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Streszczenie: W referacie pt. „Sytuacja wychowawcza we współczesnej szkole” autor wskazuje, 
iż kształtująca się dziś sytuacja szkoły sprzyja rozwojowi postaw subiektywizmu i 
indywidualizmu, co bezpośrednio godzi w jej misję wychowawczą. Jedną z przyczyn tego stanu 
jest coraz większy wpływ psychologii na edukację. Z jednej strony wnosi ona pozytywny wkład 
w myślenie o wychowaniu przez wskazywanie na subiektywność ludzkich przeżyć, w tym na 
podmiotowość osoby ludzkiej. Z drugiej strony ów coraz bardziej świadomy siebie podmiot jest 
pozbawiony odniesienia do świata wartości i ma coraz większe trudności ze sprawczym 
kierowaniem swoim losem. Subiektywność bez obiektywnych zasad staje się subiektywizmem, 
którego owocem jest tak dziś rozpowszechniony resentyment wobec kultury. Wychowanie 
przestaje być transmisją wartości kulturowych, zanika zdolność uczestnictwa w kulturze i 
czynnego jej rozwijania. Miejsce klasycznie rozumianego wychowania zajmują techniki 
komunikowania się. Owocem tego klimatu jest odchodzenie od kształtowania charakteru, 
negatywistyczne nastawienie do autorytetu i posłuszeństwa w szkole, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. 

1.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest sytuacja wychowawcza we współczesnej szkole. Temat 
rozwinę w trzech krokach. Najpierw zarysuję to, czym jest sytuacja wychowawcza i j aka  ona 
jest w dzisiejszej szkole. Wskażę tu na zasadnicze szanse  i zagrożenia , jakie niesie ta 
sytuacja dla realizacji celów, jakie ma szkoła. Następnie określę pewne wskazania dla 
kształtowania charakteru. W trzecim, ostatnim kroku wskażę na to, co mogą i powinni wnosić 
swoją obecnością rodzice do sytuacji szkolnej. 

1.2. Aktualna „sytuacja wychowawcza” – subiektywizm i indywidualizm. 

Co to jest „sytuacja wychowawcza”? Człowiek - jako byt przygodny – jest uwarunkowany w 
swoim rozwoju przez świat, w którym jest jakoś „umieszczony”, czy też „usytuowany”. 
Nieustannie szuka  odpowiedniej dla siebie sytuacji, ale też jest poddany  oddziaływaniom 
takich, a nie innych sytuacji. Termin „sytuacja wychowawcza” oznacza takie zorganizowanie 
czynników zewnętrznych, które wpływa w sposób zamierzony zarówno na pewne czynniki 
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wewnętrzne – na osobowość, jak również na samo zachowanie. To, w jaki sposób dokonuje się 
t r ansmis ja  sytuacji na zachowanie, jest przedmiotem dwóch nauk: pedagogiki i psychologii. 
Samo zorganizowanie sytuacji wykracza jednak poza psychologię i pedagogikę. Sytuację należy 
pojmować jako dobro wspólne, a więc te wszystkie warunki życia społecznego, które pozwalają 
osiągnąć pełniej i łatwiej doskonałość osoby. Pytania: „kim jest człowiek?”, „jakie jest jego 
pochodzenie i powołanie?” – wykraczają poza zakres nauk szczegółowych. Jedynie antropologia 
oraz etyka są w stanie określić kryteria doskonałości człowieka jako osoby. Stąd tak pedagogika, 
jak i psychologia, wymagają dopełnienia poprzez etykę. 

Jaka jest współczesna sytuacja wychowawcza w szkole? Używanie terminu „sytuacja 
wychowawcza” nie określa nam tego, j aka  ma to być sytuacja. „W zasadzie – jak podaje 
podręcznik psychologii wychowawczej - sytuacją wychowawczą może stać się każda sytuacja 
życiowa, gdyż wiele różnych elementów środowiska ma wartość wychowawczą"1. Można się 
zgodzić z takim stwierdzeniem jeśli owe sytuacje życiowe są wyrazem kultury, wyrazem 
obyczaju. Jednak w szkole rozumianej jako instytucja dobra wspólnego te sytuacje są w sposób 
przemyślany zorganizowane , zgodnie z jakimś ce lem. Jeśli dokonamy lustracji sytuacji 
współczesnej szkoły, to można zaobserwować kilka elementów, które fundują niejako to 
środowisko. Wśród nich na specjalną uwagę zasługuje niewątpliwie osoba nauczyciela. (W 
ostatniej części tego referatu zwrócę uwagę również na rodziców) Przez niego bowiem dokonuje 
się transmisja ogólnej sytuacji kulturowej na sytuacje wychowawczą i dydaktyczną szkoły. 
Niektóre z tych elementów można uznać za „szanse” dla zdrowego rozwoju, inne zaś postrzegać 
jako „zagrożenia”. Z uwagi na ograniczony czas zwrócę uwagę głównie na zagrożenia, co nie 
znaczy, iż obok „cieni” nie można dostrzec „blasków” współczesnej szkoły. 

Niewątpliwie dzisiejsza szkoła dysponuje doskonałym zapleczem dydaktycznym, wręcz 
nieograniczonymi możliwościami docierania do informacji, monitorowania wyników nauczania, 
ich porównywania itd. Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym i to zjawisko ogarnia również 
szkołę. Z drugiej strony młodzież jest coraz słabiej przygotowana do życia w wymiarze formacji 
osobowości. Coraz częstsze są problemy depresyjne, chwiejność emocjonalna i wadliwe 
postawy społeczne. Proces ten pogłębia się pomimo coraz większego wpływu na życie szkolne 
jednej z dwóch nauk wspierających pedagogikę, a mianowicie psychologii. Wyraźnie natomiast 
zmniejsza się wpływ drugiej z tych nauk, tj. etyki. O. J. Woroniecki wskazywał na „etykę” jako 
perspektywę myślenia o wychowywaniu („Katolicka Etyka Wychowawcza”)2, natomiast dziś 
mamy jedynie cały szereg psychologii: ogólną, wychowawczą, rozwojową, społeczną, kliniczną. 

Wpływ znajomości psychologii na proces rozwojowy oraz na proces edukacyjny jest potrzebny i 
zasadniczo korzystny, możemy bowiem lepiej dobrać sposoby osiągania celów edukacyjnych. 
Jednakże człowieka cechuje znamienna słabość polegająca na tym, że dosyć często sposób do 
celu staje się samym celem. Obserwujemy takie zjawisko w szkole. Docenienie zjawisk 
psychicznych, a więc ludzkiej subiektywności, może pozwalać na zrozumienie tajników 
ludzkiego rozwoju i na kierowanie tym rozwojem. Jednak nadmierna koncentracja na 

