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Rodzina – szkołą uczestnictwa. 

Rodzina uważana jest za „szkołę bogatszego człowieczeństwa”1. Zasadą funkcjonowania tej 
„szkoły” jest – jak czytamy w Familiaris Consortio - „wymiana wychowawcza między 
rodzicami i dziećmi, w której każdy daje i otrzymuje». Na czym polega ta wymiana? I czy coś 
się w tej szkole - i w tej „wymianie” - nie psuje?  
Uświadomienie sobie jakie warunki stwarza rodzina dla rozwoju człowieka pozwoli szukać 
pozytywnych rozwiązań dla kryzysu, jaki opanował rodzinę. Jest to bowiem również kryzys 
myślenia o rodzinie. Coraz częściej jest ona dziś spostrzegana jako zagrożenie dla wolności 
osoby. Postuluje się wręcz „wyzwolenie” dziecka z rodziny: 

Jednym z ostatnich bastionów sankcjonowania władzy w ramach stosunków międzyludzkich jest 
rodzina - związek rodziców z dzieckiem. (...) Dlaczego dzieci są ostatnimi, których broni się przed 
potencjalnym złem władzy i autorytetu? (pisze T. Gordon „Wychowanie bez porażek”) 

Wbrew tzw. „prorokom podejrzeń” twierdzimy, że rodzina jest szkołą uczestnictwa, które... 
otwiera właśnie drogę do wolności. Wyraz „szkoła” pojawia się tu nie przypadkowo. Pojęcie to 
(greckie schole) znaczy: „mieć wolny czas na coś, oddawać się czemuś”. Trzeba zrozumieć na 
co ten czas jest przeznaczony, i... że jest to czas niezbędny! 

A. Czym jest uczestnictwo?  

Uczestniczyć oznacza brać  w czymś  udz ia ł . Zakłada to zatem z jednej strony coś większego 
od człowieka, a więc jakąś wspólnotę działania, a z drugiej strony: aktywność własną osoby, 
która – właśnie - uczestniczy. Jak pisze K. Wojtyła2: 

dzięki uczestnictwu człowiek, działając wspólnie z innymi, zachowuje to wszystko, co wynika ze 
wspólnoty działania, a równocześnie - przez to właśnie - urzeczywistnia wartość personalistyczną 
własnego czynu  

A więc: dziecko >zachowuje< to, co wynika z działania wspólnoty, co ma z kolei warunkować 
>wartość personalistyczną< jego własnego czynu.  
Chodzi zatem o dwa aspekty. Najpierw - na czym polega „wartość” czynu? Człowiek jest osobą, 
i nawet w tłumie może i powinien być „kimś”, kto wyraża się w czynie, a nie zatraca się w 
społeczności. Oznacza to, że ma być panem samego siebie, czyli ma być samodzie lnym.  
Ale czy chodzi tylko o samodzielność? Chodzi również o jakość  czynu. Nawet w czynie może i 
powinien realizować to, co >wynika ze wspólnoty działania<. Inaczej powiemy o nim: sprawnie 
biegniesz, ale obok drogi! 
Przez połączenie uczestnictwa i samodzielności powstaje sytuacja, w której wspólnota nie 
odbiera człowiekowi siebie (nie zniewala go), a on nie odbiera siebie wspólnocie.  
                                                            
1 Gaudium et spes, 52; Familiaris Consortio, 21 
2 Osoba i czyn, str. 309. 
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B. „Maska” - zagrożeniem samodzielności 

