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Dojrzewanie - między jednością, a 
alienacją. 

Wstęp 

Termin dojrzałość, a częściej może: niedojrzałość, często pojawia się w odniesieniu do szkoły, 

jako np. diagnoza dojrzałości szkolnej. Ale – dojrzewać należy do wszystkiego, do małżeństwa, 

pracy zawodowej. Również do tego, aby być sobą. W artykule tym przemyślimy, czym jest 

dojrzałość, oraz wskażemy na udział szkoły w procesie dojrzewania. Wskażemy na jeden z 

owoców dojrzałości, mianowicie na wspólnotę, zarówno wspólnotę miłości, jak i przyjaźni. 

Przejawem dojrzałości osobowej jest przeżycie jedności, zaś brak dojrzałości prowadzi do 

wyobcowania(alienacji). 

Znaczny wpływ na dojrzewanie ma wychowanie. Stwarza ono odpowiednie warunki (tzw. 

sytuacje wychowawcze), dla dojrzewania. Kluczowym warunkiem powodzenia jest 

uświadomienie sobie znaczenia uczestnictwa w dojrzewaniu. Uczestnictwo to wyjątkowa 

zdolność osoby (jej rysa społeczna), ale zarazem wyzwanie dla wspólnoty, która powinna 

umożliwiać zdrowe uczestnictwo. Bez tego może w miejsce dojrzałości mogą pojawić się różne 

urazy (traumy) i wyobcowanie - alienacja (Jarosiewicz, w druku). 

 Teoria dojrzewania 

Na czym polega dojrzewanie? 

Intuicja dojrzałości wskazuje na naturalny proces rozwojowy. Rozwój jest to bowiem przejście 

od potencji do aktu, od ziarna do dojrzałej rośliny, od zarodka do dorosłego osobnika. Dojrzały – 

to po prostu spełniony: to co mogło być – zaistniało. Dojrzewając - każdy byt żywy osiąga swą 

pełnię. 

W jaki sposób osoba spełnia się? Konieczne jest zapewnienie określonych warunków (potrzeb). 

Dopiero te warunki, w połączeniu z genotypem, dają fenotyp. Na określenie procesu dojrzewania 

(przechodzenia od potencji do aktu) używamy różnych terminów: aktywność, proces 

aktywizacji, proces (samo)urzeczywistnienia. Jednak dzisiaj ów proces rozumie się 

jednostronnie, w sposób, rzec można, mechaniczny. Tymczasem aktywność ma dwa przejawy: 

zmiana w obrębie bytu jest powodowana z wewnątrz lub od zewnątrz. Na przykład: ogrzać się 

można na dwa sposoby: od wewnątrz – przez spalanie pokarmu i od zewnątrz – przez kontakt z 

ciałem gorącym. Przeżywa się te dwa sposoby zupełnie różnie. O pierwszej drodze mówi się: 

„działam”, o drugiej: „coś się ze mną dzieje” – oczywiście pod wpływem innego działania. 
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Człowiek – jako istota społeczna – spełnia się w grupie (ulega wpływom zewnętrznym), ale 

zarazem jako osoba jest źródłem swego spełnienia. W tym zawiera się podstawowy antagonizm i 

częsty konflikt: ulegać grupie, czy działać samo-dzielnie? Kompromisem jest uczestnictwo. 

Osoba uczestniczy w życiu grupy pozostając zawsze sobą. Uleganie grupie – to nie jest 

uczestnictwo, choć niełatwo pokazać na czym - w istocie – polega różnica. Przyjrzyjmy się zatem 

temu. 

Problematyka uczestnictwa staje przed nami, jako temat, kiedy zauważamy, że ludzie nie tylko 

żyją razem, że razem pracują, a nawet – jak w małżeństwie – współżyją ze sobą, ale dochodzi 

między nimi do czegoś więcej, niż do bycia razem, dochodzi do „wydarzenia” spotkania 

(Bukowski, 1987). Zjawisko to inspiruje filozofów (Buber, 1991), pisarzy (Dostojewski, Sartre) i 

terapeutów (Kępiński, Poznanie chorego, 1978). W spotkaniu dostrzegamy wiele aspektów. Jest 

to nie tylko zaproszenie do przekroczenia przepaści między myślącym podmiotem („Ja”), a 

światem2 i do ustanowienia relacji. Bycie w tej relacji to bogata rzeczywistość. Relacja to nie 

tylko możliwość komunii (Marcel, 1984) ale również swoista dramaturgia (Tischner, 1982). 

Dramaturgia miłości, bo miłość jest działaniem i dzianiem się zarazem, a tyle znaczy grecki 

termin drao, skąd czerpie swe brzmienie słowo „dramat”. W biografii Tischnera czytamy, ze był 

on zafascynowany twórczością Tetmajera. Kiedy otwieramy „Legendy skalnego Podhala” 

doznajemy swoistego szoku, to historie o gwałtach, jakie czyni w życiu ludzi miłość… 

Z tej perspektywy widzenia nic dziwnego, że ludzie są pokiereszowani miłością; miłość to nie 

sielanka, a Eros, jak o tym przekonywał Sokrates w „Uczcie”, to bożek bardzo pokomplikowany. 

Ludzie doświadczeni przez nieokiełznane siły miłości często wymagają… pomocy. Staramy się 

zrozumieć to wszystko, co „dzieje” się w miłości, to co powoduje, że tak trudno w niej o… 

wzajemność. Psychoanaliza wnosi tutaj swój wkład, podkreślając znaczenie pierwszych 

kontaktów i „wdrukowań” (kateksja i przeniesienie), a nawet urazów. Wątek ten podejmują nie 

tylko egzystencjalnie zorientowani terapeuci (May, 1989), ale i pisarze (Hesse, 2000). 

Spotkanie może zaowocować dwojako: albo ktoś, działając „wspólnie z innymi”, wybiera to, co 

wybierają inni (a nawet gdy w y b i e r a  d l a t e g o ,  ż e  w y b i e r a j ą  i n n i ), widząc w 

takim przedmiocie wyboru wartość w jakiś sposób własną, albo przeciwnie: odrzuca takie 

przedmioty chcenia. Może się to odnosić np. do zawodu; ktoś ma ojca kierowcę i wybiera sobie 

takie zajęcie. Ale bywa i tak, że zostanie wszystkim innym, byle nie kierowcą. 

Można – choćby jako hipotezę na początek rozważania – przypuścić, że ze zjawiskiem 

uczestnictwa spotykamy się w wychowaniu, i w refleksji o nim na gruncie psychologii i 

pedagogiki. 

Wychowanie 

Czym jest wychowanie? 

Istota wychowania jest trudna do uchwycenia. Jan Paweł II w „Liście do rodzin” (par 16) pisze, 

że "wychowanie jest procesem, w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób 

szczególny. Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym."  

Widzimy w tym tekście dwie sprawy: jest to jakiś „proces”. A zarazem jego metodę i… kres: 

„komunię osób”. Chcąc przybliżyć to zjawisko, przez analogię, Autor wskazuje na rodzenie. 

Rodzenie jest to >dzielenie się< naturą bądź jej >udzielanie<; termin natura pochodzi od 
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„naturus”, oznacza to, co „urodzone”. W ogóle mamy dwie drogi powstawania bytów: droga 

natury (to, co dane drogą rodzenia) i droga kultury3.  

