę nad dziećmi, tak by ojciec i matka mogli podjąć pracę zawodową, bądź finan
sując najuboższym rodzinom edukację ich dzieci, a także prowadząc politykę sprzy
jającą utrzymywaniu miejsc pracy równomiernie na obszarze całego kraju. Prze
kazując w ręce prywatne, do rozstrzygnięcia przez konkretnych rodziców, jak i ku
czemu wychowywać swoje dzieci, klasyczni liberałowie w pewnym sensie jednak
wypowiedzieli się na ten temat. Ich koncepcja mieściła w sobie zamysł wychowania
osoby i obywatela. Zależało im, by przygotowywać do samodzielnego, rozumnego
1 nieegoistycznego życia, by dawać przykład, jak dbać o swoją własną rodzinę, ale
też jak angażować się w życie lokalnej społeczności i stawać się jej częścią, jak
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wspierać tych, którym gorzej się powodzi, jak ubiegać się o swoje prawa oraz jak
współtworzyć wspólnotę polityczną własnego narodu czy w ramach szerszych struk
tur i sojuszów politycznych. Locke wyszedł ze swą propozycją wprost do rodzin war
stwy ziemiańskiej, natomiast Mill zwracał się do wszystkich, w tym do polityków,
zatroskanych sprawą wychowania i wykształcenia jako drogą postępu cywilizacyjne
go i demokratyzacji życia swojego narodu. Wydaje się, że nie mieliby oni nic prze
ciwko realizowaniu w szkołach państwowych wizji wychowania wzmacniającej ten
klasycznoliberalny wzór osoby i obywatela. Możemy jednak tylko spekulować na
ten temat, bowiem edukacja w znaczeniu sygnowanego przez państwo powszech
nego systemu oświatowego to twór późniejszy w stosunku do projektów naszych
dwóch filozofów. W ich ujęciu państwo miało strzec tolerancji religijnej i kulturo
wej, a co za tym idzie - wspierać i nie hamować różnorodności w kreśleniu odpo
wiedzi na temat wartościowego życia, gruntu pod koncepcje wychowania, tworzące
się na przedpolu polityki. Państwo nie w roli wychowawcy narodu, ale skrzętnie
wychwytujące, czyniące użytek i wspierające wartościowe koncepcje życia pielęg
nowane w rodzinach i w społeczeństwie obywatelskim, a w roli gwaranta równości
prawno-politycznej uczestniczące w tworzeniu wysokich standardów kształcenia
i zdobywania wiedzy dla zainteresowanych nią osób i łagodzeniu barier w dostępie
do oferty edukacyjnej - oto właściwa, szukająca równowagi, relacja między sferą
prywatną i polityczną.
Pozostaje jeszcze piąty wyróżnik pedagogiki klasycznego liberalizmu, a miano
wicie osoba wychowawcy i jego metoda oparta na takcie pedagogicznym, indywi
dualizacji i przykładzie osobistym, ten jednak zgodnie z zamysłem autorki zostanie
uwypuklony na samym końcu poniższego podsumowania. Mając zaś przed sobą pod
stawowe zasady liberalizmu: wolność, równość, własność, tolerancję i społeczeń
stwo obywatelskie, prześwietlone myślą pedagogiczną Locke’a i Milla, czyli upo
rządkowane ze względu na potrzebę ich tłumaczenia i przenoszenia na grunt relacji
między dorosłymi i dziećmi, nie sposób nie skonfrontować ich z dalszym rozwojem
myśli liberalnej i odpowiadającymi im zamysłami pedagogicznymi. Jakie rozwinię
cia znalazły owe zasady we współczesnych odmianach liberalizmu i w zastosowaniu
do wychowania? Które z nich wydają się korespondować z myślą klasycznego libe
ralizmu? Które można traktować jako naturalną rozbudowę bądź korektę tej pierwot
nej myśli w odpowiedzi na wyzwania współczesności? Które zaś zdają się zrywać
z podstawą, sięgając po nowe idee w miejsce tych pierwszych, założycielskich?
Dziś drugim imieniem wolności coraz częściej staje się autonomia jako jakość,
którą współcześni liberałowie chcą charakteryzować i wyróżniać ludzki jednostkowy
byt, taki też status nadawać instytucjom i organizacjom oraz zabiegać, by była re
spektowana w sferze prywatnej i publicznej. Jednostka autonomiczna to osoba wolna
w znaczeniu samostanowienia, kierująca się w życiu zestawem praw moralnych przez
siebie ustanowionych, którym jest z własnej woli posłuszna (gr. avrôç - sam, vó/uoę
- prawo), zaś instytucja autonomiczna to ciało niepodlegające centralnym odgórnym
zarządzeniom, tylko własnym. Pytanie Milla, na ile akceptowalna jest interwencja
państwa w wolne życie jednostek, we współczesnym dyskursie przyjęło postać py
tania, na ile jest ona potrzebna. I do jakich granic może sięgać? Czy państwo ma

226

Pedagogika klasycznego liberalizmu w dw ugłosie John Locke i John Stuart Mill

prawo ingerować w przypadki autonomicznych niemoralnych wyborów? Czy gra
nicą autonomii jest dopiero krzywda wyrządzona innej osobie? Takie pytania zadają
np. Joseph Raz i Ronald Dworkin, choć odpowiedzi padają różne. O ile R. Dworkin
ostatecznie przyjmuje stanowisko antypaternalistyczne w obronie autonomii jednost
ki, a więc odmawia państwu ingerencji w przestrzeń ludzkich wyborów moralnych,
o tyle J. Raz w imię perfekcjonistycznie pojmowanej zasady autonomii jednostki
stawia państwu zadania, które mają na celu wywarcie pozytywnego wpływu na krze
wienie i podtrzymywanie wartościowych stylów życia przez osoby3.
Pojęcie autonomii przeniosło się też na grunt filozofii wychowania i tu właśnie
współczesnym liberałom przypisuje się obronę stanowiska stawiającego autonomię
moralną w pozycji głównego celu wychowania, co pociąga za sobą redefinicję sa
mego pojęcia wychowania4. W tej nowej wykładni wychowanie powinno przygo
towywać do wyboru pomiędzy różnorodnymi koncepcjami dobrego życia, tzn. ot
wierać i udostępniać różne opcje bez przesądzania, faworyzowania i preferowania
jakiejkolwiek z nich, by nie zawężać pola wyboru i nie wpływać na ostateczny jego
wynik, który powinien być samodzielnym, niczym z zewnątrz nieograniczonym ak
tem rozumnego wyboru wychowanka. Liberałowie broniący tej wykładni myślenia
skłonni są widzieć w nowej roli wolnej od urabiania moralnego, czy jak mówi John
P. White - indoktrynacji, wszystkich uczestników procesu wychowania, nie tylko na
uczycieli, ale też rodziców5. W jakiej pozycji stawia to naszych klasycznych libera
łów, dla których wychowanie rodzinne kształtujące moralny charakter, wyposażające
w dobre nawyki i uczucia społeczne zgodnie z poglądami i wierzeniami rodziców
było zasadniczym składnikiem procesu wychowania? Wedle wybranych interpreta
cji myśli J. Locke’a, np. Petera Schoulsa czy Lee Warda, już w tym siedemnasto
wiecznym zamyśle wychowawczym można dopatrywać się zarysu pojęcia autonomii
(choć niewypowiedzianego wprost), zapisanego w celu wychowania rozumianego
jako osiągnięcie etapu w rozwoju, który znamionuje samostanowienie, tj. umiejęt
ność kierowania się w życiu własnym rozumem (poprzedzonego etapem słuchania
się rozumu innych). Z kolei J.S. Mill, choć także głównie posługujący się terminem
„indywidualność” lub „wolność”, jest współcześnie kojarzony z koncepcjami tzw.
