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Blaski i cienie metody M. Montessori 

Wstęp 

Dyskusja na temat metody Marii Montessori angażuje zarówno środowisko rodziców, jak i 

pedagogów (nauczycieli, katechetów), a w konsekwencj również teoretyków. Można założyć, że 

wszyscy oni mają na celu rozwój dziecka i jego wychowanie. Z drugiej strony – pojęcie 

wychowania jest rozumiane dwojako1: jedni pojmują je jako dydaktykę, czyli przekaz wiedzy, 

drudzy zaś widzą jego istotę we wprowadzeniu dziecka w świat wartości kulturowych. I na tym 

polega, w gruncie rzeczy istota sporu o metodę M. Montessori. 

Uwagi, jakie zawarłem poniżej, powstały na kanwie dyskusji p. Dariusza Zalewskiego, który 

reprezentuje punkt widzenia klasycznej pedagogiki i p. Rafała Szczypki, który jest ojcem kilkorga 

dzieci, a z zawodu katechetą. Nie jest to jakieś wyczerpujące opracowanie, ale głos w dyskusji; 

jestem również ojcem, a z zawodu psychologiem. Dwie nauki, tj. pedagogika i psychologia mają 

za punkt wyjścia rozwój: psychologia wyjaśnia proces rozwoju, a pedagogika – bada metody 

wpływu na >bieg< rozwojowy. W moim tekście zwrócę uwagę na związek działalności pedagoga 

z rozwojem oraz na to, jak można rozumieć wpływ na rozwój. 

Rozwój – jak go rozumieć? 

Postawienie problemu 

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi 

przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości” (dr Maria Montessori). To 

brzmi jak deklaracja ideowa nowej pedagogiki. Choć mogłoby się wydawać, iż odkrycia 

Montessori wiążą się właśnie z przekazywaniem wiedzy (dydaktyką), to ona sam temu przeczy. 

Co to znaczy „uwolnienie ludzkich możliwości”? 

W klasycznym rozumieniu rozwój to przejście od potencji (plastyczności ludzkiej natury2) do jej 

urzeczywistnienie w postaci sprawności3; przejście od natury do kultury. Pedagogiki jest pewną 

sztuką >wprowadzenia< w kulturę. Kwestią zawsze dyskusyjną było, jak to zrobić? Jak np. 

uwolnić energię bryłki uranu? Są dwa rozwiązania: stanie się to samoistnie, lub za pomocą 

kultury, czy też „w kulturze”. Naturalizm zakłada pierwsze rozwiązanie; natura ma w sobie 

wszystko, co konieczne do rozwoju, a zatem: rozwój to samourzeczywistnienie. Kultura staje się 

wręcz zagrożeniem dla tak rozumianego rozwoju (koncepcja Z. Freuda). Rozwiązanie 

personalistyczne (a również chrześcijańskie) kładzie nacisk na uczestnictwo w kulturze. Tutaj 

                                                             
1 Na ten temat zobacz doskonały wykład Kazimierza Twardowskiego „O pojęciu wychowania” 

(Twardowski, 1992). 
2 W ludzkiej naturze, przeciwnie do zwierząt, nie ma nic gotowego. Zatem człowiek może stać się 

„wszystkim”, jak to niektórzy ujmują. 
3 „Ta potencjalność, czy jak ją też można nazwać, plastyczność, przejawia się w tym, że ogólne 

uzdolnienie wrodzone, jakie każda nasza władza od najniższych fizycznych aż do najwyższych umysłowych 
z natury swej posiada, samo przez się wystarcza do bardzo niedoskonałych, słabych, początkowych czynów 
i że dopiero powoli przez częstsze ich powtarzanie nabywa coraz większej do nich sprawności” 
(Woroniecki, Katolicka Etyka Wychowawcza, 1986), t. I, r. VIII pt. Wychowanie. 



widzi się wręcz specjalne wyzwanie, jakie niosą ludzkie popędy, wymagają one pewnej 

czujności, gdyż ludzka natura jest zdezintegrowana przez grzech4 (Bednarski, 2001). 

