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WSTĘP

Filozofia i  pedagogika mają wspólny przedmiot zainteresowań  – jest 
nim rozwój człowieka i jego wychowanie. Powoduje to ścisły związek 
między tymi dziedzinami, ich wzajemne przenikanie. To nie przypa-
dek, jednym z zadań filozofii jest bowiem formułowanie zasad ludzkie-
go zachowania. Aby ta funkcja normatywna nie ograniczała się jednak 
do czczych deklaracji, nie można poprzestać na formułowaniu samych 
norm, powinno się również wskazać drogę, na której ludzie mogą je 
uznać, to znaczy przyjąć jako własne wyznaczniki dalszego postępo-
wania. Jak pisał Jacek Woroniecki, „etyka nie może się zadowolić usta-
leniem praw postępowania moralnego i  kryteriów, podług których 
mamy sądzić o  jego zgodności lub niezgodności z  jego prawami. Nie, 
ona winna, i  to pod groźbą utraty wszelkiej doniosłości praktycznej, 
postawić sobie zagadnienie, co zrobić, aby ludzie do prawa moralne-
go przywykli i nabrali stałego usposobienia do zachowania go w całym 
swym postępowaniu. Zagadnienie wychowania jest przeto jednym 
z istotnych zagadnień etyki i probierzem jej wartości; tylko ta etyka jest 
dobra i  prawdziwa, która oprócz dobrych zasad postępowania umie 
wskazać środki do przejęcia się nimi na stałe”1. 

Patrząc natomiast od strony pedagogiki, jeżeli wychowanie ma być 
procesem świadomym i  celowym, a  wychowawca ma odpowiedzial-
nie podjąć się roli osoby wspomagającej rozwój młodego człowieka, to 
musi on zdawać sobie sprawę z tego, ku czemu prowadzą jego działa-
nia. Potrzebny jest więc namysł nad wartościami ludzkiego działania 

1 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, RW KUL, Lublin 1986, s. 329.
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i  miejscem człowieka w  świecie. Filozofia wychowania, jak również 
dyscypliny jej pokrewne, przede wszystkim etyka i filozofia człowieka, są 
więc nieodzowną częścią refleksji pedagogicznej. Przyczynkiem do takiej 
refleksji ma być również ta książka.

Podkreślanie roli filozofii nie oznacza oczywiście deprecjacji innych 
punktów widzenia. Rzeczą zrozumiałą i ogólnie stosowaną jest ujmowa-
nie zagadnień pedagogiki z punktu widzenia psychologii, socjologii, kul-
tury, historii, a nawet biologii (genetyki lub neurologii itp.), nie mówiąc 
już o prawodawstwie, polityce i  ideologii, z którą przeważnie łączą się 
rozmaite kłopoty. Są to bardzo ważne problemy teoretyczne, dające wie-
dzę o człowieku, stanowiącą podłoże rozstrzygania dylematów i podej-
mowania decyzji praktycznych. Te dziedziny teoretycznej i praktycznej 
wiedzy są nie tylko ciekawe same w sobie, ale również znaczące dla prze-
biegu życia, dlatego trzeba je uznać za ważne i nieodzowne. Wszystkie 
mówią o człowieku, jego trwaniu i rozwoju ze względu na rozmaite uwa-
runkowania życia ludzkiego, a więc okoliczności, w jakich ono przebiega, 
na jego zależności, za czym kryje się pewien fundamentalny problem, 
a  mianowicie pytanie o  człowieczeństwo. Wymienione wyżej dziedzi-
ny wiedzy zakładają ten ostatni moment, jednakże w natłoku bieżących 
spraw praktycznych jest on spychany na margines uwagi. Zakładają go, 
ale nie podejmują, nie pytają, czym jest człowieczeństwo, jak istnieje 
i jak funkcjonuje. A przecież to od tego zależy rozumienie człowieka na 
tych poszczególnych aspektach czy poziomach. Dlatego też wydaje się 
nieraz, ale jest to chyba tylko złudzenie, że brak łącznika między tymi 
dyscyplinami sprawia, iż postrzegane są jako tak różne, że aż niezgodne; 
a przynajmniej, że nie uzupełniają się, ale ze sobą konkurują. Jeśli zaś ist-
nieje takie podejrzenie, to trzeba dotrzeć do tego sposobu patrzenia na 
człowieka, w którym ujawnia się wspólne podłoże ich wszystkich, a mia-
nowicie na jego człowieczeństwo. Taka jest filozofia, w  tym wypadku 
filozofia człowieka. Oczywiście w niniejszym studium nie podejmujemy 
tego zagadnienia w całej – olbrzymiej zresztą – rozciągłości, ale rozpa-
trujemy je na tyle, na ile jest to potrzebne do postawienia ważnych (może 
nie tylko dla nas) pytań i  próby odpowiedzi przynajmniej na niektóre 
z nich. Jest to więc ambicja dość skromna. 