                                                 
1 Z. Włodarski, M. Przetacznik-Gierowska, „Psychologia wychowawcza”, 1994, t. 2, str.56 
2 Podobny pogląd wyrażał K. Twardowski, zob. "Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki", 1901, „O pojęciu 
wychowania” 1911, w: "Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych", Warszawa 1992. 
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przeżyciach może oderwać myślenie od życia i jego istotnych problemów. Zwłaszcza zaś 
odrywa od zasad , które przestają być wyznacznikiem ludzkich decyzji. Wówczas pożyteczne 
uwzględnianie ludzkiej subiektywności staje się zwodniczym sub iektywizmem, czyli 
działaniem polegającym na kierowaniu się jedynie tym, co subiektywne. Przyjrzyjmy się bliżej 
pojęciu subiektywizmu, bowiem wyznacza ono oś naszych rozważań. Przede wszystkim – jak 
wspomniano - należy odróżniać zdrową subiektywność, od subiektywizmu. Psycholog w 
zbieraniu swoich doświadczeń wychodzi od faktu subiektywności. Psychologia jest nauką o 
faktach realnych, psychicznych (tj. związanych ze zmysłami) i danych w bezpośrednim 
doświadczeniu introspekcyjnym (Kreutz 1949); są one zawsze jest czyjeś, a więc podmiotowe 
(Witwicki 1925), a używając kalki językowej mówimy „subiektywne”. Doświadczenie 
introspekcyjne jest związane ze świadomością. Jak pisze Wojtyła: "Dla stwierdzenia 
subiektywności człowieka aspekt świadomości ma zasadnicze znaczenie. Dzięki świadomości 
człowiek przeżywa siebie jako podmiot. Przeżywa, a więc jest podmiotem w sensie najściślej 
doświadczalnym”3 Jednakże przeżywać siebie jako byt, który dzięki swoim zmysłom doznaje 
świata, to co innego, niż przeżywać siebie jako „ja”. To prowadzi do subiektywizmu. 
„Subiektywizm – pisze Wojtyła - pojmuje świadomość jako całościowy i wyłączny podmiot - 
podmiot przeżyć oraz wartości, jeżeli chodzi o dziedzinę przeżyć moralnych."4 Orientacja 
subiektywistyczna odrywa się wręcz od danych zmysłowych i wiąże się z jakąś utratą realizmu; 
mówimy o kimś, że „odchodzi od zmysłów”. Aby subiektywizmu uniknąć, należy gruntownie 
przemyśleć sens takich zjawiska jak „przeżycie” (podmiotowość) i „wartość”. 

Według Wojtyły nie przeżywamy „czystej” świadomości, ale nabywamy o niej samowiedzy. 
„Granica obiektywizmu oraz realizmu w koncepcji człowieka – pisze dalej Wojtyła – (…) 
przebiega zatem w uznaniu samowiedzy. Świadomość zintegrowana samowiedzą zachowuje 
mimo swego świadomościowego charakteru znaczenie przedmiotowe, a wraz z tym i 
przedmiotowa pozycję w podmiotowej strukturze człowieka."5 Samowiedza powstaje wtedy, gdy 
podmiot („Ja”) staje się przedmiotem introspekcyjnego poznania. Powstaje wtedy jakieś 
PRZEDSTAWIENIE siebie, oraz świata, a następnie również „siebie w świecie”. Wiedza 
naukowa nie może nas wyręczyć w nabyciu samowiedzy o sobie drogą postrzegania 
wewnętrznego; to raczej samowiedza wielkich myślicieli tworzy rdzeń wiedzy o człowieku, a 
zwłaszcza o człowieku „wewnętrznym” (o „Ja”). Wiedza naukowa może jednak 
uk ie runkować  samowiedzę. Jeśli będzie ona specyficzna, a czasem tendencyjna, to może 
ukształtować specyf iczną  samowiedzę. Zapytajmy więc, jak powstała wiedza, która prowadzi 
do subiektywizmu? W obrazie tym przecenia się to wszystko, co „dzieje się” w człowieku 
(natura), a nie docenia „działania” kultury w człowieku i człowieka w kulturze (zjawisko 
uczestnictwa). Wówczas znaczenie ma nie tyle subiektywne „przeżycie wartości”, ale stopniowo 
rośnie „wartość przeżycia” (=subiektywizm). Przeżycie, które miało być sposobem na 
„posiadanie” s ieb ie , stało się celem samym w sobie. Psychologia nie może być jedynie 
referowaniem przeżyć, co zbliżałoby ją do literatury, ale jest nauką, która te przeżycia 
obiektywizuje. Zagraża jej jednak nieustannie subiektywizm, jakiś naukowy ego-tyzm. W 

                                                 
3 K. Wojtyła, Osoba i czyn, str. 105. 
4 Wojtyła, jw., str. 107. 
5 Wojtyła, jw., str. 107, podkr. moje. 
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literaturze określa się to zjawisko mianem self-izmu; a więc „psychologii zaangażowanej na 
rzecz narcyzmu, egoizmu, gloryfikowania własnego „ja”, jednostki, odizolowanego od innych 
„ja””6 Wówczas psychologia przestaje być nauką o faktach subiektywnych badanych 
obiektywnie, a staje się kiepską religią, z człowiekiem w roli głównej.  

Aby zrozumieć mechanizm, który do tego doprowadził, ów splot warunków, które wpłynęły na 
tą sytuację, zwróćmy uwagę na następujący zwrot w relacji „młodzież-wychowanie”: Zawsze 
narzekano na młodzież – że jest niewychowana, swawolna itd., natomiast nie narzekano na 
wychowanie, na zasady obyczajowe, bo w nich widziano właśnie warunek równoważący owo 
niewychowanie. Od Rousseau, a zwłaszcza od rozpowszechnienia się prac Freuda, totalną 
krytyką objęto kulturę i wychowanie. Kultura miała być przyczyną represji natury. Natomiast 
wyraźnie „wybielono” „naturę”. W naturalistycznych założeniach Freuda natura jest dobra, ale 
zepsuta przez kulturę, a w kulturze - przez rodziców i władzę rodzicielską. W analizach 
teoretyków „nowego wychowania”7 zawsze dowiadujemy się, jak „strasznie” represyjne było 
wychowanie. Niestety – narzekanie na wychowanie doprowadziło do tego, iż mamy dziś 
„straszną” młodzież. Wyrugowano wychowanie na rzecz edukacji, lecz okazuje się, że młodzież 
jednak wychowania potrzebuje! Ponadto – ideologia Freuda8 przes t raszy ła  rodziców, którzy 
zlękli się tego, co czynili, a więc zlękli się sprawowania władzy rodzicielskiej. Freud zaliczany 
jest do grona tzw. „proroków podejrzenia” (wraz z Marksem i Nietzschem), gdyż rzucił cień 
podejrzenia na rodzinę i kulturę (analogicznie do Marksa, którzy rzucił podejrzenie na własność 
prywatną, jako źródło wszelkiego zła). Zdrową zasadę lekarska: „rozgrzaną” uczuciami 
młodzież należy „schładzać” zdrowymi obyczajami, zamieniono na zasadę socjologiczno-
ideologiczną: należy wyzwolić człowieka ze szponów złej kultury i represyjnego wychowania. 
Stanowi to podwaliny antypedagogiki. 

Stąd takie terminy jak „wymagania”, „władza”, „karanie” objęte są resentymentem, czyli jakimś 
wypaczonym odczuwaniem. Jak podaje Wojtyła „resentyment polega na błędnym, wypaczonym 
stosunku do wartości. Jest to brak obiektywizmu w ocenie i wartościowaniu, a źródła jego leżą w 
słabości woli. Chodzi o to, że wyższa wartość domaga się większego wysiłku woli, jeśli chcemy ją 
osiągnąć lub zrealizować. Aby więc subiektywnie zwolnić cię od tego wysiłku, aby przed samym 
sobą usprawiedliwić brak takiej wartości , pomniejszamy jej znaczenie, odmawiamy jej tego, co 
w rzeczywistości jej przysługuje, widzimy w niej wręcz jakieś zło, choć obiektywizm zobowiązuje 
do uznania dobra”9. Owocami resentymentu są takie określenia jak „toksyczni” rodzice, 
autorytaryzm, zranienia emocjonalne itd. Obok s łabośc i  woli, paraliżowanej uczuciami, 
pojawia się też niechęć woli do działania w obrębie kultury. Wola może być mianowicie 
oszukana  przez błędne przedstawienie sytuacji. 