Istota rozwoju 

Skutki (wytwory) rozwoju obserwujemy na co dzień; rozwija się drzewo, zwierzę i człowiek. 

Dlatego każdy intuicyjnie widzi, co to jest rozwój. W przypadku własnym – nie tylko widzimy z 

zewnątrz, ale doświadczamy siebie w rozwoju, czyli w procesie przejścia od jakiegoś stanu A 

(np. dziecko), do jakiegoś stanu B (np. uczeń, dorosły, itd.). Rozwój jest to zatem względnie 

trwała zmiana stanu podmiotu żywego (tzw. zmiana rozwojowa). Zwykle taka podstawowa 

intuicja wystarcza, bo każdy sam „się” rozwija.  

Czasem jednak jesteśmy w jakimś stopniu odpowiedzialni za rozwój innych, jako wychowawcy. 

Co należy wówczas wiedzieć o tej „zmianie stanu” i jak można jej sprzyjać lub jak ją 

ukierunkować? Jeśli w ogóle dopuścimy taką możliwość wpływu na rozwój. 

W wypadku roślin jest to proste; obserwujemy wytwory materialne procesów biologicznych 

(wegetatywnych), tj. wzrost, dojrzewanie i owocowanie. Rozwój, czyli przejście ze stanu 

nasienia, do stanu dojrzałego drzewa, wymaga pewnych warunków, tj. relacji ze światem. 

Roślina wymaga wody i światła słonecznego, aby aktualizowały się procesy wegetatywne. 

Roślina rozwija się i działa; może np. rozsadzić skały. 

Ludzkie zachowanie 

Człowiek (zwierzę) nie tylko rośnie, ale zachowuje się. Co to znaczy? 

Obok czynności i wytworów biologicznych pojawiają się wytwory psychiczne, których nie 

obserwujemy. Wymagają one nowych relacji ze światem (nie tylko dostarcania tego, co 

konieczne dla ciała). Ponieważ posiadamy doświadczenie wewnętrzne, to możemy odróżnić dwa 

rodzaje tych warunków i czynności, które one wyzwalają i wytworów tych czynności.  

Są to relacje instrumentalne: poznać i sprawnie działać na bazie wiedzy o sytucji zewnętrznej, 

oraz relacje zależności: doznać wartości i uczestniczyć w kulturze, a następnie nauczyć się 

sprawnie działać „dla” wartości (dziecko wiele naśladuje!). Ze złożenia czynności ciała oraz 

czynności psychicznych powstaje wytwór psychofizyczny, tj. zachowanie. Zachowanie jest 

nietrwałym wytworem materialnym (a więc obserowanym) czynności psychicznych podmiotu 

(danych w doświadczeniu wewnętrznym, tj. w introspekcji). Innymi słowy: podmiot obdarzony 

zmysłami „orientuje się” w sytuacji i sam wybiera różne sposoby działania. Jest bardziej 

elastyczny w swoim działaniu, niż roślina. 

Udział umysłu w rozwoju 

Pojawienie się czynności umysłowych to zupełna nowość. Znaczenie nabierają decyzje i wybory, 

a wraz tym pojawia się odpowiedzialność na bieg rozwoju i jego wynik.  

Odróżniamy rozwój jako wytwór (trwała zmiana stanu podmiotu) i rozwój jako czynność 

samego podmiotu. Rozwój, jako czynność, jest to pewien proces: proces przejścia od 

                                                             
4 Jest to obserwacja nie tylko chrześcijańska. „Widzę i pochwalam rzecz lepszą, idę (jednak) za 

gorszą”. Owidiusz (Metamorfozy, 7, 20). 



potencjalności natury, do jej aktualizacji w postaci różnych czynności: biologicznych i 

psychicznych5. Co wiemy o tym procesie? 

Niektóre z czynności dane są w doświadczeniu wewnętrznym jako „dzianie się”, inne zaś jako 

własne „działanie”. Aby działać samodzielnie podmiot obdarzony psychiką podejmuje nowe 

jakościowo czynności. Są to czynności umysłowe, dzięki którym podmiot sam organizuje się do 

działania. Jakie to czynności? Podmiot (1) orientuje się w swoim położeniu, (2) wybiera sposoby 

działania i (3) realizuje swoje projekty. Trwałym wytworem tych czynności jest charakter 

(kultura bycia). 