Wychowanie jest tak naturalne, jak rodzenie, ale przebiega na innym poziomie, na poziomie 

osoby i kultury, a nie natury. Tak jak natura wydaje z siebie inną naturę, tak osoba „rodzi” osobę 

poprzez d z i e l e n i e  s i ę  k u l t u r ą . Rzymianie definiowali: kto to człowiek? – Urodzony z 

innego człowieka. Faktycznie, nie znamy przypadku bycia człowiekiem poza faktem urodzenia z 

człowieka i… wychowania przez innego człowieka; dziecko, które wyrasta w dżungli, a są 

opisane takie przypadki, nie staje się w pełni osobą! Komunia z natury polega na przekazaniu 

życia ciała, a komunia osób pozwala na przekazanie życia duchowego (osobowego). Rodzenie 

duchowe polega na przekazaniu natury osobowej. Natury – czyli istoty. Co jest istotą osoby? 

Jest nią samo-urzeczywistnianie siebie. Jak podaje Jan Paweł II: 

"Wszystkie istoty podlegające wzrastaniu nie pozostają na zawsze takie same, ale przechodzą 
wciąż z jednego stanu do innego, poddane nieustannej przemianie na lepsze lub gorsze (...) 
Otóż podlegać przemianie znaczy rodzić się wciąż na nowo (...) Tu jednak narodziny nie są 
następstwem działania zewnętrznego, jak to jest w przypadku istot cielesnych (...) Są skutkiem 
wolnego wyboru, tak, że w pewien sposób to my sami jesteśmy własnymi rodzicami, 
samodzielnie stwarzamy samych siebie i poprzez nasze wybory nadajemy sobie taki kształt, 
jakiego pragniemy."4 

Istotne staje się zatem to, czego pragnie osoba! W tym miejscu trzeba sobie zadać pytanie: skąd 

czerpie impuls do projektowania, do „tworzenia” siebie, i do „rodzenia” siebie? Czy z zewnątrz, 

jak mówi behawioryzm? 

W żadnym wypadku. Małpa, nawet w otoczeniu kultury, nie staje się człowiekiem. Człowiek to 

po prostu inny materiał. A ten „materiał”5 wymaga specjalnych warunków, aby mógł się ujawnić, 

zaktualizować. 

Zwróćmy uwagę, że w naturze to, co było końcem jednego staje się początkiem drugiego: 

nasienie zapoczątkowuje kolejną fazę życia rośliny. Podobnie bywa i z człowiekiem; to, czym jest 

jedna osoba może stać się celem drugiej osoby. Co prawda cel powstaje jako wytwór osoby, ale 

jego treść, jak ziarno, pochodzi z zewnątrz. Może być to treść przetworzona, ale nie jest nigdy 

wytworzona od zera. Człowiek projektuje siebie i wszystko, co go otacza (kultura), na jakiś 

w z ó r . Tak dzieje się tysiące razy w procesie socjalizacji: dziecko obserwuje swe otoczenie i 

naśladuje to, co robią rodzice. W ten sposób uczy się nie tylko jedzenia na ludzki sposób, ale i 

chodzenia, mówienia itd. 

Pragnienie jest przeżyciem braku. Można powiedzieć: zobaczył ptaka i zapragnął fruwać. Ale – 

nie zapragnął pełzać, kiedy zobaczył węża! Może więc najpierw „zapragnął”, a potem mógł 

„zobaczyć”?  

Edukacja to nie tylko poznanie! 

Zadaniem wychowania jest ujawnić głębsze pragnienia! Jak podkreśla Woroniecki  

"Wychowanie w ściślejszym znaczeniu polega na zaprawianiu do czynu naszych władz 
pożądawczych, szczególnie samej woli, podczas gdy wykształcenie zajmuje się rozwojem i 
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usprawnianiem władz poznawczych i systematycznym wzbogacaniem ich koniecznymi 
wiadomościami"6. 

Przyczyna projektowania i fantazjowania tkwi w woli. Najpierw trzeba c h c i e ć , aby 

p o z n a w a ć  i d z i a ł a ć  po ludzku. Wychowanie daje podstawę do kształtowania swojego 

życia, również do tworzenia techniki. Wychowanie jest fundamentem wszelkiego kształcenia. 

Znaczenie doznań w procesie wychowania 

U fundamentu naszego życia psychicznego odnajdujemy zjawisko, które K. Twardowski określił 

trafnie „doznawanie wrażeń”. Doznanie uprzedza poznanie. Płyną z tego wielorakie 

konsekwencje. Jeszcze zanim coś jest poznane – już jest doznane. A poznajemy tak, jak 

doznajemy! Treść doznania pełni rolę filtra dla poznania. Doskonale uchwycił to Saint-Exupery: 

„dobrze widzi się tylko sercem”. A to dlatego, że dobro (!) widzi się najpierw sercem, a potem 

dopiero intelektem. Trzeba doznać, że ktoś jest dla nas dobry, aby się o tym przekonać; sowa są 

tu faktycznie „źródłem nieporozumień.” Jeśli ktoś doznaje braku miłości, a nawet nienawiść, to 

poznaje swą sytuuję w tym kontekście – wszędzie „widzi” zagrożenie.  

Interesujące jest pierwotne znaczenie terminu szkoła. Scole to czas wolny, oczywiście – od pracy 

fizycznej. Co nie oznacza, że nie doznając „twardości” materii człowiek zapada w bezczynność. 

Wówczas może uwrażliwić się na inne wartości, a przez to też na inne wymiary poznania świata. 

Kiedy się nie re-aguje na świat, można więcej re-flektować, czyli przyjrzeć się nagromadzonemu 

materiałowi. Szkoła to specjalnie stworzone środowisko bogatego doznawania. A przez to szkoła 

bogatszego człowieczeństwa. 

Znaczenie wrażliwości 

Mówimy, że człowiek zawsze musi najpierw d o z n a ć , aby mógł p o z n a ć . To, co doznaje 

„zapładnia” go do poznania i działania. Tym, co się doznaje, jest wartość działania świata na 

podmiot, a nie samo materialne działanie, jego energia: 
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Podmiot

Działanie (świadome)

uczymy się tego

Świat
= działanie

„Doznanie”
wartości

działania

Poznanie
„obiektu”

Przeżycie
(nieświadome)

 

Rysunek 1: Doznawanie wartości i poznawanie rzeczy 

Wartość działania świata jest przeżywana i zwraca uwagę (to jest skierowuje procesy 

poznawcze) na pewne elementy sytuacji.  

Zwierzę jest zdolne do odbioru bodźca. Człowiek, jako jedyny byt żywy, jest bytem 

w r a ż l i w y m , to jest zdolnym do doznawania wartości i do jej przeżywania. W miejsce 

instynktu mamy przeżycie. W świecie ludzkim spotykamy się nie tylko z wartościowymi dla 

rzeczami, ale zwłaszcza z wartościowym działaniem innych. Stąd pływnie ważna wskazówka 

wychowawcza. Działanie wychowawcze musi być wartościowe dla wychowanka.  

