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Wychowanie  

16. Na czym polega wychowanie? Wydaje się, że aby trafnie na to pytanie 

odpowiedzieć, nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, że 
człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy 
urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi się to 
zarówno do tych, którzy wychowują, jak i do tych, którzy są wychowywani. Również 
i wychowanie jest procesem, w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w 
sposób szczególny. Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym. 
Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe 
apostolstwo. Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym 
celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha 
Świętego.  

 

Rodzicielstwo stwarza sobie tylko właściwe współistnienie i współdziałanie 
samodzielnych osób. Odnosi się to w sposób szczególny do matki, kiedy poczyna się 
nowy człowiek. Pierwsze miesiące jego bytowania związane z łonem matki stwarzają 
szczególną więź, która w znacznej mierze ma już charakter wychowawczy. Matka już 
w prenatalnym okresie kształtuje nie tylko organizm dziecka, ale pośrednio całe jego 
człowieczeństwo. Chociaż proces ten przebiega nade wszystko od matki ku dziecku, 
to jednak odpowiada mu zarazem swoisty wpływ mającego się narodzić dziecka na 
matkę. Ten proces obustronny i wzajemny ujawni się z kolei na zewnątrz po 
przyjściu dziecka na świat. Mężczyzna-ojciec nie bierze w tym procesie 
bezpośredniego udziału. Powinien się jednak świadomie zaangażować w oczekiwanie 
mającego się narodzić dziecka, o ile to możliwe także w samym momencie jego 
przyjścia na świat.  

Dla „cywilizacji miłości” jest sprawą zasadniczą, ażeby mężczyzna czuł się obdarzony 
macierzyństwem kobiety, swojej żony. I to ma z kolei ogromny wpływ na cały proces 
wychowawczy. Ogromnie wiele zależy od tego, czy i w jaki sposób uczestniczy on w 
tej pierwszej fazie obdarzania człowieczeństwem, czy i jak angażuje swą męskość i 
swoje ojcostwo w macierzyństwo własnej żony.  

Wychowanie jest więc przede wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem — 
obdarzaniem dwustronnym. Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem 
nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością 
człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat. Nie przestaje to być aktualne 
również w przypadku dzieci ułomnych i niedorozwiniętych fizycznie lub psychicznie. 
Pod tą postacią również objawia się człowieczeństwo, które może być wychowawcze i 
to w sposób szczególny.  
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Słusznie więc Kościół pyta przy ślubie: „Czy chcecie z miłością przyjąć i po 
katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?” Miłość małżeńska 
wyraża się w wychowaniu jako prawdziwa miłość rodzicielska. „Komunia osób”, 
która stoi u początku rodziny jako miłość małżeńska, dopełnia się poprzez 
wychowanie i rozprzestrzenia się na dzieci. Chodzi o to, aby podjąć całe to 
potencjalne bogactwo, jakim jest każdy człowiek rozwijający się pośród rodziny; 
chodzi o to, aby nie pozwolić mu zginąć albo ulec degeneracji, natomiast 
zaktualizować je w coraz dojrzalsze człowieczeństwo. I jest to również proces 
wzajemny: wychowawcy-rodzice są równocześnie w pewien sposób wychowywani. 
Ucząc człowieczeństwa swoje dziecko, sami też poznają je na nowo i uczą się go na 
nowo. Tu objawia się organiczna struktura rodziny, objawia się również podstawowe 
znaczenie czwartego przykazania.  

  

Rodzicielskie „my” męża i żony rozbudowuje się przez zrodzenie potomstwa i 
wychowanie w „my” rodziny. Jest to rodzina naprzód dwupokoleniowa, otwarta na 
to, aby stawać się stopniowo wielopokoleniową. W tym wymiarze mają swój udział z 
jednej strony rodzice rodziców, z drugiej strony dzieci ich dzieci.  