Czynnik trzeci w rozwoju 

„Czynnik trzeci” (pojęcie spopularyzowane przez K. Dąbrowskiego (Dąbrowski, Fazy i poziomy 

rozwoju psychicznego i trzy kształtujące go czynniki, 1985) w rozwoju i dylemat wychowawcy. 

Dla pedagoga (wychowawcy) w procesie rozwoju istotne są relacje, czyli warunki, od których 

zależą czynności biologiczne i psychiczne. Zwykle ujmuje się to w formule: „genotyp” plus 

środowisko daje „fenotyp”, czyli jakiś wytwór: mechaniczne działanie („reakcje”), lub własne 

zachowanie. Oczywiście – cały sens pedagogiki i wychowania zawiera się w tym, że 

wychowawca kształtuje warunki rozwojowe. Musi jednak czujnie obserwować, jak samo dizecko 

wykorzystuje te warunki. Podkreśla to M. Montessori: „Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co 

dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”  

Zasadnicze znaczenie ma zatem tzw. „czynnik trzeci”, czyli sam podmiot, który wybiera sposoby 

swego działania. Czym innym jest stwarzać warunki dla czynności psychicznych, których 

wytworem jest tzw. „temperament”, a czym innym obserwować, jaki użytek robi z tych 

warunków sam wychowanek, konstruując własny „charakter”. 

Jest to źródło dylamatów. Czy oceniać to, jaki użytek robi dziecko ze swojej zdolności wyboru, a 

więc z tych warunków, które się mu stwarza? Czy można oczekiwać, że zachowa się w taki, lub 

inny sposób? Jak widzieć jego wolność? Czym ona – w istocie – jest? 

Odpowiedź przecząca zupełnie ruguje wychowanie. Odpowiedź twierdząca wymaga jakiegoś 

kryterium dla oceny wyborów. W przypadku wychowania chrześcijańskiego takim kryterium 

jest dobro wspólne, w którym uczestniczy podmiot, zaś w koncepcji liberalnej jest to wyłącznie 

pożytek samego podmiotu 

Rozwój w metaforze 

Metafora życia ludzkiego: dom przy źródle. 

Znaczenie warunków (relacji) dla rozwoju można ująć w metaforze domu. Dom stoi przy 

„źródłe”, które zaspokaja potrzebypodstawowe. Następnie człowiek wychodzi na „łowiska” i 

buduje własny warsztat pracy i rynek wymiany.  

Źródła są to tzw. relacje zależności. Człowiek uczestniczy w kulturze, co powoduje dezintegrację 

jego popędliwości. Przeżywa wartości i wchodzi w świat kultury. W domu, przy źródłe, panuje 

swoisty „ład i porządek” przez kogoś reprezentowany. Następnie podmiot uczy się sprawnie 

działać dla wartości, czyli dla domu.  

                                                             
5 W psychologii ten czynnik, który odpowiada za proces przejścia od potencji do aktu i za organizację 

powstajacych czynności nazywamy duszą. 



Trafnie ujmuje to K. Dąbrowski w koncepcji „dezintegracji pozytywnej”; jest ona „pozytywna” 

dlatego, że uczestnictwo w kulturze (w świecie wartości) pozwala „wyjść” ze świata natury. W 

praktyce oznacza to rozwój wrażliwości i uczuć wyższych. Kultura jest wytworem myśli i woli 

człowieka. 

W „domu” człowiek dojrzewa, a na „łowiskach” nabiera sprawności. W procesie rozwoju mamy 

dwa aspekty: dezintegrcja (popędu) i integracja całego życia psychicznego w obrębie 

przeżywanych wartości/dobra. To dobro najpierw ktoś reprezentuje, a następnie człowiek uczy 

się sam sprawnie działać w interesie dobra. Jest to tzw. dobro wspólne, gdyż zarówno 

wychowwca, jak i wychowanek w tym dobru uczestniczy. Powstaje wspólnota tego dobra, w 

perspektywie: przyjaźń. 