Czy można uczestniczyć i być zarazem samodzielnym? Jedno drugiemu nie przeczy, lecz 
warunkuje. Choć wielu w to dziś wątpi, a nawet budzi podejrzenie wobec rodziny. Uczestnictwo 
jest zasiewaniem ziarna, które wydaje owoce czynu. Ale – dojrzewanie tego ziarna nie zawsze 
jest łatwe. Wiemy dobrze, że w grupie trudno być sobą, czyli „panem siebie” samego. Im 
większa grupa – tym trudniej. Dlaczego? 
Sposób zachowania, jaki wytwarza się w procesie uspołecznienia i przez odgrywane w życiu 
„role”, kształtuje osobowość istniejącą na poziomie „publicznym”. Jest to tzw. „persona” - co 
etymologicznie oznacza maskę - która sama stała się konkretną formą naszego „ja”. Taka 
„publiczna” forma naszej osobowości nie tylko przejawia się w kontakcie z innymi, ale 
zasadniczo: jest tą osobowością, którą j es teśmy na poziomie życia społecznego.  
Lecz w głębi osobowości publicznej („maski”) istnieje osobowość intymna, czyli sam aktor! 
Osobowa godność wzywa go, by działał od „wewnątrz poruszony” przez wartość, ale (!) - z 
własnego aktu woli, czyli sprawczo. Motywacja („poruszenie” woli) nie powoduje uległości, 
lecz staje się „wewnętrznym wezwaniem” do udzielenia osobistej odpowiedzi na wartość.  
To wymaga szukania prawdy o wartości (prawda aksjologiczna) i do działania na bazie tej 
prawdy. Oczywiście – dziecko nie dysponuje zdolnością do ujmowania prawdy. Początkowo 
aktywność dziecka jest pobudzana uczuciami (wzruszeniami). W emocjach dysponuje ono 
„przeczuciem dobra”; dobro je wzrusza i zarazem motywuje („porusza” wolę). Dopiero kiedy 
pojawia się zrozumienie dobra, wówczas rodzi się dojrzała samodzielność – istotowa cecha 
osoby. Człowiek - jako aktor, a więc „osoba” - pragnie być samodzielny w swoich czynach!  

Wychowanie personalistyczne – pisze Woroniecki - na tym właśnie polega, aby nieświadomą 
swych celów i zadań jednostkę ludzką, czyli indywiduum przetworzyć w samodzielną 
osobowość, umiejącą sprawnie władać w pełni świadomości wszystkimi swymi uzdolnieniami3  

Rola nie niszczy aktora, lecz go tworzy! Podobnie kultura, w której uczestniczy człowiek, nie 
ogranicza go, lecz go tworzy! Z biegiem czasu emocjonalne uczestnictwo (przeżycie wzruszenia 
dobrem), dopełni się osobistą aktywnością. Moment ten opisuje K. Wojtyła4: 

Problemem istotnym było dla mnie nie nawrócenie od niewiary do wiary, tylko przejście od wiary 
odziedziczonej, przejętej, a zarazem bardziej „uczuciowej” niż „rozumowej” do wiary świadomej i 
dojrzałej w znaczeniu umysłowego pogłębienia i osobistego wyboru 

Nie zawsze wspomniane „przejście” jest łatwe. Osobie zagrażają dwa wypaczenia: brak 
uspołecznienia (brak uczestnictwa), czyli indywidualizm, oraz wadliwe uspołecznienie: 
subiektywizm i totalizm. 
Indywidualizm rozwija się wskutek braku uczestnictwa w dobru. Jest to sytuacja, w której 
człowiek nie otrzymuje żadnej „roli”, czyli nie >działa wspólnie z innymi, [i nie] zachowuje tego 
wszystkiego, co wynika ze wspólnoty działania<. Skutkuje to przede wszystkim brakiem 
rozwoju uczuć wyższych. Nie rozwija się wewnętrzne przeżycie wartości, gdyż tego człowiek 
się uczy przez uczestnictwo. W efekcie: człowiek nie dystansuje się tu wobec popędów, a więc 

                                                            
3 J. Woroniecki, Katolicka Etyka Wychowawcza, r. 8, str. 384. 
4 A. Frossard, Rozmowy z Janem Pawłem II. 
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nie tyle realizuje dobro swej natury, co służy mu bezrefleksyjnie. Zanika wrażliwość na dobro 
szersze, niż tylko prywatne. 
Totalizm i subiektywizm wiążą się ze sobą. „Celem wszystkich moich działań jest dziecko” – 
oto dewiza nadopiekuńczej matki i każdego innego totalizmu. Nie jest to miłość otwarta na 
uczestnictwo dziecka, gdyż nie otrzymuje ono żadnej roli!. Jest to miłość, która traktuje dziecko 
wyłącznie jako „przedmiot” działania. Do tych matek K. Wojtyła adresuje – jako przestrogę – 
tzw. „normę personalistyczną”: 

Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamiętaj, że nie możesz 
jej traktować tylko jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, że ona sama ma lub 
bodaj powinna mieć swój cel  

Personalizm jest zaprzeczeniem doktryn, które nie „liczą się” z aktywną osobą, lub które 
„wyręczają” osobę. W orbicie działania takich matek zagrożona staje się możliwość 
urzeczywistniania przez dziecko „wartości personalistycznej” własnego czynu. K. Wojtyła 
dodaje: „Zasada ta w takim sformułowaniu stoi u podstaw wszelkiej właściwie pojętej wolności 
człowieka, a zwłaszcza wolności sumienia”.  
Człowiek samodzielny ani nie jest niezależny od dobra wspólnego, ani bezwolnie mu uległy. Jest 
zależny we wczesnym dzieciństwie. W trakcie rozwoju przechodzi jednak od zależności do 
samozależności, tj. do kierowania się uwrażliwionym na dobro sumieniem.  