Postawa subiektywizmu wpływa na metodę  uprawiania psychologii. Oto uczestnicy 
konferencji dotykającej problematyki wychowania omawiają swe prace empiryczne. Badanie 
jednaj z koleżanek dotyczy karania dzieci. Dzieci zeznawały, że czuły się bardzo źle w sytuacji 

                                                 
6 Vitz P., „Psychologia jako religia. Kult samouwielbienia”, str. 6. 
77 Zob. na ten temat: S. Kunowski, „Podstawy współczesnej pedagogiki” KUL 20002, str. 113 i nn. 
8 Należy oddzielać dorobek Freuda jako lekarza i badacza, od jego dokonań na polu dyskusji o kulturze, a więc 
lansowania pewnych wartości. 
9 Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, str. 129 
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karania (zwykle pyta się, czy były „bite”). Wysnuto z tego wniosek, iż karanie jest działaniem 
nagannym, bo powoduje cierpienie dziecka. Kara jest – z definicji – cierpieniem sprawianym w 
celu wywołania refleksji nad swoim postępowaniem. Nie jest obiektywną „szkodą”, ale 
subiektywnym przeżyciem. Ale nasi „badacze” nie sięgają do wiedzy na temat karcenia, ale 
wyłącznie do przeżyć, które nie są obiektywizowane ani przez nich, ani przez ich badanych. A 
przecież skarcenie ma ściśle określone znaczenie w procesie wychowawczym10. To zupełnie tak, 
jakbyśmy po stwierdzeniu bólu, jaki niesie terapia rezygnowali w ogóle z leczenia. Tego typu 
myślenie jest przejawem subiektywizmu i jakiegoś lenistwa intelektualnego. 

Resentyment powodowany jest często przez pozorny obiektywizm. Przykładem tego jest 
szeroko rozpowszechniona koncepcja Analizy Transakcyjnej, stworzona przez E. Berne’a. 
Koncepcja ta zakłada określone widzenie człowieka, właśnie po-freudowskie, choć wychodzi od 
obserwacji zachowań i przeżyć (opis fenomenologiczny). W tym modelu człowiek „składa się” z 
Dziecka, Dorosłego i Rodzica. Rodzic (czyli super-ego) jest przedstawicielem represyjnej wobec 
Dziecka kultury. Nadzieję pokłada się w Dorosłym, który wyzwala spod wpływu Rodzica 
(emancypacja), czasem przejmując pewne jego wartości, o ile te są racjonalne. Nie ma tu mowy 
o Dojrzałym, a więc o osobie, która „rodzi się” przez prze przeżycie wartości kulturowych, a 
poznając te wartości bierze odpowiedzialność za ich realizację, używając swego intelektu 
(Dorosły) i emocji (Dziecko).  

Dlaczego brak tu Dojrzałego? Wadą naturalizmu jest to, że nie przyjmuje on istnienia „osoby” 
obok „natury”. „Dojrzały” to osoba. Dzięki świadomości osoba „posiada” siebie i może 
„panować” sobie. Panowanie sobie jest przejawem wolnej, a więc właśnie „dojrzałej” woli, 
drugiej - obok intelektu – władzy naszego umysłu. Lecz człowiek nie podejmuje wysiłku 
panowania sobie, bo zostaje oszukany . Freud przedstawia bowiem naturę jako ograniczaną 
przez kulturę. A ponieważ nie widzi osoby, która potrzebuje kultury, zatem staje w obronie 
popędów i przeżycia. Wyklucza wolę. Być może taki obraz człowieka wyjaśnia uraz autora do 
tzw. wiktoriańskiej kultury z przesadnym (według krytyków) naciskiem na siłę woli (szeroko 
analizuje to np. Rollo May – z pozycji psychoanalityka! – w swej pracy „Miłość i wola”11). 
Freud - jako lekarz - leczył wolę sparaliżowaną często traumatycznymi przeżyciami. Lecz 
zamiast ją wyleczyć, po prostu z niej zrezygnował, na rzecz popędu i jego satysfakcji12. W 
każdym razie wizerunek człowieka, jakim dzisiaj dysponuje psycholog i pedagog w szkole 
zakłada, iż „posiada” on emocje i intelekt. Wola przestała być rozumiana i używana w 
wyjaśnianiu zachowania człowieka. Mało tego, przestajemy się odwoływać do tej władzy w 
kierowaniu postępowaniem innych osób. Skutków tej postawy nie sposób przecenić. 
Wykluczając wolę wychowanka z myślenia i działania wychowawczego zabiera mu się pewną 
władzę, czyli „siłę” do działania. Sam intelekt jest władzą poznawczą, pozwala na „pojmowanie” 
świata, ale nie na działanie moralne.  

Dlatego też swoistą „karierę” robi pojęcie „inteligencji emocjonalnej”, które stosuje się przy 
każdej okazji i na różne sposoby, bo… wyjaśnia ono wszystko. A zwłaszcza to, co wcześniej 

                                                 
10 Zob. K. Twardowski, „O pojęciu wychowania” 1992. 
11 Zob. H. Jarosiewicz, Miłość i wola – współczesna analiza egzystencjalna”. 
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„ukryto” przez manipulację pojęciami. Termin ten pozwala nazwać pewne siły dynamiczne, 
które pozwalają na działanie. Źródłem energii stają się w tym obrazie emocje, które zastępują 
odsuniętą w cień wolę. W swoim „widzeniu” człowieka Goldmann pozornie odwołuje się do 
tradycji, do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa: „Arystoteles nawiązuje do inteligentnego 
kierowania naszym życiem emocjonalnym (...) W ujęciu Arystotelesa problem polega nie na 
naszym emocjonalnym reagowaniu, ale na odpowiedniości emocji i jej wyrazu. Pytanie brzmi: 
jak włączyć inteligencję do naszych emocji i przywrócić kulturę i uprzejmość w codziennych 
kontaktach, a troskę w życiu społecznym?”13 Trudno o gorsze przekłamanie Filozofa! Zaraz na 
początku Etyki wskazuje on na obyczaje jako na źródło mądrości: „Dlatego trzeba, by ktoś (...) 
był już wdrożony w dobre obyczaje”. I podkreśla ich wagę, ujmując znaczenia naukom: 
„punktem wyjścia bowiem jest to, że [coś zachodzi], jeśli zaś ten będzie dostatecznie jasny, nie 
trzeba będzie wcale dodawać uzasadnienia „dlaczego”. Bo tak przygotowany słuchacz albo zna 
już zasady, albo z łatwością może je sobie przyswoić”14.  