Są dwa rodzaje rozwoju jednostronnego i w konsekwencji zaburzonego. Zdarza się rozwój bez 

dojrzewania, tj. nabieranie sprawności w obrębie popędów. Jest to tzw. „człowiek zmysłowy” 

Zdarza się też, że następuje dezintegracja, której nie towarzyszy nabywanie sprawności i 

integrcja; jest to tzw. „człowiek cielesny”.  

 DOJRZEWANIE 

 Popęd Uczucia 

Brak sprawności „Człowiek zmysłowy” „Człowiek cielesny” 

Sprawność „Człowiek duchowy” B „Człowiek duchowy” A 

Źródło: 1 Kor 2, 14-3,1 

Między tymi dwiema postaciami „duchowości” A i B jest znaczna różnica. Analizował ją w swojej 

twórczości K. Dąbrowski (Dąbrowski, Trud istnienia, 1986). 

Nie trzeba wielkiej wnikliwości, aby zaobserwować, ze współczesna cywilizacja to upadek 

„domów”, a bujny rozwój „łowisk”. Czy jednak człowiek może się rozwijać poza swoim domem? 

Czy rodziców mogą zastąpić „specjaliści” od wszystkiego? Dlaczego człowiek sam opuścił swój 

dom i pozwolił, aby popadł on w ruinę? 

Nowe źródła i nowa pedagogika 

Obserwujemy szukanie nowych źródeł, które mają być „uwolnione” przez nową pedagogikę, 

gdyż „stara” pedagogika jest – najogólniej rzecz ujmując - represyjna. Niektórzy upatrują ich w 

naturze, inni w podświadomości (Murphy, 1997). Centralną wartością staje się „moc”. Jest to 

motyw „Gwiezdnych wojen”: „niech moc będzie z tobą”.  

Zauważmy, że są to w konsekwencji jakieś apersonalizmy. W personalizmie to osoba rodzi osobę 

do życia osobowego. Jak pisze JPII w „Liście do rodzin” „wychowanie jest procesem, w którym 

wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób szczególny. Wychowawca jest osobą, która 

„rodzi” w znaczeniu duchowym” (par. 16). 

Nowa pedagogika jest rozwijana „w imię” godności osoby wychowanka (jest to tzw. 

suprapersonalizm). Jednak „koszt”, jaki się tu ponosi jest znaczny, Jest to – z jednej strony - 

godność wychowawcy. Przestaje on reprezentować kulturę i wprowadzać do niej nowe osoby. 

Najkrócej to ujmując: traci on władzę. Źródłem tej władzy jest dobro, w jakim uczestniczy 

wychowawca i jakie reprezentuje oraz jakie chroni. Z drugiej zaś strony – wychowanek 

pozbawiony jest wsparcia wychowawczego, a otrzymuje wsparcie w kierunku poszukiwania 



owych mocy, które są w nim zdeponowane. Wspólne tym poszukiwaniom jest jedno: źródłem z 

jakiego ma czerpać dziecko w nowej pedagogice nie jest osoba wychowawcy. Nie jest to też 

kultura. Nie jest to w końcu Bóg. Jest to jakaś, bliżej nieokreślona i niejasna, a nawet tajna, dana 

tylko wtajemniczonym (okultyzm), „moc”. 

Jest to swoisty paradoks. To wychowanek zaczyna prowadzić wychowawcę: „Uczyłam się 

dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana 

metodą Montessori.” Jes to zwrot w kierunku tzw. pajdokracji (rządów dzieci). 

