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Wprowadzenie

Towarzystwo Salezjańskie istnieje w Polsce od 1898 roku. To właśnie
w tym roku przybyli na Ziemie Polskie pierwsi jego przedstawiciele. Siedzibą
Zgromadzenia w początkowym okresie był Oświęcim. Z tego miejsca salezjanie rozeszli się po Polsce stopniowo otwierając nowe placówki. Dynamiczny wzrost liczby członków Zgromadzenia w Polsce nastąpił po zakończeniu
I wojny światowej. Salezjanie prowadzili wówczas szkoły zawodowe, gimnazja ogólnokształcące, bursy i internaty dla młodzieży. Młodzież bowiem
była i jest podstawowym odbiorcą posłannictwa Zgromadzenia. Czas II
wojny światowej i okupacji zahamował rozwój dzieł, które były prowadzone przez Zgromadzenie Salezjańskie w Polsce. Nowa rzeczywistość
i nowe uwarunkowania polityczno-społeczne, które nastąpiły po wojnie,
spowodowały przeorientowanie formy zasadniczej działalności salezjanów
polskich. Zgromadzenie, pozbawione możliwości pracy w szkołach i internatach, podjęło pracę duszpasterską na terenach całej Polski.
Dziś, po naszych polskich przemianach, działalność salezjanów
obejmuje znowu wielorakie dzieła, których podstawowym celem jest wychowanie i formacja młodego człowieka żyjącego w nowej dynamicznej
rzeczywistości społeczno-kulturowej. Aby sprostać wymaganiom współczesności, która stanowi kontekst życia młodzieży, konieczna jest znajomość
różnych dziedzin współczesnej nauki pomocnej w realizacji tych procesów
wychowania i formacji. Dlatego Zgromadzenie zawsze przywiązywało –
i dziś także przywiązuje – dużą wagę do formacji intelektualnej swoich
członków i do podnoszenia ich kompetencji naukowych. Nie dziwi zatem fakt, że obecnie znaczna część polskich salezjanów realizuje swoje
powołanie poprzez pracę dydaktyczno-naukową na licznych uczelniach

w kraju i poza jego granicami. Najwięcej polskich salezjanów pracuje dziś
w takich uczelniach, jak: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie oraz Università Pontiﬁcia Salesiana w Rzymie. Członkowie Towarzystwa Salezjańskiego pracują także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Akademii
Muzycznej w Krakowie, Akademii Muzycznej w Poznaniu, Wyższej Szkole
Filozoﬁczno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, a nawet na Katolickim Uniwersytecie Wschodniej Afryki. Ponadto Zgromadzenie prowadzi
Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.
Na bazie tego salezjańskiego środowiska intelektualnego powstała inicjatywa powołania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (TNFS).
Zjazd założycielski odbył się w Polanie w dniach 8-9 czerwca 2007 roku,
a wpis do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany 23 października
2007 roku.
Powstanie TNFS jest przejawem integracji środowiska naukowego skupiającego członków i przyjaciół Towarzystwa Salezjańskiego. Jego
głównym celem jest działalność naukowo-badawcza i wychowawczo-edukacyjna w duchu św. Franciszka Salezego. Towarzystwo jest otwarte na
wszystkich, którzy w duchu wiary, życzliwości i chrześcijańskiego humanizmu Franciszka Salezego, prowadzą badania naukowe i kształcą młodzież
akademicką.
Jedną z pierwszych inicjatyw TNFS była – podjęta na spotkaniu
Zarządu w dniu 23 października 2008 – decyzja o zapoczątkowaniu serii
wydawniczej „Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego”.
Serię tę otwiera niniejszy tom poświęcony problematyce praw człowieka
w kontekście systemu wychowawczego św. Jana Bosko.
Powszechnie wiadomo, że podstawowe prawa i wolności człowieka
są jednym z wiodących problemów we współczesnym społeczeństwie.
Wywołują one dziś nie tylko naukowe dociekania służące teoretycznemu
zgłębianiu tej problematyki oraz praktyczne działania mające na celu zabezpieczenie praw człowieka w określonej sytuacji społeczno-kulturowej,
ale także ożywioną dyskusję, której uczestnikami są już nie tylko politycy, przywódcy poszczególnych państw, przedstawiciele organizacji
międzynarodowych, ale również coraz szersze grono współcześnie żyjących
ludzi. To powszechne zainteresowanie prawami człowieka we współczesnym
społeczeństwie globalnym, a jednocześnie doświadczanie ważności tej
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problematyki dla dzisiejszego człowieka, jest wielorako warunkowane,
w tym między innymi ogólnoludzkim doświadczaniem współczesnych
form łamania praw w społeczeństwie, próbą samoobrony człowieka przed
zagubieniem w świecie własnej cywilizacji, a przede wszystkim pogłębioną
dziś świadomością własnej godności.
Można powiedzieć, że zasygnalizowane powyżej przyczyny sprawiły,
że prawa człowieka są dziś własnością powszechną. Ich uniwersalizm należy widzieć w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze chodzi o prawa każdego
człowieka bez względu na jakiekolwiek różnice i żyjącego w jakiejkolwiek
wspólnocie. Po drugie, iż prawa te we współczesnym społeczeństwie globalnym, „opierają się – jak zauważa T. Mazowiecki – o pewien consensus; consensus nie tyle aideologiczny, co ponadideologiczny, albo mówiąc prościej,
iż ugruntowane są na wartościach najbardziej podstawowych i wspólnych,
które należą do powszechnego dorobku ludzkości” (Chrześcijaństwo a prawa
człowieka, „Więź” (1978)2, s. 5).
Wydaje się, że nie ma zatem powodów, aby powszechne dziś zainteresowanie podstawowymi prawami człowieka w społeczeństwie globalnym widzieć tylko jako spraw
sprawę chwilowej mody. Szerokie zainteresowanie
problematyką praw człowieka w dzisiejszym społeczeństwie jest po prostu wynikiem ich uniwersalizmu, tzn., że są one w jakimś sensie faktycznie
własnością powszechną.
W kontekście stwierdzeń o powszechności i uniwersalizmie praw
człowieka należy zatem widzieć ważność i aktualność pierwszego tomu
Biblioteki Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego prezentowanego Państwu, a dotyczącego zagadnienia systemu wychowawczego jednego
z największych wychowawców młodzieży św. Jana Bosko w służbie praw
człowieka. Zestawienie praw człowieka i wychowania jest w pełni zasadne.
Nie ma bowiem wychowania bez zagwarantowania szerokiej palety wartości.
Nie ma zaś zagwarantowania człowiekowi wartości bez praw osoby ludzkiej.
To właśnie prawa człowieka stoją na straży określonych wartości, które są
nieodzowne dla każdego systemu wychowania.
Swoistym wprowadzeniem w analizowane zagadnienie jest artykuł
prof. M. Seweryńskiego dotyczący tożsamości chrześcijańskiej we współczesnej Europie. Kolejne artykuły dotyczą już samej istoty poruszanej
problematyki praw człowieka w kontekście systemu wychowania młodego
człowieka. Autorzy podejmują w nich zagadnienia: praw człowieka z perspektywy katolickiej nauki społecznej (prof. J. Gocko SDB), miejsca tych
praw w rozwoju człowieka (prof. H. Skorowski SDB), praw dziecka jako
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swoistej kategorii praw człowieka w historii wychowania (prof. J. Piskurewicz), praw człowieka w kontekście społeczno-etycznych wartości (prof.
A. Baumgartner), wychowania do poszanowania praw człowieka w wierności systemowi wychowania św. Jana Bosko (prof. F. Casella SDB),
praw ucznia w kontekście praw człowieka (prof. B. Śliwerski), pedagogiki przejścia Jana Bosko w ujęciu problemowo-historycznym (dr D. Stępkowski SDB).
Obok zasadniczej części tomu, dotyczącego problematyki wychowania w służbie praw człowieka, zamieszczono także drugą, zatytułowaną
„„Od Seminare do Towarzystwa Naukowego”. W tym miejscu zasygnalizować
należy, że od początku kształtowania się środowiska intelektualnego polskich
salezjanów istniało, i do dziś istnieje, czasopismo naukowe „Seminare. Poszukiwania naukowe”. To właśnie to czasopismo stało się forum publikacji
prac naukowych salezjanów i wielu innych znanych osobistości świata nie
tylko polskiej nauki. W tym sensie zasadnym wydaje się stwierdzenie, że
czasopismo to leży u początku powstania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. T
Tę właśnie część tomu stanowią publikacje: „Seminare”
– wczoraj i dziś (prof. H. Stawniak SDB), cele i formy działalności towarzystw naukowych (prof. S. Liszewski), teologiczne i ﬁlozoﬁczne podstawy
humanizmu chrześcijańskiego św. Franciszka Salezego (dr R. Sadowski
SDB).
Należy żywić nadzieję, że Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego na stałe wpisze się w świat naukowych publikacji
podejmujących aktualne problemy współczesnego świata. Pierwszym krokiem jest niniejszy tom tej serii wydawniczej.
Henryk Skorowski SDB
Prezes TNFS
Przewodniczący Rady Naukowej
Biblioteki Towarzystwa Naukowego
Franciszka Salezego
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Wychowanie
w
służbie
praw
człowieka

Michał Seweryński
Krajowa Rada Katolików Świeckich

Tożsamość chrześcijańska
w pluralistycznej Europie
Wstęp
Dzisiejsza Europa jest pluralistyczna. Wprawdzie dąży ona do integracji gospodarczej i politycznej, jednakże utrzymuje się w niej historycznie ukształtowana różnorodność kultur i narodowych tradycji. W życiu
politycznym i społecznym pluralizm wyraża się w działalności wielu partii i organizacji, kierujących się różnymi ideologiami. Manifestują się one
zarówno na scenie europejskiej, jak również w ramach poszczególnych krajów. W obu tych przestrzeniach istnieje też pluralizm religijny, widoczny nie
tylko w zróżnicowaniu dominującego w Europie chrześcijaństwa, lecz nadto
także w obecności na naszym kontynencie religii niechrześcijańskich.
Kościół katolicki uznaje pluralizm we wszystkich jego aspektach.
Zważywszy misję ewangeliczną Kościoła, istotne jest przede wszystkim
to, że zajmuje on jasne stanowisko wobec pluralizmu religijnego, i to nie
tylko w wymiarze europejskim, ale także uniwersalnym. Wobec Kościołów
chrześcijańskich stanowisko to ma charakter ekumeniczny, a jego celem jest
odbudowa jedności chrześcijan. Natomiast z wyznawcami innych religii
Kościół prowadzi dialog międzyreligijny, który uważa za „metodę wzajemnego poznania i ubogacenia się”1.
Kościół uznaje też pluralizm społeczno-polityczny, czemu papież Jan
Paweł II dał wyraz w encyklice Centesimus annus w następujących słowach:
„Kościół nie proponuje żadnych modeli. Realne i skuteczne modele
mogą się zrodzić jedynie w ramach różnych historycznych sytu1

Por. Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”” (7 grudnia 1990), nr 55.
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acji, dzięki wysiłkowi wszystkich, którzy w sposób odpowiedzialny
podejmą konkretne problemy we wszystkich aspektach społecznych,
gospodarczych, politycznych i kulturalnych, zazębiających się ze
sobą”2.

I. Zagrożenia dla tożsamości chrześcijańskiej w Europie
W pluralistycznej przestrzeni europejskiej widoczne są dążenia
państw, organizacji i wspólnot do zagwarantowania wszystkim należnej
wolności. Te ze wszech miar pożądane działania, podejmowane także przez
Kościół, nie są jednak skuteczne. Nie likwidują one bowiem zagrożeń
dla wolności, w tym także wolności religijnej. Takie są zwłaszcza odczucia wielu chrześcijan, ponieważ w naszych czasach chrześcijaństwo staje
się w Europie nie tylko przedmiotem nieuzasadnionej krytyki, lecz nawet
wrogich działań ze strony ateistycznych środowisk politycznych, naukowych i kulturalnych, hołdujących ﬁlozoﬁi liberalnej. O tym zagrożeniu tak
pisał papież Jan Paweł II w swojej książce Przekroczyć
Przekroczy pró
próógg nadziei:
„ ąż na nowo Kościół podejmuje zmaganie się z duchem tego
„Wci
świata, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata
ś
.
Jeśli bowiem z jednej strony jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej strony jest w nim także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też swoje środki i swoje programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji.
Zmaganie się o duszę świata współczesnego jest największe tam,
gdzie duch tego świata zdaje się być najmocniejszy. W tym sensie
Encyklika Redemptoris missio mówi o nowożytnych
żżytnych areopagach. Areopagi te to świat nauki, kultury, środków przekazu; są to środowiska elit
intelektualnych, środowiska pisarzy i artystów”3.

A. Zagrożenia polityczne
W sferze życia politycznego zagrożeniem dla chrześcijaństwa
jest swoista interpretacja, słusznej skądinąd zasady rozdziału Kościoła
2
Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”” (1 maja 1991), nr 43; por. także M. Zięba, Demokracja
i antyewangelizacja: komentuj
komentując nauczanie Jana Paw
Pawłłłaa IIII,, Wydawnictwo „W
„ drodze”, Poznań 1997, s. 46.
3
Jan Paweł II, Przekroczyć
Przekroczy pró
pr g nadziei: Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego
Messoriego,
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 96.
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„ znaczącej części kultury zachodniej narasta dziś wrogość wobec
„W
religii. Współczesne państwo coraz częściej odstępuje od koncepcji tolerancji, rozumianej jako gwarantowanie pokojowego
współistnienia różnych grup obywateli, na rzecz aktywnego eliminowania aksjologii z życia społecznego i zamieniania tolerancji na
ideologię, wedle której etyka oraz religia są wyłącznie sprawą prywatnych przekonań”5.

Przykładem takiej tendencji jest polityka socjalistycznego rządu
w Hiszpanii, którego premier otwarcie mówi o projekcie takiej transformacji ideologiczno-kulturowej w tym kraju, która doprowadzi do wyeliminowania Kościoła ze sfery życia publicznego6.
W wymiarze europejskim tendencja antychrześcijańska jest widoczna w polityce Unii Europejskiej. Amerykański ﬁlozof i teolog G. Weigel
określa ją następująco:
„Biurokracja UE i Parlament Europejski wydają się z determinacją
dążyć do narzucania sekularyzmu jako oﬁcjalnej ideologii Unii.
Innymi słowy: pragną ustanowić sekularyzm jako europejską
«religię»”7.

Dobitną ilustracją antychrześcijańskiej polityki unijnej biurokracji
jest pominięcie invocatio Dei oraz jakiegokolwiek odesłania do chrześcijaństwa, jako źródła tożsamości europejskiej, w traktacie konstytucyjnym,
a następnie w traktacie reformującym Unię Europejską. Polityka ta wzbudziła sprzeciw Kościoła i szerokich rzesz europejskich chrześcijan. Co
więcej, spotkała się ona z krytyką także w środowiskach niewierzących,
4
Por. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, art. 25.3; por. także francuska ustawa o laickości
z 1905 roku.
5
M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja …, dz. cyt., s. 109-110.
6
Opinia wyrażona przez E. Hertfeldera de Aldecoa w wywiadzie Zapatero oszukał rodziny.
Z Eduardem Hertfelderem de Aldecoa rozmawia Małgorzata
łłgorzata
gorzata Tryc-Ostrowska
Tryc-Ostrowska,, „Rzeczpospolita” (2008)22, s. A22.
7
Cyt. za: W. Łysiak, Salon 2. Alfabet szuler
szulerów,
w Wydawnictwo Nobilis, Warszawa 2006, s. 525.
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i państwa, przyjęta w państwach europejskich4. Wykorzystuje się bowiem tę
zasadę do głoszenia neutralności aksjologicznej państwa oraz do wypychania religii z przestrzeni publicznej do sfery życia prywatnego. Tak o tym
pisze ojciec Maciej Zięba:

Tożsamość chrześcijańska w pluralistycznej Europie

jako sprzeczna z prawdą historyczną.. Krytyk
Krytykę tę ilustruje następująca
wypowiedź Leszka Kołakowskiego:
„ że w traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy czy
„To,
w obecnym Traktacie Lizbońskim nie ma ani słowa o przemożnym
udziale chrześcijaństwa w historii Europy, w kształtowaniu europejskiej kultury i europejskich instytucji, jest w moim przekonaniu
absurdalne. (…) Można uznać to, co jest historycznie niewątpliwe,
że chrześcijaństwo należy do fundamentów naszej kultury. Historia
Europy jest także historią chrześcijaństwa. To powinno być głośno
powiedziane”8.

Znamienny jest przypadek włoskiego ﬁlozofa i ministra Rocco Butiglione, któremu Parlament Europejski odmówił zgody na objęcie stanowiska europejskiego komisarza za wypowiedź w sprawie homoseksualizmu
zgodną ze stanowiskiem Kościoła. To dyskryminujące chrześcijan stanowisko Parlamentu zostało ukształtowane przez dominujące w nim partie polityczne, hołdujące kulturowemu liberalizmowi i relatywizmowi. Co
więcej, kto promuje tradycyjną rodzinę, ten naraża się na zarzut nierównego traktowania ze strony homoseksualistów. Ma zatem rację Butiglione,
twierdząc, że „siły antychrześcijańskie są dzisiaj mocniejsze niż kiedykolwiek, podejrzany jest każdy, kto wierzy w Boga i nie kpi z religii”9.