Od razu trzeba zaznaczyć, że istnieją i  takie poglądy, w  myśl któ-
rych istota człowieka w  pełni wyraża się w  tych przejawach, które 
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uwidaczniają się w  przedmiotach nauk szczegółowych. Badania czło-
wieka, jego faktycznych zachowań, a  więc tego, co niejako leży „na 
powierzchni”, według tych przekonań ujawnia całość człowieka, jego 
istotę, i mówi, że poza nimi niczego nie ma „w głębi”. To, co na zewnątrz, 
nie tyle jest przejawem istoty i pozwala ją uchwycić, ile po prostu jest 
samą tą istotą. Dalej nic więcej nie ma. Za tym kryje się pewna szczegól-
na wizja człowieka, z  której wypływają pewne konsekwencje, choć na 
pierwszy rzut oka one wcale się nie ujawniają. Chodzi o widzenie czło-
wieka w relacji do świata czy Kosmosu: czy człowiek jest w pełni tylko 
częścią świata, czy też wchodzi w układ ze światem, a więc przynajmniej 
częściowo jest poza nim. Nie ulega wątpliwości, że w  pewien sposób 
jest „światowy”, że odnoszą się do niego prawa przyrody, a więc świata. 
Wszelkie prawa fizyki, chemii, biologii obejmują swoim zasięgiem cieles-
ność człowieka. Z drugiej strony istnieją takie wymiary, sposoby istnie-
nia i działania, które są (a przynajmniej mogą się znaleźć) poza tamtymi 
wymiarami i prawami. W związku z tym można powiedzieć, że człowiek 
jest „obywatelem dwóch światów”: zewnętrznego i wewnętrznego, nie 
jest więc jednowymiarowy ani jednoelementowy. 

Mimo tej dwoistości człowiek nie jest rozbity na dwie osobno istnie-
jące części, chociaż również takie poglądy funkcjonują i  to od samego 
początku historii myśli ludzkiej, aż do teraz. Człowiek jest całością i jed-
nością, co ujmuje się także w potocznym doświadczeniu. Jedność ta ma 
dwojaki charakter  – z  jednej strony doświadczana jest jako ludzki los, 
jako coś pierwotnego, nieodłącznego od naszego istnienia, choć zacząt-
kowego, a z drugiej – postrzegana jako nieustannie uchylająca się od tego 
losu i domagająca się starań oraz zabiegów dla jej utrzymania, które są 
jednym z  warunków naszego rozwoju, co jest przeżywane jako pozy-
tywny rys istnienia, a  nawet jako pewnego rodzaju powinność. Jest to 
jeszcze jeden rys ambiwalencji bytu ludzkiego. Niełatwo jednak ustalić 
relację między tymi dwoma pierwiastkami; nie tylko sposób ich istnienia 
względem siebie, ale także wzajemnego oddziaływania. Ze zrozumiałych 
względów nie mogąc wejść głębiej w to zagadnienie, przyjmujemy jego 
rozwiązanie zawarte w książce K. Wojtyły Osoba i czyn, gdzie wskazano 
możliwość łączności i pewnego wewnętrznego kierowania siłami cało-
ści bytu ludzkiego, choć niejednakową w obu elementach. Łączy się to 
w  wyraźny sposób z  relacją między człowiekiem a  światem. Element 
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materialny („światowy”) człowieka w części podlega takim samym pra-
wom materii, jak każdy inny element świata (na przykład prawu ciąże-
nia, poszczególnym prawom fizyki i chemii). Jednakże w działaniu bytu 
ujętego jako pewna całość – czyli w tym, co jest „ludzkim czynem”, spe-
cyficznym działaniem wypływającym z wnętrza bytu – przejawia się tak-
że siła właściwa temu integralnemu bytowi, synteza sił niesprowadzal-
na do żadnej innej formy i niezależna od żadnej innej, siła rozumności 
i wolności. Jak one mają się do siebie?

Człowiek żyje i działa w świecie. Będąc bytem samoistnym i (względ-
nie) niezależnym, nie jest takim samym elementem świata jak inne, ale 
autonomicznym, swoiście wielowymiarowym, choć integralnym, i dzię-
ki temu może tworzyć ze światem mający wiele twarzy układ. Przede 
wszystkim ma on charakter czynny oraz bierny; i to dwojako, bo po obu 
stronach tego układu. Zarówno człowiek jak i  świat czynnie na siebie 
wzajemnie oddziałują oraz doznają czy przyjmują w siebie aktywności 
drugiej strony. Oddziaływanie sił przyrody na człowieka, jak i  oddzia-
ływanie człowieka na świat poprzez pracę nie podlega dyskusji. Jednak-
że sposób jak i  zakres tego oddziaływania są sprawą złożoną. Przede 
wszystkim, jeśli jest samoistny, to ma znaczenie sam w  sobie, posiada 
wewnętrzne dobro, które od niego zależy (od jego istotnej struktury 
i  sposobu istnienia) i  tylko do niego należy (jeśli nie brać pod uwagę 
źródła jego istnienia). Człowiek jest więc także w swoim wewnętrznym 
dobru niezależny od czynników zewnętrznych, od świata. Można powie-
dzieć, że jest taki, jaki jest, że tak istnieje. W ten sposób ujmuje się właś-
ciwe mu dobro, jego godność, jako właściwość nieodłączną, wrodzoną 
i niezbywalną. Jednakże człowiek nie istnieje sam, bez innych, ani tylko 
dla siebie. Istnieje razem – z innymi ludźmi i ze światem pozaludzkim. 
Istnieje więc dla świata i ze względu na świat. Samo jego istnienie jest 
więc dla świata czymś pozytywnym, wartościowym. Oczywiście jego/
nasze swoiste działanie, ludzki czyn, może być pozytywne-wartościowe 
lub negatywne-antywartościowe. Tak samo można powiedzieć o oddzia-
ływaniu świata na człowieka. 