K. Twardowskiego, ujmując wychowanie w języku koncepcji „czynności i wytworów”, pisze:  

„W pierwszym znaczeniu wychowanie jest pewną czynnością, pewnym działaniem, pewnym 
oddziaływaniem na innych; w drugim znaczeniu wychowanie jest rezultatem pewnego 
oddziaływania, owocem czynności wychowawczej, jej wytworem. Człowiek, który wyniósł z 
domu staranne wychowanie, posiada pewne właściwości, pewne cechy, przymioty, które 
właśnie czynność wychowania w nim wyrobiła, wytworzyła. (…) Wychowując kogoś chcemy 
go do czegoś lub na coś wychować. Więc zależnie od tego, jaki sobie obierzemy cel 
wychowania, trzeba też będzie odpowiednie czynności wychowawcze wykonywać.”7 

Mamy tu wskazane wyraźnie „działanie” wychowawcy na wychowanka. Przyjmuje ono postać 

zadawania ćwiczeń:  

„Wychowywać znaczy tyle, co drogą systematycznego ćwiczenia stworzyć jakąś wprawę. 
Wprawą nazywamy bowiem wytworzoną ćwiczeniem zdolność, uzdolnienie do wykonywania 
łatwego pewnych czynności, pewnych funkcji.”8 

Pojawia się tu określenie „s t w a r z a n i a  wprawy”, zbliżający się do „rodzenia” duchowego w 

podanym wyżej ujęciu Jana Pawła II. 
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Jednak: działanie wychowawcze musi być wartościowe, aby wychowanek się na nie otworzył. I 

tu pojawia się problem, gdyż wrażliwość na wartość działania może być w y k r z y w i o n a . 

Jest to skutek grzechu; człowiek stał się wrażliwy na zło (odpowiada mu ono), a utracił 

wrażliwość na dobro (ono mu nie odpowiada). 

Co więc robić, aby wychowanek c h c i a ł  ćwiczyć? 

Chcenie wyzwala się łatwiej, kiedy robi się coś wspólnie. Często mówi się o znaczeniu przykładu 

i o naśladowaniu innych. Naśladowanie, to – dosłownie – „kroczenie w ślady” kogoś innego. Ma 

to miejsce również wtedy, kiedy ów przykład staje się celem, a więc druga osoba staje się 

ideałem. Nie do przecenienia jest znaczenie wzorca. Zupełnie dosłownie – rodzimy się w kimś i 

przez kogoś. Najpierw wzór, jakim jest druga osoba, istnieje w podmiocie, w postaci wrażenia 

jakie ta osoba robi na poznającym. Potem, kiedy wzór ten zostanie uznany za wartościowy, 

następuje upodmiotowienie: staje się on celem. W tym momencie to p o d m i o t  i s t n i e j e  

w  p r z e d m i o c i e , w ideale!  

Ważne oczywiście, aby ten ktoś był wartością. Tylko wtedy bowiem można zapragnąć „być jako 

on”. 

Zaś drugi jest wartością, kiedy sam się spełnia. Przykład człowieka spełnionego, szczęśliwego, 

działa zapładniająco. Taką sytuacje, kiedy młodsza osoba asystuje niejako w spełnieniu się kogoś 

innego nazywamy uczestnictwem. W ten sposób dzieci uczestniczą w życiu małżeńskim swoich 

rodziców. Uczestnicząc mogą zapragnąć tego samego, lub zamknąć się na małżeństwo, jeśli nie 

przeżyją tego jako wartościowe. Podobnie chłopiec uczestniczy w działaniu swego ojca jako 

mężczyzny (w relacji do matki), a dziewczynka w spełnieniu swej mamy (w relacji do ojca). 

W ten sposób rodzi się pragnienie, które uprzedza każde poznanie i własne działanie. Bez tego 

pragnienia mamy depresję. Jest co prawda wiele okazji do rozmaitego działania, ale nie ma 

chcenia. 

Dramat 

Ponieważ człowiek żyje w dwóch światach, w świecie rzeczy i w świecie wartości, to właściwe 

jest mu rozdarcie (zob. rys. str. 5). Rzeczy stymulują poznanie, a to pozwala na sprawne, 

kierunkowe działanie. Jest to motywacja materialna. Wartości powodują doznanie, a przez to 

stymulują przeżycie: przeżycie tego, że coś „dzieje się” w podmiocie.  

Dzięki przeżywaniu – dojrzewa. Jednak to dojrzewanie rzadko jest tylko przyjemne. Trzeba 

przecież oderwać się od starych reakcji w stronę nowych wartości. A nawet: od wartości 

niższych, w stronę wartości wyższych. Wartość ciała – ustępuje wartości rodziny, potem wartość 

rodziny ustępuje wartości szkoły, szkoła - wartości uniwersytetu itd. Świat wartości 

p o s z e r z a  s i ę . Zaś każda z nich wymaga… oddania się jej. Zatem doznanie paraliżuje 

dawne działanie i prowadzi do dezintegracji. Trafnie ujął to zjawisk K. Dąbrowski, pisząc o 

„dezintegracji pozytywnej”. Jest ona „pozytywna”, bo prowadzi do rozwoju, bo jest drogą 

dojrzewania. Badacz ten wyróżnił pięć poziomów dojrzałości (Dąbrowski, 1985). 

Dojrzewanie, a okresy rozwojowe 

Przełomy rozwojowe 

Są dwa okresy rozwojowe, w których dojrzewanie jest spektakularne: wczesne dzieciństwo i 

tzw. okres buntu (lata 11-15). 



Wczesne dzieciństwo. Jest to czas dezintegracji struktur popędowych przez wartości 

kulturowe. To dezintegracja podniecenia (przez rzeczy) poprzez wzruszenie wartościami. Jest to 

dojrzewanie w człowieczeństwie, rozwijają się bowiem struktury emocjonalne i wolitywne. 

Człowiek uwrażliwia się na innych. 

Okres buntu. Jest to dojrzewanie seksualne. Dojrzewanie do męskości/kobiecości. To, co samo 

„dzieje się” w naturze (akcja hormonalna) musi uzyskać swe miejsce w osobie i w jej życiu 

wewnętrznym. Bramą do serca osoby jest przeżycie wartości drugiego jako 

kobiety/mężczyzny. 

Przeżycie jest arcyważnym momentem. Ciało i to, co cielesne (jego reakcje) zaczyna istnieć na 

poziomie osoby, można powiedzieć, iż jest to u c i e l e ś n i e n i e  d u c h a . Osoba nie jest 

jakimś czystym duchem, jest osobą męską bądź osobą żeńską. 

Zatrzymajmy się nad tym, co płciowe: 

W języku greckim słowo „żeński” pochodzi od „pierś”, „karmienie”9. Karmienie jest to swoista 

aktywność, o której możemy powiedzieć, iż jest… pasywnością. Jest to wola, pierwiastek 

materialny bytu osobowego. Męskość zaś to pierwiastek formalny, aktywność działająca. Pisząc 

w swej znanej pracy o woli H. Arent zwraca uwagę, że "Grecy nie mieli nawet słowa na 

określenie tego, co my uważamy za główne źródło działania. Greckie thelein znaczy >być 

gotowym, być przygotowanym na coś<"10. W jakiś sposób wola pożądawcza jest gotowością ku 

czemuś, czego osoba jeszcze jasno nie widzi. Taka gotowość to pierwiastek żeński. Gotowość 

jasnego celu, związana z planem - to pierwiastek męski. Te dwa aspekty są na jednej osi, stąd 

trudno je wydzielić. Kobiecość to dążenie do spełnienia (motywacja niematerialna); męskość to 

cel (motywacja materialna).  