Podtytuł książki Goldmana brzmi: „Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od 
umiejętności kierowania emocjami. Książka ta, burząc dotychczasowe poglądy, ponownie 
definiuje, co to znaczy być zdolnym.” Praca ta jest znakomitym przykładem pewnej metody 
kształtowania opinii. Wychodzi od opisu faktów, które rzeczywiście wstrząsają emocjonalnie. 
„Pisałem Inteligencję emocjonalną w poczuciu głębokiego kryzysu społecznego w Ameryce, 
wyznaczonego gwałtownym wzrostem brutalnych przestępstw, samobójstw, narkomanii i innych 
wskaźników zapaści emocjonalnej, szczególnie wśród młodzieży”15 Lecz dystans wobec pracy 
rodzi nie op is , który jest wnikliwy i potwierdzany przez nasze życie społeczne, ale diagnoza 
autora, a zwłaszcza jego pogląd na człowieka. Wbrew temu, co pisz on zapaść nie dotyczy 
emocji, ale woli i charakteru, oraz tego, co kształtuje te władze, czyli kultury (sytuacji 
wychowawczej). W przypadku tej pracy znacznie istotniejsze jest to, czego autor n ie  widz i  i o 
czym n ie  p i sze , niż to, co zauważa i co podsuwa  naszej uwadze. Niestety praca to nie tyle 
burzy dotychczasowe poglądy, ale skutecznie odsuwa je na bok, poza obręb naszej świadomości. 
Zwłaszcza, że prace na temat woli nie są wznawiane od dziesiątek lat, a poradniki dotyczące 
emocji i uczuć zalewają księgarnie. Obawiam się, że faktycznie człowieka można oduczyć  
używania woli, a nauczyć kierowania się emocjami, gdyż intelekt podpowiada, czy i na ile jest to 
możliwe emocjonalne reagowanie w danej sytuacji. To jest faktycznie „ideał” zaprzysięgłego 
konsumenta: nie zmieniać się, ale być kulturalnym, uprzejmym i troskliwym (empatycznym). 
Niedorzeczność! Jeść i nie tyć; być bogiem, będąc dalej zwierzęciem. To pewna nowa odmiana 
popędowości. Nie tyle kult „self made man’a”, co kultu człowieka „soft”: jakieś psychologiczne 
soft-ware. „Psycholog cię oprogramuje – brzmi reklama współczesnej psychologii - bo on zna 
„architekturę” mózgową twoich emocji!” 

Widzimy tu nie tylko błąd „pars pro toto”. U Golemana nie tyle intelekt kieruje emocjami (do 
czego zresztą nie jest zdolny), ale emocje wpływają na intelekt. Woroniecki określa analogiczną 

                                                                                                                                                             
12 Szerzej opisuje ten proces w artykule pt. „Miłość i wola – współczesne analiza egzystencjalna” (materiały z 
konferencji „Młodzież między Eros a Thanatos” Wrocław) 
13 D. Goleman, „Inteligencja emocjonalna”, Poznań str. 19. 
14 Arystoteles, Etyka Nik., 1095b. 
15 Goleman, str. 9. 
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sytuację terminem „myślącego chcenia”. Lecz tutaj nie jest to już nawet woluntaryzm, ale 
emocjonalizm. Najlepszym wyrazem tego jest człowiek zagniewany, który oddaje do 
dyspozycji gniewu całe swoje myślenie i myśli tylko o zemście. Ale robi to w sposób 
inteligentny. Oddanie swego myślenia na usługi emocji i uczuć jest zaprzeczeniem roztropności. 
Ta bowiem jest „chcącym myśleniem”. Owszem - jesteśmy motywowani rozmaitymi 
wartościami. Ale rzecz w tym, aby wartości te poznawać, by szukać prawdy na którą wartość nas 
spontanicznie orientuje lub… stwierdzić, iż … takiej prawdy nie ma! Wówczas albo 
przeżywamy powinność  realizowania prawdziwego dobra i możemy określić cele, które to 
dobro urzeczywistniają albo dystansujemy się wobec swoich emocji. Mając własne cele 
człowiek roztropny raczej korzysta z emocji i uczuć, które pozwalają mu cele realizować, niż im 
ulega. Musi więc jakoś „politycznie” podejść do samego siebie. Musi jakoś wykorzystać swoją 
naturę, a zwłaszcza nie może rezygnować z odpowiedniego jej „nastrojenia” na potrzeby 
działania, czyli z wychowania siebie, a następnie również innych. Roztropność określa strategię 
wychowania. Wychowanie takie wyraża się w „ludzkiej emocjonalności”, a więc w 
emocjonalności, która przeniknięta jest dążeniem woli i światłem intelektu. 

Sprawy te są oczywiste, kiedy dysponujemy pe łną  koncepcją osoby. Problem tkwi jednak nie 
tylko w pewnej psychologicznej or todoks j i . Obok łatwego myślenia mamy problem 
poszukiwania łatwego działania. „Łatwe działanie” oznacza takie sposoby postępowania, które 
nie wymagają wysiłku woli, natomiast odwołują się do „głosu uczuć”. Jest to współczesna 
„or topraks ja  psychologiczna”. Przykładem tego jest szeroko rozpowszechniona koncepcja 
„wychowania bez porażek” T. Gordona16, znana u nas jako „szkoły dla rodziców”. Sakowska 
pisze: „Propozycje zawarte we wspomnianych książkach zachęcają rodziców i wychowawców do 
rezygnacj i  z „przymusu wychowania” – na rzecz rozwijania umiejętności budowania 
prawidłowych relacji”17 W przedstawianiu metody komunikowania się z dzieckiem wychodzi 
się zawsze od doświadczenia. Jest to jednak doświadczenie jednoaspektowe. Podaje się liczne 
przykłady, w których nie sposób działać wbrew emocjom i uczuciom dziecka. Następnie 
proponuje się pewną technikę negocjacji, która bierze pod uwagę uczucia dziecka i rodzica. 
Najlepiej, jeśli rodzic ma rozwiniętą inteligencję emocjonalną, czyli potrafi znajdować w danej 
sytuacji sposoby zaspokojenia pragnień emocjonalnych. Oczywiście – nie sposób nie zgodzić się 
z tym, że tak można  postępować i że będzie to skuteczne. Unikniemy wielu napięć i 
konfliktów. Jednak trzeba również zauważyć, że istnieje inna  droga  radzenia sobie z 
emocjami i uczuciami, którą określa się wychowaniem. Termin wychowanie nie obejmuje 
bowiem swoim zasięgiem przede wszystkim wyznaczania celów, ale okreś lony  sposób  ich 
osiągania. Chodzi o to, aby nie ulegać tylko emocjom i uczuciom, ale drogą ćwiczeń tak je 
zorganizować, aby były dostępne - jako nawyk - dla działania powodowanego prawą wolą. 
Negocjacja nie jest zatem wychowywaniem i… nic w tym złego! Problem jedynie w tym, że 
technikę negocjacji propaguje się j ako  wychowanie. I to jako specjalnie atrakcyjne 
wychowanie, bo takie, które nie prowadzi do przeżycia porażki. Dla współczesnego „człowieka 
sukcesu” jest to bardzo wielki walor! Gdyby człowieka już wychowanego uczyć komunikacji i 
negocjacji, to jest to bardzo korzystne dopełnienie. Ale jeśli zas tąpić  wychowanie techniką 

                                                 
16 T. Gordon, „Wychowanie bez porażek”. 
17 Sakowska J., „Szkoła dla rodziców”, Warszawa 1999, str. 8. 
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negocjacji, to może się to okazać szkodliwe. Dlaczego? Najkrócej rzecz ujmując obie strony 
ponoszą istotne straty, zarówno dziecko, jak i rodzic (wychowawca). Rodzice rezygnują ze 
sprawowania władzy rodzicielskiej, a więc z dążenia do tego, co obiektywnie słuszne, a 
zwłaszcza z reprezentowania i ochrony pewnych zasad, tworzących dobre obyczaje. Natomiast 
strata po stronie dziecka jest znacznie bardziej dotkliwa. Nie nabywa ono charakteru, a więc nie 
ćwiczy swojej woli do postępowania zgodnego z zasadami, mając wsparcie ze strony woli 
dojrzałego rodzica. Pomimo więc tego, iż autor określa swą metodę „wychowaniem bez 
porażek”, jest ona – w gruncie rzeczy – „porażką wychowania”18. Ale – trzeba dodać gwoli 
rzetelności, że dla Gordona nie jest to porażka. A to dlatego, iż jego credo jest „wyznaniem 
wiary” indywidualizmu, czego on nie ukrywa. W indywidualizmie rezygnuje się programowo z 
wychowania. Pewnym „dowodem” tego, iż faktycznie Gordon toczy swoistą „wojnę 
ideologiczną” z klasyczną koncepcją wychowania jest fakt, iż bardzo wiele uwagi (i miejsca w 
swej książce) poświęca dyskredytacji zjawiska autorytetu.  