„mocnej autonomii”6, jako że był zwolennikiem nieingerowania państwa w prywat
ną sferę życia, o ile czyjaś wolność nie niesie z sobą krzywdy, szkody innych. Tak
więc odczytuje się jego koncepcję wolności jako prawo jednostki do decydowania
o swym życiu w całości zgodnie z własną preferencją, bez względu na to, jakie to dla
niej samej rodzi konsekwencje, byleby tylko nie wiązały się ze szkodą osób drugich.
3 G. Dworkin, Autonomia, [w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin,
Ph. Pettit, s. 463-472; J. Raz, The Morality o f Freedom, s. 400-429; zob. B. Polanowska-Sygulska, Plu
ralizm wartości ijego implikacje w filozofii prawa, Księgarnia Akademicka, Ośrodek Myśli Politycznej,
Kraków 2008, s. 132-136.
4 W spór o rozumienie, zakres i granice autonomii jako wyróżnika współczesnej liberalnej filozo
fii wychowania zaangażowało się wielu uczonych: J.P. White, B. Ackerman, A. Gutmann, R.S. Peters,
P.H. Hirst, G. Wall, P. Enslin, A. Aviram, E. Callan, R. Jonathan, J. Raz i inni.
5 J.P. White, Indoctrination, [w:] R.S. Peters (red.), The Concept o f Education, Routledge & Kegan
Paul Ltd., London 1973, s. 177-191.
6 Zob. Ch. Winch, J. Gingell, Philosophy o f Education, s. 18-21.
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Tę koncepcję „mocnej autonomii” łączy się ze sceptycyzmem wobec możliwości
uzasadnienia dobra wspólnego w polityce państwa, a tę postawę znów przypisuje się
Millowi7.
Według niniejszego odczytania myśli filozoficznej Milla, jest w niej miejsce na
dobro wspólne bądź dobro publiczne jako składnik etosu polityki i aksjologii życia
publicznego, na rzecz którego wypowiadał się nieraz, a jeśli tak, to uzasadnione jest
też wiązanie go z koncepcją „słabej autonomii”. Mill oczekiwał, że to sam podmiot
będzie zainteresowany samodoskonaleniem, w stopniu odpowiadającym przyjaznym
samorozwojowi warunkom. Miał na myśli środowisko życia charakteryzujące się
stosunkami opartymi na zrozumieniu i dialogu, i państwo, w którym panują relacje
wolne od paternalizmu, zależności, podległości, nie psujące, ale podnoszące morale
społeczeństwa kulturą życia politycznego, w którym właśnie idea dobra wspólne
go, w imię postępu i kultywowania tego, co w naturze człowieka i cywilizacji god
ne wzrostu, pozwala wychodzić poza perspektywę tylko prywatnego dobra i troski
o własny interes. W dzisiejszym odpowiedniku tej koncepcji, a więc w propozycji
J. Raza z The Morality o f Freedom, mieści się, by również państwo angażowało
się we wspieranie wartościowych koncepcji życia, choćby np. przez subsydiowanie,
nagradzanie wartościowych przedsięwzięć osób fizycznych, działań stowarzyszeń,
instytucji, a przez to dawanie sygnału, że kultura publiczna jest dobrem, w którym
państwo ma swój udział. Wydaje się, że takie umiarkowane zaangażowanie państwa
w dziedzinę praktyki życia może być dobrą receptą nie kłócącą się z liberalną obro
ną zasady tolerancji, neutralności światopoglądowej i krytyki paternalizmu państwa
w jej klasycznej formule. Sprawdzać się to może zwłaszcza w pewnych konteks
tach kulturowych, np. gdy kondycja społeczeństwa obywatelskiego nie jest w stanie
tego zakresu spraw wydatnie wypełniać, czy gdy panuje ogólna atmosfera deficytu
punktów orientacyjnych w życiu społecznym, dezorientacja i rozchwianie w zakresie
uznawanych powszechnie norm moralnych. Jest tu obecny perfekcjonistyczny punkt
widzenia, wspólny Millowi i Razowi, wskazujący, że autonomii osobistej sprzyjają
takie a nie inne warunki życia społecznego, w tym kultura publiczna, czyli troska
0 dobra publiczne. Społeczeństwo tolerancyjne, wykształcone, w którym przeważają
relacje wzajemnego szacunku i życzliwości, to też swoiste dobro publiczne służące
1 sprzężone z autonomią jednostek oraz pluralizmem wartości, stąd umiarkowane
zaangażowanie na rzecz dobrych praktyk życia, a nie obojętność w tej sprawie staje
się wedle Raza powinnością państwa8.
Wybór drogi życia pozostaje w gestii autonomicznych jednostek, bez zakreślania
ram czy ograniczeń w tym zakresie, tyle tylko że państwo daje sobie prawo pro
mowania pewnych praktyk i przedsięwzięć, takich jednak, które z założenia i tak
sprzyjają bądź są wyrazem autonomii. Taki sygnał ze strony państwa, w miejsce neu
tralności, może być dziś odbierany pozytywnie i to z dwóch różnych powodów: po
pierwsze jako docenienie prywatnych starań rodzin, troszczących się o wychowa

7 Tamże, s. 31-32.
8 Zob. B. Polanowska-Sygulska, Pluralizm wartości i jego im p lika cje., s. 95-136.
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nie moralne i obywatelskie potomstwa traktowane jako dobro publiczne9, po drugie
jako wsparcie dla zdezorientowanych, zagubionych i potrzebujących pozytywne
go wzmocnienia czy potwierdzenia sensowności prywatnych i społecznościowych
działań mających na względzie dobro innych oraz jako pomoc dla rodzin niewydol
nych wychowawczo. Idąc dalej, można wnosić, że dziś państwo nieangażujące się na
rzecz wartościowych projektów byłoby odbierane powszechnie jako niezainteresowane dziedziną ludzkiej pomyślności, niesprzyjające realizacji ludzkich interesów,
niespełniające oczekiwań, czy mocniej - jako nierealizujące zadań, do których jest
powołane. Szczególnym miejscem dla aktywności państwa dziś jako jednego z pod
miotów działających na rzecz wartościowych opcji życiowych jest obszar edukacji
(o czym poniżej), przy zachowanym rozróżnieniu na sferę wychowania i edukacji, co
stanowi jasny wyróżnik klasycznego liberalizmu. Stoi za tym podtrzymywane przez
liberałów założenie o neutralności światopoglądowej państwa, dziś wspierane przez
pluralistów wartości (Berlin, Raz, Gray), a więc opcja niewypowiadania się na rzecz,
tj. przedkładania jakiejś konkretnej aksjologii, ale odbudowywania myślenia w kate
goriach dobra publicznego, to zaś nie jest możliwe bez podstaw moralności i praktyk
życia jako fundamentów każdej wspólnoty.