B. Zagrożenia ze strony kulturowego liberalizmu
Największe zagrożenie dla chrześcijaństwa w Europie wypływa dziś
z szerzenia się w niej kulturowego liberalizmu, odrzucającego transcendentny i osobowy wymiar godności człowieka, leżący u podstaw antropologii
chrześcijańskiej10. Współczesne środowiska polityczne uważają, że w systemie demokratycznym taka ideologia jest jedynie właściwa.
ciwa. T
Tę postawę
postaw trafnie scharakteryzował papież Jan Paweł II w encyklice Centesimus annus:

8
Wiara fundamentem istnienia. Z Leszkiem Kołakowskim
łłakowskim rozmawiał Bogumi
Bogumił Łoziń
ozi ski,
ski „Dziennik” (2008)70,
dodatek „Europa” nr 12, s. 4.
9
„Revista de Imprensa Europeia” (2004)10, <http://revistadeimprensa.weblog.com.pt/arquivo/2004/10/>,
(data dostępu: 11.09.2008).
10
Por. M. Novak, A. Rausher, M. Zięba, Chrześ
Chrze cijaństwo, demokracja, kapitalizm, tłum. W. Büchner,
Wydawnictwo „W drodze”, Warszawa 1993, s. 125nn.
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Papież Benedykt XVI określił ten stan kultury europejskiej w lapidarnych słowach:
„ Europie rozwinęła się kultura pragnąca wyrzucić Boga z su„W
mienia społeczności”. I dodał: „Dla światowych kultur absolutny laicyzm, jaki rozpanoszył się na Zachodzie, jest czymś głęboko
obcym. Kultury te opierają się na przeświadczeniu, że świat bez
Boga nie ma przyszłości. Dlatego właśnie pluralizm kulturowy
stanowi dla nas wezwanie, byśmy na nowo zagłębili się w swoim
wnętrzu”12.

Papież Benedykt XVI zwraca szczególną uwagę na wpływ wywierany na współczesnego człowieka przez postęp naukowy, przestrzegając jednak, że zbyt wiele oczekuje się od nauki, bo przecież nie może ona zapewnić
człowiekowi zbawienia.
„„Tego rodzaju nadzieja jest zwodnicza. Nauka może wiele wnieść
w proces humanizacji świata i ludzkości. Może jednak również
zniszczyć człowieka i świat, jeśli nie jest ukierunkowana przez siły,
które są poza nią”13.

Życie codzienne dostarcza wielu przykładów ilustrujących rosnące
w Europie tendencje antychrześcijańskie, ukryte pod płaszczem neutralności religijnej państwa. Sprowadzają się one do wypierania krzyża i symboli religijnych z przestrzeni publicznej. Taki sens mają zakazy noszenia symboli religijnych w szkołach, zakazy urządzania w szkołach szopki
bożonarodzeniowej, stosowanie w życzeniach świątecznych zwrotu SeaNr 46.
J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, s. 32.
13
Benedykt XVI, Encyklika „Spe Salvi” (30 listopada 2007), nr 25.
11
12
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„Dziś zwykło się twierdzić, że ﬁlozoﬁą i postawą odpowiadającą
demokratycznym formom polityki są agnostycyzm i sceptyczny
relatywizm, ci zaś, którzy żywią przekonanie, że znają prawdę, i zdecydowanie za nią idą, nie są, z demokratycznego punktu widzenia,
godni zaufania, nie godzą się bowiem z tym, że o prawdzie decyduje większość, czy też, że prawda się zmienia w zależności od zmiennej równowagi politycznej”11.

Tożsamość chrześcijańska w pluralistycznej Europie

son Greetings
Greetings, zamiast tradycyjnego Merry Christmas. Co więcej, tzw. twórcy kultury pozwalają sobie na akty bluźnierstwa wobec symboli religijnych,
a nawet wobec osoby Chrystusa i Matki Bożej (np. D. Brown w Kod Leonarda Da Vinci). A wszystko to w imię political correctness lub zasady równości
i wolności, czyli żeby nie urazić wyznawców religii niechrześcijańskich,
zamieszkujących
cych w krajach europejskich. T
Tę tendencję dobrze ilustruje
następująca wypowiedź kardynała Józefa Ratzingera:
„U nas, dzięki Bogu, karom podlega znieważanie wiary Izraela,
właściwego dla niej obrazu Boga oraz wielkich przywódców tej religii. Karze podlega również człowiek znieważający Koran i religijne
przekonania islamu. Gdy zaś idzie o Chrystusa i o to, co jest święte
dla chrześcijan, lansuje się wolność opinii jako najwyższe dobro,
którego ograniczenie byłoby zagrożeniem, a nawet zburzeniem tolerancji i wolności w ogóle. A przecież wolność poglądów ma swoje
granice właśnie w tym, że nie wolno naruszać czci i godności drugiego człowieka”14.

C. Zagrożenie ze strony mediów
Mówiąc o zagrożeniach dla chrześcijaństwa, nie można pominąć
mediów, których postawa jest często głęboko sprzeczna z wezwaniem
Kościoła do ewangelizacji Europy i obecności religii w życiu społecznym.
„ ększość współczesnych mediów rozpowszechnia pogląd, według
„Wi
którego już samo głoszenie poglądów (religijnych) na forum publicznym jest aktem nietolerancji, ingerowaniem w prywatność i niszczeniem wolności sumienia”15.

Niedawno jedna z polskich gazet o proﬁlu lewicowym i liberalnym
odmówiła polskiemu politykowi i intelektualiście prawa do udziału w debacie na temat zapłodnienia in vitro tylko dlatego, że źródłem jego poglądów
jest wiara i etyka chrześcijańska16.
Jeśli już świeckie media informują o nauczaniu Kościoła, to często
czynią to w sposób nierzetelny i ignorancki, traktując tę tematykę
tematyk równie
J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, dz. cyt., s. 31.
M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja…, dz. cyt., s. 110.
16
Por. E. K. Czaczkowska, Kościół
ci ma prawo mówić
ciół
wić,ć, „Rzeczpospolita” (2008)117, s. A15.
wić
14
15
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„Ani reﬂeksja moralna Kościoła, ani problemy stawiane przed ludzkim sumieniem, ani walki prowadzone w obronie godności człowieka
– nic z tego nie traﬁa do informacji (…) prócz obsesji na tle kontroli
urodzeń, roli kobiet w Kościele, aborcji i celibatu księży”17.

W orędziu z dnia 24 stycznia 2008 poświęconym środkom
społecznego przekazu papież Benedykt XVI skrytykował media za manipulowanie sumieniami oraz „narzucanie wypaczonych modeli życia osobistego”; za obecność w nich wulgarności i przemocy. Zaapelował też, aby
nie wykorzystywać mediów w celach ideologicznych. Media powinny być
instrumentem w służbie na rzecz większej sprawiedliwości i solidarności;
powinny bronić człowieka i poszanowania ludzkiej godności18.

D. Oddziaływanie
łływanie innych religii
Na szczególną uwagę zasługuje zagrożenie dla chrześcijaństwa
w Europie płynące ze strony wyznawców religii niechrześcijańskich. Nie
chodzi przy tym o samą obecność innych religii na naszym kontynencie,
bo ma ona korzenie historyczne. Istotna jest natomiast rosnąca w Europie
liczba wyznawców innych religii oraz problemy związane z ich integracją
w krajach osiedlenia. Dotyczy to zwłaszcza wyznawców islamu, napływających na nasz kontynent. Niepokojące są zwłaszcza przejawy wrogości
wobec chrześcijan, demonstrowane przez część środowisk islamskich,
inspirowanych przez ich radykalnych przywódców religijnych. Gotowość
wyznawców islamu do dialogu z chrześcijanami opartego na dobrej woli
i poszanowaniu chrześcijaństwa, współpraca w celu przeciwstawienia się
laicyzacji życia w Europie, należą do rzadkości. Jednocześnie widoczna jest
w niektórych krajach europejskich szczególna wrażliwość władz na żądania
wyznawców islamu, poparte ich rosnącymi wpływami politycznymi.
Trzeba też wspomnieć o trudnościach napotykanych przez katolików i grekokatolików w krajach Europy Wschodniej w stosunkach
z chrześcijanami prawosławnymi. Wydaje się, że jedną z ważnych przyczyn
17
18

Cyt. za: M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja…, dz. cyt., s. 26-27.
Por. Benedykt XVI, Orę
Or dzie na 42. Światowy
wiatowy Dzie
Dzień Środkó
rodk w Społecznego
łłecznego
ecznego Przekazu (24 stycznia 2008), nr 2 i 4.
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marketingowo, jak inne. O tej tendencji w mediach tak mówił niedawno
zmarły kardynał Jean Marie Lustiger:

Tożsamość chrześcijańska w pluralistycznej Europie

tej sytuacji jest nadużywanie oskarżeń o prozelityzm, kierowanych pod adresem Kościoła katolickiego, zwłaszcza przez rosyjski Kościół prawosławny.

E. Agresywność środowisk laickich
Nie sposób też nie zauważyć rosnącej agresywności wobec
chrześcijan, a zwłaszcza wobec Kościoła katolickiego, ze strony europejskich środowisk laickich. Świadectwem tej postawy są antypapieskie
demonstracje w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Francji i Niemiec
w 1996 roku. Ostatnio zaś katolików i wielu ludzi o otwartych umysłach
zbulwersowało wystąpienie grupy profesorów i studentów przeciwko wizycie papieża Benedykta XVI na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie,
ponieważ – rzekomo – chce ograniczyć wolność nauki, narzucając jej nieracjonalne dogmaty religijne. Charakterystyczne jest przy tym, że inicjator
sprzeciwu wobec papieskiej wizyty argumentował, iż miałaby ona zgubne
reperkusje w postaci gwałtownych reakcji świata islamskiego, co słusznie
zostało uznane za dowód, że prawdziwy powód sprzeciwu miał charakter
ideologiczny19.
Jest oczywiste, że te wszystkie akty agresji i pogardy dla chrześcijaństwa, demonstrowane przez środowiska laickie, są wyrazem ich walki
z Kościołem „o duszę tego świata” jak powiedział Jan Paweł II. Trzeba przy
tym podkreślić, że wszystkie te akty nie spotykają się z należytą reakcją opinii publicznej, a w tym samych chrześcijan. Trafnie zauważa cytowany już
ojciec Zięba:
„gdyby choć cień takiej agresji i pogardy zademonstrowano publicznie wobec islamu bądź też judaizmu, ci sami politycy, media i opinia publiczna zjednoczyliby się w fali protestów, wspólnie żądając
przykładnego ukarania siewców religijnej nienawiści”20.

II. Działania chrześcijan na rzecz zachowania tożsamości religijnej
W obliczu opisanych zagrożeń dla tożsamości chrześcijańskiej
w Europie konieczne jest nie tylko przeciwdziałanie Kościoła instytucjonalnego, lecz także katolików świeckich. Działalność świeckich w tej sprawie
19
Por. G. Israel, Kiedy kard. Ratzinger broni
bronił Galileusza na Uniwersytecie La Sapienza
Sapienza, „L’Osservatore Romano”
(2008)3, s. 18.
20
M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja…, dz. cyt., s. 110.
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A. Osobiste świadectwo wiary
Chrześcijanie muszą podjąć wyzwanie, jakie współczesny świat rzuca im i religijnej wizji świata w ogóle. Wprawdzie tożsamość chrześcijańska
jest nam zaszczepiona przez chrzest, ale wymaga ciągłego podtrzymywania przez praktyki religijne, przez współpracę z łaską i przez nasze
własne świadectwo chrześcijańskiego życia. To świadectwo zawsze miało
i ma także dzisiaj szczególną wagę, bo poprzez nie świeccy chrześcijanie
spełniają swoją misję ewangelizacyjną. O znaczeniu osobistego świadectwa
wiary tak mówił papież Jan Paweł II:
„Człowiek współczesny chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. (…)
Potrzeba wyrazistych osobistych i wspólnotowych świadectw nowego życia w Chrystusie. Nie wystarcza bowiem przekazywać prawdę
i łaskę
ask przez głoszenie Słowa i sprawowanie sakramentów; konieczaskę
ne jest, by były one przyjmowane i przeżywane w każdej konkretnej sytuacji, w sposobie życia chrześcijan i wspólnot kościelnych.
Jest to jedno z największych wyzwań, jakie stają przed Kościołem
w Europie na początku nowego tysiąclecia”21.

Warto też zacytować wypowiedź niemieckiego socjologa Kaufmanna:
„Chrześcijanom zaniepokojonym stanem wiary należałoby polecić
świadome praktykowanie treści psalmów Starego Testamentu, głębokie zrozumienie mów Jezusa z Ewangelii św. Jana oraz
listów św. Pawła. Owe świadectwa wiary przekonają ich wówczas, że wiara żydowsko-chrześcijańska zawsze była atakowana i że
nikt nie przypuszczał, iż kiedyś w przyszłości zawojuje ona świat.
Niewzruszoność wiary wśród cierpień tego świata stanowi w takim
samym stopniu jej cechę, jak nadzieja, którą głosi, że Bóg towarzyszy zawsze człowiekowi”22.
21
22

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”” (28 czerwca 2003), nr 49.
F. X. Kaufmann, Czy chrze
chrześcijaństwo
stwo przetrwa?
przetrwa?, tłum. U. Poprawska, WAM, Kraków 2004, s. 159.
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może przybierać różnorodne formy. Wydaje się jednak, że szczególnie
ważne jest osobiste świadectwo wiary, umacnianie kultury chrześcijańskiej
w przestrzeni publicznej oraz współdziałanie z Kościołem instytucjonalnym w obronie wiary katolickiej.

Tożsamość chrześcijańska w pluralistycznej Europie

Szczególnie ważnym polem ewangelizacji poprzez własne świadectwo
wiary jest rodzina, bo ona jest naturalną wspólnotą, w której żyjemy na
co dzień i w której najłatwiej przychodzi nam praktykować Chrystusowe
przykazanie miłości wzajemnej. Do tego powinny dojść działania laikatu na
rzecz umacniania rodziny jako podstawowej komórki społecznej, zagrożonej
dzisiaj w swojej tożsamości przez agresywne środowiska homoseksualne.

B. Budowanie kultury chrześcijańskiej
w przestrzeni publicznej
Chrześcijanie świeccy powinni wprowadzać zasady i wartości
chrześcijańskie do życia publicznego, zwłaszcza jeżeli w nim czynnie
uczestniczą. Trafnie bowiem zauważa się, że:
„główna linia starcia cywilizacyjnego przebiega dziś przez redakcje,
sądy, szkoły i uniwersytety. Stawką w toczącym się konﬂikcie jest
nie tylko oblicze mediów, kształt prawa czy edukacji, ale przyszłość
chrześcijaństwa”23.

O czynny udział chrześcijan w tych zmaganiach apelował kardynał
Paul Poupard na Kongresie Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie w roku
2000:
„„Wzywam was wszystkich – poetów
w i pisarzy, ﬁlozof
lozofów i teologów,
ﬁlmowców i artystów, architektów i muzyków, pracowników nauki i mężów stanu – do przekładania chrześcijańskiej antropologii na język nowoczesności i do wcielania jej poprzez wasz twórczy geniusz. (…) Religijna wizja świata jest bowiem związana z życiem i z historią, z etyką i estetyką, z literaturą i nauką, ze sztuką
i liturgią, przez nadmiar bytu, który
ry przynosi, przez symbolik
symbolikę, którą
proponuje, przez sens, który ulotności przemijającego czasu nadaje
pełnię wieczności w chwili”24.

Na istotną rolę chrześcijańskiej kultury w przeciwstawianiu się
współczesnym tendencjom sekularyzacyjnym wskazują nie tylko pasteG. Górny, Kto zdobędzie
dzie nowo
nowożżżytne
ytne areopagi?
areopagi?,, „Rzeczpospolita” (2008)109, s. A19.
P. Poupard, Pomię
Pomi dzy barbarzy
barbarzyństwem i nadziej
nadzieją. Kryzys wsp
współ
ółczesnej
ół
czesnej kultury i chrze
chrześścijańska
ska odpowied
odpowiedźźź,, w:
Sacrum i kultura. Chrze
Chrześcijańskie
skie korzenie przysz
przyszłło
łości,
ci red. R. Rubinkiewicz, S. Zięba, Towarzystwo Naukowe KUL,
ci,
Lublin 2000, s. 30.
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„Jeśli nie nastąpi odrodzenie i odnowa kultury chrześcijańskiej
– życia społecznego chrześcijańskiej wspólnoty – współczesna
cywilizacja stanie się świecka w sposób bardziej agresywny i aktywny niż dzisiaj. I w takiej bezbożnej cywilizacji będzie znacznie trudniej żyć i praktykować religię pojedynczemu wiernemu. Nie będzie
osłony rodziny, która (…) będzie zagrożona przez państwo i świecką
kulturę masową”25.

Kościół poucza nas, że szerzenie kultury chrześcijańskiej jest
możliwe w warunkach pluralizmu, w których żyją dzisiaj europejscy katolicy. Takie pouczenie skierował do nas słowami kardynała Józefa Ratzingera:
„Przejawem pluralizmu jest otaczanie szacunkiem tego, co święte
dla innych; taką postawę
postaw możemy jednak zająć jedynie wtedy,
gdy świętość, Bóg, nie pozostaje czymś obcym dla nas samych.
Oczywiście możemy i powinniśmy czerpać wiedzę z tego, co
święte dla innych, ale właśnie w obliczu innych i z uwagi na ich
dobro naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie w nas samych szacunku dla tego, co święte, oraz ukazywanie oblicza Boga, jakie nam
się ukazało – Boga pełnego miłosierdzia dla ubogich i słabych, dla
wdów i sierot, dla przybyszów; Boga, który jest tak bardzo ludzki, iż
sam stał się człowiekiem”26.

Działaniom na rzecz umacniania kultury chrześcijańskiej w przestrzeni publicznej sprzyjają nowe tendencje w stosunku do chrześcijaństwa
i religijnej wizji świata, które można dostrzec w wypowiedziach niektórych myślicieli i polityków. Zwraca przede wszystkim uwagę opinia, że
teza socjologów o zanikaniu wiary religijnej we współczesnym świecie jest
fałszywa. Można się też dopatrywać renesansu obecności religii, a zwłaszcza
chrześcijaństwa we współczesnych debatach o kulturze. Znamienna jest
w tej sprawie następująca wypowiedź L. Kołakowskiego:

25
26

Cyt. za: M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja…, dz. cyt., s. 109.
J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro
jutro, dz. cyt., s. 32.
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rze Kościoła, lecz także świeccy przedstawiciele nauki. Świadczy o tym
następująca wypowiedź angielskiego historyka C. Dawsona:
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„Absolutnie nie wierzę w śmierć wiary religijnej i Kościoła. Jestem
przekonany, że wiara należy do fundamentów naszego istnienia.
Religia nie może zginąć. Może się oczywiście zmieniać, może się
przekształcać. Powrót do pewnych form religijności jest pewnie
w chrześcijaństwie niemożliwy, ale to nie znaczy, że chrześcijaństwo
ginie. Pytanie polega na tym, jak odnaleźć to chrześcijańskie słowo,
które będzie zarówno przekonujące dla ludzi, jak i zgodne z duchem
i tradycją chrześcijaństwa”27.