Czy tzw. stara pedgogika jest tu bez winy? Klasyczna pedagogika bazowała na pojęciu dobra i na 

władzy, jaka służy dobru, tj. na woli. Wola dąży do dobra, a nauka o dobru to etyka. Wyraża to 

tytuł pracy J. Woronieckiego „Katolicka etyka wychowawcza”. Była to koncepcja wychowawcza, 

ale ukierunkowana na dydaktykę. Sam autor pisze o usprawnianiu6: „Zagadnienie wychowania 

jest przeto7 jednym z istotnych zagadnień etyki i probierzem jej wartości; tylko ta etyka jest 

dobra i prawdziwa, która oprócz dobrych zasad postępowania umie wskazać środki do przejęcia 

się nimi na stałe8, która uczy nie tylko o czynach dobrych i złych, ale i o stałych do nich 

usposobieniach, cnotach i wadach; o pierwszych jak je zdobywać i utrwalać, o drugich, jak ich 

unikać i od nich się uwalniać.”9 A dalej: „Nie może wystarczyć moraliście pouczanie o 

pojedynczych czynach dobrych lub złych, on musi pouczyć o tym procesie psychicznym, za 

pomocą którego należy się do dobrych czynów USPRAWNIĆ, a od złych odzwyczajać" (Woroniecki, 

Katolicka Etyka Wychowawcza, 1986, str. 329). 

Wydawać by się mogło, że o to właśnie chodziło M. Montessori. Jednak stało się inaczej; nie 

chodzi jej o czyny dobre, lecz o czyny sprawne. Sprawność stała się pozaetyczna, jest głównie 

zbudowana na psychologii. Rzymska maksyma mówi: „dobrze biegniesz, ale obok drogi”. Można 

zbudować dydaktykę w obrębie etyki i dydaktykę oderwaną od etyki. A to oznacza: praktyczne 

oderwaną od dobra i świata wartości.  

Z kolei pedagogika chrześcijańska nie wypracowała na czas dróg przejścia od etyki do dydaktyki. 

Częściowo jest to związane ze stanem współczesnej psychologii. Zanikło w niej pojęcie woli, a 

także – związane z nim – zrozumienie dla tego, czym jest charakter. Poza tym, operuje się ciągle 

klasycznym pojęciem władz, co oczywiście nie jest błędem, ale. Wiek XIX i XX to narodziny 

myślenia empirycznego, które dopełnia myślenie filozoficzne o człowieku. Dzieło K. Wojtyły 

„Osoba i czyn” (oraz cała jego twórczość, również np. prace na temat psychologii woli) jest próbą 

odwołania się do danych doświadczenia w myśleniu o człowieku i jego działaniu. Ciągle jednak 

to nowe widzenie nie dotarło „pod strzechy” myśli współczesnych pedagogów. 

Często zwolennicy tej nowej pedagogiki są chrześcijanami, z czego wnioskują, że to, co robią jest 

chrześcijańskie. Wniosek zbyt prosty. W czasach komunizmu mieliśmy działaczy partyjnych, 

którzy chrzcili swe dzieci; teraz mamy chrześcijan, którzy wprowadzają swe dziecki w nowe 

źródła mocy… 

                                                             
6 § 28. Usprawnienie psychicznych władz człowieka. Odrębność sprawności moralnych czyli cnót. 
7[ gdyż etyka, pod grozą "utraty wszelkiej doniosłości praktycznej winna postawić sobie zagadnienie, 

co zrobić, aby ludzie do prawa moralnego przywykli i aby nabrali stałego usposobienia do zachowywania go 
w całym swym postępowaniu"] 

8 Stąd można wnioskować, że wychowanie to wdrażanie do życia wartościami. W takim ujęciu 
wskazujemy na „produkt finalny”: ktoś realizuje swoim postępowaniem wartości / dobro. Wdrażanie to - w 
aspekcie psychicznym - polega na procesie usprawniania, dzięki któremu nabywa się trwałego 
usposobienia. 

9 Zob. K. Wojtyła, "Miłość i odpowiedzialność" - s.29: "sens wychowania" 



Wydanie sądu w kwestiach ideologicznych wymaga pewnego światła. Pedagog praktyk 

(nauczyciel, katecheta) nie musi być teoretykiem, czyli „widzącym”. Dopóki ma „pasterza”, a ten 

pasterz orientuje się w drodze, to wszystko wydaje się być w porzadku. Jedno i drugie może 

okazać się złudne. 