Wobec ugruntowania się w obrębie współczesnej pedagogiki nurtu broniącego
autonomii jako celu wychowania utożsamianego z obozem liberalnej filozofii wy
chowania wydaje się, że bliższa zamysłom naszych klasycznych liberałów jest, pa
radoksalnie, koncepcja wychowania prezentowana przez Richarda S. Petersa jako
„wprowadzania (initiation) w życie mające wartość”10. W samym gronie liberalnych
filozofów wychowania była ona jednak krytykowana jako nie dość „liberalna”, bo
opowiadająca się za określonym przekazem aksjologicznym w przestrzeni wycho
wania, reprezentującym kanon kultury danego społeczeństwa, a przez to w pewnym
stopniu determinująca, wpływająca na przyszłe wybory dziecka, czyli ograniczająca
jego autonomię. Obrońcy niezawężania dziecku pola wyboru pomiędzy koncepcjami
dobrego życia, sięgając do tworzącej się w ten sposób antynomicznej pary pojęć
„autonomia” i „wychowanie”, wyraźnie opowiadają się za pierwszym kosztem dru
giego. Locke i Mill natomiast szukali kompromisu między nimi za cenę wikłania
się w antynomię, ceniąc sobie zarówno ów kształtujący ludzką osobowość proces
wychowania, jak i wolność, czyli niezależność i samostanowienie. W ich pojęciu
wolność wymagała przygotowania, wyposażenia dziecka w moralny charakter, w po
stawy uzdalniające do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa i w sprawności
umysłowe tworzące ramy dla późniejszego dorosłego i samodzielnego życia, w wol
ności, za które będzie się umiało brać odpowiedzialność i budować wspólną zgodną
przestrzeń z innymi ludźmi. Podobnie R.S. Peters, formułując swoją koncepcję wy
chowania, akcentował potrzebę uwzględniania w każdej możliwej wersji tej ludzkiej
praktyki, posiadającej własną, wewnętrzną (intrinsic) wartość, trzech składników,
tzw. kryteriów. Po pierwsze, proces ten powinien oznaczać wprowadzanie wycho
9 Zob. W.A. Galston, Cele liberalizmu, tłum. A. Pawelec, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego,
Kraków-Warszawa 1999, s. 311-312.
10 Zob. Education as Initiation. An Inaugural Lecture Delivered at the University o f London Institute
o f Education 9.12.1963, London 1964 i kolejne rozwinięcia tej koncepcji, zob. Bibliografia.
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wanka w obręb tego, co ma wartość, co może powodować wzrost osoby (educere);
po drugie, nie wchodzi w grę, by było to jednostronne wywieranie wpływu na ko
goś bądź takiż przekaz wiedzy i bezrefleksyjne, bezmyślne poddawanie się temu,
pozbawione rozumienia tego, w czym się uczestniczy, co się robi, co się poznaje;
po trzecie, wychowanek powinien występować tu w pozycji podmiotu wyrażające
go zgodę, chcącego, choćby w minimalnym stopniu, a nie zmuszonego, by w tej
praktyce uczestniczyć11. Dlatego wydaje się, że Peters, mówiąc o wychowaniu, pod
trzymuje jego klasyczne liberalne rozumienie, mając na myśli ludzkie intencjonalne
działanie przypominające, jak mówi, reform11, a odróżnione od growth, skierowane
na całą osobę, tak by w jego rezultacie była nie tyle wytrenowana, wykształcona
czy wyspecjalizowana w jakiejś dziedzinie, a nawet nie tyle szczęśliwa, ile właśnie
wychowana, a więc mająca udział w tym, co ludzkie, ucywilizowana, ciesząca się
z uczestnictwa w tym, co cenne w świecie13.
Idąc jeszcze dalej, wydaje się, że nawiązaniem do myśli Locke’a i Milla jest też
złamany komunitaryzmem liberalizm Michaela Walzera, zwłaszcza w brzmieniu za
prezentowanym w tekście Niedobrowolne zrzeszenie. Bez wykraczania poza wyróż
niki liberalizmu autor argumentuje za obecnością w życiu człowieka takich pozio
mów uczestnictwa, które bardziej zastaje się, niż wybiera, a które pomimo tego nie
odbierają osobie statusu bycia wolną, samookreślającą się istotą. Opis wspólnoty ro
dzinnej, obok kulturowej, politycznej i moralnej, która daje poczucie zakorzenienia,
przynależności, określenia, tożsamości, bazy dla przyszłych dobrowolnych wyborów
łącznie z możliwością zrywania czy nadwątlania pierwotnych więzów, wydaje się
dobrze współgrać z myśleniem naszych klasycznych liberałów. Walzer, podobnie jak
oni, dostrzega wagę tła, którego się nie wybiera, które jednak daje okazję do ćwicze
nia wolności, „umożliwiając opozycję i ucieczkę, zezwalając na wewnętrzną niezgo
dę, opór, rozwód, zmianę wyznania, wycofanie się i rezygnację”14. Dzieci, wobec
których zastosowano by eksperyment niewprowadzania do żadnej formy życia, tak
by nie ograniczać ich pola wolnego wyboru między możliwymi opcjami, niekoniecz
nie zyskiwałyby umiejętność wybierania, pozbawione doświadczenia przywiązania
do czegoś, przypominając trochę puszczone samopas „dzikie konie na pastwisku”15.
11 Tamże, s. 24-25.
12 Zob. także R.S. Peters, Education and the Educated Man, s. 5-6.
13 Tegoż, Education as Initiation, s. 19-26, 43; zob. także P.H. Hirst, Liberal Education and the
Nature o f Knowledge, [w:] R.S. Peters (red.), The Philosophy o f Education, Oxford University Press,
London 1973, s. 87-111.
14 Zob. M. Walzer, Polityka i namiętność, s. 37. Por. także A. MacIntyre’a koncepcję dóbr we
wnętrznych i zewnętrznych wobec praktyk ludzkich, wśród których wyróżnia się zakładanie i utrzymy
wanie rodziny czy inaczej tworzenie i kierowanie domostwem (obok kierowania miastem, narodem);
tegoż, Dziedzictwo cnoty, s. 326-364; zob. też K. Wrońska, Dobra wewnętrzne praktyki życia rodzinnego
i ich moralne ugruntowanie, [w:] Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red.
B. Muchacka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 55-65.
15 R.S. Peters, Education as Initiation, s. 33. Locke też odwołał się do barwnego określenia, pisząc,
że pozostawianie dziecku swobody „korzystania z nieograniczonej wolności”, zanim jest zdolne kiero
wać się rozumem, „oznaczałoby wprowadzanie go między dzikie bestie, do stanu, w którym ludzie są
tak samo nikczemni jak one”, DTR2, § 63. Zob. C. Delsol, Jak dzisiaj przekazywać wartości?, „Znak”
2005, nr 2, s. 23-28.
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Możemy więc głosić cel wychowania w postaci autonomii, ale przestrzeń wycho
wania nie oznacza stanu wyboru od zera16, jest bowiem wypełniona już zamieszkaną,
zastaną i dlatego nie w pełni dobrowolną formą, a jednak potrafiącą nie gubić warto
ści wolności i celującą w dobrowolność. Bez busoli w postaci kształcenia rozumienia
zasad normujących słuszne działanie i bez praktyki w ich konkretnym stosowaniu,
a więc działań składających się na wychowanie moralne, autonomia w rękach dziec
ka niosłaby z sobą ryzyko podejmowania autonomicznych wyborów wedle moralnie
złych zasad postępowania17. Dla klasycznych liberałów byłaby to za wysoka cena;
wolność, aby nie była samowolą, potrzebuje bowiem związania normami prawa18.
W tym samym ciągu tradycji pozostaje kantowskie rozróżnienie między wolnością
wewnętrzną a wolnością zewnętrzną, autonomię moralną wiążące z tą pierwszą, re
zerwujące dla niej miejsce w obszarze prywatnej sfery życia człowieka i wspólnot
ludzkich, gdzie przebiega też proces kształtowania charakteru moralnego w znacze
niu uczenia posłuszeństwa zasadom rozumu, wolność zewnętrzną wnoszące nato
miast do politycznej agory pod rządy prawa. We wspomnianym już rozróżnieniu Z.