Wraz z nasilonym subiektywizmem pojawia się obiektywistyczny sytuacjonizm. Przyjmuje on 
postać behawioryzmu, a następnie behawiorystycznie zorientowanej psychologii społecznej. 
Owszem – człowiek jest istotą społeczną. Lecz fakt zespołecznienia się z innymi polega na 
uczestnictwie w kulturze. Kultura jest wytworem myśli i woli człowieka dojrzałego, zatem 
wchodzimy w nią, kiedy obejmujemy myślą przeżywane wartości, pojmujemy wspólne dobro i 
w sposób celowy to dobro realizujemy. Wyjaśnianie człowieka w psychologii współczesnej nie 
ma ambicji, aby sięgać tak głęboko. Człowiek robi to, co robi grupa, która nań wpływa; jest 
istotą grupową. W bardzo popularnym podręczniku Aronsona czytamy, jak widzi on punkt 
wyjścia tej psychologii: „Przedmiotem tej nauki jest wp ływ, jaki wywierają ludzie na poglądy i 
zachowania innych ludzi.”19 Nie przeżywana wartość, nie prawda o wartości, ale jakiś „wpływ”. 
Jest to podejście w istocie behawiorystyczne: nie ważne jak  to działa, ale działa. I podaje tzw. 
„Pierwsze prawo Aronsona”, które brzmi: „Ludzie, który postępują anormalnie, niekoniecznie 
muszą być szaleńcami” (36). Nie rac ja , ale sy tuac ja . Nie chcę twierdzić, że łatwo wyjaśnić 
mechanizm uczestnictwa w kulturze, ale wyjaśnienia, jakie daje eksperymentalnie zorientowana 
psychologia społeczna odsuwają fakt kultury poza obręb świadomości równie skutecznie, jak 
psychoanaliza i jej rozmaite kontynuacje. W psychoanalizie dominował popęd, tutaj dominuje 
sytuacja, często zredukowana do zachowania się grupy. 

Na zajęciach dla rodziców, które nazywanie są „szkołami dla rodziców” obowiązuje jedna tylko 
zasada: nie należy odwoływać się do zasad i wydawać sądów na temat tego, co się przeżywa. 
Nic nie jest bowiem dobre ani złe, jest sytuacyjne; należy być „tu i teraz”. Innymi słowy: wolno 
przeżywać, ale nie wolno wydawać sądów sumienia. Należy tu przywołać ważną uwagę 
Woronieckiego: „Ogólne zastanawianie się rozumu nad wewnętrznymi procesami psychicznymi, 
nad własna swą działalnością woli, nazywamy świadomością, gdy zaś obejmuje on i stosunek do 
prawa moralnego i wynikającą z niego odpowiedzialność za postępowanie i jego godziwość, 
nazywamy je sumieniem."20 Sytuacjonizm pozostawia świadomość, ale pozbawia ją odniesienia 

                                                 
18 Zob. Jarosiewicz „>Wychowanie bez porażek< – porażką wychowania (o koncepcji T. Gordona)”, Cywilizacja, nr 
14/2005, str. 70-81. 
19 Jest to określenie za: W. Allportem (zob. wstęp str. 8) 
20 Katolicka Etyka Wychowawcza, r. III, str. 112, podkr. własne. 
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do zasad, do prawa moralnego. W ten sposób wyzuwa się ludzi z sumienia. Tak powszechnie 
dziś stosowanym metodom pracy grupowej grozi pewna jednostronność, którą można krótko 
określić jako subiektywizm i sytuacjonizm. 

Pozostaje jeszcze jedna ważna rysa podanego tu opisu sytuacji wychowawczej. Wskazany 
subiektywizm idzie w parze z indywidualizmem. Według oceny Wojtyły indywidualizm jest 
zaprzeczeniem uczestnictwa: „„Inni” są dla jednostki tylko źródłem ograniczeń (...) Wspólnota, 
jeśli powstaje, to w tym celu, aby zabezpieczyć dobro jednostki wśród tych „innych””21. Jest to 
wspólnota rozumiana jako „spółdzielnia”, która gwarantuje sprawną realizację indywidualnych 
interesów. W metodzie zawierania kontraktów, jaką podaje Gordon, nie ma mowy o tym, aby 
dziecko uczestniczyło w życiu swego rodzica. Ma ono przecież swoje własne potrzeby – 
uzasadni Gordon. Warto może przytoczyć tu założenia tego autora, bo są to założenia właśnie 
indywidualizmu. 

„Ty i ja mamy ze sobą relację, którą cenię i chcę podtrzymywać. Jednakże każdy z nas jest 
odrębną osobą, ze swoimi niepowtarzalnymi potrzebami i prawem do ich zaspokojenia. Wtedy, 
kiedy ty masz kłopoty z zaspakajaniem tych potrzeb, wysłucham cię z autentyczną akceptacją tak, 
abyś łatwiej mógł znaleźć swoje własne rozwiązania, zamiast opierać się na moich. Także 
uszanuję twoje prawo do wyboru twoich własnych poglądów i opracowania twoich własnych 
wartości, chociaż mogą one odbiegać od moich. (…) W ten sposób ty możesz kontynuować swój 
rozwój jako osoba poprzez zaspakajanie swoich potrzeb, ja również mogę to robić. Tak więc 
oboje możemy być w zdrowej relacji, w której oboje możemy starać się zostać tymi, którymi 
jesteśmy zdolni być. I w ten sposób możemy kontynuować naszą wzajemną relację z wzajemnym 
szacunkiem, miłością i pokojem.”22 

Należy się chyba obawiać tego, że bez uczestnictwa człowiek jest w stanie jedynie „zostać tymi, 
którym jest zdolny być”, czyli „zwierzęciem”, choć inteligentnym. Może coraz lepiej orientować 
się w labiryncie życia, a nawet zwyciężać w „wyścigu szczurów”, ale nie jest w stanie stworzyć 
wspólnoty. A bez tego „wzajemny szacunek, miłość i pokój” mogą okazać się mrzonką. Nawet 
pobieżna obserwacja rzeczywistości nie tylko szkolnej, ale również naszego życia zbiorowego, 
potwierdza te obawy. 

1.3. Zagrożenie formacji charakteru w szkole. 

Po przeczytaniu tego co powyżej powiedziano, autor zadał sobie pytanie: co usprawiedliwia taki 
krytycyzm wobec wpływu współczesnej psychologii na szkołę? W odpowiedzi chcę wskazać nie 
tylko na to, co powoduje psychologizm w szkole, ale również na to, co on wręcz uniemożliwia. 
Wydaje mi się bowiem, że więcej o aktualnej sytuacji szkolnej mówi to, czego w niej nie ma, niż 
to, co w niej występuje. Patrząc się na szkołę „z boku” mógłby ktoś mianowicie sądzić, iż 
młodzież wymaga leczenia. Przenieśliśmy bowiem wiele technik, które zostały odkryte w 
psychoterapii, na człowieka zdrowego. A to zdrowemu może zaszkodzić! Wyzwalamy rzekomo 
represjonowane popędy, uwalniamy pragnienia seksualne, emancypujemy emocje i stajemy w 

                                                 
21 Osoba i czyn, str. 314. 
22 Źródło: www.thomasgordon.com 
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obronie niedowartościowanego „ja”. Ale nawet nie to permanentne leczenie jest największym 
problemem. Subiektywizm i indywidualizm wpływa na pewne zaniechania pedagogiczne. W 
praktyce zrezygnowano bowiem z tego, co było celem klasycznej pedagogiki, a więc z 
kształtowania charakteru. Paradoksalnie – stało się to pomimo nieustannego trenowania 
dz ia łania ! Dlaczego? 