Warto też przytoczyć wypowiedź arcybiskupa J. Życińskiego, którego
zdaniem:
„Istnieją uzasadnione racje, by twierdzić, że przy obecnym pluralizmie kulturowym chrześcijaństwo będzie mogło spełniać swoją
misję kulturotwórczą, głosząc dobrą nowinę w zsekularyzowanych
środowiskach, proponujących systemy wartości odległe od Ewangelii. Sytuacja taka niewiele odbiega od sytuacji Kościoła w czasach
apostolskich, kiedy to zarówno wzorce kulturowe Imperium Romanum, jak i hierarchia wartości przyjęta w judaizmie odchodziły
daleko od radykalnych wzorców ewangelicznych. Podobnie jak
wtedy, chrześcijaństwo powinno szukać nowych form przekazu
Ewangelii, unikając absolutyzowania środków, które okazały się
skuteczne na wcześniejszym etapie”28.

Można też dostrzec wypowiedzi odrzucające tradycyjną lewicowo-liberalną laickość, rozumianą jako odrzucenie wszelkiej religii, na rzecz
przyjęcia laickości rozumianej jako zgodne współżycie wszystkich religii. Zdaniem myślicieli katolickich, w wielkim stopniu przyczynił się do
tego pontyﬁkat Jana Pawła II29. Zmienia się bowiem język części polityków deﬁniujących na nowo pojęcie laickości. Znamienna jest zwłaszcza
wypowiedź prezydenta Francji. Nicolas Sarkozy, w czasie audiencji u Ojca
Świętego Benedykta XVI, 20 grudnia 2007, powiedział:

Wiara fundamentem istnienia …, art. cyt., s. 5.
J. Życiński, Chrześ
Chrze cijaństwo wobec nowych wyzwań kulturowych, w: Sacrum i kultura. Chrze
Chrześcijańskie korzenie
przyszło
przyszł
łości,
ci dz. cyt., s. 12.
ci,
29
Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja…, dz. cyt., s. 111.
27
28
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Reakcje francuskiej opinii publicznej na tę wypowiedź były mieszane, a więc także krytyczne. Zwraca jednak uwagę próba budowania na
wypowiedzi prezydenta Sarkozy’ego laickości pozytywnej, zawarta w następującej wypowiedzi:
„Laickość pozytywna, o której mówi Nicolas Sarkozy nie traktuje nurtów religijnych jako zagrożenia, lecz jako atut dla Republiki,
uznającej ich znaczenie w obszarze stowarzyszeniowym, moralnym
i humanitarnym, integrującą je z debatą publiczną”31.

Innym przykładem omawianej tendencji jest następująca opinia
byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira:
„ bogatym świecie, bez wartości duchowych, występuje pustka,
„W
której nie wypełniają dobra materialne i dobrobyt. (…) wiara nadaje
sens życiu miliardów (…) i świat byłby lepszym miejscem, gdyby
ludzie wiary zaprzęgli wspólnie swoje talenty na rzecz dobra wspólnego”32.

Warto też przytoczyć wypowiedź żydowskiego polityka i intelektualisty Szewacha Weissa, który powiedział:
„Chrześcijaństwo, tak jak je tłumaczył Jan Paweł II, może być bardzo
doniosłym elementem konstytucjonalizmu europejskiego; stanowi
wychowawcze źródło tolerancji, moralności i solidarności. Może
być nawet mostem między Europą a resztą świata”33.

Cyt. za: A. Rybińska, Spó
Sp r o laickość Francji,
Francji „Rzeczpospolita” (2008)11, s. A10.
N. Sarkozy, T. Collin, Ph. Verdin, La République,
éépublique, les religions, l’espérance, Editions du Cerf, Paris 2004.
32
M. Elliot, Tony Blair’s Leap of Faith, „Time
„ ” (2008)23, <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1810
020,00.html>, (data dostępu: 10.09.2008).
33
S. Weiss, W dialogu europejskim jest miejsce dla Izraela
Izraela, „Rzeczpospolita” (2008)58, s. A15.
30
31
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„Francja potrzebuje zdeklarowanych katolików, którzy nie boją się
powiedzieć kim są i w co wierzą. Laickość nie może odciąć Francji
od jej chrześcijańskich korzeni. Naród, który ignoruje swe historyczne dziedzictwo etyczne, duchowe i religijne, popełnia zbrodnię
na własnej kulturze”30.

Tożsamość chrześcijańska w pluralistycznej Europie

Te nowe sygnały, płynące z laickiego świata, współbrzmią z jasnym
stanowiskiem Kościoła, że chrześcijańska wiara i świecka racjonalność,
reprezentujące dwa wielkie czynniki zachodniej kultury, powinny być ze
sobą skorelowane. Oznacza to, że ludzie reprezentujący te dwa wielkie czynniki zachodniej kultury, powinni być „gotowi wzajemnie się słuchać i trwać
w autentycznej korelacji również z innymi kulturami”34.

C. Współdziałanie z Kościołem w obronie wiary
W obliczu zagrożeń dla chrześcijaństwa, chrześcijański laikat
powinien aktywnie współdziałać z Kościołem instytucjonalnym, który
w obronie chrześcijaństwa czyni nieustanne wysiłki, wpisane w jego misję
ewangelizacyjną. Wielkie zasługi w umacnianiu chrześcijańskiej tożsamości miał papież Jan Paweł II. Jak mówi o. Zięba:
„Świadczy o tym jego całe nauczanie, wydanie katechizmu, Kodeksu
Prawa Kanonicznego, synody biskupów, napominanie teologów,
a nawet złożenie z urzędu biskupa. W całej tej działalności Jan
Paweł II formułował nauczanie Kościoła z zachowaniem jego ortodoksji, pomimo oskarżeń o anachronizm, integryzm i fundamentalizm”35.

Szczególnie dobitnie wypowiedział się Kościół w obronie tożsamości
chrześcijańskiej w Deklaracji Dominus Iesus wydanej przez Kongregację
Doktryny Wiary:
„
„Ojcowie
Soboru Watykańskiego II, rozpatrując temat prawdziwej
religii, stwierdzili: «Wierzymy, że owa jedyna prawdziwa religia
przechowuje się w Kościele katolickim i apostolskim, któremu Pan
Jezus powierzył zadanie rozszerzania jej na wszystkich ludzi, mówiąc
apostołom: ‘Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko,
cokolwiek wam przykazałem’ (Mt 28, 19-20). Wszyscy ludzie zaś
obowiązani są szukać prawdy, zwłaszcza w sprawach dotyczących
Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i zachowywać»”36.
J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro
jutro, dz. cyt., s. 78-79.
M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja…, dz. cyt., s. 33-34.
36
Kongregacja Doktryny Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”.””. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa
i Kościoła
ła (6 sierpnia 2000), nr 23.
ła
34
35
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„
„Trzeba,
aby w Europie wzrosła znacznie świadomość jej duchowego dziedzictwa. Impulsem do tego może być jedynie słuchanie
na nowo Chrystusowej Ewangelii. Wszyscy chrześcijanie muszą
podjąć wysiłek, by zaspokoić ten życiowy głód i pragnienie. Dlatego «Kościół czuje się zobowiązany, aby z nową energią głosić
orędzie nadziei powierzone mu przez Boga» i raz jeszcze mówi
Europie: «‘Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz — który zbawi’
(So 3, 17). Jego wezwanie do nadziei nie opiera się na utopijnej
ideologii. Przeciwnie, jest to zawsze aktualne orędzie zbawienia, ogłoszone przez Chrystusa. Mocą autorytetu otrzymanego od
Chrystusa Kościół powtarza dzisiejszej Europie: Europo trzeciego
tysiąclecia, ‘niech nie słabną twe ręce!’ (So 3, 16); nie poddawaj się
zniechęceniu, nie przyjmuj sposobów myślenia i działania, które
pozbawione są przyszłości, ponieważ nie opierają się na niewzruszonym fundamencie słowa Bożego!»”37.

37
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Działając wspólnie z Kościołem na rzecz umacniania naszej
chrześcijańskiej tożsamości w Europie, kierujmy się apelem papieża Jana
Pawła II zawartym w adhortacji Ecclesia in Europa:

mseweryn@uni.lodz.pl
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Prawa człowieka z perspektywy
katolickiej nauki społecznej
Postawa Kościoła katolickiego wobec praw człowieka w perspektywie historycznej jawi się jako dość złożony w swej wymowie proces. Z jednej strony trafnie wyraża go zawarta w wydanym ponad 30 lat temu dokumencie ówczesnej Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” Kości
ś ół i prawa człowieka
ści
ocena:
„Jeżeli przyjrzymy się postawie Kościoła wobec praw człowieka na
przestrzeni dwu ostatnich stuleci, dostrzeżemy, że charakteryzowała
się ona wahaniem, sprzeciwem i uprzedzeniami. Czasami po stronie katolickiej dochodziło nawet do gwałtownych reakcji przeciw
wszelkim deklaracjom praw człowieka w duchu liberalizmu i laicyzmu”1.

Z drugiej strony w – opublikowanej w stulecie pierwszej encykliki
społecznej Rerum novarum – encyklice Centesimus annus Jan Paweł II zawarł
jakże znamienne w swej wymowie sformułowanie, że „zasadniczo religijne posłannictwo [Kościoła] zawiera w sobie obronę i propagowanie podstawowych praw człowieka”2. Oba stwierdzenia wyrażają ramy, w obrębie
których sytuuje się postawa Kościoła wobec praw człowieka. Można określić ją jako pewnego rodzaju proces charakteryzujący się stopniowym otwieraniem się na tę niezwykle doniosłą kwestię społeczną, aż po jej pełną
aﬁrmację do tego stopnia, że współcześnie Kościół katolicki stał się jednym z najbardziej bezinteresownych i zarazem skutecznych obrońców praw
człowieka.
1
Papieska Komisja „Iustitia et Pax”, Kościół
ci i prawa cz
ciół
człłowieka
łowieka,
owieka, (10 grudnia 1974), nr 18 (tekst polski:
„
„Chrze
ścijanin w świecie” 9(1977)2, s. 5-55).
2
Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”” (1 maja 1991), nr 54.
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W postawie Kościoła wobec praw człowieka niemiecki etyk społeczny
Bernhard Sutor dostrzega analogię ze stosunkiem Kościoła do demokracji.
Tak w jednym, jak i w drugim przypadku można dostrzec wspomniany już
wyraźny proces ewoluowania stanowiska Kościoła od początkowej rezerwy i nieufności, po aﬁrmację podstawowych założeń obu koncepcji, czemu
towarzyszyło i towarzyszy – zgodnie z profetyczno-krytyczną funkcją nauki
społecznej Kościoła – sformułowanie określonych kryteriów czy obwarowań,
przede wszystkim natury aksjologicznej i etycznej, mających na celu obronę
obu koncepcji przed możliwymi zafałszowaniami czy wynaturzeniami3.
Teza ta stanie się główną osnową niniejszych analiz. Ich celem jest,
z jednej strony, próba ukazania rozwoju praw człowieka w myśli społecznej
Kościoła, z drugiej zaś zwrócenie uwagi na wkład chrześcijaństwa w treść,
a przede wszystkim w uzasadnienie podstawowych uprawnień człowieka.
W realizacji obu celów niezbędna będzie hermeneutyka historyczna praw
człowieka, a właściwie jej zarys ze względu na charakter niniejszego studium. W końcowej części zostaną ukazane niektóre – coraz wyraźniej widoczne – zagrożenia dotykające praw człowieka, w tym próby ich ideologizacji.

I. Hermeneutyka historyczna praw człowieka
Problem praw człowieka stanowi zasadniczy punkt w ocenie
nowożytnej i współczesnej antropologii i kultury i jako taki narażony jest
on na podobne redukcjonizmy, co nowożytny spór o człowieka. Dlatego
warto zatrzymać się nad dwoma najważniejszymi stanowiskami w zakresie określenia genezy praw człowieka i zarazem ich podstawy normatywnej
oraz treści, pomoże to bowiem zrozumieć w wymiarze historycznym sposób
ich postrzegania przez Kościół. Stanowiska te mają charakter dialektyczny.
Pierwsze z nich reprezentuje nurt postrzegający prawa człowieka jako wytwór wyłącznie mentalności racjonalistycznej, oświeceniowej i następnie rewolucyjnej. Nurt ten można określić w sensie etyczno-politycznym jako
modernistyczny. Drugie ujęcie, nie tak uwarunkowane ideologiczne, w prawach człowieka widzi owoc etycznego i kulturowego ciągu, w którym
schodzą się: wielka myśl grecka, przede wszystkim stoicka, tradycja judaistyczna oraz objawienie chrześcijańskie4.
3
Por. B. Sutor, Etyka polityczna. Uj
Ujęcie cało
ł ściowe
ło
ciowe na gruncie chrze
chrześcijańskiej nauki społecznej
łecznej
łecznej
ecznej,, tłum. A. Marcol,
Wydawnictwo Fundacji ATK „Kontrast”, Warszawa 1994, s. 202. W ewolucji stanowiska Magisterium Ecclesiae
w stosunku do praw człowieka Sutor wyróżnia wprost trzy etapy: odrzucenia i dystansu (do Leona XIII),
zbliżenia (do Piusa XII) i fazę pozytywnego rozwoju chrześcijańskiego rozumienia praw człowieka (od Jana XXIII).
4
Por. L. Negri, Prawa cz
człłłowieka
owieka w perspektywie nauki społłecznej Kościoła
łaa,, tłum. T. Żeleźnik, „Społeczeństwo”
ła
18(2008)1, s. 99-100.
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Odrzucenie przez papieży XIX wieku żądania indywidualnych praw
człowieka i początkowy dystans w stosunku do nurtów z nimi związanych
uwarunkowane były okolicznościami proklamacji pierwszej nowożytnej
deklaracji tych praw w Europie, a także ich genezą. Źródła bowiem koncepcji, że człowiekowi przysługują uniwersalne i niezbywalne prawa, tkwią
w tych nurtach myśli nowożytnej, które sprzeciwiały się rozrostowi władzy
absolutnej oraz umiejscawiały się w opozycji do idei państwa, społeczeństwa (odrzucając będącą wyrazicielem jego interesów władzę), a także w opozycji do religii, gdyż ta dostarczała legitymizacji istniejącej władzy. Koncepcja ta szybko przekształciła się w ideologię żądającą rewizji istniejącego
społeczeństwa w imię przywrócenia ludziom rzekomo przyrodzonych praw
i zniesienia ciążących na nich obowiązków5.
Warto przywołać ten historyczny kontekst, aby ukazać, że początkowe,
jeśli nie negatywne, to przynajmniej obojętne stanowisko Kościoła wobec
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela i innych pierwszych świeckich koncepcji i deklaracji praw człowieka wynikało nie tyle z konserwatyzmu Kościoła,
jak często niesłusznie się sądzi, ale z krytycznego stanowiska wobec sytuacji
Kościoła i społeczeństwa, która wytworzyła się we Francji po rewolucji, a od
strony doktrynalnej z krytycznego stanowiska wobec specyﬁcznego pojęcia
wolności i równości, które zaczerpnięte z ﬁlozoﬁi indywidualistyczno-liberalnej, weszły do owych deklaracji. Prawa człowieka bowiem, z jednej
strony, szybko przekształciły się z koncepcji ﬁlozoﬁcznych, nawiązujących
do prawa natury, w ideologię żądającą rewizji istniejącego społeczeństwa.
Z drugiej zaś, w nauczaniu Kościoła były one interpretowane jako wyraz indywidualistycznego liberalizmu, jako negacja obiektywnej prawdy i etycznych zobowiązań.
Zresztą, dystans Kościoła wobec praw człowieka wówczas nie był
czymś odosobnionym, bowiem – wbrew obiegowym sądom – wydarzenia rewolucji francuskiej, zakończonej niespotykanym dotychczas terrorem, skutecznie pogrzebały ideę praw człowieka na wiele dziesiątków lat.
5
Proklamowane w Deklaracji Praw Cz
Człłłowieka
owieka i Obywatela prawa człowieka już w ciągu paru lat od ich uchwalenia
były
łły bezkarnie naruszane podczas wydarzeń rewolucji francuskiej i największych skrajności jakobinizmu za drugiej
i trzeciej republiki. Wystarczy wspomnieć, że w samym tylko Paryżu ustawą o podejrzanych posłano na śmierć ponad
20 tys. osób jedynie z powodu podejrzenia, że były
ł «nierewolucyjne». Jak trafnie zauważa w tym kontekście L. Negri:
ły
„na drodze do totalitaryzmu prawa człowieka stały
łły się nie prawami osoby, ale prawami społeczeństwa,
a stąd prawami państwa: państwo je przyznawało jednostkom, o ile takie prawa były
łły odpowiednie dla jego istnienia
iw
władzy. Kto całkowicie zgadzał się z ideologią panującą albo rewolucyjną, ten uważał, że wszystkie prawa były
ł
ły
respektowane; kto był przeciw, czuł się wprost pozbawiony podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo
do istnienia” (tamże, s. 100).
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Właściwie aż do zakończenia II wojny światowej koncepcja ta miała charakter marginalny. Państwa narodowe XIX i XX wieku nie wywodziły praw
obywatelskich od koncepcji praw człowieka. Choć zakresowo pokrywały się
one z tymi, które znajdują się w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.,
nie miały charakteru uniwersalnego. Swoim zakresem obejmowały bowiem
jedynie tych, którzy posiadali obywatelstwo danego państwa, a nie wszystkich jego mieszkańców (np. imigrantów). Dopiero fakt bycia obywatelem,
a w przypadku państw jednolitych etnicznie fakt przynależności do danej
narodowości, przesądzał, że jednostce przysługiwały prawa. Prowadziło
to m.in. do dyskryminacji prawnej i administracyjnej mniejszości narodowych, co oczywiście było sprzeczne z prawami człowieka, ale wynikało
z połączenia praw obywatelskich z członkostwem w narodzie, którego dane
państwo było emanacją6.
Z perspektywy czasu trzeba stwierdzić, że opisane odniesienie do
praw człowieka było z pewnością jednostronną interpretacją powodowaną
przesadnym lękiem przed anarchizacją życia społecznego.
ecznego. W
Wówczas jednak
nie pozbawione było ono podstaw. Tak zauważa w tym kontekście wspomniany już Sutor:
„wprowadzana bowiem z pomocą idei praw człowieka niezależność
jednostek nie gwarantowała rozwoju istotnej osobowej wolności,
samoodpowiedzialnego etycznego postępowania osoby i odpowiedzialnego współkształtowania wspólnego, godnego człowieka
porządku”7.