W drugim punkcie tej wypowiedzi chcę wskazać na kwestię, którą należy wziąć pod uwagę w 

dyskusji nt. metody Montessori. Chodzi o to, czym jest sam rozwój i jaki wkład w rozwój wnosi 

dydaktyka, a jaki wychowanie. I na co należy położyć nacisk. 

Czasem warto wziąć pod uwagę kontekst. Zwróćmy uwagę, że zarówno ks. Bosko, jak i M. 

Montessori, tworzyli swoją praktykę w pewnym kontekście: dzieci mają rodziny (i wychowanie), 

a nie mają edukacji, co hamuje ich rozwój. Dostarczają im zatem edukację, bo mogli założyć, że 

dzieci te mają wychowanie. Dziś jest – w zasadzie – przeciwnie: dzieci mają sporo wiedzy, ale nie 

można założyć, że są wychowane. 

Oddać każdemu sprawiedliwość 

Sprawiedliwość oznacza postawę, która oddaje każdemu to, co mu się słusznie należy. 

Drogowskazem może być tu zasada komunikacji, jaką przyjął św. Ignacy: [22] „Żeby zarówno 

ten, kto udziela ćwiczeń, jak ten, kto je odprawia, mogli sobie wzajemnie pomóc i osiągnąć 

korzyści, trzeba założyć, że każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego 

niż je potępić. A jeżeli nie może go uratować, to pyta, jak on je rozumie, a jeżeli rozumie źle, 

poprawia go z miłością. Jeżeli to nie wystarczy, poszukuje wszelkich środków stosownych, żeby 

tamten dobrze je zrozumiał i ocalił samego siebie”. 

Pytanie:  

1/ czy metoda Montessori jest metodą wychowawczą? 

2/ jeśli tak, to co nowego wnosi? 

3/ jeśli nie, to dlaczego? 

Odpowiedź: 

Dlaczego tak trudno wydać (o)sąd w tej sprawie? (metoda „widzieć – osądzić – działać”). 

Sięgnijmy do analogii.  

W proponowanym ustroju społecznym zakłada się pewne ujęcie dobra i czerpania z niego 

korzyści:  

chrześcijaństwo: dobro prywatne – pożytek (z dobra) wspólny,  

zaś komunizm: dobro wspólne – pożytek (z dobra) wspólny.  

Stąd też jest część wspólna: działanie dla dobra wspólnego. Komunizm to bardzo eksponuje. Stąd 

wielu katolików staje się bezwiednie współpracownikami idei komunistycznej (w tzw. „dobrej 

wierze”). Dlaczego? – bo 1/albo nie zauważają znaczenia własności prywatnej, albo 2/ nie 

posiadają własności.  

W istocie - komunizm nie dlatego jest szkodliwy, że dba o dobro wspólne, ale dlatego, że walczy 

z własnością prywatną. Czy można być chrześcijaninem i komunistą? 

Dla wychowania istotne jest inne „powinowactwo” chrześcijaństwa, tj. jego związek z 

liberalizmem. 



Liberalizm zakłada: dobro prywatne – pożytek (z dobra) prywatny,  

zaś chrześcijaństwo: dobro prywatne – pożytek (z dobra) wspólny.  

Tutaj wspólny akcent spoczywa na dobru prywatnym. A to odwraca uwagę od zasadniczej 

różnicy: od dobra wspólnego. 

To się bezpośrednio przenosi na koncepcję pedagogiczną. 

Liberalizm bardzo podkreśla dobro prywatne, jakim są potrzeby dziecka. Oddaje dziecku 

sprawiedliwość. I to jest słuszne! Ale sprawiedliwości są trzy: 

a/ sprawiedliwość rozdzielcza – b/ s. wymienna (handlowa) – c/ sprawiedliwość współdzielcza. 

Jak z tego widać, dwa systemy, które mają „coś wspólnego” z chrześcijaństwem, to liberalizm i 

komunizm. Liberalizm dba (głównie) o potrzeby dziecka, zaś komunizm (głównie) o dobro 

wspólne. 