O ile rodzice obdarzając życiem uczestniczą w działaniu stwórczym Boga, o tyle 
przez wychowanie stają się oboje uczestnikami Jego ojcowskiej, a zarazem 
macierzyńskiej pedagogii. Boskie Ojcostwo — według św. Pawła — jest prawzorem 
dla wszelkiego rodzicielstwa we wszechświecie (por. Ef 3,14-15), a szczególnie jest 
prawzorem dla macierzyństwa i ojcostwa ludzkiego. O tej Boskiej pedagogii 
najpełniej pouczyło nas Odwieczne Słowo Ojca, które stając się człowiekiem, 
objawiło człowiekowi jego własne człowieczeństwo i jego pełny wymiar, to znaczy 
synostwo Boże. Objawiło mu również, jakie jest właściwe znaczenie wychowania 
człowieka. Przez Chrystusa każde wychowanie w rodzinie i poza rodziną zostaje 
wprowadzone w zbawczy wymiar Boskiej pedagogii skierowanej do wszystkich ludzi i 
wszystkich rodzin i osiągającej swą pełnię w paschalnej tajemnicy śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa. W tym szczytowym punkcie naszego Odkupienia 
rozpoczyna się cały i każdy proces chrześcijańskiego wychowania, które jest 
zarazem wychowaniem do pełni człowieczeństwa.  

  

Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostają zawsze na 
pierwszym miejscu rodzice. Rodzice mają też w tej dziedzinie pierwsze i podstawowe 
uprawnienia. Są wychowawcami, ponieważ są rodzicami. Jeśli zadanie to rodzice z 
kolei dzielą z innymi ludźmi, a także z instytucjami, na przykład z Kościołem i 
państwem, to zawiera się w tym prawidłowe odzwierciedlenie zasady pomocniczości. 
Rodzice nie są w stanie zaspokoić wszystkich zapotrzebowań całościowego procesu 
wychowawczego, zwłaszcza gdy chodzi o wykształcenie, ale również gdy chodzi o 
całą szeroką dziedzinę uspołecznienia. W tych dziedzinach, gdzie rodzina nie może 
skutecznie działać sama, zasada pomocniczości wspiera miłość rodzicielską, 
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odpowiada dobru rodziny. Pomocniczość dopełnia w ten sposób miłość rodzicielską, 
a równocześnie potwierdza jej fundamentalny charakter. Wszyscy inni uczestnicy 
procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich 
zgodę, a w pewnej mierze nawet ich zlecenie.  

Proces wychowawczy prowadzi do fazy, do której się dochodzi wtedy, gdy po 
osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości psychofizycznej człowiek zaczyna 
„wychowywać się sam”. Z biegiem czasu owo samowychowanie przerośnie poniekąd 
dotychczasowy proces wychowawczy. Przerastając, nie przestaje jednak w dalszym 
ciągu z niego wyrastać. Młody człowiek spotyka nowe osoby i nowe środowiska, a w 
szczególności nauczycieli i kolegów w szkole, którzy zaczynają odgrywać w jego życiu 
wpływ wychowawczy, dodajmy: dodatni albo ujemny. W tym nowym kontakcie 
występuje pewien dystans czy nawet sprzeciw w stosunku do wychowania 
rodzicielskiego, w stosunku do rodziny. Mimo wszystko jednak proces 
samowychowania w zasadniczej mierze potwierdza to, co dokonało się w dziecku, 
chłopcu czy dziewczynie, poprzez wychowanie w rodzinie i w szkole. Nawet 
przeobrażając się, odchodząc we własnym kierunku, młody człowiek pozostaje nadal 
w orbicie swych egzystencjalnych korzeni.  

Na tym tle w nowy sposób zarysowuje się znaczenie czwartego przykazania: „Czcij 
ojca twego i matkę twoją” (Wj 20,12). Pozostaje ono w związku wręcz organicznym z 
całym tutaj zarysowanym procesem wychowania człowieka. Rodzicielstwo, ten 
pierwszy i podstawowy fakt obdarzania człowieczeństwem, otwiera przed rodzicami i 
dziećmi daleko wiodącą perspektywę. Zrodzenie co do ciała oznacza początek 
dalszego „rodzenia”, stopniowego i wielostronnego rodzenia poprzez cały proces 
wychowania. Przykazanie Dekalogu wymaga od dziecka czci dla ojca i matki. Jak 
widzieliśmy, to samo przykazanie nakłada na rodziców obowiązek niemal 
„symetryczny”. Również oni powinni „czcić” swoje dzieci, zarówno małe, jak i 
dorosłe. Ta sama postawa jest istotnym i koniecznym warunkiem każdego 
wychowania, również w okresie szkolnym. „Zasada czci”, czyli afirmacji człowieka 
jako człowieka, nie przestaje być warunkiem prawidłowego procesu wychowawczego.  