Cztery kroki procesu dojrzewania 

W dojrzewaniu można wyróżnić cztery kroki (fazy rozwoju jaźni). Jest to rozwinięta wersja 

rysunku nr 1 (str. 5). 

Oznaczenia osi: 

Oś bycia sobą: os immanencji, tj. zanurzenia we własne działanie (p-) do transcendencji, czyli 

byciu „ponad” swoim działaniem; odróżniamy „Ja”, od tego, co „moje” (działanie). Oś sposobu 

bycia: od doznawania (k-), do poznania (k+). Powstaję różne możliwosci bytowe; opisujemy 

poniżej cztery aspekty: 

                                                             
9
 Termin „” to tyle, co pierś, sutek, a „” to „żeński” 

10
 (Arendt, 1996, str. 37). 
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Rysunek 2: Fazy rozwoju jaźni 

Najpierw jest to d o z n a n i e  nowych relacji. Jest ona powodowana działaniem czynników 

zewnętrznych. Stan bytu się zmienia. Człowiek p r z e ż y w a  zmianę stanu, przeżywa siebie w 

spełnieniu i niespełnieniu. Wówczas pojawia się o c z e k i w a n i e  pomocy od innych. 

Następnie jest moment u c z e s t n i c t w a  i p r a g n i e n i e  nowych wartości. W 

uczestnictwie podmiot staje się częścią grupy. Wówczas też następuje dezintegracja struktur 

popędowych. Kiedy czegoś brakuje to pojawi się p r a g n i e  tego, a nie oczekiwanie, że ktoś to 

da.  

Dwie pierwsze fazy: doznanie grupy i przeżycie pragnienia bycia w grupie i życie jej wartościami 

to „ucieleśnienie ducha”. Świadomość jest „nasączona” treściami, które płyną z uczestnictwa. 

Pragnieniu towarzyszy poznanie i o d z w i e r c i e d l e n i e  psychiczne sytuacji (wiedza) i 

siebie samego (samowiedza). Jest to moment „samo-posiadania”, który otwiera drogę do „samo-

panowania”. Samowiedza: „kim jestem” umożliwia określenie własnych wartości, to jest tego, co 

do „Ja” pasuje. Są to m o t y w y  możliwych zmian. Jeśli coś do Ja nie pasuje, to takie zachowania 

(a nawet myśli) wywołują wstyd. 

W czwartym kroku niektóre z motywów są upodmiotowione (uznane za „swoje”) i stają się 

c e l a m i  świadomego działania. Jeśli stan możliwy staje się stanem (wyobrażeniem), który 

uważa się za „własny”, pojawia się osobiste pragnienie i dążenie woli do tego celu. Wybór celu 

prowadzi do zanegowania innych motywów, nie można bowiem iść jednocześnie dwiema 

drogami! 

Wraz z aktem woli ma miejsce wielka metamorfoza: 

W poznaniu przedmiot (poznania) istnieje w podmiocie (poznającym). W dążeniu podmiot 

istnieje (intencjonalnie, czyli duchowo) w przedmiocie (celu). Dążenie do celu jest czynnością 

woli; to wola ma ciągle zamiar, aby ów cel osiągnąć. Ale wola musi posłużyć się emocjami i 

ciałem, aby to dążenie faktycznie urzeczywistnić. Kiedy dynamizmy ciała i emocji zaczynają 



funkcjonować w obrębie celów, to mówimy o integracji, czyli scaleniu różnych pięter ludzkiej 

natury. Powstaje z e s t r ó j  woli, emocji i reakcji ciała. Jest to charakter (Jarosiewicz, 2008). 

Zarazem – jest to „uduchowienie ciała”. Ciało wyraża bowiem zamiary osoby. Zachowanie się 

staje się o s o b o w e . 

Zarysowany proces to czasem bolesne „rodzenie się” osoby. Trzeba bowiem oderwać się od 

działania indywidualnego, aby działać razem z innymi, aby uczestniczyć w kulturze. To przejście 

od indywidualizmu do uczestnictwa. Potem trzeba iść dalej: od uczestnictwa do samodzielnego 

działania. 

Między uczestnictwem w kulturze, a indywidualizmem 

Jedność 

Uczestnictwo w kulturze to taka jedność, która nie prowadzi do jednolitości. Zwierzęciu 

właściwa jest jednolitość: działa jako egzemplarz danego gatunku. Człowiek uczestnicząc działa 

zawsze jako osoba, owszem – osoba która uczestniczy. Termin „jedność” ma więc wiele znaczeń. 

Jest też wiele… jedności. Od czego to zależy? 

Można mówić o „jedność z natury”, każdy z nas wyrasta z tej samej gleby ludzkiej natury. 

Socjalizacja prowadzi do jedności kultury. Wyrazem tego jest np. savoir-vivre. Kultur jest tak 

wiele, jak wiele można wskazać wartości ponad indywidualnych. Jest to bowiem zawsze 

w s p ó l n o t a  w a r t o ś c i , czy też: wspólnota w wartościach, co oddaje grecki zwrot: sym-

bollein. Natomiast odrywanie od wartości oddaje inny termin: dia-bollein, skąd czerpie swe 

znacznie słowo „diaboliczność”. 

Jak łatwo zauważyć, w życiu mogą powstawać wspólnoty oparte na wartościach 

indywidualnych. Szlachetne, jak na przykład wspólnota lekarzy, którzy pochylają się nad 

zdrowiem tej oto osoby, czy też – już mniej szlachetna - wspólnota rodziców, którzy troszczą się 

o dobre samopoczucie dziecka.  

Z tym „pochyleniem się” nad dzieckiem trzeba być ostrożnym. Indywidualizm łatwo przechyla 

się w stronę egoizmu i jakiegoś zaprzeczenia wspólnoty. Czy służba szatanowi będzie wspólnotą, 

czy też krańcowym zaprzeczeniem wspólnoty? Grupy wspólnych interesów to raczej 

>spółdzielnie<, niż wspólnoty. Tym, co przesądza o tym, czy grupa jest wspólnotą, czy 

spółdzielnią, jest rodzaj wartości. W grupach, które są wspólnotami, powstają też zupełnie nowe 

jakościowo wytwory.  

Jak ocenić szkołę, czy jest ona wspólnotą, czy spółdzielnią? (bo może być jednym i drugim) 

Może się wydawać, że to zorganizowana spółdzielnia, bowiem szkoła powstała „dla” ucznia. 

Najpierw najmowało się nauczycieli, potem powstała ich organizacja. O istocie szkoły przesądza 

pojmowanie osoby. W indywidualizmie wszystko jest dla jednostki, a jednostka może robić co 

chce dotąd, dokąd nie wkracza na teren innej osoby. W personalizmie osoba jest odrębnym 

bytem, ale wspólnota jest sposobem jego bytowania; rozwija się on i osiąga swą pełnię tylko 

uczestnicząc we wspólnocie. Wspólnota pojmowana jest jak organizm, w którym każdy organ 

wypełnia swe funkcje dla pożytku całości. Talenty, jeśli takie się posiada, są talentami dla 

innych: śpiewa się dla innych, buduje domy dla innych itd. W takim rozumieniu szkoła jest 

instytucją dobra wspólnego. Terminem „dobro wspólne” określamy bowiem te warunki, które 

służą doskonałości osoby i wspólnoty. Sama osoba nie żyje tylko dla siebie, ale służy innym. Jej 

powołaniem jest być darem. 