W istocie doktryną skrajnie wychowawczą jest komunizm (!). Tyle tylko, że jego rozpoznanie 

dobra było błędne (dobro państwa, a nie królestwa Bożego). Co zaś niszczy? (pod płaszczyckiem 

oddania się dla dobra wspólnego) – potrzeby prywatne, co musiało doprowadzić do „wybuchu” 

społecznego. 

Doktryną skrajnie dydaktyczną jest liberalizm. Zwraca on uwagę na potrzeby człowieka 

(dziecka), na to, co mu się „należy” (tzw. prawa człowieka). Co zaś niszczy? (pod płaszczyckiem 

oddania się dla potrzeb jednostki) – dobro wspólne i tych, którzy to dobro reprezentują: rodzinę 

i kościół (bo rzekomo kościół nie rozumie potrzeb człowieka, np. par, które ‘potrzebują’ dziecka 

więc korzystają z in vitro). 

Liberalizm ma fasadę bardzo humanistyczną. Staje się stopniowo religia „humanizmu”10. 

Trudniej zauważyć jego wady, niż wady komunizmu; zrujnowana gospodarka szybciej wzywa do 

opamiętania, niż zrudnowana społeczność ludzka. Powstaje bowiem swoista społeczność 

egoistów, którzy sprawnie organizują sobie życie społeczne: dominuje wtedy sprawiedliwość 

rozdzielcza i „wymienna”: 

a/ sprawiedliwość rozdzielcza – b/ s. wymienna (handlowa) – c/ brak 

Wniosek: 

Łk 11, 42 „to należało czynić, i tamtego nie opuszczać”. Integralna pedagogika bierze pod uwagę 

CAŁOŚĆ: 

a/ sprawiedliwość rozdzielcza – b/ s. wymienna (handlowa) – c/ sprawiedliwość współdzielcza. 

Odróżnia: dydaktykę i wychowanie, oraz umiejętność wymiany: komunikacja, negocjacja itd. 

Wielu autorom/pedagogom brakuje zdolności odróżniania. Odwołują się do swojego 

„doświadczenia”, a nie do zrozumienia. 

Praktycy: Rafał Szczypka - katecheta (portal www.bycrodzicami.pl) w dyskusji z Dariuszem 

Zalewskim – pedagogiem (www.edukacja-klasyczna.pl)  

Wykład rozumiejący: Stefan Kunowski (profesor KUL) „Podstawy współczesnej pedagogiki”, o. 

Jacek Woroniecki, „Katolicka etyka wychowawcza”. 

                                                             
10 Siostra zakonna, dr pedagogiki, autorka podręcznika dla katechetów, wymienia cztery religie: 

chrześcijaństwo, islam, judaizm i humanizm. Sama reprezentuje – bezwiednie, zakładam - pogląd 
humanistyczny. 

http://www.bycrodzicami.pl/
http://www.edukacja-klasyczna.pl/


Zasadnicze odróżnienie, jakie daje Woroniecki: 

Wychowanie moralne "nie może być identyfikowane ani co do celu, ani co do metod z dziedziną 

sprawności intelektualnych i technicznych, które należą do zakresu psychologii i są 

przedmiotem dydaktyki.” (KEW, t. I, s. 344) 

„Zadaniem przeto wychowania nie jest wyrobić wzrok i słuch lub wzbogacić wyobraźnię i 

pamięć, ale nauczyć panować nad nimi i związanymi z nimi podnietami, tak iżby nie one nami 

rządziły i popychały nas, gdzie zechcą, ale abyśmy je mieli całkowicie w ręku i mogli się nimi 

posługiwać do celów wskazanych przez rozum” (Woroniecki, Katolicka Etyka Wychowawcza, 

1986, str. 345). 

"WYKSZTAŁCENIE PRZECIWNIE, zajmuje się w pierwszym rzędzie wyrobieniem władz 

poznawczych: zmysłów, pamięci, wyobraźni i rozumu, a mianowicie jego funkcji poznawczych” 

(j.w.) 