Działanie aktualizuje istotę danego bytu. To, czym byt może być - w potencji - urzeczywistnia 
się w aktach działania. Lecz takie, skądinąd trafne, stwierdzenie, nie wyczerpuje tajemnicy 
ludzkiego spełnienia. Moment aktywnego samourzeczywistnienia poprzedzany jest u człowieka 
pasywnym uczes tn ic twem w działaniu innych osób, które tworzą kulturę. Naszą refleksję 
wyprowadziliśmy od pojęcia dobra wspólnego; wskazaliśmy wówczas na jego funkcję: służy 
ono doskonałości osób. W istocie zaś mówiąc o dobru mamy na myśli to, co odpowiada naturze 
z uwagi na cel danego bytu (Wojtyła). Między otoczeniem a człowiekiem zawiązuje się relacja 
odpowiadania; odpowiadania czegoś – komuś – ze względu na coś. Rodzina odpowiada 
człowiekowi ze względu na to, że - jako osoba – jest powołany do życia w społeczności osób. 
Człowiek jest istotą społeczną. Dlatego człowiek przeżywa wartość rodziny. I dlatego też 
przeżywa inne wartości, które mu odpowiadają, na które pozytywnie odpowiada i za które 
stopniowo staje się odpowiedzialny. Innymi słowy - człowiek nie tylko działa, ale również ulega 
działaniu23. Nie ulega jednak grupie d la tego , że jest grupą. Ulega wewnętrznie t ak iemu 
tylko działaniu, które ma wartość. Ulega tym elementom swojej sytuacji społecznej, które mu 
odpowiadają. Wartościowe działanie powoduje swoistą „potencjalizację” jego bytu. Zatem 
moment aktualizacji ludzkiego bytu poprzedzony jest momentem potencjalizacji24. Integracja 
człowieka w czynie poprzedzona jest jego transcendencją jako osoby, co zbiega się z przeżyciem 
wartości, a następnie z poznaniem prawdy aksjologicznej, tj. prawdy o wartości.  

Opisaliśmy powyżej mechanizm uczestnictwa człowieka w kulturze. Jest to zasadniczo 
mechanizm psychologiczny, gdyż wskazana „potencjalizacja” ludzkiego bytu wyraża się w 
fakcie pojawienia się zjawisk psychicznych. Pojawia się mianowicie świadomość, jako taki 
sposób  poznania  świata, który zakłada „posiadanie” mentalnego przeds tawienia  świata i 
siebie w świecie. Przedstawienie to jest wynikiem doznania i poznania: człowiek, który 
początkowo jest pasywnym „podmiotem” działania kultury, doznaje wartości i poznaje siebie 
jako „przedmiot”, który „działa” i w którym „coś się dzieje”. W akcie refleksji (świadomość) 
człowiek tworzy sobie świadomościowe odzwierciedlenie. W treści tego osobistego obrazu 
(zmysłowego odbicia) dostrzegamy ślady wrażliwości. Jak pisze Wojtyła: „Kiedy wrażenie łączy 
się ze wzruszeniem, wówczas przedmiot jednego i drugiego wyraźniej wciska się w świadomość 
człowieka i zarysowuje się w niej. Zarysowuje się bowiem wtedy w świadomości nie tylko obraz, 
ale także wartość przedmiotu, a świadomość poznawcza w związku z tym nabiera jakby barwy 
emocjonalnej. Powstaje intensywniejsze przeżycie, dzięki któremu sam przedmiot staje się dla 
podmiotu czymś bardziej ważnym"25. Nie to samo robi na nas wrażenie i nie tak samo widzimy te 
same fakty. Fakt wrażliwości emocjonalnej powoduje, że wybiera się pewne obiekty jako cele 

                                                 
23 Nie tyle „poddaje się” z konieczności, ale ulega spontanicznie. 
24 Nie twierdzę, że wychowanie tworzy potencje (możności), a tylko tyle, iż kultura ułatwia spożytkowanie 
własnego potencjału. Aktualizuje potencjał jeszcze zanim potencjał ten staje się aktem działania.  
25 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, str. 94. 
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działania lub też ulega się pewnym wartościom (sytuacjom); emocje wpływają na zachowanie. 
Oznaczamy te zjawiska mianem „temperamentu”.  

Nie jesteśmy jednak bezradni wobec tej subiektywności. Dzięki samowiedzy, a więc dzięki 
refleksji - na drodze czucia i odczuwania - możemy obiektywizować nasze przeżycia. 
Samowiedza pozwala na poznawcze posiadanie siebie również w wymiarze uczuć, a co za tym 
idzie - również na panowanie sobie. Panowanie sobie wymaga jednak pojawienia się motywów 
dla woli. Dlaczego? Człowiek nie tylko doznaje działania i wartościuje to działanie, ale również 
sam działa. Celem jego działania staje się tylko to, co uważa za dobre dla siebie, a sposobem to, 
na co sam sobie przyzwala w świetle przyjmowanych zasad. Ogólnoludzkie doświadczenie 
wskazuje na zdumiewający fakt, iż wcale nie zawsze uważamy za odpowiednie tego, co 
przeżywamy jako wartość! Wręcz przeciwnie: Pragnienie woli wyraża się w przeżyciu 
„powinienem” i „chcę”, choć – „nie chce mi się”. W tym świetle dobrem wspólnym są również 
zasady, gdyż one pozwalają osobie działać „per se”, czyli we właściwy sposób dla własnego 
celu. 

Dla naszego rozważania ważne jest uprzytomnienie sobie, że to właśnie kultura „rodzi” do 
takiego „stanowienia” o sobie. Kultura uwrażliwia bowiem na tzw. „wartości wyższe”. Jeszcze 
raz przypomnijmy słowa Arystotelesa: „Dlatego trzeba, by ktoś (...) był już wdrożony w dobre 
obyczaje. (…) Bo tak przygotowany słuchacz albo zna już zasady, albo z łatwością może je sobie 
przyswoić”26 Współcześnie obserwujemy tendencję do traktowania szkoły jako organizacji 
rynkowej, która zabiega o klienta, która dba o swój wizerunek, i – w efekcie – opanowuje rynek 
i osiąga określone zyski finansowe lub co najmniej może przetrwać na tym rynku. Tymczasem 
szkoła jest instytucją dobra wspólnego i musi p rzygotować  do życia osobowego. Środek 
ciężkości jej działań wiąże się zatem z momentem przeżycia zasad jako wartości, a następnie 
uzdolnieniem do sprawczego działania. A do tego trzeba wypełnić określone warunki. 
Sprowadzają się one do dwóch. 