Skoro mówi się o  wartości, to  – w  przeciwieństwie do dobra jako 
wewnętrznej właściwości danego bytu – rozumie się ją jako właściwość 
relacjonalną, jako „bycie dla”, bycie pozytywnym (odpowiednim, właś-
ciwym) dla innego bytu. Stąd bierze się wartość świata dla człowieka, 



WSTĘP 13

człowieka do człowieka, działania dla drugiego; wartość konieczna dla 
życia lub tylko użyteczna. Skoro człowiek jest wielowymiarowy, to róż-
norodne są też wartości odpowiednie do jego wymiarów. Dotyczy to 
uwarunkowania ludzkiego trwania i  rozwoju, co jest ujmowane przez 
rozmaite nauki, które pokazując relacje między człowiekiem a światem 
(przyrody lub społecznym), mogą uwyraźniać tkwiące w nich wartości. 
Jak dobro wskazuje na istotny sposób istnienia człowieka, związek z tym, 
co stanowi o człowieczeństwie, tak wartość wskazuje raczej na uwarun-
kowania życia, a nie na samą istotę człowieka. Jednakże człowiek wobec 
drugiego człowieka występuje w  dwojakiej postaci: jako wewnętrzne 
fundamentalne, niezmienne dobro i  jako bycie wartością dla drugiego. 
To drugie – człowiek jako wartość – przez powiązanie z wewnętrznym, 
fundamentalnym dobrem istnieje i funkcjonuje na innym, nieporówna-
nie wyższym poziomie niż wartości świata materialnego, świata przed-
miotów. To stwierdzenie pokazuje szczególne znaczenie filozofii dla 
pedagogiki. 

* * *

Wspólna praca dwóch autorów w  założeniu ma stanowić pewnego 
rodzaju jedność, a  przynajmniej jej treść zakłada jakąś wspólną ideę. 
Choć została ona uzgodniona w wewnętrznej dyskusji, to jednak każdy 
z nas ma osobną biografię i doświadczenie, które uwidocznione zosta-
ło w dotychczasowych, osobnych publikacjach na podobne lub zbliżone 
tematy. To sprawia jednak, że niektóre części przedstawionego tekstu są 
bliższe jednemu lub drugiemu, bardziej od niego zależne, a przez to każ-
dy też w sposób szczególny za nie odpowiada. Jest to zrozumiałe, gdyż 
mimo bliskości tematycznej, metodologicznej i korzeni ideowych, posta-
wy intelektualne, jak zresztą każde inne, nie są i nie mogą być jednak 
identyczne. Stąd mogą się pojawiać w tekście pewne różnice zdań, które 
jednakże przez autorów są akceptowane.
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SUMMARY

Values – Culture – Humanities
Essays in the Philosophy of Education

The book discusses selected topics in the philosophy of education, focus-
ing on broadly understood axiological issues. It consists of three parts. 
The first one, entitled “Human Being, Values, Education”, shows how 
educational theories are grounded in philosophical anthropology (refer-
ring in particular to Karol Wojtyła’s personalism). It analyzes the role of 
values and conscience in the process of shaping an individual.

Part two: “Culture – on the Way to Humanity (and Back)”, starts from 
emphasizing two aspects of culture that are the most important from 
the educational point of view, i.e. the community-forming role of cul-
ture, and culture as a collection of the most important accomplishments 
of a particular community, perhaps not available to everyone, but con-
stituting a certain pattern of aspiration. It shows the necessary role of 
culture in building our identity and worldview, and its meaning in our 
everyday life. The importance of education as a “cultural memory”, ana-
lyzed in relation to the thoughts of Plato and Nietzsche, indicates that 
the attempts to build one’s identity in complete detachment from the 
existing culture are doomed to failure. Finally, for contrast, the category 
of barbarism is analyzed as a denial of culture and, at the same time, the 
inevitable effect of discontinuing educational procedures.

Part three, entitled “Humanities – a Return to Classical Paideia”, 
referring to the examples of fairy tales and philosophy, shows the edu-
cational value of the humanities. They develop intellectual skills and 
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competencies useful not only to the individual, but also necessary for 
the functioning of our entire civilization, while the intellectual habits 
fostered by surfing the net make it difficult to function beyond the digi-
tal environment. In this situation, cultivating the humanities appears as 
a kind of civilization necessity.