Na tej podstawie można sobie urobić jasny sąd nt. metody Montessori. Zarówno co do celu, jak i 

metody – nie jest to działalność wychowawcza, chyba, że pośrednio, bo trudno oddzielić – w 

praktyce – dydaktykę i wychowanie. 

Ponieważ „każdy dobry chrześcijanin powinien chętniej ocalić zdanie bliźniego niż je potępić”, 

zatem trzeba widzieć „plusy” podejścia Montessori: Jest to jakaś nowatorska działalność 

edukacyjna, w której wykorzystuje się wiedzę psychologiczna na temat tzw. warunkowania 

instrumentalnego. Jest to „miękki” behawioryzm. Podobnie jak np. koncepcja T. Gordona. 

Konsekwencje, czyli wnioski z tego osądu 

Pojawia się szereg myśli, ale tylko niektóre: 

 Towarzyszenie, a uczestnictwo 

Powiada się, że „rodzic towarzyszy dziecku w rozwoju, bo stwarza mu odpowiednie warunki”. 

Ale czy dziecko przez to samo uczestniczy w życiu dorosłego i przez to się uspołecznia? 

To zupełnie inne porządki. A płyną z tego bardzo daleko idące konsekwencje. Weźmy pod uwagę 

jedną tylko. Zwolennicy Montessori, i podobnych metod (np. Gordon) negują kary i nagrody, na 

rzecz „naturalnych konsekwencji”. 

Mają 100% racji, gdy chodzi o dydaktykę. W uczeniu się kary i nagrody nie mają żadnego sensu. 

Kara i nagroda to pojęcia mające sens tylko w obrębie wychowania. Ich zadaniem jest 

zagwarantować wychowawcy zdolność ochrony dobra wspólnego. Jeśli ktoś to dobro niszczy – 

zaciąga winę i należy mu się kara, jeśli ktoś wnosi wkład w dobro wspólne – ma zasługę i należu 

mu się nagroda. 

 Czy zatem kary i nagrody należy wykluczyć? 

Nie. Trzeba je najpierw umieć zrozumieć (tego tu nie wyjaśniam, bo jest rozległa wiedza na ten 

temat, choćby u Woronieckiego). Żeby w ogóle była możliwa działalność dydaktyczna, potrzeba 

minimum wychowania. Bez tego nauczyciel nie ma żadnego wpływu na proces dydaktyczny. 

Jasne jest, że ktoś, kto dba o swoje potrzeby nie ma na względzie dobra wspólnego (tak dziś 

niszczy się nawet medycynę). Zatem dobro to lekceważy lub zawłaszcza. Ktoś musi stać na jego 

straży! Ale – panuje klimat „przyzwolenia” (młodzi żyją bez ślubu za przyzwoleniem swoich 

rodizców, a nawet: mają błogosławieństwo: „niech się sprawdzą”) 



W tym kontekście trzeba widzieć prawdę o grzechu pierworodnym i zepsuciu ludzkiej natury, 

czego nie dostrzega naturalizm (Rousseau z zepsucia własnej natury, które było dlań oczywiste, 

uczynił swój „sztandar”; naturaliści chełpią się swoimi popędami, a Freud dał im teoretyczne 

oparcie: za problemy z samoopanowaniem winna jest kultura). 

Zakończenie 

Nawiązując do metafory domu przy źródle można postawić pytanie, dlaczego „dom” popada w 

ruinę, a wszystko „dzieje się” na rynku, dlaczego wszystkim „rządzą” jakieś mechanizmy? 

Odpowiedź wydaje się smutna. Rodzice i wychowawcy abdykowali. Sami oddali swoją władzę i 

przestali reprezentować dobro i działać w interesie dobra. Przestali „wprowadzać” swe dzieci do 

uczestnictwa w dobru (a tyle oznacza - w istocie – termin pedagogika). Dlaczego? Dali się 

oszukać ideologiom, z których wyparowały takie pojęcia jak dobro, wola, władza. Zatem - 

skierowali swą uwagę na „nową” pedagogikę, która – w istocie – jest tylko dydaktyką, 

wychowaniem bez wychowywania. 

 