Tymczasem w etyczno-społecznej praktyce prawa wolnościowe
muszą zawsze być skorelowane z aspektem odpowiedzialności. Co oznacza,
że współodpowiedzialność poszczególnych podmiotów życia społecznego
musi częściowo, mianowicie na tyle, na ile wymaga tego dobro wspólne,
znaleźć wiążący wyraz także w instytucjach i ustawach.
Stąd jakościowa zmiana w podejściu Kościoła do indywidualnych praw człowieka, która ostatecznie doprowadziła do uznania ich za
własne, dostrzegalna jest dopiero od momentu, gdy zauważono, że prawo i odpowiedzialność także w pojmowaniu praw człowieka wzajemnie
się motywują, czyniąc prawa ludzkie podstawą nowego, nacechowanePor. A. Wielomski, Prawa cz
człłowieka
łowieka,
owieka, w: Encyklopedia „Białych
łłych plam”, red. A. Winiarczyk i in, t. 15,
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 13.
7
B. Sutor, Etyka polityczna…, dz. cyt., s. 202.
6
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go większą wolnością, lecz zarazem socjalnie zobowiązującego, politycznego porządku. Faza wzajemnego zbliżenia dokonała się za pontyﬁkatu Leona XIII i widoczna jest w encyklice Rerum novarum. To właśnie kwestia społeczna ujawniła z całą mocą, że z praw jednostki wynikają także
obowiązki, obowiązki ludzi wobec siebie, ale także obowiązki państwa wobec obywateli. Leon XIII, jak trafnie zauważa Sutor, nie mówił jeszcze
o prawach człowieka, lecz o naturalnych prawach osoby, przede wszystkim w zakresie podstawowych uprawnień politycznych i praw społecznych,
rozszerzonych także o prawa rodziny. Prawa te państwo zastaje, musi je
respektować, a także – co było przedmiotem sporu z ówczesną ideologią
liberalną – dla ich ochrony prowadzić aktywną politykę
polityk społeczną8.
Można powiedzieć, że właśnie encyklika Rerum novarum uważana
jest za pierwszą papieską deklarację praw osoby, do której nawiązywać będą
kolejne oﬁcjalne dokumenty Kościoła. W encyklice Quadragesimo anno Pius
XI te ideowe zaczątki praw człowieka usystematyzował i odniósł wraz ze
sformułowaniem zasady pomocniczości do całego porządku społecznego.
Z kolei Pius XII w odniesieniu do totalitaryzmu i II wojny światowej
rozwinął koncepcję przyszłego personalistycznego ładu społecznego, który
oparł na dwóch ideach: prawach człowieka oraz demokracji. W ten sposób
została zapoczątkowana pozytywna faza przyjmowania i chrześcijańskiego
uzasadniania praw człowieka. Papieże doby Soboru Watykańskiego II i jego
recepcji na dobre przyswoili sobie ideę praw człowieka i uczynili Kościół
jednym z najważniejszych podmiotów czynnie zaangażowanych na polu
praw człowieka i ich realizacji9.
Od kilku dekad Kościół katolicki jest jednym z najbardziej bezinteresownych oraz – jako ośrodek opiniotwórczy – jednym z najbardziej
skutecznych obrońców praw człowieka. U początku pontyﬁkatu w 1978 r.
Jan Paweł II w przesłaniu do Sekretarza Generalnego ONZ na 30. Rocznicę
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, potwierdzając permanentne zainteresowanie i zaangażowanie Stolicy Apostolskiej na rzecz praw człowieka,
wyraził przekonanie, że te fundamentalne prawa wyrażają jasno przesłanie
samej Ewangelii10.
Por. tamże, s. 203.
Por. P. Palumbo, I diritti dell’uomo
’’uomo
uomo e la Chiesa cattolica
cattolica,, Auxiliatrix, Benevento 2004, s. 73-90; H. Skorowski,
Problematyka praw cz
człłowieka
łowieka,
owieka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 20053, s. 38-65.
10
Por. Jan Paweł II, Orę
Or dzie do Sekretarza Generalnego ONZ w 30. rocznic
rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Cz
Człłowieka
łowieka
„Wolność religijna podstaw
podstawą praw ludzkich”,””, w: tenże, Nauczanie społeczne
łłeczne 1978-1979, t. 2, Ośrodek Dokumentacji
i Studiów Społecznych, Warszawa 1982, s. 50-54.
8
9
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To zainteresowanie prawami człowieka jest pochodną humanizmu teocentrycznego głoszonego przez Kościół po Soborze Watykańskim II i obranego jako program pontyﬁkatu przez papieża Polaka: człowiek stworzony „na obraz Boży” jest zatem „pierwszą i podstawową drogą Kościoła,
drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa”11. Kościół uznaje człowieka
za pierwszą drogę w wypełnianiu swego posłannictwa12. Stąd nie można
ewangelizować, głosić Chrystusa, bez rozwoju całego człowieka, bez uwzględnienia także jego wymiaru doczesnego i cywilizacyjnego, co łączy się
z promocją przysługujących mu praw.

II. Źródła praw człowieka
Warto nadmienić także, że Kościół w swoim nauczaniu wskazuje nie
tylko na godność człowieka i przysługujących mu praw, przeciwstawiając
się wszelkim próbom ich naruszania, ale stara się również ukazać prawdziwą
miarę tej godności, a takżee podstaw
podstawę normatywną praw człowieka. Trzeba bowiem mieć świadomość, że w świecie współczesnym wielu powołuje
się na godność człowieka i na jego prawa, ale często jednak rozumie je na
sposób redukcyjny, sprowadzając do takiego rodzaju humanizmu, który ostatecznie sprzeciwia się prawdziwej i pełnej promocji osoby ludzkiej, co też
rodzi spór z niektórymi koncepcjami praw człowieka i nawet z niektórymi
ideologiami, które powstały na ich bazie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
nawet jeśli prawdą jest, że wzrasta dzisiaj świadomość godności osoby ludzkiej i związany z tym szacunek i uznanie nienaruszalności praw człowieka
oraz pewnych form personalizmu, to wiele prądów ﬁlozoﬁi współczesnej
i ideologii ma charakter antypersonalistyczny13.
Nie sposób w tym miejscu odnieść się do wszystkich aspektów
współczesnej dyskusji na temat godności osoby, samej osoby jako takiej oraz
do podstawy normatywnej praw człowieka, ale trzeba podkreślić, że obrona
i promocja godności osoby ludzkiej i przysługujących jej praw będzie dopiero wtedy prawdziwa, kiedy przyjmie się pełną koncepcję personalistyczną,
nie redukując jej do jałowego humanizmu. Kościół wielokrotnie i na różne
sposoby podkreślał, że fundamentem i zarazem źródłem praw człowieka jest
Tenże, Encyklika „Redemptor hominis” (4 marca 1979), nr 14; tenże, Encyklika „Dominum et Viviﬁcantem”
(18 maja 1986), nr 58.
12
Por. tenże. Encyklika „Centesimus annus”,””, dz.cyt., nr 5, 53-58.
13
J. Nagórny, Posłannictwo
łłannictwo
annictwo chrze
chrześścijan w świecie, t. 1: Świat
wiat i wsp
wspóólnota
ólnota,
lnota, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997,
s. 176-184.
11
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uznanie nienaruszalności i godności osoby ludzkiej. Najogólniej mówiąc,
ich podstawą jest personalistyczna koncepcja człowieka i aksjologia oparta na nakazie miłości. Idea praw człowieka wyrasta więc z personalistycznej antropologii i ewangelicznej etyki miłości człowieka. Stanowisko to
jest wspólne dla całej tradycji chrześcijańskiej, choć można w nim wyróżnić
dwa nurty: jeden opiera koncepcję praw człowieka na prawie naturalnym,
drugi – z kolei – na godności osoby ludzkiej (godności człowieka). Pierwszy
będzie bliższy kierunkom nawiązującym do tradycji tomistycznej, drugi do
koncepcji związanych z personalizmem chrześcijańskim.
Godność tę, głęboko zakorzenioną w życiu ludzkim i jednakową
u każdej osoby, można dostrzec i zrozumieć przede wszystkim za pomocą
rozumu14. Prawa człowieka są więc przysługującymi człowiekowi szczególnego rodzaju prawami podmiotowymi, które przysługują mu z tytułu prawa naturalnego, które właśnie człowiek odkrywa za pomocą rozumu. Warto zaznaczyć, że oparcie ﬁlozoﬁi praw człowieka na idei prawa naturalnego nie jest jedynie stanowiskiem cechującym Kościół. We współczesnej
literaturze naukowej wielokrotnie zwracano uwagę, iż – jak to ujął Chris
Brown z London School of Economics – „jakaś idea prawa naturalnego musi
leżeć u podłoża wszystkich autentycznie uniwersalnych podejść do praw
człowieka”15. Ten sam pogląd wyrażał także Jacques Maritain, jeden z Ojców Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, gdy stwierdzał: „Prawdziwa ﬁlozoﬁa praw ludzkiej osoby opiera się na idei prawa naturalnego”16.
Kompendium nauczania społecznego Kościoła dodaje, iż wspomniany naturalny fundament praw człowieka zostanie dodatkowo wzmocniony, gdy odniesie się go do godności osoby ludzkiej, postrzeganej nie tylko
w wymiarze personalistycznym, ale także z odniesieniem do tego wszystkiego, co głosi antropologia teologiczna, a więc, „gdy w świetle nadprzyrodzonym dostrzega się, że ludzka godność (…) została przyjęta i odkupiona przez Jezusa Chrystusa, za sprawą Jego wcielenia, śmierci i zmartwychwstania”17. Ostatecznie więc w ujęciu chrześcijańskim prawa człowieka
wyrastają – i to trzeba zdecydowanie podkreślić – z najważniejszych prawd
objawienia i tradycji.
14
Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium Nauki Społecznej
łłecznej Kościoła
ła,
ła
a, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005,
nr 153.
15
Cyt. za: K. Motyka, Prawa cz
człłowieka.
łowieka. Wprowadzenie. Wyb
Wybór źr
źró
ródeł,łł, Wydawnictwo „Verba
„
”, Lublin 2004, s. 16.
16
J. Maritain, Les droits de l’homme
’’homme et la loi naturelle, Paul Hartmann, Paris 1945, s. 68.
17
Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium Nauki Społecznej
łłecznej Kościoła
ła,
ła
a, dz. cyt., nr 153.
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W ten sposób Kościół nie godzi się na taką interpretację praw
człowieka, w której
rej za ich podstaw
podstawę normatywną uznaje się wyłącznie prawo pozytywne, zarówno państwowe, jak i międzynarodowe. Tylko wówczas,
kiedy uzna się ontologiczny fundament praw człowieka, a więc przyjmie się,
iż swoje źródło mają one bądź to w prawie natury, bądź to w podstawowej
godności osoby ludzkiej, możliwe jest uznanie ich absolutnego charakteru
i traktowanie ich jako nienaruszalne i uniwersalne uprawnienie podmiotowe18. Tak jak godność osoby ludzkiej nie jest wynikiem jakiejś umowy
społecznej, ani nie wyrasta z pozytywnego prawa stanowionego, tak i prawa człowieka nie zależą od ustanowienia przez jakąkolwiek władzę czy
społeczność. Warto przytoczyć w tym kontekście słowa Hanny Waśkiewicz,
która, odrzucając wszelkie koncepcje relatywnych praw człowieka jako
zależnych od państwa czy innych społeczności, zwracała uwagę, iż:
„Prawa człowieka nie są, jak to chcą niektórzy, tylko roszczeniami o charakterze czysto moralnym; nie są one również tylko
wartościami lub ideałami do realizowania w życiu społecznym. Nie
są również prawa człowieka tylko postulatami, jakie członkowie
społeczeństwa mogą ewentualnie wysuwać pod adresem władzy
państwowej, do których uwzględniania władza państwa nie jest jednak zobowiązana”19.

Przyjęcie takiej, a nie innej, podstawy normatywnej rzutuje oczywiście na przymioty, jakie prawa człowieka w określonej koncepcji przyjmują. W przypadku osadzenia praw człowieka na godności osobowej bądź prawach natury, a więc kategoriach wyprowadzonych wprost
z ontologii człowieka, prawa człowieka mają przede wszystkim charakter wrodzony i uniwersalny. Nie są związane z rasą czy kolorem skóry,
przynależnością etniczną czy wyznaniową, wiekiem czy płcią, stopniem
wykształcenia czy pozycją społeczną. Są powszechne, tak jak powszechne jest człowieczeństwo. Dalej, mają one charakter niezbywalny i nienaruszalny. Społeczność ich nie nadaje (lecz, co najwyżej, deklaruje), dla18
Koniunkcja praw człowieka i prawa naturalnego oraz godności osoby ludzkiej znamionuje całe nauczanie
społeczne Kościoła. Ze względu na charakter niniejszego studium nie sposób je tutaj szczegółowo przedstawić.
Za najważniejsze dokumenty poruszające
ce problematyk
problematykę praw człowieka należy uznać:: encyklik
encyklikę Rerum novarum
Leona XIII (1891), encyklik
encyklikę Pacem in terris Jana XXIII (1963), cytowany już dokument Kościół
ci a prawa cz
ciół
człłowieka
łowieka
Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax” (1974) oraz alokucję Jana Paw
Pawła II do Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych z okazji 50-lecia powstania ONZ (5 X 1995).
19
H. Waśkiewicz, Prawa człowieka a prawa rodziny, „Chrześcijanin w świecie” 17(1985)4 s. 39.
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tego nie może ich też pozbawić. Nie można ich też się wyrzec czy scedować,
tak jak nie można wyrzec się własnej ludzkiej natury. Prawa te mają także
charakter dynamiczny, co związane jest zarówno z faktem pogłębiania się
świadomości moralnej ludzkości, jak i ze zmiennością egzystencjalnych sytuacji konkretnych ludzi. Rozwój naukowy, ekonomiczny i społeczny, w sposób nieunikniony wymaga dynamicznej interpretacji praw człowieka, co –
oczywiście – nie może prowadzić do ich relatywizacji20. W końcu, nauka społeczna Kościoła – przyjmując rozróżnienie praw człowieka na prawa wolnościowe, społeczne i solidarnościowe – podkreśla ich integralny charakter. Pełna ochrona godności osoby domaga się zagwarantowania człowiekowi wszystkich praw bez wyjątku. Wszystkie trzy generacje
stanowią w istocie nierozerwalną jedność, są niepodzielne i tak samo ważne,
mimo występujących między nimi różnic21.