Jeśli uzna się, że doskonałością osoby jest służyć dobru wspólnemu (wartościom wspólnym), to 

w szkole rządzi sprawiedliwość w s p ó ł d z i e l c z a . Jej sens sprowadza się do wyczulenia na 

to, co się innym (grupie) należy od nas. 

W myśleniu indywidualistycznym na plan pierwszy wychodzi sprawiedliwość rozdzielcza: co się 

komu należy (od innych), prawa jednostki itd. mamy coraz więcej takich praw: prawa ucznia, 

dziecka itp. 

Urazy uczestnictwa 

Wróćmy do uczestnictwa dzieci w życiu rodziców. Życie rodziców jest ziarnem, które jako obraz 

zasiewa się w świadomości. Czy się przyjmie? Czy ojciec stanie się ideałem dla syna, a matka dla 

córki? 

Jeśli młody chłopak uczestniczy w życiu ojca, to musi przeżyć, że działanie ojca jest wartościowe. 

Poznaje to po skutkach, jakie wywołuje w życiu matki; jeśli ona jest szczęśliwa, to miedzy ojcem 

a synem powstaje wspólnota uczestnictwa. Chłopak pragnie występować w obozie ojca, jako 

mężczyzna. Jeśli nie – identyfikuje się z doznawaniem matki. Zachowuje się jak nieszczęśliwa 

kobieta: współprzeżywa przykrość. Staje się pozbawiony źródła aktywności: nie pragnie być jak 

ojciec, nie ma ideału. Jak jest ukierunkowana aktywność? – Zwykle staje w opozycji do ojca. 

Analogicznie dziewczyna. Jeśli jej matka jest nieszczęśliwa, to nie identyfikuje się z nią, ale… z 

ojcem. Staje się aktywna jak ojciec. A to pociąga kilka konsekwencji. Po pierwsze – nie dojrzewa 

jako kobieta. Na to trzeba bowiem zgody. Po drugie – zaczyna naśladować ojca, czyli działa na 

szkodę innych kobiet. Zachowuje się jak zły mężczyzna, na przykład wtedy, kiedy szkodzi 

innym kobietom rozbijając ich związki. 

Alienacja 

Wyalienowany ze świata mężczyzn. Mężczyzna, który negatywnie przeżywa wartość męskiego 

działania, a czasem staje przeciwko samym mężczyznom, którzy tak działają, stopniowo czuje 

się obco w tym świecie, jest więc z niego w y o b c o w a n y .  

Wyalienowana ze świata kobiet. Kobieta, która negatywnie przeżywa wartość kobiecej 

stabilności, jej wrażliwość, stopniowo czuje się obco w domu, przy dzieciach itd. Ten świat jest 

dla niej obcy. 

Alienacja, o jakiej tu myślimy, dotyczy >wypisania się z klubu< mężczyzn i kobiet.  

To oczywiście nie musi oznaczać, że ten mężczyzna przestaje być silny i przystojny, a ta kobieta 

ładna i atrakcyjna. Ale – jeśli trzydziestoparoletni mężczyzna mówi, że jest bardzo męski, ale boi 

się założyć rodzinę i czuje frustrację życiowa, to powstaje pytanie, o jakiej męskości myśli? 

Fizycznej, że „nic mu nie brakuje”, czy duchowej? 

Typologia dojrzałości/niedojrzałości 

Biorąc pod uwagę dojrzałość można zarysować kilka typów ludzkich. 

Najpierw – ludzie działający „z natury”. Niewiele przeżywający i niewiele planujący, a więc 

pozostający na poziomie jedności z naturą (flegmatycy). 

Następna grupa to ludzie sprawni – tworzący technikę. Określamy ich terminem sangwinicy. 

Jeśli zaczynają kontrolować swoje reakcje i kierować się zasadami, to powstaje typ, który 

określamy terminem chłodny choleryk. To człowiek bardzo dynamiczny. 



Natomiast ludzie ulęgający wpływom kultury, a więc wartościowemu działaniu innych, 

dojrzewają, to znaczy stan ich natury się zmienia. Wskutek tego przeżywają wartości, to, co im 

odpowiada w kulturze, ale nie od razu potrafią sprawnie je realizować. To natury 

melancholiczne. 

Nie jest to kres rozwoju, to rozwój na poziomie zmysłowym, którego wytworem są emocje. 

Dojrzałość osobowa polega na dojrzewaniu woli. Wytworem jest charakter. 

Wola staje się dojrzała, kiedy osoba uwrażliwia się nie tylko na wartościowe dla siebie działanie, 

ale podejmuje działanie odpowiednie w danej sytuacji. Dzieje się to na zasadzie osobowej 

zdolności do uczestnictwa. Polega ona na tym, że osoba „wybiera to, co wybierają inni, albo 

nawet gdy wybiera dlatego, że wybierają inni”. Jest to czasem naśladowanie , a czasem 

kierowanie się ideałami. 

Jak się wydaje na uczestnictwie polega przestrzeganie zasad savoir-vivre, pewnej sztuki życia 

(wiedzieć, jak żyć). 

W klasycznej etyce odpowiadała temu sprawność sprawiedliwości współdzielczej (Woroniecki, 

1986). 

Praktyka i profilaktyka dojrzewania 

Streszczając to, co powiedzieliśmy w części teoretycznej trzeba powiedzieć, że termin 

dojrzewanie obejmuje to, co „dzieje się” w sercu człowieka. Serce jest to „miejsce” przeżyć i 

pragnień. Natomiast „umysł” to zdolność do zrobienia sobie poznawczej mapy rzeczywistości, co 

pozwala na sprawne działanie. Niestety - można sprawnie działać nie będąc dojrzałym. I można 

być dojrzałym pomimo braku sprawności działania. Ba, w potocznym mniemaniu dojrzałość 

może wręcz utrudnić „chwytanie” tego, co przynosi sytuacja. Wyzwolenie ze „świata” nie 

oznacza przecież tzw. „swobody” działania. Przeżywanie wartości prowadzi do służby 

wartościom.  

Serce i ... złamane serce 

Kazus Edmunda 

„Miej serce i patrzaj w serce” (Mickiewicz, „Romantyczność”11) Wiemy już, że człowiek ma serce 

(i przeżywa), a nie tylko intelekt (by poznawać). Serce to nasza świadomość, ale nie 

>nasączona< treściami, ale >zabarwiona< wartościami.  

W ogóle, nasz umysł można porównać do dwóch rodzajów malarstwa: barwy i formy. Rysunek 

formalny – sam kreski, to intelekt, zaś rysunek impresjonistyczny – same barwy, to serce. 

Co znaczy to wezwanie, aby „patrzeć w serce”? To oznacza: rozumieć drugiego. A może czasem 

wręcz – diagnozować, czyli rozpoznawać „z kim mam do czynienia?” Znamy takie określenia jak 

„złamane serce”, jak chłodne serce”, „lwie serce”, bądź „zajęcze serce”. Są to wszystko określenia, 

które wskazują na pewien s t a n  o s o b y . To cechy bardziej osobiste, niż osobowe. Kiedy 

stwierdzę, że ktoś ma iloraz inteligencji równy 130 pkt, to nie jest to tak osobiste, jak zdanie, że 

„lęka się ciemności”. 

                                                             
11

 "Czucie i wiara silniej mówi do mnie / Niż mędrca szkiełko i oko (...) Miej serce i patrzaj w serce". 