Raua na liberalizm klasyczny i współczesny widać wyraźnie wyróżnik tego pierwsze
go. Jest nim obszar wolności jednostki do zagospodarowania wedle najlepszych jej
sił bez ingerencji z zewnątrz, tzn. głównie ze strony państwa, w okresie dzieciństwa
zabezpieczony obowiązkiem wychowania, przekazu mocnych wartościowań i tro
ską rodziny w otoczeniu wspólnoty lokalnej, opierając się na danym ufundowaniu
zasad rozumu. Współcześnie, jak widać, taka parcelacja zadań bliższa jest filozofii
komunitaryzmu, pluralizmu wartości, a także dzisiejszym klasycznym liberałom czy
libertarianom, np. Friedrichowi Augustowi Hayekowi, niż nowoczesnym liberałom
okopującym się wokół ideału autonomii i w konsekwencji przyjmującym wykładnię
neutralną i proceduralną19. O ile chce się podtrzymywać ideał perfekcjonizmu i nie
rezygnować z głoszenia stanowiska liberalnego, być może antynomia wychowania
i autonomii jest nieusuwalna20, natomiast większa szansa na ich uzgadnianie otwiera
się w obszarze edukacji, ale łącznie z zasadami pluralizmu wartości i tolerancji.

16 W.A. Galston, Cele liberalizmu, s. 276, który argumentuje za „stawką określoną”, czyli startowa
niem z jakiejś pozycji ocennej, a nie neutralnej, by sensowna stawała się „racjonalna ocena alternatyw
nych stylów życia”.
17 Zob. np. A. Aviram, The Paradoxes o f Education fo r Democracy, or the Tragic Dilemmas o f the
Modern Liberal Educator, „Journal of Philosophy of Education” 1986, vol. 20, nr 2, s. 196; czy B. Rus
sell, Szkice sceptyczne, tłum. A. Kurlandzka, Helfa Ltd., Halinów 1996, s. 154-167.
18 Zob. K. Wrońska, Rodzina jako wspólnota przekonań - podstawowe środowisko rozwoju człowie
ka (w świetle nauczania Jana Pawła II), [w:] Pedagogia Jana Pawła II wyzwaniem dla współczesnej my
śli i teorii wychowania, red. D. Waloszek, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2008, s. 150-153.
19 Liberalizmu bez neutralności broni np. W.A. Galston, Cele liberalizmu, s. 183-328, o którym
można mówić jako o reprezentancie perfekcjonistycznej jego odmiany, z odwołaniem do koncepcji sa
moistnej cnoty indywidualnej w ujęciu Locke’a, Kanta i Milla (s. 250-252).
20 Zob. R. Jonathan, Liberal Philosophy o f Education. A Paradigm under Strain, „Journal of Philoso
phy of Education” 1995, vol. 29, nr 1, s. 100-107. W pewnych punktach liberalizm perfekcjonistyczny
daje się uzgadniać także z tezami personalizmu, np. w wydaniu Karola Wojtyły. Dowodem na te związki
są koncepcje liberalne budowane w powiązaniu z tradycją chrześcijańską (np. Lord Acton, M. Novak,
G. Weigel, R. Dahrendorf, M. Dzielski, J. Tischner, M. Zięba czy J. Gowin).
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Równość. Ta zasada, choć związana z myślą liberalną od początku, pozostawała
zawsze podporządkowana zasadzie wolności (widać to jeszcze u J. Rawlsa), jednak
wraz z krzepnięciem koncepcji państwa jako demokracji liberalnej stawała się coraz
mocniej wybrzmiewającą zasadą. Jak wiemy, Locke nie był wielkim sympatykiem
demokracji, zaś Mill podobnie jak Tocqueville dostrzegał jej plusy, ale równie moc
no obawiał się wpisanej w nią tendencji do zawłaszczania sceny politycznej opcją
większościową, sprzyjającą utrwalaniu przeciętności i konformizmu kosztem indy
widualnych dokonań i mniejszościowych opcji. Obaj akcentowali wartość równości,
ale w znaczeniu równości wobec prawa. Dziś taką wykładnię liberalną można zna
leźć np. w filozofii F.A. Hayeka wprost odwołującego się do zamysłów klasyków
i kontynuującego tę tradycję21. Natomiast wiele współczesnych odmian liberalnego
podejścia do równości odbiega coraz częściej od tej założycielskiej wykładni, rozwi
jając jej rozumienie o takie nowe zakresy jak równość w sferze dochodów, majątku,
dystrybucji, możliwości, szans, podatków czy edukacji. Najpierw J. Rawls zapro
ponował „umowę”, stanowiącą łagodną próbę uzgodnienia racji wolności i równo
ści, później Robert Nozick z pozycji libertarianizmu, w nawiązaniu do Locke’a, na
powrót bronił nadrzędnej roli wolności w odpowiedzi na roszczenia egalitaryzmu,
z kolei R. Dworkin powiedział wręcz, że wiarygodność w teoriach politycznych nie
jest dziś możliwa do osiągnięcia inną drogą niż w oparciu o wartość równości22.
W odpowiedzi na te i inne głosy Will Kymlicka próbował szukać takiego podsta
wowego i abstrakcyjnego rozumienia równości, by stawała się ona płaszczyzną poro
zumienia między „lewicą” (Marks) walczącą o równość dochodów i majątku a „pra
wicą” (Nozick), dopominającą się o równość praw w sferze rozporządzania swoją
osobą i własnością. Jest to postulowanie idei równości w znaczeniu idei „traktowania
ludzi jako równych”, co oznacza, że egalitarnym wymogiem każdej teorii, a następ
nie praktyki politycznej jest kierowanie się zasadą, że „interesy każdego członka
wspólnoty są istotne, i to jednakowo istotne” oraz że „każdy obywatel ma prawo do
jednakowej troski i jednakowego szacunku”, co nakłada na władzę obowiązek „trak
towania obywateli z jednakową uwagą”23. Jest to argumentacja po myśli liberałów
klasycznych, o ile przyjmuje się, że generatorem tej racji pozostaje właśnie wolność.
Naturalną konsekwencją wolności jest różnienie się ludzi między sobą, ale właśnie
z tego względu państwo nie powinno traktować ludzi w różny sposób, tylko stać na
straży prawa do równej wolności (pomimo że tak różny robi się z niej użytek)24.
Zarówno u Locke’a, jak i Milla potwierdzeniem pochwały zróżnicowania była
ich myśl pedagogiczna; nie gdzie indziej jak właśnie w tej przestrzeni, wychowania
i edukacji, kwitnąć miała pojedyncza osoba w sposób odpowiedni dla własnej natury,
choć w zgodzie z prawem rozumu. Najpierw Locke skupił uwagę na zasadzie indy
widualnego podejścia do dziecka właśnie ze względu na różnice w predyspozycjach,
zdolnościach, uwarunkowaniach środowiskowych, by do nich dostosować zabiegi
21
22
23
24
-233.

F.A. Hayek, Konstytucja wolności, s. 95-111.
Zob. W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, s. 77-166.
Tamże, s. 18-19.
Zob. F.A. Hayek, Konstytucja wolności, s. 95. Zob. też W.A. Galston, Cele liberalizmu, s. 203
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kształtujące charakter i kształcące umysłowe sprawności, zaś Mill - na zróżnicowa
niu wolnych jednostek przygotowanych do aktywności i parcia w różne strony zgod
nie z wybraną drogą życia jako bogactwa, z którego mogą czerpać pokolenia. Peda
gogika miała więc uczyć wolności, ale zarazem sztuki różnienia się, wyodrębniania
i wyzwalania, a nie upodabniania, doskonalenia się, a nie dorównywania i ujednoli
cania, bycia postacią osobną, własną, niesprowadzalną do wizerunku innych. Takiej
filozofii wychowania nie odpowiada dążenie do egalitaryzmu, które stałoby w kon
flikcie z dążeniami wolnościowymi, choć problem nierówności generowanych ludz
ką wolnością nie jest tu lekceważony i pomijany. Właśnie na polu edukacji, mimo że
niepostulowanej jako jednakowa dla wszystkich i nierealizowanej monopolistycznie
oraz w scentralizowany sposób, autorzy akcentowali prawo każdego dziecka do wie
dzy i umiejętności na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb. Jak dzisiaj rozu
mieć ten humanistyczny postulat?