III. O koherentność między „duchem” a „literą” praw człowieka
Dotychczasowe analizy pokazują, że uzasadnienie, interpretacja,
a także zastosowanie idei praw człowieka, są ze sobą powiązane. Uroczysta proklamacja praw człowieka i powoływanie się na nie w różnych aktach
prawnych znajduje się w bolesnej sprzeczności z łamaniem praw. „Tak
„ że
w krajach, gdzie obowiązują demokratyczne formy rządów, prawa te nie zawsze w pełni są respektowane”22. W świecie współczesnym coraz bardziej
jest zauważalny rozdźwięk między „literą” a „duchem” praw człowieka,
którym często okazuje się poszanowanie jedynie czysto formalne. Dlatego niezmiernie ważny jest głos Kościoła w kwestii praw człowieka i ich
chrześcijańskie uzasadnienie. Oczywiście nie po to, aby je dla chrześcijaństwa zawłaszczyć, lecz aby nie stały się one tylko beztreściowym elementem prawodawstwa i aby je chronić przed różnorodnym wypaczeniem i naruszaniem, na które przyjdzie pokrótce zwrócić uwagę.
Prawa człowieka można nie tylko różnie uzasadniać, ale je także
różnie interpretować i formuować. Jeśli bierze się pod uwagę rodzaj praw
podmiotowych przysługujących człowiekowi, w doktrynie praw człowieka
mówi się o wspomnianych już trzech generacjach praw człowieka: prawach
20
Por. S. Kowalczyk, Czł
Człłowiek
owiek a społeczno
ł
ść. Zarys ﬁlozoﬁi społecznej
ść
łecznej
ecznej,, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996,
s. 157.
21
Por. Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium Nauki Społecznej
łłecznej Kościoła
łaa,, dz. cyt., nr 154; H. Skorowski,
ła
Problematyka praw cz
człłowieka
łowieka
owieka,, dz. cyt., s. 31.
22
Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”,””, dz. cyt., nr 47.
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wolnościowych, społecznych i solidarnościowych. W literaturze przedmiotu zwraca się także uwagę na pojawiające się tendencje włączania w zakres
praw człowieka różnych idei, niekiedy dość odległych od koncepcji praw
podmiotowych należnych człowiekowi ze względu na przysługującą mu
godność. Tendencje te mogą się nasilać w zależności od odejścia od jasnej
i jednoznacznej podstawy normatywnej praw człowieka, co będzie rodzić –
i już rodzi – relatywizację praw człowieka, przejawiającą się m.in. w ewoluowaniu samych praw na uprawnienia, które odbiegają od wizji praw człowieka opartych na prawie naturalnym czy zgodnych z tradycją europejską. Problem ten dotyczy zwłaszcza tzw. fali postmodernistycznej, będącej kolejną
emanacją – po fali liberalnej praw człowieka, wywodzącej się z ideologii liberalnej i koncepcji praw natury J. Locke’a, której kwintesencją była wspomniana już Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., oraz fali socjalnej,
w której zaczęto formułować szereg uprawnień socjalnych jako naturalne
prawa człowieka. Wyrazem tej idei, odpowiadającej drugiej i trzeciej generacji praw człowieka, a więc prawom społecznym oraz solidarnościowym,
jest m.in. Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych z 1966 r.
Fala postmodernistyczna, którą niektórzy uważają za wyrażającą
ideologiczne koncepcje pokolenia roku 1968, koncentruje się na prawach
tzw. mniejszości (również seksualnych), na prawie do aborcji, eutanazji,
prawie zniesienia kary śmierci oraz prawach zwierząt i innych organizmów
żywych, łącznie z panteistycznie pojętą Gają-Ziemią. Gama wysuwanych
postulatów w tym zakresie jest tak szeroka, że używa się dla ich opisania
terminu „inﬂacja praw człowieka”. W konsekwencji prowadzi to do relatywizacji samych praw, bowiem w tej sytuacji za prawo człowieka może być
uznane dowolne uprawnienie człowieka23. Choć koncepcja postmodernistyczna nigdy nie doczekała się uchwalenia w powszechnie obowiązującej
deklaracji, to jednak znajduje odzwierciedlenie w szeregu uchwał i proklamacji Unii Europejskiej bądź w prawodawstwie poszczególnych krajów.
Warto w tym kontekście przywołać zapowiadaną przez lewicowy rząd w Hiszpanii reformę prawa, w ramach której proponuje się przyznanie praw
człowieka małpom człekokształtnym w ramach Great Ape Project (Projekt
Wielkich Małp24), przyznanie psom policyjnym w Norwegii przez Sąd
Por. A. Wielomski, Prawa cz
człłowieka
łowieka
owieka,, dz. cyt., s. 14-15.
Pochodzące z hiszpańskiej prasy informacje polskie media zatytułowały
łły wymownymi nagłówkami: „Małpa
prawie jak człowiek” („Rzeczypospolita”) lub „Małpy dostaną prawa człowieka” (tvn24.pl). Dotyczą one propozycji
przyznania niektórych praw podstawowych małpom człekokształtnym, za czym opowiedzieli się hiszpańscy
deputowani. Chodzi o to, by objąć szczególną ochroną szympansy (zwyczajne i karłowate), goryle i orangutany,
z racji ich bliskiego pokrewieństwa z człowiekiem. W związku z tym członkowie parlamentarnej komisji ds. środowiska
23
24
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Najwyższy statusu funkcjonariuszy państwowych, co zrównuje je w prawach z policjantami rodzaju ludzkiego25, sprawy sądowe dotyczące szympansa o imieniu Matthew przed sądami Republiki Austrii oraz przed
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu26, czy prace Szwajcarskiej
Komisji Etyki nad raportem mówiącym o godności roślin27.
uchwalili rezolucję, w której wzywają premiera Jose Luisa Rodrigueza Zapatero do wsparcia międzynarodowego
projektu ochrony małp człekokształtnych (Great
Great Ape Project
Project). Komisja chce m.in., żeby małpom człekokształtnym
zagwarantować prawo do życia. Postuluje się też zakaz wykorzystywania ssaków naczelnych jako zwierząt
laboratoryjnych oraz w reklamach telewizyjnych. Trzymanie małp człekokształtnych w ogrodach zoologicznych
wymagałoby zapewnienia specjalnych warunków (por. „Rzeczpospolita” 26 czerwca 2008; http://www.tvn24.pl/1,1555109,wiadomosc.html; http://www.greatapeproject.org, (data dostępu: 23.10.2008)).
25
Chodzi o decyzję Sądu Najwyższego Norwegii uznającą psy policyjne za funkcjonariuszy państwowych, która
zrównuje je w prawach z policjantami rodzaju ludzkiego. Jak informuje „Najwyższy czas”, „precedensowa sprawa
dotyczyła psa policyjnego, który został zaatakowany w trakcie wypełniania obowiązków służbowych. W maju 2007
roku w mieście Bergen na zachodzie Norwegii schwytano 29-letniego mężczyznę podczas próby
by w
włamania do
cudzego mieszkania. Wtedy pies rzucił się za nim w pogoń i go dopadł. Mężczyznę oskarżono
ono nie tylko o w
włamanie,
ale także o napaść na policjanta, czyli psa, który
ry go obezw
obezwładnił. Dwa sądy niższej instancji oddaliły
łły ten drugi
zarzut, twierdząc, że takie przestępstwo może się odnosić tylko do człowieka. Sąd Najwyższy odesłał jednak sprawę
do ponownego rozpatrzenia, wydając instrukcje dotyczące
ce w
właściwej interpretacji prawa („Najwyższy czas”
7 czerwca 2008 nr 23).
26
Informuje o tym jeden z portali internetowych. Warto zamieścić tu cały
łły opis, pokazuje on bowiem dobrze
cały
łły mechanizm relatywizacji kategorii osoby i jej podmiotowości, typowy dla fali postmodernistycznej. „Granice
„
absurdu zostały
łły osiągnięte również i w Austrii, gdzie już od ponad roku toczy się przed tamtejszymi sądami sprawa
26-letniego szympansa o imieniu Matthew (Mateusz). Ta małpa – mimo że posiada ludzkie imię – nie przebywa
jednak w domu, lecz w schronisku dla zwierząt, które to pewnego dnia znalazło się na krawędzi bankructwa. I w
takim to momencie do akcji wkroczyli nie ekolodzy, lecz… obrońcy praw człowieka, którzy postanowili zawalczyć
o lepszy los dla szympansa. Pojawiła się nagle «humanitarnie» nastawiona brytyjska nauczycielka Paula Stibbe,
która zapragnęła zabrać Mateusza ze sobą i zapewnić mu wszelki komfort we w
własnym mieszkaniu w Wielkiej
Brytanii, aby w ten sposób uniknąć sprzedania szympansa do zagranicznego cyrku lub zoo albo oddania go na
medyczne eksperymenty. To wielkie pragnienie pani nauczycielki – póki co – nie ma jednak szans na spełnienie,
albowiem – zgodnie z austriackim prawem – osoba prywatna nie może kupować sobie małp (mogą to robić jedynie
odpowiednie ﬁrmy czy instytucje, a zatem osoby prawne i to też nie wszystkie), a jedynym dopuszczalnym sposobem
na wywiezienie zwierzęcia
cia przez Brytyjk
Brytyjkę może być tylko przyznanie jej statusu prawnego opiekuna takiego
czworonoga. I tu zaczyna się problem, albowiem austriackie prawo – idąc w ślad za prawem rzymskim – przewiduje,
iż prawny opiekun („tutor”) może być ustanowiony jedynie w stosunku do człowieka. Odróżnia się zatem wyraźnie
kwestię opieki prawnej nad człowiekiem od odpowiedzialności wynikającej z faktu posiadania zwierzęcia. Mimo to
sędziowie austriackiego Sądu Najwyższego jednoznacznie nie orzekli, że Mateusz nie może być uznany za osobę,
a co aktywiści ruchu praw człowieka uznali za pewną «furtkę»
furtk prawną korzystną dla siebie. Poskutkowało to tym,
furtkę»
że odwołali się do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który teraz będzie musiał odpowiedzieć na pytanie:
co to znaczy „być osobą” i jakie to cechy winny decydować o człowieczeństwie. W ten sposób wyrok stworzy
niebezpieczny precedens, bo będzie to prosta droga do dalszego zamazywania różnic pomiędzy ludźmi a małpami,
co w konsekwencji może doprowadzić do tego, iż w przyszłości – wcale nie tak odległej – jakaś pani nauczycielka
będzie już mogła np. zawrzeć związek małżeński ze swoją ulubioną małpką, spadkobiercą jakiejś fortuny stanie się
orangutan, a w
właścicielem fabryki-goryl” (M. Affek, Szympans Mateusz przed strasburskim Trybunałem
ł , http://www.
łem
prawica.net/no de/12948, (data dostępu: 23.10.2008)).
27
Szwajcarska Komisja Etyki, która już wcześniej opracowała raporty m.in. dotyczące przyznania szczególnych
praw ssakom naczelnym i zwierzętom, obecnie pracuje nad raportem mówiącym o godności roślin. W jej raporcie

39

Prawa człowieka z perspektywy katolickiej nauki społecznej

Przywołane, a szeroko w mediach opisywane, przykłady pokazują
stopień zagrożenia dla koncepcji praw człowieka oraz próby ich ideologizacji. Są też przejawem załamywania się dotychczasowego konsensusu odnośnie do praw człowieka. Jest to widoczne także w tym, że ludzie
udzielają coraz bardziej niejednoznacznych odpowiedzi na pytanie: co czyni człowieka człowiekiem, a więc podmiotem bezwzględnych uprawnień
oraz jaka jest hierarchia wśród tych praw? P. Mazurkiewicz w tym
kontekście zauważa:
„rozstrzyganie tych kwestii w ontologicznej i aksjologicznej próżni,
może sprawić, że jako ludzkość zaczniemy staczać się po równi
pochyłej. Gdy bowiem nie potraﬁmy powiedzieć nic pewnego na
temat człowieka, pojawia się niebezpieczeństwo instrumentalnego traktowania osoby ludzkiej poprzez podporządkowanie jej mocy
deﬁnicji”28.

Co więcej, prawa człowieka, choć wykrystalizowały się ze sprzeciwu wobec politycznego absolutyzmu, instrumentalnie użyte mogą stać się
ideologią nowego absolutyzmu. Już dziś niektórzy ideolodzy wspomnianej
fali postmodernistycznej, pomimo braku jednolitego kanonu praw człowieka, dążą do nadania im charakteru absolutnego, ale nie na płaszczyźnie ontologicznej (na płaszczyźnie podstawy normatywnej), lecz wykonawczej,
stawiając je ponad suwerennymi państwami, zmuszając je do ich respektowania. Paradoksalnie, interpretowane ideologicznie prawa człowieka,
choć stworzone jako przeciwwaga dla absolutyzmu, przeistaczają się
w skrajnie nietolerancyjną ideologię polityczną, która kwestionuje wszystkie inne formy ustroju politycznego poza demokracją liberalną. W praktyce
ideologia ta idzie jeszcze dalej. Pośród ideologów zachodnio-europejskiej
lewicy (warto przywołać tu tylko Jürgena Habermasa) prawa człowieka stoją
już ponad wolą wyrażoną w demokratycznych wyborach przez suwerenny
naród. Społeczeństwo bowiem nie może rzekomo wynieść do władzy, nawet
zgodnie z demokratycznymi procedurami, partii politycznych, których
można przeczytać, iż „członkowie Komisji jednogłośnie uznają, że arbitralne krzywdzenie roślin jest moralnie
niedopuszczalne”. Do tego typu traktowania zalicza się np. ścięcie dzikich kwiatów przy drodze bez racjonalnej
przyczyny. Komisja stwierdziła także, że rośliny „są całkowicie wyłączone
czone z absolutnego posiadania na w
własność.
Zważywszy na tę interpretację nikt nie może pielęgnować roślin według
ug w
własnych upodobań”
(cyt. za: www.LifeSiteNews.com, (data dostępu: 23.10.2008)).
28
P. Mazurkiewicz, Kościół
ci i demokracja
ciół
demokracja, Wydawnictwo PAX, Warszawa 2001, s. 121.
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program został uznany przez intelektualistów za sprzeczny z prawami człowieka. Tym samym prawa te stały się ideologią, za pomocą której
garść lewicowych intelektualistów czy tzw. autorytety, wspierane przez
media, próbują narzucić swoją wolę suwerennym państwom, aby urządzić
je w sposób zgodny z ideologicznymi wizjami twórców i propagatorów tej
koncepcji29.
W sześćdziesiąt lat od proklamacji Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka należy stwierdzić, że z jednej strony niewątpliwie zwiększył się
zasięg obowiązywania tego dokumentu, z drugiej zaś samo zagadnienie
praw człowieka stało się bardziej złożone. Podstawową słabością idei praw
człowieka w dobie współczesnej jest ich niestałość i próby ich relatywizacji. Widać, że każda ideologia tworzy własny katalog owych niezbywalnych praw, które często stoją w sprzeczności z innymi koncepcjami. W połączeniu z zasygnalizowanym problemem ich „inﬂacji” dochodzi do sytuacji, w której wszystko może zostać uznane za prawa człowieka. Ma to
miejsce zwłaszcza wtedy, gdy odrzuci się absolutny charakter ich podstawy normatywnej. Stąd niezwykle ważna rola Kościoła i tego wszystkiego, co wnosi jego nauczanie społeczne zwłaszcza w sferę racji i podstaw
usprawiedliwiających prawa osoby.

29

Por. A. Wielomski, Prawa cz
człłowieka
łowieka
owieka,, dz. cyt., s. 15.

41

www.kul.pl

salezjanin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej Wydziału Teologii KUL. Prowadzi
wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.
W swoich badaniach podejmuje problematyk
problematykę etyki życia
gospodarczego, statusu metodologicznego

teologii

moral-

nej społecznej i katolickiej nauki społecznej, udziału Kościoła
w życiu społecznym oraz relacji
między prawem a moralnością.
Dotychczas opublikował: Ekonomia a moralność.
ść. Studium teość
logicznomoralne, RW KUL, Lublin 1996; Kości
ś ół obecny w świecie
ści
ś
– posłany do śświata.

Teologicz-

no-społeczne aspekty posłannictwa
Kościo
ś ła w śświecie po Soborze
ścio
Watykańskim
skim II
II, Wydawnictwo

Jerzy@Gocko.pl

KUL, Lublin 2003; Wybrane zagadnienia z problematyki międzynarodowej. Studium z katolickiej nauki społecznej (współaut.: H. Skorowski, J. Koral), Warszawa 2006 oraz

ks. prof. KUL

ponad 50 artykułów naukowych w różnych krajowych oraz zagranicznych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

dr hab. Jerzy Gocko

Henryk Skorowski
Wydział Nauk Historycznych i Spo
Społecznych
UKSW, Warszawa

Prawa człowieka
w społeczeństwie globalnym
w perspektywie rozwoju ludzkiego
Wstęp
Podstawowe prawa i wolności człowieka są jednym z wiodących
problemów we współczesnym społeczeństwie globalnym. Wywołują one
nie tylko naukowe dociekania służące teoretycznemu zgłębianiu tej problematyki oraz praktyczne działania, mające na celu zabezpieczenie praw
człowieka w określonej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczo-kulturowej, ale także ożywioną dyskusję, której uczestnikami są już nie tylko
politycy, przywódcy poszczególnych państw, przedstawiciele organizacji
międzynarodowych, ale także coraz szersze grono współcześnie żyjących
ludzi. To powszechne zainteresowanie prawami człowieka, a jednocześnie
doświadczanie ważności tej problematyki dla dzisiejszego człowieka, jest
wielorako warunkowane, w tym między innymi ogólnoludzkim doświadczaniem współczesnych form łamania praw w społeczeństwie globalnym,
próbą samoobrony człowieka przed zagubieniem w świecie własnej cywilizacji, pogłębioną dziś świadomością własnej godności1.
Można powiedzieć, że zasygnalizowane powyżej przyczyny
sprawiły, że prawa człowieka są dziś – w dobie globalizacji – własnością
powszechną. Ich uniwersalizm należy widzieć w dwóch płaszczyznach.
Po pierwsze, chodzi o prawa każdego człowieka bez względu na jakiekolwiek różnice i żyjącego w jakiejkolwiek wspólnocie2. Po drugie, mamy

1
2

Por. H. Skorowski, Problematyka praw cz
człłowieka
łowieka,
owieka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 1999, s. 7.
Por. Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris” (11 kwietnia 1963), nr 9.
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świadomość, iż prawa te, we współczesnym społeczeństwie globalnym,
„opierają się o pewien consensus; consensus nie tyle aideologiczny, co ponadideologiczny, albo mówiąc prościej, iż ugruntowane są na wartościach
najbardziej podstawowych i wspólnych, które należą do powszechnego
dorobku ludzkości”3.
Wydaje się, że nie ma zatem powodów, aby powszechne dziś zainteresowanie podstawowymi prawami człowieka w społeczeństwie globalnym widzieć tylko jako sprawę chwilowej mody. Jak bowiem zauważa
T. Mazowiecki:
„cała historia ludzka mogłaby być rozpatrywana jako historia walki o prawa człowieka. We współczesnym, dzisiejszym ich rozumieniu problematyka praw człowieka nie jest bynajmniej efemerydą, sezonowym zainteresowaniem. I choć z pewnością zmienne są i będą
koleje jej występowania, wyraża ona głęboko ugruntowane dążenie,
które przestaje wegetować na peryferiach ludzkich marzeń o bezkonﬂiktowym świecie, lecz wskazuje kierunek osiągania pewnego
ogólnoludzkiego minimum, określa próg urzeczywistniania poczucia wolności, bezpieczeństwa i współuczestnictwa”4.