A więc patrz w serce, aby widzieć, czy druga osoba jest dojrzała, a nie tylko (a dla niektórych 

„aż”…) inteligentna.  

Przypomnijmy sobie postać Edmunda, z opowieści Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa” 

(Lewis, 1991). Był to chłopiec trochę złośliwy i dokuczał młodszej od siebie Łucji, która 

opowiedziała o swoich przygodach w świecie Narni.  

„-Ona jest stukniętą! – powiedział Edmund pukając się w czoło. – Kompletnie stukniętą.” (s. 26) 

Szybko sam dostaje się do kraju, w którym panuje zła Czarownica i spotyka się z nią. Zamiast 

zamienić go w kamień, co zwykle robiła, wykorzystuje go, aby uzyskać informacje; staje się TW. 

Pozyskuje go po linii łakomstwa; Edmund lubi ptasie mleczko, a Czarownica raczy go 

zaczarowanym ptasim mleczkiem. 

Trwa w nim walka. Ale jest już ZMIENIONY. Nie wiedząc dlaczego – wypiera się tego, że razem z 

Łucją był w Narni. Przez swe krzywdzące wypowiedzi czyni z niej kłamczuszkę.  

"Edmundowi, który z każdą minutą stawał sie coraz bardziej podły, wydawało się, że odniósł 
wielki sukces " (s. 43) 

Piotr komentuje: 

„-To wszystko ze złości. Zawsze lubiłeś być okrutny wobec mniejszych od siebie. Widzieliśmy 
to już w szkole." 

W ten sposób Edmund zdradził ich wewnętrznie. Dlaczego to zrobił? - Dowiadujemy się, trochę 

enigmatycznie (będzie to wyjaśnione w innych opowieściach), że zmienił się, kiedy „poszedł do 

tej okropnej szkoły, gdzie zaczęło się z nim dziać coś złego” (str. 147) 

Coś dzieje się z jego wrażliwością. Ciągnie go do złego. Kiedy dowiaduje się, kim jest Czarownica, 

nie przyjmuje tego do świadomości;  

„Wciąż miał tak straszną ochotę na ptasie mleczko, że wszystko inne wydawało mu się 
zupełnie nieważne”. (s. 40)  

Potem jest ważna rozmowa z Profesorem, który odwołuje się do logiki. Zawiązuje się napięcie: 

serce – umysł. A – jak powiada Jadwiga Zamojska: brudne serce – ciemny umysł. Profesor 

ubolewa:  

„Jestem ciekaw, czego oni ich uczą w tych szkołach?” 

Jaka jest logika Edmunda? – to inteligencja emocjonalna, na usługach wykrzywionej wrażliwości:  

„-Jeżeli już o to chodzi, to która strona jest naprawdę dobra? Skąd możemy wiedzieć, że fauny 
są w porządku, a królowa (...) jest zła?" 56 

Jego wrażliwość zmienia się. Oto jak reaguje na pojawienie się dobrego Aslana: 

"Na dźwięk imienia „Aslan” każdemu z dzieci coś drgnęło w sercu. Edmund poczuł falę 
tajemniczego lęku. Piotr stał się nagle wyjątkowo dzielny i żądny przygód. Zuzanna poczuła 
się tak, jakby ją ogarnął jakiś cudowny zapach, albo jakaś zachwycająca, słodka melodia. A 
uczucie, które przeniknęło Łucję, przypominało nastrój, w jakim ktoś budzi się rano i zdaje 
sobie sprawę, że jest pierwszy dzień wakacji albo początek lata" (s. 62) 

W końcu zdrada towarzyszy faktycznie i przechodzi na stronę Czarownicy. Dlaczego tak 

wybiera? – Pragnie przyjemności, a właściwie ta przyjemność go ciągnie do siebie: 

"Edmund zjadł obiad wraz z innymi, ale nie sprawiało mu to specjalnej przyjemności, ponieważ 
przez cały czas myślał o ptasim mleczku, a nic tak nie psuje smaku dobrego, normalnego 
jedzenia, jak wspomnienie o jakimś złym, zaczarowanym przysmaku. (s. 78) 



W tym momencie jest już wyobcowany: 

"rozmowa, której się przysłuchiwał, nie sprawiała mu przyjemności, bo miał wrażenie, że nikt 
nie zwraca na niego uwagi, a jeśli ktoś zwraca, to traktuje go bardzo ozięble. (s. 78) 

Doświadczony Bóbr zauważa to:  

„On mi wygląda na takiego, co spotkał się z ta wiedźmą i jadł to, co mu dała. (…) zawsze to 
poznacie. Jest coś takiego w ich oczach…” (s. 75) 

Ta baśń to również historia wyobcowania Edmunda. Przyczyną zewnętrzną ma być szkoła. Może 

zachowanie rodzeństwa. Piotr próbuje go bronić: 

„To częściowo moja wina, Aslanie. Byłem zły na niego i myślę, że to go popchnęło w niedobrą 
stronę. (s. 109) 

Drogi pokusy 

Są dwie drogi, do skrzywdzenia drugiego człowieka, przez intelekt i przez wolę. Kłamstwo 

powoduje, że inaczej widzimy rzeczywistość. Jeśli ktoś mi mówi, że za drzwiami stoi czarownica, 

to – jeśli mu wierzę – widzę ją tam tak, jakby faktycznie tam stała. Dla mnie – ona tam stoi, więc 

zachowuję się tak, jakby stała. 

Ale można dotknąć serca pokusą. Pokusa jest to zła przyjemność. Aby zrozumieć, o co chodzi, 

trzeba przypomnieć sobie, co to jest „dobro”. Dobre jest to, co odpowiada naturze, ale: z uwagi 

na cel danego bytu, czyli z uwagi na to, kim ma on stawać się. Można zaoferować komuś to, co 

odpowiada naturze, ale jest sprzeczne z jego celem. Cukierek odpowiada smakowi, ale jeśli 

zastępuje posiłek jest sprzeczny z celem. Zatem proponujemy cukierek po jedzeniu. 

Poważniejszy przykład: kontakt seksualny przed ślubem może przebiegać tak, jak po ślubie, ale 

tylko po ślubie jest zgodny z swą celowością: ma służyć małżeństwu.  

Trudność poszukiwania dobra polega na tym, że nie można się kierować tym, co „mi 

odpowiada”, a więc wrażliwością. Trzeba kierować się tym, co odpowiednie dla… siebie, ale dla 

siebie w przyszłości. Pewną podpowiedzią jest to, co odpowiada innym, już dojrzałym. Już 

Arystoteles widział, że to jest dowodliwe (przekonuje), co osiągnęło swój kres; jeśli pokażę, że z 

danego ziarna wyrosło drzewo bukowe, to tym samym udowodnię, że to ziarnko buku. 

Opisujemy to dość szczegółowo, aby zwrócić uwagę na łatwość popadania w pokusy: aby im nie 

ulec trzeba bowiem znać cel, a ten jest dopiero w potencji. Kierując się zatem samym naturalnym 

doznaniem nie można wydać sądu o tym, co dobre, a co złe. Tu trzeba doświadczenia. Lub 

posłuszeństwa: ktoś, kto już osiągnął ów cel może powiedzieć, co – w perspektywie całości życia 

– jest dobre lub złe. Czasem jest to „mądry Polak po szkodzie”, ale jeśli negatywne 

doświadczenie ostrzeże innych, to nawet z tego wynika jakiś pożytek. 