Po pierwsze: aby młodzież mogła uczyć się wartości, to wszystko, co określiliśmy jako „sytuację 
wychowawczą”, musi za-działać poprzez osobę nauczyciela-wychowawcy. Wychowywać to 
znaczy działać. Wykracza to poza przekaz wiadomości. Wyraz „szkoła”, pochodzący od 
greckiego słowa scole, oznaczał zasadniczo „czas wolny”. Był to czas wolny od pracy na roli, od 
własnego działania, który uczeń poświęcał na naukę. Ale jest to tylko opis zewnętrzny: „uczeń 
nie pracuje”. Za tym opisem otwiera się pewna akcja wewnętrzna. Wychowanek rośnie 
wewnętrznie, bo pracuje nauczyciel. Arystoteles wiedział, że wiedza różni się od wiadomości. 
Wiedza jest określoną władzą psychiczną, którą się rozwija w procesie przyjmowania 
wiadomości od nauczyciela. Wiedza jest formowana poprzez działalność nauczyciela, a uczeń 
zachowuje się pasywnie (paschei, patchos)27. Wiedza, jako forma, udoskonala władze umysłowe. 
Nie jest to bynajmniej zjawisko łatwe. Szkoła jako czas wolny nie musi być czasem 
przyjemnym, bo pasywność to moment dezintegracji struktur działania bezrefleksyjnego. 
Doskonale podkreślił to Kazimierz Dąbrowski, twórca koncepcji „dezintegracji pozytywnej”: 
Dezintegracja jest bolesna i zwykle wiąże się z cierpieniem.  

                                                 
26 Arystoteles, Etyka Nik., 1095b. 
27 Arystoteles, De anima, 412a; zob. przypisy 9-12 tłumacza (P. Siwek SI) 



74 Henryk Jarosiewicz 

A jednak – ludzie podejmują ten wysiłek! I ogarniają formacją innych, swe dzieci i młodzież. Po 
co to robią? By MIEĆ nie tylko wiedzę, ale i duszę! Duszę Grecy określali terminem 
ENTELECHEIA, który składał się z trzech innych terminów: EN – TELOS – ECHEIN i 
oznaczał to, TO, CO SIĘ POSIADA NA KOŃCU. Chodziło o pewną trwałą dyspozycję, 
sprawność – jako WŁASNĄ. Na tym polega różnica między wykształceniem a wychowaniem, 
jaką podnosi Woroniecki. Uczenie zawsze zbiega się z wychowaniem, nie sprowadza się 
bowiem do samego kształcenia zdolności nabywania wiadomości („wiem, gdzie jest słownik”), 
ale przekazuje inną zdolność: uczeń potrafi panować  nad swoimi zmysłami i nad 
wiadomościami, które „posiada”. W przeciwnym wypadku to wiadomości go posiadają. Wtedy 
jest to praktyczny behawioryzm.  

Zanim przejdziemy do drugiego ważnego warunku, określającego zdrową sytuację 
wychowawczą, jedno ważne dopowiedzenie – jako konsekwencje powyższego. Otóż osoba, 
która dba o rozwój wychowanka i robi to w taki sposób, iż działa na niego, zaczyna być 
przeżywana jako wartość. Potrafił to pokazać Saint-Exupery; Mały Książę mówi: „Był zwykłym 
lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz zrobi łem go  swoim przyjacielem i teraz jest 
dla mnie jedyny na świecie.” Wartości społeczne są „bytami myślnymi”. Oznacza to, że mają 
swoją historię, że są zależne od doświadczenia tych, którzy doznawali działania. Dotykamy tu 
i s to ty  zjawisk psychicznych. Psychiczność polega na „doznawaniu wrażeń” (Twardowski 
1965). Znaczy to, że aby coś mogło >zrobić< wrażenie, trzeba najpierw, aby było „doznane” 
jako wartość, jako coś, do „odpowiada” bądź „szkodzi”. Jeśli chłopak mówi: „To jest dobry 
trener”, to ma na myśli: „zrobił ze mnie sportowca”, a może nawet: „ukształtował mnie jako/na 
człowieka.” A więc wychowawca staje się wartością o tyle, o ile działa. Słowa nie tyle „są 
źródłem nieporozumień”, jak to widział Saint-Exupery, ale nie trafiają do tej władzy, która 
podlega wychowywaniu. Należy mówić do woli. Ale to nie koniec. 

Drugi warunek zapewnia p rzyswajanie  oddziaływań wychowawczych. Ponieważ 
wychowanie polega na wykonywaniu pewnych ćwiczeń zgodnie z określonymi zasadami 
(Twardowski 1911), nie spontanicznie (!), to nauczyciel i wychowawca potrzebuje 
zagwarantować sobie zdolność do kierowania przebiegiem tychże ćwiczeń. Cechą, która mu to 
gwarantuje jest autorytet. Profesor Bottiglione zwrócił nam uwagę na sens tego wyjątkowego 
zjawiska kulturowego, jakim jest autorytet. Autorytet przypisujemy tym, którzy przyczyniają się 
do naszego wzrostu28. A ponieważ doświadczyliśmy tego, że działają dla nas, zatem pozwalamy 
im kształtować nasze myślenie i zachowanie. Przejmujemy zasady postępowania i… 
przekonujemy się, że są one słuszne i korzystne. W spotkaniu z autorytetem rodzi się 
posłuszeństwo. Nie ma skutecznego wychowania tam, gdzie nie ma (uwaga) po stronie 
wychowanka uznania – i przyznania - autorytetu, a po stronie nauczyciela dyscyplinowania, 
czyli egzekwowania posłuszeństwa wartościom przez ucznia. Grecki termin oznaczający uczenie 
kogoś (paideuo) zawiera w sobie nie tylko ćwiczenie, ale poprawianie, kierowanie i karcenie. 
Nie przypadkowo rdzeń terminu, jakim określano ucznia zbiegał się z pojęciem dyscypliny. 

                                                 
28 „W języku łacińskim słowo auctoritas pochodzi od czasownika augeo (wzrastać). Autorytetem jest ten, kto 
przyczynia się do naszego wzrostu” (wypowiedź Rocco Buttiglione w 12 2004 na KUL). 
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To, jak kształtować charakter, było tematem odrębnej konferencji. Jednak pewną tajemnicą jest 
nadal psychologiczny proces kształtowania się charakteru. Dlatego pominę teraz uwarunkowania 
antropologiczno-etyczne pracy nad charakterem, a kilka uwag poświęcę samemu zjawisku, które 
określamy mianem charakteru. Wskazaliśmy już na potrzebę łącznego ujmowania celów oraz 
sposobów w wyjaśnianiu człowieka. Sposób jest zawsze odniesiony do jakiegoś celu. W 
strukturze osobowości człowieka temperament i charakter dopełniają się i należy je analizować 
zawsze łącznie. Temperament jest wyrazem natury (wrażliwości emocjonalnej) i sytuacji, który 
to wyraz przyjmuje postać dyspozycji do określonego zachowania się. Charakter jest wyrazem 
osoby, która w swoim postępowaniu integruje naturę, a więc również emocje i uczucia. 
Współczesne psychologia nie potrafi wyróżnić w obserwowanym na wszystkie strony 
zachowaniu, również w procedurach eksperymentalnych, aspektu postępowania. Do tego 
potrzebny jest „eksperyment życia”. Dlatego H. Sienkiewicz jako obserwator życia, którego 
niezbędnym punktem odniesienia są zasady moralne, potrafi znacznie wnikliwiej zarysować 
sylwetki charakterologiczne, niż współczesna psychologia. Bezradność ta pogłębia się jeszcze z 
uwagi na fakt zapoznania zjawiska woli; szeroko analizował to Woroniecki w swej „Katolickiej 
etyce wychowawczej”, zarzucając nawet Kreutzowi brak zrozumienia dla istoty tego zjawiska.  