Jeżeli chodzi o udział Kościoła w procesie wychowawczym, to w świetle Tradycji i 
Magisterium soborowego należy powiedzieć, co następuje: nie chodzi tylko o to, 
ażeby wychowanie religijno-moralne powierzać Kościołowi, ale żeby wspólnie z nim 
wychowywać. Więcej jeszcze, chodzi o to, ażeby rodzina wychowująca czyniła to w 
Kościele, biorąc w ten sposób udział w życiu i misji Kościoła. Kościół pragnie nade 
wszystko wychowywać „poprzez rodzinę”, w oparciu o właściwą jej łaskę stanu” i 
„charyzmat” wspólnoty rodzinnej.  

Jedną z dziedzin, w której rodzina odgrywa niezastąpioną rolę, jest wychowanie 
religijne, dzięki któremu wzrasta ona jako „Kościół domowy”. Wychowanie religijne i 
katechizacja dzieci ustawia rodzinę w obrębie Kościoła jako prawdziwy podmiot 
ewangelizacji i apostolstwa. Chodzi tu o prawo ściśle związane z zasadą wolności 
religijnej. Rodziny, a konkretnie rodzice mają prawo wybrać dla swych dzieci taki 
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sposób wychowania religijnego oraz moralnego, który odpowiada ich własnym 
przekonaniom. Nawet wówczas, kiedy powierzają oni te zadania instytucjom 
kościelnym lub szkołom prowadzonym przez osoby zakonne, nadal i w sposób 
czynny powinni pełnić swoją rolę wychowawczą.  

W kontekście wychowania nie można zapomnieć o istotnej sprawie dotyczącej 
rozpoznania własnego powołania życiowego, a w szczególności przygotowania do 
życia w małżeństwie. Kościół podjął znaczny wysiłek i wiele inicjatyw w dziedzinie 
przygotowania do małżeństwa, na przykład w formie kursów dla narzeczonych. To 
wszystko jest ważne i konieczne. Nie można jednak zapomnieć, że przygotowanie do 
przyszłego życia małżeńskiego jest przede wszystkim zadaniem rodziny. Z pewnością 
tylko rodziny zdrowe duchowo mogą należycie spełnić to zadanie. Dlatego trzeba 
podkreślić potrzebę szczególnej solidarności rodzin, która może przyjąć różne formy 
organizacyjne, jak na przykład „rodziny rodzin” lub „oazy rodzin”. Rodzina, dzięki 
takiej solidarności, otrzymuje wsparcie zbliżające nie tylko poszczególne osoby, lecz 
również wspólnoty, zachęcając je do wspólnej modlitwy i poszukiwania właściwych 
odpowiedzi na istotne pytania, które pojawiają się w życiu. Czyż nie jest to cenna 
forma apostolstwa rodzin pośród rodzin? Trzeba więc, by rodziny zacieśniały między 
sobą więzi solidarności. To właśnie określa ponad wszystko wspólną zasadę 
wychowawczą: rodzice wychowują się dzięki innym rodzicom, a dzieci dzięki 
dzieciom. W ten sposób tworzy się szczególna tradycja wychowawcza, kierująca się 
zasadą „kościoła domowego”.  

  

Ewangelia miłości jest niewyczerpalnym źródłem wszystkiego, czym karmi się 
ludzka rodzina jako „komunia osób”. W miłości znajduje oparcie i ostateczny sens 
cały proces wychowawczy jako dojrzały owoc miłości rodzicielskiej. Poprzez 
wszystkie trudy, wszystkie cierpienia i zawody, jakie idą w parze z wychowaniem 
człowieka, miłość wciąż zdaje wielki egzamin. Aby zdać ten egzamin, trzeba źródła 
duchowej mocy. To źródło znajduje się nieodmiennie w Tym, który „do końca […] 
umiłował” (J 13,1). Widać, jak bardzo wychowanie należy do całej cywilizacji miłości: 
od niej zależy i w wielkiej mierze przyczynia się do jej zbudowania. Nieustanna i 
pełna miłości modlitwa Kościoła w Roku Rodziny jest modlitwą o wychowanie 
człowieka, modlitwą o to, ażeby rodziny podejmowały odważnie i z ufnością swoje 
zadania wychowawcze pomimo trudności, które niekiedy wydają się nie do 
pokonania. Kościół modli się, ażeby zwyciężyły siły cywilizacji miłości, które płyną z 
Boskiego źródła; siły, którym nieodmiennie służy on dla dobra całej rodziny ludzkiej.  
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