Obok złych przyjemności są przykre dobra. Dlaczego to, co dobre, jest przykre? Bo jeszcze w 

tym dobru, czyli w swoim celu, nie jesteśmy. Zatem nie mamy wprawy! Św. Jak od krzyża bardzo 

pięknie opisuje, dlaczego to, co przed nami, jest nam „nie w smak”: 

Aby dojść do tego, w czym nie smakujesz, powinieneś iść przez to, czego nie smakujesz.  
Aby dojść do tego, czego nie poznajesz, masz iść przez to, czego nie poznajesz.  
Aby dojść do posiadania tego, czego nie posiadasz, masz iść przez to, czego nie posiadasz. 
 Aby dojść do tego, czym nie jesteś, masz iść przez to, czym nie jesteś.12 
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 (Jan od Krzyża, 1986, str. 119). 



Jest to faktycznie wielka rozterka. A zarazem: chleb codzienny w wychowywaniu innych! 

Pamiętamy, że czynność wychowywania to ćwiczenie w wykonywaniu czynności, w których nie 

mamy wprawy. Mało tego – w myśl zasad, które nie do nas pochodzą. Mało tego, dla celu, który 

jest znany tyko wychowawcy! – przez wychowanka może być tylko przeczuwany. Oto, czym jest 

sztuka wychowania! 

Ćwiczenie jest aktualnie przykre, ale – jeśli wykonywane - prowadzi do nawyku i do 

przyjemności. W efekcie pojawi się d o b r a  p r z y j e m n o ś ć , przyjemność po pracy, 

słodycz po posiłku itd. 

Natomiast uleganie z ł y m  p r z y j e m n o ś c i o m  prowadzi w efekcie do p r z y k r e g o  

z ł a .  Niestety, złe przyjemności są przyjemnościami na krótka metę. Edmund szybko się 

przekonał, że Czarownica nie jest alternatywą Aslana, ale jego zaprzeczeniem.  

Mamy zatem następującą prawidłowość: 

 Przykre dobro

 Ale „prawdziwe”

 Nagradzanie (trepho)

 Poprzez „dobrą 
przyjemność”

 Zła przyjemność

 Oparta na kłamstwie

 Skarcenie (paideia) 

 poprzez „przykre zło”

 

Rysunek 3: Przykre dobro i zła przyjemność 

Drogę od złej przyjemności do przykrego zła oddaje jakże trafne powiedzenie: „Miłe złego 

początki.” Konsekwencje wyborów pod wpływem przyjemności są przykre. Po tej linii działa 

niegodziwa reklama: pomyśl o swej przyjemności! Należałoby powiedzieć: pomyśl o tym, co 

będzie po przyjemności! 

Jest też inne powiedzenie: „Kto we łzach sieje, ten zbiera w radości.” To, co dobre, może być na 

początku przykre w doznawaniu. Niemniej – prowadzi do przyjemności, która jest „dodatkiem” 

do każdej sprawności. 

Napięcie moralne 

Zwykle pociąga nas jedno i drugie, i przyjemność i dobro. Dobro godziwe pociąga osobę, a zła 

przyjemność – naturę. Dlaczego tak się dzieje? Według wszelkich posiadanych przez nas danych 

empirycznych, czyli doświadczenia ludzkości, natura jest „rozstrojona”. Jest to zjawisko znane od 

starożytności: 



„Widzę, co jest lepsze, i przyjmuję to; idę za tym, co gorsze” (Metamorfozy, VII, 19)13 

Dlatego też często, z uwagi na trudności związane z dobrym działaniem, zła przyjemność staje 

się wielką p o k u s ą . Mało tego: Jeśli realizuje się to, co dobre, to pozbywamy się nawet 

naturalnej wygody i przyjemności. A to oznacza przykrość, przykrość z wyboru! 

Trwa więc w e w n ę t r z n a  w a l k a . Przyjrzyjmy się jej jeszcze, by uchwycić moment 

„złamania” serca. 

Żołnierz staje na polu walki. Honor każe walczyć, a zmysły zachęcają do ucieczki. Kiedy ona 

nastąpi, pojawia się przyjemność. Jest to przyjemność związana z ulgą. Jednak: osoba uległa nie 

temu, co wyższe: ideał dobrego żołnierza, ale temu, co niższe: zmysłom.  

To się bardzo łatwo utrwala. Następnym razem w podobnej sytuacji pojawia się… lęk. Dlaczego? 

Przychodzi on z pomocą nabytemu dążeniu do przyjemności! Lęk jest to bowiem wyobrażenie 

tego, co zagraża. Mając przed sobą to właśnie wyobrażenie, tym łatwiej wybrać ucieczkę: bo się 

lękam. Jest to już „droga z górki”; osoba stacza się w dół, z poziomu osoby, na poziom natury. 

Profilaktyka 

Znając napięcie które zagraża godności osoby, można podjąć kroki, które będą profilaktyką. Sens 

profilaktyki polega na tym, aby chronić to, co ważniejsze. W tym wypadku: chronić osobę przez 

pokusą zmysłów. Nie chodzi oczywiście o zabieranie jej przyjemności. Chodzi o to, aby dojść do 

przyjemności w sposób osobowy, to jest zgodny z rozumem. 

Sens karcenia 

Można pokazać przykłady, jak radzić sobie z pokusami.  

Pierwszy: Do każdej złej przyjemności – dołącz nieprzyjemność. Wtedy się odzwyczaisz. Na 

przykład: owszem, zapalę papierosa, ale zawsze wyjdę na powietrze. Nie jest to miłe, zaś zima to 

postanowienie staje się po prostu katuszą. A tymczasem – ja po prostu nie ułatwiam zmysłom 

karmienia się przyjemnością.  

Kiedy kaliber nawyku jest większy, to można sobie zaaplikować wręcz przykrość: ile razy ulegnę 

i zjem coś słodkiego, tyle razy wezmę się za szorowanie łazienki. 

Czym innym jest jednak k a r a , to jest zaaplikowanie przykrości przez kogoś innego. Jakie 

uprawnienie może mieć ktoś, aby mi uprzykrzać życie? 

Jest to ktoś, kto stoi na straży dobra wspólnego, ładu i porządku całości. Od strony wspólnoty 

sprawa wygląda tak, że zdrowie osoby, jej charakter i uczynki są cząstka całości. Są dobrem 

wspólnym. I jako takie – nie mogą być niszczone. Zatem ktoś, kto reprezentuje cała wspólnotę, 

traktuje te postępki, które niszczą organizm wspólny jak złe przyjemności i aplikuje na nie 

lekarstwo: przykre doznanie. Nazywa się to karceniem. 

Zarzuty wobec karcenia: 
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 Zob. Eurypides, „Medea” (w. 1078-1080): „Choć wiem, jakie zło zamierzam popełnić, jednak silniejsze niż 

moja rozwaga [boulemata] jest to, co mną porusza [thymos] i jest przyczyną najgorszego zła spadającego na 

śmiertelnych” 



Zarzuty wobec karcenia pojawiają się ze strony liberalizmu. Liberalizm nie uznaje bowiem dobra 

wspólnego. Są tylko dobra prywatne. Jeśli ktoś niszczy te dobra, to jego sprawa, dokąd – 

oczywiście – nie zaczyna niszczyć czyjegoś dobra. 