Można zatem stwierdzić, że owo zainteresowanie problematyką praw
człowieka jest wynikiem ich uniwersalizmu, to znaczy przekonania, że są
one w jakimś sensie faktycznie własnością powszechną. A to oznacza,
że nie może nikt rościć sobie prawa do wyłączności ideologicznej w tej
dziedzinie, nie może jej nikt zawłaszczyć, może tylko dawać świadectwo
swego rozumienia praw człowieka i swego zaangażowania na rzecz ich
urzeczywistniania.
W kontekście stwierdzeń o powszechności i uniwersalizmie praw
człowieka, w kontekście postępującej globalizacji, interesującym wydaje się
temat zaproponowany przez organizatorów obecnej sesji: „Prawa człowieka
w społeczeństwie globalnym w perspektywie rozwoju człowieka”. Temu też
poświęcone jest obecne wystąpienie.
Tak postawiony w tytule referatu problem będzie nakreślony
w trzech etapach. W pierwszej kolejności ukazane zostanie znaczenie praw
człowieka dla rozwoju osoby ludzkiej. Konsekwentnie dalej zostanie zasygnalizowany spór o prawa człowieka we współczesnym społeczeństwie glo3
4

T. Mazowiecki, Chrześ
Chrze cijaństwo
stwo a prawa cz
człłowieka
łowieka,
owieka, „Wi
„ ęź” (1978)2, s. 5.
Tamże, s. 6.
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I. Prawa człowieka w służbie rozwoju osoby ludzkiej
Problem rozwoju człowieka to z pewnością zagadnienie wielowymiarowe i wieloaspektowe. W tym miejscu nie chcemy robić szerszego
wykładu na ten temat. Trzeba jednak przypomnieć samą jego istotę w ujęciu nauki społecznej Kościoła. Ponieważ jednak problem rozwoju, tzn. jego
istoty, związany jest z samą koncepcją człowieka, niezbędne jest, by w pierwszej kolejności przypomnieć zasadnicze tezy chrześcijańskiej antropologii.
Człowiek w wizji chrześcijańskiej jest dwujednią elementu cielesnego i duchowego. Przy tym podkreślić należy, że element materialny i duchowy są ze sobą tak ściśle związane, że nie można ich w pełni podzielić, nie
niszcząc jednocześnie bytu ludzkiego5. S. Witek stwierdza:
„w konkretnym działaniu jeden z tych elementów może przeważać.
Istnieje względna jasność co do tego, jakie funkcje można przypisać
w pierwszym rzędzie jednemu czy drugiemu z tych elementów
natury ludzkiej. Dlatego różne funkcje człowieka dzielimy na cielesne i duchowe. W każdym z tych rodzajów czynności zawsze jest
obecna również druga komponenta natury ludzkiej. Zmieniający się
stosunek tych elementów w działaniu nie przesłania faktu, że faktycznie oba w człowieku są nierozłączne”6.

Podkreślić także należy, że ów element duchowy jest elementem
stanowiącym o jedności bytu ludzkiego i określającym człowieka jako
człowieka. Na tej również duchowej płaszczyźnie owej dwujedni dochodzi
do głosu jednoczące wszystko „ja” człowieka, które sprawia, że człowiek jest
sobą, to znaczy osobą będącą czynną w sposób świadomy i wolny. Pojęcie
Por. S. Witek, Teologia moralna fundamentalna
fundamentalna, cz. 1: Antropologia moralna
moralna, Redakcja Wydawnictw KUL,
Lublin 1974, s. 41.
6
Tamże, s. 42.
5
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balnym. Powszechność i uniwersalizm praw człowieka nie oznacza bowiem braku kwestii spornych w zakresie tej problematyki. Można zatem
w pełni odpowiedzialnie mówić o sporze o prawa człowieka, a to ma istotne
znaczenie w perspektywie rozwoju człowieka. Całość analiz zakończy
punkt ukazujący, że tylko koncepcja absolutnych i integralnych praw jest
gwarancją pełnego rozwoju człowieka.
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osoby oznacza zatem: samoistność w istnieniu, substancjalną całość cielesno-duchowej natury, wolność i odpowiedzialność7.
Pierwszym zatem istotnym elementem chrześcijańskiej wizji
człowieka jest odniesione do niego pojęcie osoby. Tak rozumiany człowiek
– osoba przerasta sobą całą otaczającą go rzeczywistość. Jako osoba charakteryzuje się on bowiem posiadaniem siebie, przynależnością do samego siebie, dysponowaniem sobą, nieprzekazywalną odpowiedzialnością za samego
siebie, co w praktyce oznacza, że nie może on być zawłaszczony przez żadną
instytucję, lecz należy do samego siebie; nie może być przez żadną inną
osobę wykorzystywany, ponieważ sam dla siebie jest celem zasadniczym;
nie może być przez nikogo reprezentowany, lecz odpowiada sam za siebie.
Biorąc to pod uwagę, należy – w odniesieniu do człowieka – mówić
o jego niepowtarzalnej wartości. Z pojęciem osoby w ścisłej relacji stoi zatem kolejna prawda, którą jest przekonanie o najwyższej i niepowtarzalnej
wartości osoby określanej terminem „godność osobowa”. Tylko w odniesieniu do człowieka jako osoby możemy mówić o godności. Pojęcie to zawiera w sobie treść aksjologiczną. Wyraża kwaliﬁkację i ocenę, to znaczy
przypisywanie wyjątkowej wartości człowiekowi ze względu na doniosłość
stanowiącego go tworzywa ontycznego8.
Uzasadnienie godności osoby w antropologii chrześcijańskiej przebiega nie tylko w płaszczyźnie przyrodzonej, co oznacza, że wartość
człowieka określana jest takimi elementami jak: wolność, świadomość
i odpowiedzialność, ale przebiega ona przede wszystkim w płaszczyźnie
nadprzyrodzonej. W takim ujęciu wartość osoby określana jest jej pochodzeniem od Boga, podobieństwem do Niego, a także analizowana w sferze
faktów Wcielenia i Odkupienia dokonanych przez Jezusa Chrystusa. Istotnymi zatem składnikami pełnej wartości osoby, jak twierdzi J. Kondziela, są:
„prawda o Bożym podobieństwie człowieka i o wynikającym z faktu odkupienia Bożym usynowieniu człowieka. Z tych faktów wynika, z jednej strony, transcendentna godność człowieka, której nikt
nie może go pozbawić, ani on sam nie może się jej zrzec. Z drugiej
strony, zarówno z faktu stworzenia, jak i z faktu odkupienia wynika
równość wszystkich ludzi w ich godności”9.
Por. tamże.
Por. H. Skorowski, Moralność społeczna.
łłeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społłecznej,
ecznej, gospodarczej i politycznej
politycznej,,
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996, s. 18.
9
J. Kondziela, Chrześ
Chrze cijańskie
skie uj
ujęcie praw cz
człłłowieka
owieka na tle dyskusji mi
mięędzynarodowej,
dzynarodowej
„
„Chrze
ścijanin w świecie” (1978)63-64, s. 54-55.
7
8
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„do kształtowania osoby ludzkiej, mając na uwadze jej cel ostateczny
i jednocześnie dobro społeczeństw, których członkiem jest człowiek
i w których obowiązkach będzie on uczestniczył, gdy dorośnie.
Wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych
i dydaktycznych, należy więc pomagać dzieciom i młodzieży w harmonijnym rozwijaniu wrodzonych zalet ﬁzycznych, moralnych i intelektualnych”10.

W tak deﬁniowanym rozwoju mieści się kilka istotnych elementów.
W tym miejscu, na użytek naszego spotkania, należy zwrócić uwagę na trzy.
Pierwszy dotyczy podkreślenia, iż najgłębszą istotą rozwoju i wychowania,
w ujęciu Soboru, jest doskonalenie człowieka jako osoby. Oznacza to, że
osoba ludzka jest ostatecznym celem rozwoju i wychowania.
Drugi element, na który zwraca uwagę Sobór, to płaszczyzny rozwoju.
Jeśli ostatecznym celem rozwoju jest człowiek jako osoba, tzn. jego doskonalenie, to musi ono przebiegać we wszystkich płaszczyznach i dziedzinach: ﬁzycznej, moralnej, intelektualnej, duchowej itp. Pominięcie którejś
z tych płaszczyzn byłoby zaprzeczeniem samej istoty rozwoju w ujęciu
nauki społecznej Kościoła, a więc zaprzeczeniem kształtowania człowieka
jako osoby.

10
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrze
chrześcijańskim „Gravissimum educationis”, w: Sobór Watykański II,
Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski – nowe ttłłumaczenie
łumaczenie,
umaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, nr 1.
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Dopiero w tej płaszczyźnie podobieństwa i usynowienia można
w pełni odczytać niepowtarzalną wartość osoby, którą określa się pojęciem
godności, a która funkcjonuje jako fundamentalna prawda antropologii
chrześcijańskiej. Jest to już nie tylko wartość osoby odczytywana w sferze
przyrodzonej, ale także nadprzyrodzonej i jest określana jako nadprzyrodzona godność człowieka. W kontekście powyższych tez, w pełni zasadnie
można stwierdzić, iż człowiek w świetle nauczania społecznego Kościoła
jest wartością najwyższą w świecie. Jest istotą mocno tkwiącą w świecie,
ale nie jest sprowadzalny ani redukowalny do świata. Jest niejako ponad
światem.
To właśnie tak w wizji chrześcijańskiej rozumiany człowiek jest
z natury swej ukierunkowany na rozwój. Sobór Watykański II w Deklaracji
o wychowaniu chrześcijańskim określa rozwój człowieka jako dążenie:
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W soborowej wizji rozwoju można zwrócić uwagę na jeszcze jeden
element, który określić można kierunkiem, ku któremu rozwój powinien
zmierzać. J. Majka tak go interpretuje:
„Jeżeli zatem rozwój określimy jako kształtowanie osoby, to zmierza
ono z natury rzeczy do realizacji tych zadań osoby, przez które staje
się ona coraz pełniej i doskonalej osobowa i ludzka zarazem, przez
które osiąga swoje ludzkie cele”11.

Dla katolickiej nauki społecznej rozwój zatem, by mógł być uznany
za prawdziwy, powinien być zupełny, to znaczy dotyczyć każdego człowieka
i całego człowieka12. Myśl społeczna Kościoła określa go pojęciem „rozwoju
integralnego”, a więc obejmującego wszystkie sfery życia człowieka: jego
ﬁzyczność, zdolności spostrzegania i kojarzenia, aktywność intelektualną,
życie uczuciowo-emocjonalne, zdolność wyboru dobra i realizacji zamierzonych celów, czyli sferę biologiczną, psychiczną, intelektualną, estetyczną
i moralną13.
Na tak rozumiany integralny rozwój osoba jest w sposób naturalny
ukierunkowana. Ukierunkowanie to jest niejako „zakodowane” w ludzkiej
naturze. W myśl nauki Kościoła jest ono jednak nie tylko wynikiem natury człowieka, ale także powołaniem. Paweł VI mówi o tym w sposób jednoznaczny w encyklice Populorum progressio:
„Według Bożego planu każdy człowiek jest powołany do rozwijania
samego siebie, gdyż wszelkie życie ludzkie przeznaczone jest przez
Boga do jakiegoś zadania. Stąd to każdemu dane są od urodzenia zaczątki zdolności i talentów, które należy rozwijać, aby mogły
wydać owoce; pełna zaś ich dojrzałość, jaką człowiek uzyskuje, czy
to przez wychowanie w swoim środowisku społecznym, czy też
przez własne usiłowania, pozwoli każdemu dążyć do celu wyznaczonego mu przez Stwórcę”14.

Człowiek zatem jako istota naturalnie i w sposób nadprzyrodzony
ukierunkowana na rozwój ma zarówno niezbywalne prawo do tegoż roz11
J. Majka, Wychowanie chrze
chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, „Chrze
„
ścijanin w świecie”
(1976)40-41, s. 51.
12
Por. Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio” (26 marca 1967), nr 14.
13
Por. J. Majka, Wychowanie chrze
chrześcijańskie
skie …., art. cyt., s. 51.
14
Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”
progressio”, dz. cyt., nr 15.
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„Ten zaś rozwój osoby ludzkiej nie jest pozostawiony dowolnemu uznaniu człowieka, (...) rozwój osoby ludzkiej streszcza jakby wszystkie nasze obowiązki. Co więcej, piękna harmonia natury ludzkiej,
jaką pojedynczy ludzie doskonalą coraz bardziej przez swoją pracę
i świadomość obowiązku, przeznaczona jest do jeszcze wyższej
godności”15.

Dlaczego dotychczasowe stwierdzenia dotyczące pojęcia „rozwoju”
były potrzebne? Uświadamiają one, iż osoba ludzka ukierunkowana na
rozwój, posiadająca prawo i obowiązek realizowania siebie, musi mieć zagwarantowane i stworzone warunki realizacji swej rozwojowości. Chodzi
o stworzenie i zabezpieczenie odpowiedniej przestrzeni, w której osoba
może w sposób właściwy się rozwijać. Stanowi ją płaszczyzna wielorakich
wartości. Człowiek bowiem potraﬁ realizować siebie jako osoba, to znaczy doskonalić się i rozwijać, tylko i wyłącznie na drodze możliwości korzystania z wartości i dóbr, które odpowiadają mu jako człowiekowi. Tak
więc zaangażowanie się w świat wartości i dóbr jest istotne i nieodzowne dla
pełnej realizacji siebie jako człowieka, tzn. realizacji własnej rozwojowości.
Powszechnie wiadomo, że możemy mówić o różnych wartościach
w sferach: ekonomicznej, biologicznej, estetycznej, technicznej, społecznej,
kulturowej, intelektualnej, etycznej i religijnej. Wszystkie one są ważne
i nieodzowne dla rozwoju osoby, chociaż istotna jest także ich odpowiednia hierarchia16. Jeśli zatem stwierdzono, że osobie, ze względu na posiadane prawo i obowiązek rozwoju, należne jest odpowiednie środowisko,
w którym może się autentycznie realizować, to chodzi tu o prawo do wielorakich wartości i dóbr nieodzownych do rozwoju. To właśnie „zakodowana”
w osobie rozwojowość daje logiczną podstawę dostępu i korzystania z wielorakich wartości, w oparciu o które dokonuje się rozwój osoby. Dotykamy tu
istoty rozważanego problemu. Właściwą przestrzeń rozwoju i urzeczywistniania się człowieka, płaszczyznę wielorakich wartości, stanowi środowisko,
w które „wpisany” jest człowiek. P. Berger i T. Luckmann określają je jako
„rzeczywistość życia codziennego”, w której tkwi człowiek. Zdaniem tych
15
16

Tamże, nr 16.
Por. S. Witek, Chrześ
Chrze cijańska wizja moralności,
ci Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1982, s. 87-95.
ci,
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woju, jak i obowiązek realizowania i doskonalenia siebie, co także podkreśla
Paweł VI:
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autorów jest to „„par
par excellence mój świat (...) zorganizowany wokół «tutaj»
mojego ciała oraz «teraz» mojej teraźniejszości”17.
W tak rozumianym środowisku wyodrębnić można wiele elementów.
W gruncie rzeczy chodzi o środowisko, które gwarantuje podstawowe prawa
człowieka. To właśnie prawa człowieka tworzą i kształtują, i zabezpieczają
całą płaszczyznę nieodzownych dla człowieka wartości i dóbr. Prawa
człowieka to bowiem prawa do wartości i dóbr (życia, warunków ekonomicznych, dóbr intelektualnych i kulturowych, wolności itp.), które są konieczne do integralnego rozwoju. Jeżeli zatem twierdzi się, że środowisko
stanowi właściwą przestrzeń rozwoju człowieka jako osoby, to należy to
widzieć przede wszystkim w płaszczyźnie możliwości korzystania z praw
człowieka.

II. Spór o prawa człowieka w społeczeństwie globalnym
We współczesnym społeczeństwie globalnym istnieje zgodność, że
prawa człowieka i ich zagwarantowanie jest nieodzowne dla rozwoju osoby ludzkiej. Problem polega jednak na tym, że istnieje dziś spór o samą
koncepcję tych praw, a to ma istotne znaczenie dla rzeczywistego rozwoju
osoby ludzkiej. Chodzi o fundamentalną kwestię: jaka koncepcja praw
człowieka jest w stanie zagwarantować rzeczywisty rozwój osoby ludzkiej?
W tym miejscu należy zatem przybliżyć istotę tego sporu.
JJeśli przyjmie się, że prawa człowieka stanowią swoistą kategorię
praw podmiotowych, a więc tego, co faktycznie jest należne człowiekowi,
to sprawą kluczową dla samej ich koncepcji jest zagadnienie podstawy normatywnej, a więc odpowiedź na pytanie, jakim normom zawdzięczają one
swoje istnienie, a także swoją treść, jak również specyﬁczne właściwości.
Zagadnienie to jest nie tylko kluczowym dla całego problemu koncepcji
tychże praw, ale także, jak stwierdza H. Waśkiewicz: „jednym z najbardziej
kontrowersyjnych w ramach tego problemu”18.
Pisząc o podstawie praw człowieka T. Mazowiecki stwierdza:
„Na pytanie, co leży u samych podstaw praw człowieka i co je uzasadnia – teoria umowy społecznej i oświeceniowa ﬁlozoﬁa prawa natury, z której wyrosła później Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, szukała odpowiedzi w przyrodzonych prawach gatunku ludz17
18

P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne
łłeczne tworzenie rzeczywistości,
ci tłum. J. Niżnik, PIW, Warszawa 1983, s. 53-54.
ci,
H. Waśkiewicz, Prawa cz
człłłowieka.
owieka. Poj
Pojęęcie, historia
historia, „Chrze
„
ścijanin w świecie” (1978)63-64, s. 18.
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Ogólnie rzecz ujmując, wśród ujęć deﬁniujących podstawę
normatywną zarówno w reﬂeksji ﬁlozoﬁczno-prawnej, jak i aktach normatywnych dotyczących praw człowieka, można wymienić z grubsza dwie
grupy. Pierwsza przyjmuje, że „podstawę normatywną praw człowieka
stanowi prawo pozytywne: wewnątrzpaństwowe, głównie prawo konstytucyjne oraz umowy międzynarodowe”20. Tak interpretowana podstawa
normatywna wskazuje, że racją i uzasadnieniem praw człowieka jest prawo
stanowione przez władzę bez względu na to, czy jest to władza państwowa
czy instytucje międzynarodowe. W takim ujęciu, same prawa osoby należy
uznać za wtórne wobec władzy społecznej, ponieważ zarówno swoje istnienie, jak i swoją treść zawdzięczają one ustawowej władzy państwa.
Takie ujęcie podstawy normatywnej praw człowieka rzutuje na samą ich
koncepcję, którą określić należy jako koncepcję relatywnych praw. Można
ją scharakteryzować następująco:
„uważa [ona – dop. H.S.] te prawa, często określane mianem obywatela lub obywatelskich, za wtórne w stosunku do państwa. Zarówno
swoje istnienie, jak i swoją treść zawdzięczają one ustawowej decyzji
państwa. I tak jak w gestii państwa leży powołanie do istnienia i na19
20

T. Mazowiecki, Chrześ
Chrze cijaństwo
stwo a prawa cz
człłowieka
łowieka,
owieka, art. cyt., s. 12-13.
H. Waśkiewicz, Prawa cz
człłowieka
łowieka… , art. cyt., s. 25.
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kiego. Odrzucając skrępowania stanowe dawała w ten sposób rzecz
ważną – uzasadnienie wolności obywatelskiej i równości prawa, nie
troszcząc się jednak o więcej; rozumowi poznającemu przyrodę
przyznawała moc ogarnięcia również do końca praw rządzących
losem ludzkim i pokierowania nim. Pozytywizm prawny traktuje
prawa człowieka jako zapis prawa stanowiącego, będący odpowiednikiem poziomu cywilizacyjnego i prawnego. Marksizm jako teoria, przesuwa całą sprawę na grunt historycznego rozwoju sił wytwórczych i stosunków społecznych, a prawa podporządkowuje zasadzie rewolucyjnego przeobrażenia społeczeństwa. Można by
doszukiwać się prób odpowiedzi w każdym z kierunków myśli –
dawnej i także najbardziej współczesnej... Chrześcijaństwo, ujmując
człowieka jako osobę, osobę stworzoną przez Boga na Jego obraz,
wolną i odpowiedzialną, wywodzi godność i prawa człowieka z tego
źródła”19.
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dania określonej treści prawom człowieka, tak też może państwo
w każdej chwili tę treść zmienić, a nawet niektóre lub wszystkie
uchylić”21.