W stopniu, w jakim nasza wolność zależy od wiedzy, dobrze jest nie tracić z oczu
tego dobra, i w takim stopniu w nią inwestować, opierając się zarówno na środkach
prywatnych, jak i publicznych, by budować pomyślność jednostek i społeczeństw.
0 ile wkładem Milla w klasyczną myśl liberalną było włączenie postulatu powszech
nej, tzn. dostępnej dla wszystkich, edukacji pozwalającej żyć autonomicznie oraz
nabyć kompetencje obywatelskie, w tym uzyskać prawa wyborcze, o tyle dziś za
odpowiednik tej strategii, poza powszechną zgodą na obowiązek szkolny, można
próbować uznać ideę bonów oświatowych, a więc środków budżetowych uruchamia
nych w zróżnicowanej ofercie edukacyjnej, idących za uczniem, bez przesądzania,
jaką ścieżką ta edukacja będzie przebiegać25. Liberałowie wolą jej wybór pozostawić
w gestii rodziców i samych osób zainteresowanych. Przed neoliberalnym skrętem
tej koncepcji (w znaczeniu urynkowienia edukacji) chroni nie co innego jak właśnie
nieoddawanie całości sprawy w ręce państwa, ono bowiem naturalnie zmierza do
tego, by podległe mu szkolnictwo spełniało jego, zależne od kontekstu historycznego
1politycznego, ideologiczne czy ekonomiczne oczekiwania.
Uzupełnieniem postulatów równościowych w sferze edukacji wydaje się także,
jakkolwiek krytyczna wobec Locke’owskiej (za „state of families”) i Millowskiej (za
„state of individuals”) wizji wychowania, propozycja Amy Gutmann, by z udziałem
profesjonalnych edukatorów krzewić w społeczeństwie demokratyczne ideały. Jej
postulaty edukacji demokratycznej w modelu „the democratic state of education” ja 
wią się jako potrzebne współczesne uzupełnienie liberalnego punktu widzenia w ob
szarze filozofii wychowania. Jest tu widoczne wyjście poza proceduralne i neutralne
nastawienie współczesnego liberalizmu na rzecz aksjologicznego jego wzbogacenia
i zorientowania w stronę obywatelskich cnót i na rzecz aktywnego obywatelstwa jako
„udziału w świadomej reprodukcji społecznej”. Kładąc nacisk na wartość krytycznej
racjonalnej deliberacji oraz formułując zasady: nierepresjonowania (nonrepression)
25 Zob. F.A. Hayek, Konstytucja wolności, s. 360-364, który chroniąc sferę wychowania i edukacji
przed jej zawłaszczeniem przez państwo, argumentował za kuponami, a jednocześnie bronił racji stoją
cych za wprowadzeniem obowiązku szkolnego, odwołując się do potrzeby uwzględnienia w powszech
nej edukacji nie tylko podstaw wiedzy, ale też „wspólnych standardów wartości”, bez których, jak pisał,
„pokojowa egzystencja społeczeństwa nie byłaby możliwa” (s. 361).
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i niedyskryminowania (nondiscrimination), służące integracji tej wartości z różny
mi koncepcjami dobrego życia, autorka widzi potrzebę zaangażowania edukatorów
w procesie wychowania na rzecz kształtowania w uczniach m.in. takich cech cha
rakteru, jak: uczciwość, religijna tolerancja czy szacunek dla innych, oraz na rzecz
włączania do procesu kształcenia wszystkich dzieci zdolnych do nauki bez względu
na przynależność rasową, religijną, płciową i inną26. Przypomina to znów także za
mysł W. Galstona, tym razem w imię oszczędnej, ale jednak określonej koncepcji
ludzkiego dobra (well-being)27. Podobnie rzecz ujmuje Wolfgang Brezinka, gdy pi
sze o potrzebnej „korekcie niektórych tendencji liberalnej demokracji na rzecz pro
mowania niezbywalnych cnót obywatelskich i podstawowych obowiązków wobec
wspólnoty”28.
Zarówno koncepcję bonów oświatowych, jak i edukacji demokratycznej moż
na uznawać za rozwinięcie myśli Milla wokół liberalnej zasady równości, choć to
nie wyczerpuje jego wkładu jako filozofa w dzieło doskonalenia teorii i praktyki
edukacyjnej. Trzeba jeszcze zaakcentować jego pozytywne wypowiedzi i argumen
towanie na rzecz wczesnej edukacji dzieci (co skądinąd nie odbiega od linii myśle
nia Locke’a), a także na rzecz humanistycznego wymiaru kształcenia jako czynnika
doskonalącego naturę człowieka i podnoszącego poziom życia społeczeństw. Moż
na więc wnosić, że dzisiejszy odpowiednik jego liberalnej koncepcji wychowania
mieściłby się również w promowaniu edukacji równej na starcie, obowiązkowej
dla wszystkich (w zgodzie z postulatem równości szans) i możliwie wszechstron
nej, a więc realizującej cele wykształcenia ogólnego, poddawanej ocenie w wyniku
organizowania standaryzowanych egzaminów (których niedoskonałą formą wydają
się rozpowszechnione dzisiaj testy kompetencji)29. Byłby to też głos na rzecz trakto
wania uniwersyteckiego poziomu i formy edukacji jako tej przewidzianej do celów
związanych z poszukiwaniem prawdy w obrębie nauk, strzegącej depozytu wiedzy;
jako miejsca skupiającego uczonych i studentów we wspólnej pracy realizującej
potrzebę uczenia się i poznania, przekazującego to, co najcenniejsze z dziedzictwa
ludzkości następnym pokoleniom z intencją jego ciągłego odnawiania i doskonale-

26 Zob. A. Gutmann, Democratic Education, s. 41-47. Gutmann podtrzymuje przekonanie i o war
tości rodziny, niezastąpionej w roli pielęgnowania i utrwalania (perpetuating) określonej koncepcji do
brego życia, i o wartości autonomii, ale stara się pokazać, że dla wprowadzenia dziecka w przestrzeń de
mokratycznego życia potrzeba, by nabyło ono umiejętności oceniania różnych koncepcji dobrego życia,
w tym własnej, pod kątem ich zgodności z ideałem praw i obowiązków obywatela w demokratycznym
społeczeństwie (s. 42).
27 W obrębie której autor proponuje umieścić: życie, normalny rozwój elementarnych predyspozy
cji, realizację interesów i celów, wolność, racjonalność, społeczeństwo i subiektywne zadowolenie; zob.
W.A. Galston, Cele liberalne, s. 194-197.
28 Wśród których wymienia „poczucie solidarności, poszanowanie prawa, uznanie monopolu pań
stwa na używanie siły, obowiązek zachowania pokoju, troskę o wydajność i gotowość do służby, demo
kratyczną postawę i tolerancję (...) rozumny patriotyzm i życzliwość wobec Europy zjednoczonych oj
czyzn”, które to wartości winna przekazywać szkoła; zob. W. Brezinka, Wychowanie i edukacja w dobie
przemian kulturowych, s. 31.
29 Zob. B. Russell, Szkice sceptyczne, s. 163, wskazujący na czternasty rok życia jako właściwy
moment wyboru ścieżki specjalizacji.
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nia, niesprowadzalnego do przygotowywania do wykonywania różnych zawodów
(tę rolę efektywniej spełniałyby wyższe szkoły zawodowe)30.