„Osobie ludzkiej – pisze Wojtyła - przysługuje wolność nie jako czysta niezależność, ale jako 
samozależność, w której zawiera się zależność od prawdy (...) co z całą wyrazistością wyraża się w 
sumieniu (...). Właściwa i zupełna funkcja sumienia polega na uzależnieniu czynu od prawdy”5.  

Nic dodać, nic ująć. Zastosować w życiu. Jak? 

C. Postulaty 

Sukcesja. W zdrowej „wymianie wychowawczej między rodzicami i dziećmi” obie strony 
wnoszą to, co mają najcenniejszego. Po stronie pokolenia starszego: dobro, które jest aktywnie 
realizowane, a następnie reprezentowanie. Po stronie dzieci: początkowo uczestnictwo w 
realizowanym przez rodziców dobru, a następnie przejmowanie odpowiedzialności za dobro i 
jego realizację. W rodzinie taka sukcesja jest zjawiskiem naturalnym. Począwszy od czynów tak 
prostych, jak samodzielne jedzenie, poprzez uczestnictwo w gospodarskich czynnościach 
domowych, aż do założenia własnej rodziny czy też przejęcia firmy. 
Dostrzeganie osoby. W rodzinie każdy ma swoje własne imię, a nie tylko rolę. Owszem – jakaś 
rola każdemu przypada w udziale, lecz nie może to być przeszkodą dla tego, aby stawał się on 
sprawczym podmiotem. Kiedy używamy określenia personalizm, to mamy na myśli osobę, która 
występuje w jakiejś „masce”, która pełni jakąś rolę, a nie wyłącznie rolę. „Poprzez” rolę – osoba 
spełnia siebie.  
Każde zdrowe wychowanie zmierza ku samo-wychowaniu, czyli ku temu, by wychowanek 
stawał się samodzielnym podmiotem. Jeśli się tego nie założy – łatwo „przegapić” pojawienie 
się osobowej sprawczości wychowanka. 

                                                            
5 Osoba i czyn, str. 162-163. 
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Obecność wartości wyższych (kultury). Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest przeżycie 
tzw. wartości wyższych, „budzących” wzruszenie (a więc wychowujących). Zagrażają temu 
wartości niższe, które „wyzwalają” podniecenie. Człowiek podniecony nie uczestniczy w dobru, 
lecz jest stymulowany przez podniety, które służą reakcjom popędowym. Reakcje te gwarantują 
pozyskanie dobra, ale nie na zasadzie uczestnictwa, lecz na zasadzie „brania” (indywidualizm). 
Jest to poza tym dobro wąsko rozumiane (potrzeby podstawowe). 
Czujność wobec ideologii wrogich rodzinie. Planowe „wyzwolenie” dziecka z rodziny 
(Gordon) dokonuje się pod hasłem realizacji wolności, „wychowania bez porażek”, itd. W takich 
rodzinach nie ma miejsca na „reżysera”, gdyż neguje się wpływ autorytetu. Jest to negowanie 
zasadności wychowania, czyli wdrażania się w role społeczne. Lecz teoretyczna zamiana 
wychowania (które odbywa się w procesie uczestnictwa) na naukę na przykład komunikacji (nie 
wymagającej uczestnictwa) jest niesłychanie szkodliwa. Szkodliwa dla dziecka, bo nie 
uwrażliwia się ono na dobro. Szkodliwa dla powołania rodziców, którzy sami podają się do 
„dymisji” ulegając przesądowi istnienia „specjalistów”, którzy wiedzą od nich lepiej. Trzeba tym 
rodzicom uświadomić, że gdy chodzi o komunikację, to rzeczywiście każdy, bez przesady: „byle 
kto”, jest w stanie rodzinę zastąpić. Lecz czy nowoczesny „edukator” wypełni te funkcje 
rodziny, które wiążą się z uczestnictwem dziecka w miłości małżeńskiej i we wspólnocie 
rodzinnej? Nie należy tej „szkoły” zamieniać na żadną inną! Dopełnić innymi – owszem. 