W języku psychologii powiemy, że charakter jest to - nabyta drogą ćwiczenia (geneza) - 
specyficzna dla danej osoby dyspozycja do świadomego działania29, które należy nazwać 
postępowaniem. Mówiąc o charakterze jako cesze osoby powiemy, że jest to w istocie jej 
sposób wyobrażania sobie siebie i swojego działanie w świecie. To zaś, co możemy 
obserwować, to określony styl tegoż postępowania, co praktycznie oznacza opisowy termin 
„charakter”. Dyspozycje charakterologiczne powstają drogą ćwiczenia, lecz mentalność 
indywidualistyczna nie znosi słów: formować, urabiać itd. Widzi się w tym jakieś ograniczenie 
możliwości człowieka. I – trzeba przyznać - jest to zupełnie trafna obserwacja. Wychowanie jest 
w swej istocie jakimś ukierunkowaniem, tak jak wszelki rozwój jest ukierunkowaniem 
„potencji” w formę określonego „aktu”. Dokonać czynu oznacza ograniczyć  s ię  do tego  
właśnie czynu. Współczesna młodzież traci tą zdolność do czynu, bo nie posiada charakteru i nie 
posiada charakteru, bo nie zdobywa się na czyn. A nie zdobywa się, bo w jej otoczeniu (w 
sytuacji wychowawczej) nie ma do tego koniecznych warunków, a zwłaszcza klimatu ochrony 
pewnych zasad działania. Przyzwalanie się natomiast na spontaniczność w każdej postaci. 

Goleman zapowiada, że „ponownie zdefiniuje, co to znaczy być zdolnym”. Nie jest to u niego 
zdolność do czynu (charakter), ale zdolność do bezkolizyjnego ujawniania swoich uczuć. Jeśli 
uznać tą pracę jako pomoc w nabywaniu niezbędnej samowiedzy, to jest to książka wartościowa. 
W stylu dziennikarskim czytelnik otrzymuje wiele wiadomości o emocjach, sytuacjach, które 
jest wzbudzają i o sposobach radzenia sobie ze swoimi uczuciami. Taki jest ideał etyki 
sytuacjonistycznej: nie szkodzić sobie i innym. Jednak taka sytuacyjna roztropność pomija dwie 
istotne kwestie ludzkiego życia: własną doskonałość i zdolność do realizacji celu życia 
(powołania). Na zdolność do czynu „składa się” zarówno moment transcendencji, czyli 
przeżycie prawdy o wartościach przeżywanych emocjonalne, jak i moment integracji, czyli 

                                                 
29 Do działania nie do „czynu”; czyn jest wyrazem osoby, zaś w psychologii badamy jedynie ten wytwór osoby, 
jakim jest jej osobowość, a nie samą osobę (J. Nuttin, Struktura osobowości, 1968). 
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„tworzenie” czynu. W procesie integracji, a więc w procesie, który można określić jako 
„organizowanie siebie” do działania30, znacznie bardziej niezbędne są „zasady” działania, niż 
samo doświadczenie uczuć. Można sądzić, że wizerunek człowieka u Goldmana to osoba 
niezdolna do czynu, bo pozbawiona woli. Daje się jej swoistą namiastkę, jaką jest wiedza o 
emocjach i uczuciach oraz zdolność do racjonalnego ujawniania swoich uczuć. 

1.4. Rola rodziców w szkole 

Dynamiczne, a więc „oddziaływujące” środowisko wychowawcze tworzą nie tylko nauczyciele, 
ale i rodzice. Rodzice są w znacznie lepszej sytuacji, niż specjaliści zajmujący się ich dziećmi. 
Specjaliści muszą wylansować coś nowego, aby zaistnieć na rynku idei. Rzeczy stare nie 
gwarantują sukcesu wydawniczego i kariery. Zadanie rodziców jest proste: zadbać o to, co 
sprzyja doskonałość ich dzieci. 

We Wrocławiu powstał oddolny ruch rodziców, który przybrał nazwę Akademii Umiejętności 
Wychowania. W kilku miastach Dolnego śląska zawiązały się stowarzyszenia Akademia 
Wychowania, a ostatnio fundacja „Misja Rodzinna”, której zadaniem jest koordynować te 
działania. Z inicjatywy Akademii wznowiono np. wartościową prace prof. Kreutza pt. „Rozwój 
psychiczny młodzieży” (2005). Powstało środowisko, które wreszcie podjęło dialog ze 
„szkołami dla rodziców”, które są przesiąknięte duchem indywidualizmu i subiektywizmu, i 
które są wymierzone przeciwko wychowaniu opartemu na autorytecie i posłuszeństwie. Jak 
pisze Gordon: „Jednym z ostatnich bastionów sankcjonowania władzy w ramach stosunków 
międzyludzkich jest rodzina - związek rodziców z dzieckiem. Podobny punkt oporu znajduje się 
w szkole - w stosunku między nauczycielem i uczniem, gdzie autorytet pozostaje najważniejszą 
metodą nadzorowania i kierowania zachowaniem ucznia. Dlaczego dzieci są ostatnimi, których 
broni się przed potencjalnym złem władzy i autorytetu? (...) Jest to moje osobiste przekonanie, że 
jeśli więcej ludzi zacznie bardziej głęboko rozumieć władzę oraz autorytet i uznawać użycie jej 
za nieetyczne, wówczas więcej rodziców posłuży się tym zrozumieniem w stosunkach między 
dorosłymi i dziećmi; rodzice zaczną odczuwać, że władza jest tak samo niemoralna w tych 
stosunkach i z kolei będą zmuszeni szukać twórczych, nowych, nie opartych na użyciu władzy 
metod”31 

Na szczęście nie wszyscy rodzice ulegli tej ideologii. Rodzice ciągle stanowią skuteczny „punkt 
oporu” przeciwko pokusie uległości wobec powyższej ideologii. Ale zagrożenie istnieje. 
Musimy pamiętać, że w związku radzieckim rolnicy pozbawieni ziemi przestali umieć ją 
uprawiać. Bez własności prywatnej nie ma bowiem motywacji do pracy. Władza rolnika nad 
jego ziemią, nad własnym domem, nie jest zła. Złe jest wydarcie mu tej władzy i przeniesienie 
jej „w górę”. Podobnie nie jest zła władza rodziców. Często zaś bywa niebezpieczne obdarzenie 
władzą nad dzieckiem nieznanych „specjalistów” od technik oddziaływania.  

Jednakże rodzice, którzy nie wyrzekli się swego powołania i nie ulegli łatwym „technikom” 
muszą ciągle reflektować swoje rzemiosło. W trakcie 48 godzinnego cyklu zajęć Akademii 

                                                 
30 Zob. M. Kulczycki, „Psychologiczne warunki radzenia sobie w życiu", Wrocław 1990. 
31 Gordon, str. 181. 
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skupiamy się na następujących tematach: (1) czym w istocie jest wychowanie (Twardowski), (2) 
uczestnictwo jako „metoda” wychowania”, (3) wychowanie do samodzielności, (4) wychowanie 
sumienia, (5) posłuszeństwo i gniew w wychowaniu, (6) okresy rozwojowe, (7) kształtowanie 
charakteru. 

Świadomi swego powołania rodzice wiedzą, że przygotowanie dziecka do życia, a wcześniej 
jeszcze – przygotowanie przez zdrowe wychowanie do samowychowania, wymaga 
„wyposażenia” dziecka w charakter. Nasze obserwacje wskazują na to, że rodzice posiadają 
ciągle zdrową intuicję i wolą traktować swe dzieci jako zdrowe i więcej od nich wymagać, niż – 
na modłę sytuacjonistycznej psychologii – leczyć je z wyimaginowanych zwykle „zahamowań”.  

Wbrew temu, do czego chcą nas przyuczyć ekolodzy, nie wydaje się, aby powrót do natury był 
pożyteczny. Natura rozwija się w pod wpływem myśli i woli człowieka, w kierunku kultury. 
Wtedy staje się piękna, a nie tylko dzika. Dlatego też myślę, że „oczyszczenie” środowiska 
szkolnego z wszelkiej maści naturalistów wyjdzie mu na dobre. 
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