Przy takiej rozpiętości celów edukacji (od powszechnej równej do uniwersytec
ki ej elitarnej) nie da się ukryć, że nawet jeśli równość szans staje się dziś coraz
wyraźniejszym postulatem wypowiadanym w grupie liberałów, to jednak będzie
on pozostawał raczej po stronie ciągłych starań na rzecz wyrównywania startu niż
osiągniętych celów31. Tu przypomina nam swoje racje Locke, nakładający moralny
obowiązek przede wszystkim na rodziców, by troszczyli się o wychowanie i wy
kształcenie swoich dzieci. O ile jest to dla nas założenie wciąż oddające nasze intui
cje i akceptowalne społecznie, to wraz z nim trzeba się zgodzić na odpowiadające
mu miejsce państwa jako podmiotu wspomagającego i dbającego o wysoki standard
nauczania, ewentualnie upominającego się o wypełnianie przez pierwszych wycho
wawców dzieci ich obowiązków względem potomstwa, a nie jako monopolisty, kon
trolera i głównego rozgrywającego w tej grze, która powinna toczyć się na dużej
przestrzeni edukacyjnej zagospodarowywanej udziałem wielu podmiotów. Przy ta
kim rozłożeniu i podziale zadań, nawet jeśli postulat wyrównywania startu przez
państwo stanie się powszechny, nie jest możliwe (a być może w jeszcze większym
stopniu nie jest pożądane), by osiągnąć cel w postaci równości wyników. Państwo
nie jest władne przejąć roli instancji motywującej uczniów do nauki; to jest zadanie
rodziny i jej etosu, a więc systemu wartości, który pielęgnuje i przekazuje swojemu
potomstwu, a także pozycji, jaką przypisuje wiedzy i wykształceniu (co będzie się
przekładać na poziom gotowości partycypowania w kosztach związanych z nauką
dzieci, inwestowania w ich edukację)32. Zasady Locke’a mogłyby dziś znaleźć za
stosowanie na polu doskonalenia sieci szkolnictwa zawodowego, przygotowującego
wykwalifikowanych pracowników w wielu potrzebnych zawodach, dających szansę
uczniom, których cele edukacyjne nie wykraczają poza potrzebę zdobycia konkret
nej pożytecznej wiedzy, uzdalniającej do wykonywania wybranego zawodu dającego
środki utrzymania i umożliwiającego dobre życie; zasady Milla mogłyby skutkować
staraniami, by szkolnictwo zawodowe nie było ścieżką edukacyjną pozbawioną wy
miaru kształcenia ogólnego, a więc by dawało szansę uzupełniania szczebli edukacji
w miarę potrzeb. Tak jak wychowanie i autonomia tworzą antynomię, podobnie rów

30 Zob. P.H. Hirst, Liberal Education and the Nature o f Knowledge, s. 87-111; M. Oakeshott, The
Voice o f Liberal Learning. Por. L. Strauss, Sokratejskie pytania, s. 257-277; R. Scruton, Kultura je st
ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
31 Choć można na tym polu jeszcze dużo osiągnąć, chociażby przez rozszerzanie zasięgu edukacji
przedszkolnej czy poszerzanie oferty edukacji i zajęć pozaszkolnych siłami samorządowymi, opierając
się na obywatelskiej samoorganizacji, w tym działalności stowarzyszeń religijnych, oraz wykorzystując
system stypendialny trafiający do zdolnych i ubogich uczniów.
32 A także, by odwołać się kolejny raz do A. Gutmann z Democratic Education, myślących nieza
leżnie profesjonalnych edukatorów w randze motywatorów, którzy potrafią rozbudzać w dzieciach chęć
do nauki, rozwoju, zarażać pasją poznania i uczestniczenia w tym procesie aktywnie jako podmiot pyta
jący, poszukujący, krytyczny. O obecność takich nauczycieli, niemieszczących się w roli funkcjonariuszy
przekazujących zaleconą przez zatrudniającego wiedzę, zabiegali i Locke, i Mill.
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ność wikła się w nią, o ile chce się być wiernym idei wolności jako doskonalącej się
rozumnej indywidualności33.
Własność w dzisiejszych sporach zdaje się tracić na swym bogactwie znaczenia,
wyraźniej kojarzona ze sferą posiadanych dóbr, a nie atrybutów osoby. O ile jednak
punktem odniesienia pozostają dla nas stanowiska Locke’a i Milla, o tyle dobrze jest
umieszczać tę zasadę w proporcjach przez nich ustanowionych. Te zaś, zwłaszcza
jeśli są interpretowane wspólnie jako wzajemnie się dopełniające, nie uprawniają
nas do łączenia ich i kojarzenia z nurtami liberalnymi nacechowanymi postawą fun
damentalizmu rynkowego. I tak dla pierwszego z nich trzeba by w kręgu własności
widzieć i uwzględniać po pierwsze siebie, swoje życie i swoją wolność, a po drugie
swoją własność, w węższym znaczeniu, wytworzoną głównie własnym wysiłkiem,
czyli pracą. To oznacza, że broniąc własności, Locke bronił samej osoby przed in
gerencją z zewnątrz. By móc siebie posiadać, trzeba, by inni trzymali się na dystans
i pozwolili nam żyć tak, jak chcemy, na własną odpowiedzialność, i cieszyć się owo
cami swej pracy bądź dobrami, którymi dysponujemy dzięki przodkom lub darczyń
com. W tej zasadzie, zwłaszcza ukazanej przez pryzmat opisanych wyżej poglądów
pedagogicznych opartych na trwałych fundamentach rozumu i cnoty, nie dostrzega
się tendencji, by to prawa rynku wyrastały do rzędu najważniejszych regulatorów ży
cia społecznego, stając się wyznacznikami społecznego ładu. Wolna wymiana dóbr
i usług jest podstawą wzrostu i bazą dla pomyślności społeczeństwa, ale równolegle
toczy się i wywiera równie mocny wpływ na stan państwa sfera działań politycznych
uruchamianych siłami społeczeństwa obywatelskiego. Tym bardziej nie ma takiej
tendencji w drugim głosie, wiemy bowiem, że Mill nie absolutyzował prawa włas
ności, i choć stał po stronie zasad wolnego rynku, przewidywał możliwość zmian
ekonomicznych w kierunku własności pracowniczej i państwowej. Jego włączanie
państwa do zadań na polu edukacji i nauki (obok innych) można odbierać jako sygnał
w kierunku skromnego interwencjonizmu państwowego zmiękczającego obowiązywalność zasady laissez faire. Można uznać, że tworząc dwugłos, Locke i Mill wza
jemnie się w sprawie własności mitygują i łagodzą. Uznanie wiedzy i wykształcenia
za własność (kapitał intelektualny) zarówno jednostek, jak i społeczeństwa nie po
zwala na skrajność stanowiska i zawłaszczanie przez jedną ze stron, raczej ustawia
pośrodku w rzędzie dóbr wymagających troski indywidualnej, prywatnej, ale wspie
ranej, docenianej w życiu publicznym i służącej dobru wspólnemu także dzięki po
lityce państwa.
Tolerancja. To zasada, która niezmiennie utrzymuje status wyróżnika liberali
zmu, będąc niejako łącznikiem między jego klasycznym a nowoczesnym wydaniem.
W dzisiejszym dyskursie filozoficznym ojcowie tego pojęcia są wciąż przywoływa
ni34. Dla Johna Graya liberalna obrona tolerancji religijnej, wpisując się w dziedzic33 Zob. D.E. Cooper, Illusions o f Equality, Routledge, London 1980, wykazujący niezgodność zasad
egalitaryzmu z ideą doskonałości, którą proponuje godzić, podobnie jak Mill, przez współistnienie szero
kiej równościowej podstawy dla wszystkich i mniejszościowej ścieżki dla najlepszych (choć wymaga to
ciągłego podnoszenia standardów podstawy).