Ale nawet i to stanowisko jest dalekie od zdrowego rozsądku. Proszę bowiem znaleźć taką 

sytuację, w której niszczenie tego, co własne nie uderzy w konsekwencji w kogoś innego? Nie ma 

takich sytuacji, tyle tylko, ze skutki są odroczone. Zły charakter nabyty w dzieciństwie i 

dorastaniu uderzy w małżeństwo i rodzinę. Brak wiedzy – w odbiorców usług świadczonych w 

zawodzie.  

Wtedy oczywiście ta osoba będzie ukarana. Jest to uderzający paradoks, jak rygorystyczne są 

prawa w społeczeństwach indywidualistycznych! Ile potrzeba tam policji i służb specjalnych itd. 

itp. Ale niestety, trudno dojrzałej (a właściwie niedojrzałej, choć dorosłej) osobie naprawić 

utrwalone wady. „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” 

Władza jako reprezentowanie wartości 

Aby karcenie miało sens, niezbędna jest władza. Zdrowa władza jest zawsze władzą dobra i 

wartości. Płynie ona z dobra, które ktoś reprezentuje. Poprzez to, że dobro jest reprezentowane 

– może stać się wartością. A dzięki temu, że dobro jest wartością dla osób, które dojrzewają, 

następuje proces ich uwrażliwienia na to dobro. A na tym polega dojrzewanie. 

C. Lewisowi udało się w piękny sposób ukazać ideał dobrego władcy, w osobie Aslana, następnie 

naszych bohaterów, którzy zostali królowymi i królami w Narni. 

Tak pokrótce wygląda uzasadnienie dla władzy. Chodzi o to, aby ją sprawować. 

Uraz do władzy polega na tym, że pojawiają się ci, którzy nie reprezentują dobra wspólnego, ale 

wartości partykularne. Wówczas mamy do czynienia z indywidualizmem. Może to być 

indywidualizm zorganizowany w postaci różnych „spółdzielni”. Spółdzielnia jest to instytucja, 

która ułatwia robienie interesów. Jeśli tego typu sytuacja zaczyna stawać się sposobem 

organizacji życia społecznego, mówimy o liberalizmie. 

Sprawowanie władzy jest to wielkie i trudne powołanie. Dlatego też dziś nagminnie pojawia się 

resentyment do władzy. Swego czasu K. Wojtyła opisał resentyment wobec czystości (Wojtyła, 

1982). Jego skutki są tragiczne: zamiast wstydzić się nieczystości, zaczynamy się wstydzić 

czystości. 

Unik sprawowania władzy prowadzi do tego, ze zaczynamy się wstydzić podejmowania działań 

na rzecz „ładu i porządku” całości, na rzecz dobra wspólnego. 

Można też zaobserwować systemowe wykluczanie władzy. Liberalizm, który głosi wolny rynek, 

w istocie nie prowadzi do równych szans, bo rządzi pieniądz i kapitał. Natomiast w dziedzinie 

kultury i wychowania skutki liberalizmu są opłakane. Głosi on bowiem pluralizm wartości, co w 

praktyce jest brakiem jakiegokolwiek dobra.  

W praktyce – wszystko jest r ó w n i e  d o b r e . Zatem racje dyrektora szkoły są tak samo 

„dobre”, jak racje pracownika, racje rodziców są tak samo ważkie, jak racje dzieci.  

Jakość wspólnot 

Aby prawdziwa wartość była wartością, potrzebne jest działanie przeciwko pokusom. A do tego 

potrzebna jest karcenie. 



Aby karcenie odniosło swój skutek, potrzebny jest autorytet i władza, bo to tylko „osładza” 

wymagania, jakie przynosi ćwiczenie, które jest podstawą wychowania.  

Aby władza miała sens musi reprezentować określone dobro i świat prawdziwych wartości. Bez 

nich – władza traci sens, jest to bowiem zawsze władza, która działa przez sumienie, a drogą do 

sumienia jest prawda. Brak prawdy to stopniowo brak wychowania. Pozostaje dydaktyka. 

Należy zatem tworzyć wspólnoty, które potrafią zwerbalizować swe dobro. Wspólnota 

katolickich wychowawców musi zwerbalizować, jakie doktryny pedagogiczne są prawdziwe. Na 

polu teorii – nie jest to trudne. Jednak staje się trudne w praktyce, bo dzisiejsza praktyka staje 

się oderwana od prawdy. Pojawia się swoista orto-praksja. 

Wówczas metoda negocjacyjna T. Gordona (Gordon, 1994) staje na równi z koncepcją J. 

Woronieckiego (Woroniecki, 1986) czy J. Dobsona (Dobson, 2000).  

Inaczej funkcjonują szkoły jednorodne i szkoły mieszane (Praca zbiorowa, 2004). W szkołach 

jednorodnych łatwiej jest zrealizować postulat jasnych wzorców osobowych. W wieku 

gimnazjum tworzą się bowiem dwie wspólnoty: wspólnota dziewcząt i wspólnota chłopców. Dla 

tych wspólnot wartość posiada zarówno męskie czy też kobiece postępowanie, jak i ideał 

kobiecy oraz męski.  

O zróżnicowaniu edukacji ze względu na płeć, Warszawa 2004, Stowarzyszenie Wspierania 

Edukacji i Rodziny „Sternik” 

Dojrzewanie do prawdziwej męskości – to trudne dobro. Podobnie dojrzewanie do prawdziwej 

kobiecości. Grupy jednorodne ułatwiają proces identyfikacji płciowej. Natomiast w grupach 

mieszanych bardzo łatwo o złe przyjemności.  

Zakończenie 

Z perspektywy psychologa, dzisiejszy model wychowania jest mało efektywny. W gabinetach 

spotykamy bowiem coraz więcej niedojrzałych mężczyzn i kobiet. Nie są oni zdolni do założenia 

rodzin. Jedną z przyczyn tego jest fakt, że są oni wyraźnie wyalienowani ze swoich grup. 

Mężczyzna nie czuje się dobrze wśród mężczyzn, więc pozostaje „u mamusi”. Kobieta nie czuje 

się dobrze „w domu”, więc ciągnie ją „na rynek”. K. Kępiński opisał te zjawiska w swej 

„Psychopatologii” (Kępiński, 1988).  

Mamy dwie drogi wyjścia z tych problemów: powrót do źródła lub niekończące się wędrówki od 

specjalisty do specjalisty. Lekarz internista kieruje do seksuologa, seksuolog na grupę 

spotkaniową, grupa spotkaniowa na socjoterapię itd. 

Powrót do źródła wymaga prawidłowej diagnozy. Pokazaliśmy tutaj, że  mamy do czynienia z 

niedojrzałością. Jest to sytuacja dlatego tak powszechna, że koncepcje pedagogiczne od wielu lat 

utraciły zrozumienie dla różnicy między wychowaniem, a dydaktyką. Wskutek tego mamy sporo 

ludzi wykształconych i sprawnych poznawczo, a coraz mniej wrażliwych. Zanika zmysł 

uczestnictwa. Mamy całe pokolenia ludzi wyalienowanych.  

Wskutek tego - cała nasza kultura staje się coraz bardziej indywidualistyczna. Pojawiają się 

pseudo-lekarstwa na tą sytuację: konsumpcja, wyczyn, preferencja dla stadności (poprawność 

polityczna). Coraz mniej jednostek z charakterem. 
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