Druga grupa „obejmuje rozwiązania, które przyjmują, że podstawę
normatywną praw człowieka stanowią normy w swym istnieniu i w swej
treści niezależne od ustanowienia władzy społecznej i stojące ponad wszelkimi normami prawnymi przez tę władzę ustanowionymi”22. Taka z kolei
interpretacja podstawy normatywnej wskazuje, że racją i uzasadnieniem
praw osoby jest norma niezależna od jakiejkolwiek władzy ustawodawczej,
same zaś prawa są uprzednie i nadrzędne w odniesieniu do tejże władzy23.
Pomijając bardziej szczegółowe analizy, można stwierdzić, że w tej grupie,
w zakresie ogólnego rozumienia podstawy normatywnej praw człowieka,
istnieje daleko idąca zgodność, że podstawa ta „tkwi” w samym człowieku
bez względu na to, czy określa się ją pojęciem „natura ludzka”, „prawo naturalne”, czy „człowieczeństwo”. Świadczą o tym cechy, które we wszystkich ujęciach tej grupy przypisuje się prawom człowieka, a mianowicie, że
w prawach tych znajduje swój wyraz natura człowieka; że prawa te służą
realizacji naturalnych potrzeb człowieka; że przysługują one wszystkim
ludziom niezależnie od wszelkich różnic; że są niezależne od warunków,
czasu i miejsca24.
Tak rozumiana podstawa określa samą koncepcję jako koncepcję absolutnych praw. Oznacza to zatem, że prawa te – zgodnie z nią – uznawane
są za:
„uprzednie w stosunku do państwa, nie czasowo, ale prawnie,
i w związku z tym również za nadrzędne w stosunku do niego.
Państwo, czy jak to współcześnie bywa szerzej rozumiane, każda
społeczność, w ramach której człowiek się znajduje, obowiązane są
udzielać prawom człowieka ochrony i stwarzać warunki maksymalnie pełnej ich realizacji. Natomiast, tak jak według tej koncepcji nie
leży w gestii państwa, ani żadnej innej społeczności, ustawowe nadanie obywatelom praw człowieka, tak też nie mogą one ustawowo
tych praw uchylić, ani nawet zmieniać ich treści”25.
Tamże, s. 26.
Tamże, s. 25.
23
Por. tamże.
24
Por. tamże, s. 28-29.
25
Por. tamże, s. 25-26.
21

22
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F. Mazurek, Luki i braki konsekwencji w koncepcjach praw cz
człłowieka
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owieka,, w: Kultura i prawo.
Materiały
łłyy I Mi
Mięędzynarodowej Konferencji pt. Podstawy jedności
ci europejskiej
europejskiej, red. J. Krukowski, O. Theisen,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, s. 300-301.
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Wynika to z faktu, że podstawa normatywna, nie jest wynikiem
umowy społecznej, historycznego rozwoju sił wytwórczych i stosunków
społecznych, stanowienia władzy. Stąd też przysługujące człowiekowi prawa są prawami, których istnienie także nie zależy od ustanowienia jakiejkolwiek władzy czy społeczeństwa. W tym właśnie wyraża się koncepcja absolutnych praw. Ponieważ sama podstawa, z której „wyrastają” jest poza
wszelkimi ustanowieniami ludzkimi, prawa z tej podstawy wynikające są
poza wszelkimi normami stanowionymi przez człowieka, społeczeństwo,
władzę26.
To właśnie koncepcja absolutnych praw nie pozwala na ich relatywizację. Jest to o tyle istotne, iż właśnie w obecnej rzeczywistości próbuje się podkreślać, iż nie można mówić o absolutności i uniwersalności praw
z tego powodu, że „kultury są różne i wciąż zmieniające się, że koncepcja
praw człowieka jest europejska i nie można jej odnieść do innych kultur.
To prawda, że kultury są różne i zmieniające się, ale ta różnorodność kultur
pozwala odczytywać w nich wartość niezmienną – godność osoby ludzkiej
i najbardziej podstawowe prawa i obowiązki”27. To z kolei pozwala odrzucić
interpretację praw człowieka przez wszelkiego rodzaju socjologizmy czy
relatywizmy kulturowe, według których prawa człowieka są relatywne, gdyż
kultury są relatywne. Natura ludzka i człowieczeństwo nie są relatywne,
a zatem również wynikające z nich prawa nie są relatywne.
W tym miejscu podkreślić należy, że dzisiejszy spór o prawa
człowieka to w pierwszej kolejności spór o to, czy przyjąć koncepcję absolutnych czy relatywnych praw. Ten spór zasadza się na płaszczyźnie dyskusji o rzeczywistą ich podstawę: czy podstawą tą jest prawo stanowione
(relatywna koncepcja praw) czy też podstawa ta jest niezależna od prawa
pozytywnego i tkwi w samym człowieku (koncepcja absolutnych praw).
A to, o czym będzie mowa dalej, rzutuje na rzeczywisty rozwój osoby ludzkiej.
W dzisiejszym społeczeństwie globalnym możemy mówić o renesansie koncepcji absolutnych praw. W tym kontekście wymienia się trzy
nurty. Pierwszy z nich można nazwać nurtem międzynarodowym. Jest on
ściśle związany z rozbudową międzynarodowej ochrony praw człowieka.
Wszystkie współczesne międzynarodowe akty normatywne, dotyczące
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praw człowieka, stoją jednoznacznie na gruncie koncepcji absolutnych praw
człowieka28.
Drugi nurt to tzw. nurt konstytucyjny. Jest to powrót do absolutnej koncepcji w powojennych konstytucjach wielu krajów współczesnego
świata. Zazwyczaj konstytucje we wstępie albo pierwszym rozdziale
aﬁrmują absolutny charakter praw, a następnie gwarantują je swoim obywatelom. Dodać jednak należy, że ciągle część państw utrzymuje relatywny
ich charakter. Trzeba zatem powiedzieć, że ten nurt ma mniejszy zasięg niż
nurt międzynarodowy, ponieważ ten ostatni stoi wyłącznie na gruncie absolutnych praw29.
Trzeci wreszcie nurt można określić jako kościelny. Chodzi po prostu o podstawowy fakt, że – poczynając od drugiej wojny światowej – Kościół
w swoim nauczaniu poświęca prawom człowieka bardzo wiele miejsca,
stojąc zawsze na gruncie koncepcji absolutnych praw30.
Współczesny spór o prawa człowieka zaobserwować możemy także
w płaszczyźnie ich katalogu, co ma związek z podstawą tych praw, a to
oznacza, że także z samą ich koncepcją. W ostateczności to także może
rzutować na rozwój człowieka jako osoby.
W wielkiej współczesnej dyskusji nad problematyką praw człowieka
przyjmuje się, że chodzi o uprawnienia do tych wartości, które są konieczne
do zaspokojenia osobowych potrzeb nieodzownych dla rozwoju osoby ludzkiej. Stąd, ustala się trzy grupy praw człowieka: wolnościowe, społeczne,
solidarnościowe. Do praw wolnościowych zalicza się katalog szczegółowych
wolności należnych człowiekowi w wielorakich płaszczyznach jego życia.
Do praw społecznych – katalog wymagań, które człowiek może stawiać
społeczności, by ta zapewniła mu środki nieodzowne do życia. Do spraw
solidarnościowych zalicza się katalog wymagań, które człowiek może
stawiać społeczności międzynarodowej, by ta stworzyła mu godne warunki życia31.
Główny problem polega na tzw. ważności tych praw: szczególnie
chodzi tu o przeciwstawianie sobie praw wolnościowych i szeroko rozumianych praw społecznych. F. Mazurek twierdzi, że problem ten pojawił
się „w okresie zimnej wojny na tle konfrontacji ideologiczno-politycznej
pomiędzy Wschodem i Zachodem. Podział ten był odpowiednio uzasadPor. tamże, s. 303.
Por. tamże.
30
Por. tamże.
31
Por. tamże, s. 303-304.
28
29

54

„Separacja tych paktów pod wpływem czynników ideologiczno-politycznych w okresie «zimnej wojny» ukazuje się wielu prawnikom
i ideologom jako argument silniejszy niż argumenty merytoryczne. Nie uwzględnia się, że są one złączone tą samą uniwersalną
i wrodzoną wartością – godnością osoby ludzkiej33.

Problem owej rozbieżności pomiędzy prawami wolnościowymi a społecznymi (pomiędzy ważnością tych praw) niektórzy autorzy widzą jeszcze
głębiej w historii. Ks. J. Kondziela stwierdza:
„w poszukiwaniu genezy rozłożenia akcentów w dyskusji nad prawami człowieka sięgnąć trzeba do historii dwóch koncepcji wolności
mających swoje teoretyczne źródło w ﬁlozoﬁi Oświecenia, a politycznie związanych z rewolucją francuską”34.

Pierwsza z nich to jakobińsko-rewolucyjna wolność z roku 1798 – abstrakcyjna, ogólna, powszechna i równa wolność wszystkich. Wytworzyła
ona pierwotny typ obywatela rewolucyjnego. Wartością centralną była
równość. Stąd priorytet wszystkiego, co ogólnospołeczne, przed tym co
indywidualno-prywatne. Był to „patos ogólności”. Konsekwentnie więc
zgłaszano np. zastrzeżenia do własności prywatnej, gospodarki wolnorynkowej, prywatnych przedsiębiorstw, a także wobec indywidualistycznego stylu wychowania. W polityce opowiadano się za centralizmem. Miało
to zabezpieczać wolność równą dla wszystkich35.
Drugi typ wolności jest związany z okresem post-ewolucyjnej stabilizacji. Tu na plan pierwszy wysuwały się indywidualne wolności jednostek.
Por. tamże, s. 304.
Tamże, s. 305.
34
J. Kondziela, Chrześ
Chrze cijańskie
skie uj
ujęcie praw cz
człłowieka
łowieka,
owieka, art. cyt., s. 52.
35
Por. tamże.
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niony założeniami ﬁlozoﬁi liberalnej, miał też odpowiadać dwu przeciwstawnym ustrojom gospodarczym – kapitalizmowi i socjalizmowi
kolektywnemu”32. Jak twierdzą znawcy problematyki, przykładem tego
rozgraniczania praw jest fakt opracowania dwu paktów, które w 1966 roku
ogłosił ONZ, a mianowicie Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (prawa społeczne) oraz Paktu Praw Osobowych i Politycznych
(prawa wolnościowe). Warto zaznaczyć, że:
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Była to konserwatywno-liberalna koncepcja wolności, która znalazła już
swoje miejsce w pierwszej konstytucji porewolucyjnej. Konsekwencją tego
było stworzenie liberalnego państwa prawnego. Wartość centralną stanowiła
wolność indywidualna. W miejsce „patosu ogólności” wkroczył „patos
szczegółowości i indywidualności”36. Do jakobińsko-rewolucyjnej koncepcji wolności nawiązać miały w przyszłości ruchy socjalistyczne akcentujące
równość; do drugiego zaś typu wolności – państwa liberalne przedkładające
wolność indywidualną nad równość.
Te dwie tradycje wolności stały się podstawowym uwarunkowaniem
rozkładu akcentów w dziedzinie praw człowieka37. Stąd, z jednej strony, biorąc pod uwagę pierwszą koncepcję wolności, akcentowano prawa
społeczne z umniejszeniem praw wolnościowych, z drugiej zaś – biorąc pod
uwagę drugą koncepcję wolności – akcentowano przede wszystkim prawa
wolnościowe. Ten problem jest także problemem naszej współczesnej cywilizacji w zakresie praw człowieka. Max Horkheimer ujął ten problem
w następujący sposób:
„Im więcej sprawiedliwości tym mniej wolności; im więcej
wolności, tym mniej sprawiedliwości. Wolność, równość, braterstwo – to wspaniałe hasła. Ale jeśli chcecie osiągnąć równość, musicie ograniczyć wolność, a jeśli chcecie pozostawić ludziom wolność
wtedy nie może być równości”38.