34 Samo pojęcie uzyskuje jednak kolejne rozwinięcia, zob. np. M. Walzer, O tolerancji, tłum.
T. Baszniak, PIW, Warszawa 1999.
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two liberalne, przybrała postać krzewienia ideału „wspólnego życia, które nie opiera
się na wspólnych przekonaniach”. W praktyce zaowocowało to według niego dwo
ma obliczami liberalizmu: w jednym tolerancja „jest poszukiwaniem idealnej formy
życia”, kierując w stronę projektu systemu uniwersalnego (Locke, Kant, Rawls i Ha
yek), w drugim - „jest poszukiwaniem warunków umożliwiających pokojową ko
egzystencję odmiennych sposobów życia”, kierując w stronę liberalizmu pokojowej
koegzystencji (Hobbes, Hume, Berlin, Oakeshott). Sam J. Gray ze swym dopiskiem
do koncepcji tolerancji w postaci ideału modus vivendi opowiedział się po jednej
ze stron35. Dzisiejsza Millowska wykładnia tolerancji, interpretowana szeroko jako
zgoda na samorealizację ograniczoną jedynie zasadą nieszkodzenia innym, wzbudza
opór zwłaszcza po stronie komunitarian, dla których jest zbyt permisywna (podobnie
rzecz widzi J. Raz) i nie uwzględnia kulturowych uwarunkowań tożsamości osoby
opartych na identyfikacji z daną grupą i jej systemem wartości36. Natomiast sens
tolerancji ustalony przez Locke’a, akcentujący potrzebę oddzielania sfery sacrum od
profanum, a więc religii i Kościołów od państwa, to postulat, który wart jest uwagi.
Na tym polu może zaznaczać się pozytywny wpływ filozofów liberalnych, próbują
cych uzgadniać obie opcje, świecką na poziomie państwa i religijną na poziomie spo
łeczeństwa obywatelskiego37. Żywą inspiracją pozostaje też Millowskie rozwinięcie
tolerancji w kierunku otwarcia na inne kultury, których poznanie okazuje się dobrą
formą równoczesnego wglądania i refleksji wokół własnego dziedzictwa oraz tożsa
mości. Tolerancja religijna i kulturowa przeniesiona na grunt filozofii wychowania
staje się dziś podstawą sporów wokół kanonu treści nauczania, gdzie zaznacza się
różnica w poglądach między liberałami a pedagogami krytycznymi (P.H. Hirst i R.S.
Peters a H. Giroux), między zwolennikami pedagogiki wielokulturowej i multikulturalizmu a pedagogiką religijną i konserwatywną. Wydaje się, że na tym gruncie znów
brzmi raczej zgodnie z naszymi klasykami koncepcja W. Brezinki, który doceniając
wymogi tolerancji jako podstawy współczesnych liberalnych demokracji opartych na
pluralizmie i pokojowej koegzystencji ludzi reprezentujących odmienne opcje dobre
go życia, jednocześnie akcentuje wagę odwoływania się i pielęgnowania w edukacji
kanonu wspólnych wartości budujących poczucie tożsamości narodowej, obywatel
skiej i cywilizacyjnej. Tolerancja przez pryzmat celów wychowania i edukacji jawi
się więc przede wszystkim jako zasada wzajemnego szacunku, norma w relacjach
z osobami myślącymi inaczej, do zastosowania na każdym etapie rozwoju dziecka,
natomiast w mniejszym stopniu jako norma „wybierania punktów orientacyjnych,
według których chcemy żyć i wychowywać”38. Jeśli przyjmujemy, że szkoła powinna
35 J. Gray, Dwie twarze liberalizmu, s. 8.
36 Zob. W. Brezinka, Wychowanie i edukacja w dobie przemian kulturowych, s. 37.
37 Na polskim gruncie myśl ta jest rozwijana głównie w gronie katolickich liberałów, np. M. Zięba,
J. Tischner, A. Potocki, J. Gowin, zob. bibliografia.
38 W. Brezinka, Wychowanie i edukacja w dobie przemian kulturowych, s. 68. Autor, kreśląc swo
ją koncepcję wychowania wokół ideału dzielności życiowej, sam określa swoją orientację filozoficzną
jako oświeconego konserwatysty liberała, postulując, by edukowana młodzież była wychowywana w du
chu „zakorzenienia w tradycji klasycznych, ważnych i normatywnych dla nas punktów orientacyjnych”
(s. 13), zaś o samej tolerancji pisze, iż często miesza się ją „z obojętnością lub brakiem więzi, z niezdecy
dowaniem i brakiem przekonań (...) z bezkrytycznym pozwalaniem na wszystko”, co na gruncie pedago
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być neutralna w kwestiach religijnych, a w odniesieniu do zasad moralnych winna
w ramach edukacji moralnej uzasadniać ich sens na podstawie racjonalnych przesła
nek, a także odwoływać się do podstawowego kanonu wartości uznawanych w da
nym społeczeństwie, odtwarzanych i realizowanych w rodzinach i społecznościach
lokalnych, to rozsądny wydaje się taki kierunek działań szkół i jej kadry nauczają
cej, by: na początek, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym, chronić przekonania
religijno-moralne uczniów wynoszone z rodzinnego domu (wkład Locke’a), a na dal
szym etapie kształcenia wyraźniej podejmować się nie tyle wychowania, ile edukacji
moralnej, otwierać na wielość stanowisk i punktów widzenia w kwestiach dobrego
życia, włącznie z poddawaniem pod dyskusję i krytyczną ocenę tak własnych, jak
i cudzych przekonań (wkład Milla)39.
Społeczeństwo obywatelskie dziś wciąż zdaje się ideą ożywiającą polityczne
spory i debaty, stając się łącznikiem między liberałami, republikanami i socjal
demokratami40. Wszystkie strony głoszą potrzebę ciągłego odnawiania i wzmac
niania kapitału społecznego i jego zasobów w postaci zaufania społecznego, życz
liwości, przywiązania do form samoorganizacji i wzajemnej pomocy oraz potrzebę
edukacji obywatelskiej. Słaby kapitał społeczny nie zrodzi silnego społeczeństwa
obywatelskiego, a bez niego trudno o przeciwwagę dla rosnącej w siłę potęgi pań
stwa nie znajdującej po stronie społecznej potrzebnego hamulca i dla zakusów egalitarystycznych. Według części klasycznych liberałów czynnikiem sprzyjającym
rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego był głównie wolny rynek i rozwój ekono
miczny (A. Smith), inni zaś przywiązywali wagę do kształtowanych w jednostkach
cnót obywatelskich wzmacniających ducha obywatelskiego i zdolności do samoor
ganizacji (J.S. Mill). W niniejszej pracy szuka się nawiązań głównie do tej drugiej
tendencji, ale nie tylko do niej. Wcześniejszą od liberalnej wersją społeczeństwa
obywatelskiego była bowiem jego republikańska postać z odwołaniem do starożyt
nej arystotelesowskiej koncepcji polityki i republikańskich idei obywatelstwa, dobra
wspólnego i wolności. Podkreśla się w niej wagę czynników po stronie res publica,
warunkujących optymalną ochronę praw obywatela, ta zaś tworzy harmonijną całość
złożoną z instytucji politycznych, religii i obyczajów dzięki obywatelskim cnotom
poszczególnych członków wspólnoty odnawianym w procesie wychowania41.
Obie koncepcje społeczeństwa obywatelskiego interpretuje się najczęściej na za
sadzie przeciwieństw, alternatyw, postrzegając liberalne rozwiązanie jako zerwanie
z modelem republikańskim, uwypuklając dzielące je różnice (republikańska wspól
nota obywatelska versus liberalne społeczeństwo cywilne), bez znajdywania punktów
stycznych. Z drugiej strony można próbować, wychodząc z perspektywy ciągłości
historycznej, patrzeć na zagadnienie przez pryzmat liberalnego novum wniesionego
gicznych działań nie jest korzystne, bo „podważa pewność siebie, wiarę we własne ideały i umiejętność
sprzeciwiania się fałszywym ideom i złym wpływom” (s. 68).
39 Zob. np. P.H. Hirst, Moral Education in Secular Society, University of London Press, London
1974, i wokół tej koncepcji E. Callan, Godless Moral Education and Liberal Tolerance, „Journal of Phi
losophy of Education” 1989, vol. 23, nr 2, s. 267-281.
40 Zob. J. Szacki, Wstęp, [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel, s. 57-62.
41 Zob. np. Q. Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
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do dotychczasowej wykładni rozumienia wspólnoty obywateli, które pomimo od
mienności założeń i wrażenia rewolucyjnego przełomu nie jest zerwaniem z całością
dziedzictwa republikańskiego, ale jego znaczną przebudową i uzupełnieniem o nowe
składniki. Ta druga droga jest trudniejsza i rzadsza, lecz okazuje się możliwa42.
Z kolei Z. Rau sugeruje, iż przyszłość liberalnego społeczeństwa obywatelskiego
będzie zależeć także od większego zwrotu w stronę socjaldemokracji, z jej progra
mem budowanym na ideale sprawiedliwości społecznej43. W polskiej rzeczywistości,
pamiętającej nie tak odległe czasy komunizmu, a jednocześnie potrafiącej odwołać
się do każdej z tych trzech wielkich tradycji rozwijania idei społeczeństwa obywa
telskiego (choć chyba najmniej tej liberalnej), każdy głos na rzecz wzmacniania oby
watelskiej aktywności, w tym promujący wychowanie i edukację obywatelską, ma
wartość, odbudowując czy pobudzając do tworzenia się sieci związków społecznych
opartych na współpracy. Autorka nie wątpi, że wychowawcze i edukacyjne pomysły
Locke’a i Milla mające na uwadze wzrost obywatelskiej wrażliwości społeczeństwa
należały do tych, które dziś mogą być przywoływane, zwłaszcza że są to zamysły
0 liberalnym rodowodzie, który w Polsce w niektórych kręgach wzbudza nieufność.
Ich wartość mieści się w tym, że nie antagonizowały, a wyzwalały ludzką energię,
umiejąc mówić o niej także w kategoriach wspólnego dobra44.
Klasyczny liberalizm w jego pedagogicznym wydaniu daje się, jak widać,
uzgadniać ze współczesnymi prądami myślowymi (komunitaryzmem, socjaldemo
kracją, katolicyzmem otwartym, pluralizmem wartości, republikanizmem, a nawet
konserwatyzmem i personalizmem), o ile te wprost nie deklarują wrogości wobec
tej doktryny jako swojego wyjściowego programu. Zarazem dostrzegalne jest też
w niektórych wymiarach rozchodzenie się klasycznego liberalizmu z nowoczesnym,
ewentualnie zrównywanie się jego politycznych odmian z liberalizmem pedagogicz
nym (w znaczeniu progresywizmu wywodzonego z filozofii Rousseau) i liberalną
filozofią wychowania. W odpowiedzi na to tym bardziej zasadne jest przypominanie
1 odtwarzanie klasycznego modelu liberalizmu z jego rozwiniętą koncepcją wycho
wania, a więc opisem drogi wiodącej do wolności, jako procesu samodoskonalenia
w oparciu o kształtowane przymioty samoodpowiedzialności, niezależności, aktyw
ności i zaradności.
Dla podsumowania całości rozważań czas na przywołanie ostatniego wyróżnika
pedagogiki klasycznego liberalizmu. W odczytaniu autorki jest nim osoba wycho
42 Zob. R. Dagger i jego koncepcja „republikańskiego liberalizmu” w Civic Virtues. Rights, Citizen
ship and Republican Liberalism, s. 194-201; J. Szacki, Dylematy idei dobra wspólnego, s. 436-451;
Z. Rau, Liberalizm, s. 208-211. S. Macedo, Cnoty liberalne, tłum. G. Łuczkiewicz, Znak, Ośrodek Myśli
Politycznej, Kraków 1995, s. 352, zbierając głosy tak różnych filozofów politycznych jak F.A. Hayek,
I. Kristol czy J. Habermas, wypowiadających się o liberalizmie, kwituje to uwagą, że wszyscy ci myśli
ciele skłonni są twierdzić, iż „legitymacja i stabilność ustrojów liberalnych pasożytuje na utrwalonym
oddziaływaniu etyki prekapitalistycznej czy preliberalnej” . Zob. G. Sartori, Teoria demokracji, s. 371;
D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego, s. 318-321.
43 Z. Rau, Liberalizm, s. 211. Zob. K. Wrońska, Chrześcijańskie społeczeństwo obywatelskie wyzwa
niem dla pedagogiki chrześcijańskiej, s. 346-362.
44 Zob. R. Putnam, Samotna gra w kręgle, s. 653-674, proponujący program dla „kapitalistów spo
łecznych”.
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wawcy ijego metoda oparta na takcie pedagogicznym, indywidualizacji i przykładzie
osobistym. Dziecko, o ile pojawia się w perspektywie badawczej liberała, z koniecz
ności zdaje się stawiać go w pozycji zawieszającej te zasady liberalizmu, o które się
on dopomina w przestrzeni życia społeczno-politycznego. W odniesieniu do dziecka
te zasady się nie sprawdzają, nie chodzi więc o kolejne uzasadnienie dla samej libe
ralizacji czy swobodnego wychowania. Klasyczny liberał poszukiwał innych zasad,
które rządzą relacjami dorosły-dziecko. I nie był przez to niekonsekwentny, tylko
realistyczny. Nie był utopijny. Te inne zasady (biorące się z zawieszenia obowiązywalności aksjomatów liberalizmu) to nie jest prosta negacja wolności, równości,
własności, tolerancji i społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli pojawiają się w ich miej
sce bądź obok przymus, władza i posłuszeństwo, system kar i nagród, odwołanie do
więzi organicznych i opartych na nich typach lojalności - to są to zasady warunkowe.
Ma się do nich prawo, o ile jest się odpowiedzialnym człowiekiem i o ile traktuje
się je jako zasady mające swój kres obowiązywania, w dodatku każdorazowo w zin
dywidualizowany sposób. W wychowaniu powinna być obecna zapowiedź swobód,
a podstawową metodą w rękach wychowawcy jest traktowanie dziecka, jakby było
wolnym człowiekiem (za czym stoi chcenie, by takim był). Idzie za tym takt peda
gogiczny, a więc uznanie w dziecku osoby godnej szacunku, uwagi i troski. Odpo
wiedzialność nie pozwala dorosłemu czuć się zwolnionym z obowiązku wprowadza
nia dziecka (educo, educare) w świat autonomicznych jednostek przez wyposażenie
go w potrzebne do tego dyspozycje rozumu i woli oraz przekonanie, że warto być
wolnym człowiekiem. A najbardziej przekonujące zdają się nie słowa i nakazy, ale
przykład mądrego korzystania z wolności przez tych, którzy udzielają sobie prawa
reglamentowania jej dzieciom. Dopiero wraz z ujawnieniem stanowiska w sprawie
wychowania człowieka liberalizm, w przekonaniu autorki, staje się w pełni zrozu
miałą i integralną koncepcją człowieka i polityki odwołującą się do wolności, czyli
zasady organizującej i normującej relacje między jednostką a społeczeństwem i pań
stwem. Ze względu na dzieci dorośli nie mogą przestać być świadkami tego, w co
wierzą, o czym są przekonani, nie mogą kryć się za zasłoną niewiedzy. Dwugłos
Locke’a i Milla zaprasza do kolejnych wypowiedzi; część z nich z pewnością może
tworzyć harmonijny wielogłos, o ile nie zasypuje się przesłania tych pierwszych,
zwłaszcza w odniesieniu do dziedziny moralności i obywatelstwa traktowanego jako
wyróżnienie, które zdają się uwiarygodniać późniejsze propozycje chcące pozosta
wać w kręgu inspiracji liberalizmu.
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