Wprawdzie konfrontacja ideologiczna dobiegła końca, jednak, jak
stwierdza F. Mazurek:
„nie dobiegła końca w pewnych kręgach negacja praw społecznych.
Wysuwa się liczne zarzuty przeciw nim. Oto niektóre z nich: prawa
wolnościowe mają charakter praw negatywnych, społeczne zaś praw
pozytywnych; prawa społeczne nie są prawami w ścisłym znaczeniu,
lecz jedynie programem polityki społecznej; ich realizacji nie można
domagać się przed sądem; są one tworem ﬁlozoﬁi marksistowskiej
i realizowane są w ustroju socjalistycznym”39.
Por. tamże, s. 52-53.
Por. tamże, s. 53.
38
M. Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, Furche-Verlag, Hamburg 1970, s. 15.
39
F. Mazurek, Luki i braki konsekwencji w koncepcjach praw cz
człłowieka
łowieka,
owieka, art. cyt., s. 307.
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III. Konieczność absolutnej i integralnej koncepcji praw człowieka
dla pełnego rozwoju osoby ludzkiej
Dziś mówi się zatem o różnych koncepcjach praw człowieka. W tę
wielką dyskusję włącza się także Kościół, proponując własną koncepcję
tych praw. Jest to koncepcja absolutnych i integralnych praw. Tylko taka
koncepcja jest bowiem w stanie zagwarantować dostęp do dóbr i wartości,
bez których nie ma pełnego rozwoju osoby ludzkiej. Spróbujmy nieco
przybliżyć ten problem.
Wspomniano w poprzednim punkcie, że problem koncepcji
praw człowieka wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem podstawy i racji
usprawiedliwiającej prawa należne osobie, a więc z zagadnieniem tzw. podstawy normatywnej tych praw. Otóż, katolicka nauka społeczna w dzisiejszym społeczeństwie globalnym wyprowadza prawa człowieka już nie
tyle z ogólnie pojętej natury ludzkiej, ale z godności osoby. Oznacza to,
że wartość osoby jest źródłem, a jednocześnie najgłębszym uzasadnieniem przysługujących człowiekowi uprawnień. Bardzo znamienne jest
Por. tamże.
Por. F. Mazurek, Od mit
mitów do renesansu praw społecznych
łłecznych
ecznych cz
człłowieka
łowieka,
owieka, „Cz
„ łowiek w kulturze.
Pismo poświęcone ﬁlozoﬁi i kulturze” 11(1999), s. 107.
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Oczywiście z zarzutami tymi można polemizować, przytaczając argumenty przeciwne, a mianowicie, że wszystkie prawa zawierają elementy negatywne i pozytywne; że prawa społeczne nie są programem polityki społecznej, a odwrotnie: to właśnie ta polityka opiera się o owe prawa; błędem metodologicznym jest szukanie podstaw tych praw poza
człowiekiem itp.40.
Spór o prawa człowieka to zatem także spór o katalog praw w sensie
dyskusji na temat ważności poszczególnych ich kategorii. Punkt ciężkości
tego sporu leży na linii dyskusji, czy ważniejsze są prawa wolnościowe czy
też prawa społeczne; czy w ogóle należy mówić o ważności jakiejś kategorii praw, czy nie są one tak samo ważne? Można zatem powiedzieć, że
wprawdzie konfrontacje ideologiczne dobiegły końca, ale nie znikły różne
koncepcje ﬁlozoﬁczne praw społecznych, ich statusu prawnego i relacji do
praw wolnościowych, chociaż faktem jest, że koncepcja uniwersalności,
niepodzielności, współzależności i wzajemnego powiązania wszystkich
praw osoby ludzkiej staje się coraz szerzej akceptowana41.
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w tej materii stwierdzenie Jana XXIII: „każdy człowiek jest osobą, to znaczy istotą obdarzoną rozumem i wolną wolą, wskutek czego ma prawa
i obowiązki, wypływające bezpośrednio i równocześnie z własnej natury”42
oraz wypowiedź Jana Pawła II, że „bezpośrednim źródłem praw ludzkich
jest właśnie godność ludzkiej osoby”43.
Wypowiedzi te kryją w sobie dwie istotne prawdy. Z jednej strony przypominają, że w świetle nauczania społecznego Kościoła, jednostce ludzkiej, niezależnie od jakichkolwiek różnic, przysługują określone uprawnienia narzucające się z siłą oczywistości aksjologiczno-normatywnej,
jako nienaruszalne i niezbywalne prawa, z drugiej zaś – iż ich najgłębsze
uzasadnienie dokonuje się w oparciu o najwyższą wartość osoby, określaną
pojęciem nadprzyrodzonej godności osoby. Ten drugi wniosek jest dla
naszych przemyśleń szczególnie istotny. Oznacza on, że w świetle katolickiej
nauki społecznej owa podstawa normatywna będąca źródłem i uzasadnieniem praw człowieka „tkwi” w najgłębszej tajemnicy ludzkiego bytu i jest
nią godność osoby. W tak rozumianej godności, jako podstawie normatywnej, ujawnia się specyﬁka chrześcijańskiej interpretacji. Wiadomo
bowiem, że wiele koncepcji praw człowieka tę podstawę wiąże z samym
człowiekiem, jego naturą i człowieczeństwem. Żadne jednak z tych ujęć tak
głęboko nie interpretuje ludzkiej natury, tzn. nie interpretuje jej w sferze
nadprzyrodzonej godności osoby. Tylko katolicka nauka społeczna ujmuje wartość człowieka nie tylko w sferze naturalnej, ale przede wszystkim
w płaszczyźnie nadprzyrodzonej, tzn. wartość osoby określana jest jej pochodzeniem od Boga, podobieństwem do Niego, a także faktem Wcielenia
i Odkupienia. Myśl społeczna Kościoła mówi zatem o nadprzyrodzonej
godności osoby jako podstawie normatywnej określonych praw należnych
człowiekowi.
Taka interpretacja podstawy normatywnej praw człowieka rzutuje ostatecznie na samą ich koncepcję jako specyﬁczną dla katolickiej nauki społecznej. Wspomniano już, że zagadnienie podstawy normatywnej,
a więc rozstrzygnięcie, jakim normom zawdzięczają one swoje istnienie,
stoi w ścisłej zależności z samą koncepcją praw człowieka. Katolicka nauka
społeczna twierdzi, że najgłębsze uzasadnienie praw człowieka dokonuje się
w oparciu o najwyższą wartość osoby określanej pojęciem godności osobowej.
Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”
terris”, dz. cyt., nr 9.
Jan Paweł II, Wolność religijna podstaw
podstawą praw ludzkich. Or
Orędzie do Sekretarza Generalnego ONZ (2 XII 1978),
w: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne
łłeczne
eczne 1978-1979
1978-1979,, wybór tekstów B. Różycka, P. Nitecki, t. 2,
Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1982, s. 52.
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Tak rozumiana podstawa określa chrześcijańską koncepcję praw człowieka
jako koncepcję absolutnych praw. Wynika to z faktu, że godność osoby, jako
podstawa normatywna, nie jest wynikiem umowy społecznej, historycznego
rozwoju sił wytwórczych i stosunków społecznych, czy stanowienia władzy.
Stąd też, przysługujące człowiekowi prawa są prawami, których istnienie
także nie zależy od ustanowienia jakiejkolwiek władzy czy społeczeństwa.
W tym właśnie wyraża się koncepcja absolutnych praw człowieka44. Pojęcie
absolutności w chrześcijańskiej koncepcji praw człowieka oznacza zatem,
że przysługujące osobie uprawnienia są nienaruszalne i niezbywalne, i przysługują bez wyjątku wszystkim, a ich najgłębszym usprawiedliwieniem jest
godność osoby ludzkiej.
Godność osoby ludzkiej jest bezpośrednim wyznacznikiem nie tylko koncepcji absolutnych praw człowieka, ale także koncepcji integralnych
praw. Wspomniano wcześniej, że we współczesnej dyskusji wymienia się
trzy generacje praw człowieka: wolnościowe, społeczne i solidarnościowe.
Każda z tych grup odznacza się własną specyﬁką treściową. I tak: prawa
wolnościowe są niejako zbiorem szczegółowych wolności, które przysługują
człowiekowi w różnych płaszczyznach. Z kolei prawa społeczne to zbiór
wymagań, jakie człowiek może stawiać społeczności, aby ta zapewniła mu
środki niezbędne do prowadzenia życia godnego i prawdziwie ludzkiego.
Przedmiotem tych praw są sprawy społeczne, gospodarcze i kulturowe.
Wreszcie prawa solidarnościowe, podobnie jak prawa społeczne, stoją
w służbie określonych wartości i dóbr człowieka, które są mu należne ze
względu na jego godność. Są to te prawa, które – jak żadne inne – wymagają
solidarnej współpracy całego społeczeństwa światowego, ponieważ tylko
w tej współpracy mogą być gwarantowane osobie45.
Przypomniana w syntetycznym ujęciu przedmiotowa treść wolnościowych, społecznych i solidarnościowych praw człowieka wskazuje, że
każda z tych grup odznacza się własną specyﬁczną treścią. I chociaż katolicka nauka społeczna przyjmuje podział wszystkich praw na te trzy generacje,
to jednak w swej koncepcji podkreśla i akcentuje ich jedność i integralność.
Nierozerwalna jedność oznacza w praktyce, że są one niepodzielne i tak
samo ważne. W ten sposób można mówić, że katolicka nauka społeczna
głosi tzw. koncepcję integralnych praw. Integralność oznacza nierozerwalną
jedność wszystkich praw należnych osobie46.
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Tak rozumiana integralność, podobnie jak wcześniej zaakcentowana absolutność, stoi w ścisłej relacji z godnością osoby. W ujęciu katolickiej nauki społecznej prawa człowieka z jednej strony wynikają z godności
osoby, z drugiej – tę godność chronią i zabezpieczają. Oba elementy – tzn.
zarówno wynikanie praw z godności, jak jej zabezpieczenie – mają wpływ
na integralność samej koncepcji tych praw. Przede wszystkim, za ich
integralnością przemawia wynikanie z godności człowieka. F. Mazurek
twierdzi:
„Godność człowieka jest niepodzielna. Nauka o prawach człowieka,
która uznaje, że wypływają one z godności ludzkiej musi uznać, że
tworzą one jedność, mimo zachodzących między nimi różnic, że są
niepodzielne”47.

Godność człowieka jako osoby, a więc istoty żyjącej w świecie wielorakich i różnorodnych wartości, domaga się przynależności osobie wszystkich praw, a tym samym ich jedności, niepodzielności i integralności.
Innym wyznacznikiem, przemawiającym za koncepcją integralnych
praw człowieka, jest ich funkcja, która także ściśle wiąże się z pojęciem
godności osoby. Zasadniczą funkcją tych praw jest ochrona i zabezpieczenie godności każdego człowieka we współczesnej mu rzeczywistości polityczno-społeczno-gospodarczo-kulturowej. Zabezpieczenie zaś godności
człowieka może i faktycznie dokonuje się poprzez zapewnienie wszystkich praw: wolnościowych, społecznych, solidarnościowych. Trudno bowiem mówić o ochronie człowieka w jego godności bez np. odpowiedniej
egzystencji, bez posiadania pracy będącej źródłem utrzymania człowieka,
bez własności będącej podstawą bytu, bez dostępu do dóbr kultury, tzn.
bez zagwarantowania człowiekowi praw społecznych i solidarnościowych.
Jest to o tyle istotne, że niejednokrotnie we współczesnej rzeczywistości
uważa się, że jedynie prawa wolnościowe służą zabezpieczeniu godności
osobowej człowieka. Tymczasem pełna jej ochrona domaga się zagwarantowania człowiekowi wszystkich bez wyjątku praw. Stąd też katolicka nauka
społeczna głosi koncepcję integralnych praw człowieka. Pojęcie to oznacza,
że ze względu na wynikanie praw z godności i ze względu na jej ochronę,
wszystkie prawa muszą być osobie gwarantowane. Wspólnotowość bowiem
praw daje człowiekowi pełne poszanowanie jego godności.
47

Tamże, s. 7.
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Wnioski końcowe
1. Prawa człowieka stanowią w dzisiejszym globalnym społeczeństwie niejako własność powszechną. Wynika to między innymi z faktu, że
są one nieodzowne dla pełnego rozwoju człowieka. Rozwój dokonuje się
bowiem tylko i wyłącznie poprzez zaangażowanie w świat wartości. Prawa
człowieka zaś to prawa do dóbr i wartości.
2. We współczesnym społeczeństwie globalnym istnieje jednak spór
o samą koncepcję praw człowieka, a to ma istotne znaczenie dla rozwoju
człowieka. Nie każda bowiem koncepcja jest w stanie zagwarantować nieodzowne warunki rozwoju osoby ludzkiej. Spór dotyczy podstawy normatywnej tychże praw. Ta podstawa wyznacza bowiem samą ich koncepcję.
3. W świetle katolickiej nauki społecznej tylko koncepcja absolutnych i integralnych praw jest w stanie zabezpieczyć wszystkie wartości
i dobra konieczne dla pełnego rozwoju osoby ludzkiej.
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Godność osoby wyznacza zatem specyﬁczną koncepcję praw
człowieka. W świetle katolickiej nauki społecznej jest to koncepcja absolutnych i integralnych praw. Raz jeszcze powtórzmy, że jest to koncepcja, która wynika z najwyższej wartości człowieka, jaką jest jego osobowa godność. I tylko taka koncepcja jest w stanie stworzyć autentyczne
warunki rozwoju osoby ludzkiej. Tylko bowiem taka koncepcja zapewnia
każdemu bez wyjątku człowiekowi dostęp do wszystkich dóbr i wartości
nieodzownych dla całościowego jego rozwoju. Rozwój każdego człowieka
i całego człowieka dokonuje się bowiem tylko i wyłącznie w przestrzeni
wielorakich i różnorodnych dóbr i wartości.
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Prawa człowieka
w pespektywie wartości
etyczno-społecznych
Uroczysta proklamacja praw człowieka przed sześćdziesięciu laty
przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest niewątpliwie kamieniem
milowym w uznaniu uniwersalnych i niezbywalnych praw człowieka. Nie
oznacza ona jednak zakończenia długiego okresu zmagań w tym zakresie.
Z jednej strony bowiem prawa człowieka aż do dnia dzisiejszego są permanentnie łamane w wielu regionach świata, z drugiej zaś dzielą one los innych idei w tym, że wszyscy się na nie powołują i że rzadko kiedy pojawiają się głosy nawołujące wprost do ich odrzucenia. Nie przeszkadza to jednak w relatywizacji praw człowieka, ich ideologizacji, a także w wykorzystywaniu ich do wszelkich możliwych interesów, niekiedy odległych od samej
idei tychże praw. Dlatego solidna etyczna interpretacja i uzasadnienie praw
człowieka jawi się jako potrzeba chwili1. Niniejsze studium chce być niewielkim przyczynkiem w tym zakresie.
Warto, w pierwszej kolejności, poczynić kilka uwag natury historycznej. W długim – i chyba jeszcze nieskończonym – procesie „odkrywania” praw człowieka każda deklaracja tychże praw miała swoją ideową prahistorię. Każda instytucjonalizacja powszechnie obowiązujących
i nienaruszalnych praw tworzy pewnego rodzaju zwornik dla nowych
duchowych kierunków. Przemianom instytucjonalnym z reguły towarzyszą
przemiany ideowe. Prawo podąża za etosem. Tym można wytłumaczyć
dające się uchwycić różnice w rozłożeniu akcentów w poszczególnych deklaracjach. W nich ujawniają się wielorakie prądy duchowe. Do
1
Spośród ogromnego zasobu literatury dotyczącej praw człowieka warto przywołać następujące: O. Kimminich,
Menschenrechte. Versagen und Hoffnung
Hoffnung, München-Wien 1973; K. Hilpert, Die Menschenrechte. Geschichte,
Theologie, Aktualit
Aktualitätt, Düsseldorf 1991; G. Putz, Christentum und Menschenrechte, Innsbruck-Wien 19922.
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wyraźnych religijnych tradycji judaizmu i chrześcijaństwa nawiązuje zredagowana przez Thomasa Jeffersona Deklaracja Niepodleg
Niepodległości
śści Stanów Zjednoczonych z 4 lipca 1776 r. Świadczą o tym następujące zdania:
„Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie
stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność
i swoboda ubiegania się o szczęście”2.

W opozycji do tego ujęcia będą deklaracje praw człowieka nawiązujące do
sekularystycznego myślenia Oświecenia i ukierunkowane na Rewolucję
Francuską.
W dalszej części niniejszego studium będzie chodziło o systematyczne pokazanie, że podstawowe prawa muszą być ujmowane w ich
relacji do podstawowych wartości. Przy czym, przyjdzie się jedynie
zatrzymać na trzech punktach odniesienia: stosunku praw człowieka do
etosu sprawiedliwości, do idei solidarności oraz do fundamentalnej zasady
katolickiej nauki społecznej, a więc do zasady personalizmu.

I. Prawa człowieka – a etos sprawiedliwości
Do głównego przedmiotu niniejszego studium, a więc do praw
człowieka, nawiązują nowoczesne teorie sprawiedliwości, takie jak Johna
Rawlsa „sprawiedliwość jako uczciwość (fairness
(
)” oraz Michela Walzersa „sfery sprawiedliwości”. W obu projektach sprawiedliwość odgrywa
centralną rolę. Warto jednak skierować najpierw uwagę na traktat De iure
et iustitia, który św. Tomasz z Akwinu zawarł w Sumie Teologicznej (secunda
secundae). Jest on próbą odczytania, w jaki sposób ten wielki średniowieczny
ﬁlozof i teolog postrzega wzajemne przyporządkowania moralności,
sprawiedliwości i prawa. Można oczekiwać, że reﬂeksja ta będzie pomocna w określeniu współzależności praw człowieka i etycznego postrzegania
wartości.
Św. Tomasz z Akwinu deﬁniuje sprawiedliwość jako „habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit”3.
Sprawiedliwość jawi się więc jako zasadnicza postawa, która nadaje ludzkiej
2
Deklaracja Niepodleg
Niepodległło
łości
ci złożona 4 lipca 1776 roku przez przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki
na Generalnym Kongresie. Tekst polski: A. Bartnicki, K. Michałek, I. Rusinowa, Encyklopedia Historii Stanów
Zjednoczonych Ameryki
Ameryki, Wydawnictwo Egras Morex, Warszawa 1992, s. 67-68.
3
S.Th. II- II, q. 58, a. 1.
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4
S.Th. II-II, q. 58, a. 12: „…magnanimitas, in quantum supervenit iustitiae, auget eus bonitatem. Quae tamen
sine iustitia nec virtutis rationem haberet”.
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woli stałość, aby oddać drugiemu to, co mu się słusznie należy, w tym, co
on może uznać jako własne uprawnienie. Implikuje to dwie kwestie. Po
pierwsze, sprawiedliwość jawi się jako moralna siła, by uznać status prawny
drugiego, wyjaśnić wzajemne odniesienia prawne, a także by nadać prawu
obowiązywalność. Z drugiej strony, sprawiedliwość staje się miarą dla prawa, i to zarówno dla prawodawstwa, jak i praktyki orzecznictwa. Prawo
otrzymuje swoją etyczną legitymizację przez to, że jawi się jako prawo
sprawiedliwe.
Unicuique ius suum tribuere – ta tomistyczna reguła dotyczy wszelkich
form prawa i wszelkich stosunków prawnych. Dotyczy również stosunków
prawnych obywateli między sobą, roszczeń, które wysuwa jednostka wobec
wspólnoty politycznej, a także roszczeń państwa w stosunku do jednostki.
Jeśli odniesie się to wszystko do praw człowieka, prowadzi to do trzech
stwierdzeń:
Po pierwsze, uznanie praw człowieka nie jest jakimś dowodem łaski
czy podarkiem, który okazuje się pojedynczemu człowiekowi. Państwo czy
współobywatel jest mu to winien, nie ze względu na jego status obywatelski czy pozycję społeczną, nie z powodu umowy, porozumienia czy pozytywnego sformułowania praw człowieka w tekście Konstytucji, nie z powodu
zdolności czy przymiotów jednostki, ale jedynie ze względu na jego status
człowieka i powiązaną z tym osobową godność. Gdy św. Tomasz wyjaśnia,
że w sprawiedliwości nie daje się drugiemu czegoś ze siebie, lecz właśnie
„to, co jego”, a więc to, co drugiemu jest się dłużnym (debitum), ma na myśli
to samo w stosunku do praw człowieka.
Po wtóre, prawa człowieka odnoszą się do wszystkich wyżej
określonych relacji prawnych, w sposób szczególny wpływają na pozycję
prawną jednostki w stosunku do politycznej wspólnoty państwa. Dotyczy
to zwłaszcza kształtu jednostkowych praw wolnościowych, które państwo
w swoich granicach określa i do których równocześnie jako gwarant wolności się zobowiązuje. Oprócz tego znajdują one swoje odbicie w kształcie
politycznych reguł współdziałania, które czynią jednostkę
jednostk aktywnym
podmiotem społecznych i politycznych procesów. W końcu decydują one
o formie tzw. społecznych praw podstawowych, które ostatecznie są odbiciem celów państwa i znaczenia działań państwa.
Po trzecie, sprawiedliwość dla św. Tomasza z Akwinu jest rodzajem
cnoty bazowej. Jeśli jej zabraknie, inne cnoty, takie jak: wielkoduszność,
hojność, miłosierdzie itd. tracą swoje znaczenie dla ludzkiego współżycia4.
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Gdy jednak połączą się one z fundamentalną cnotą sprawiedliwości i na niej
budują, społeczeństwo może się w pełni rozwijać. Jednak sprawiedliwość
dla samej siebie nie wystarcza. Sama w sobie może być gwarantem zimnego i okrutnego społeczeństwa. Tomasz wyjaśnia tę kwestię
w swoim Komentarzu do Ewangelii śśw. Mateusza w kontekście rozważań
dotyczących Błogosławieństw. Tekst „Błogosławieni, którzy pragną i łakną
sprawiedliwości…, błogosławieni miłosierni”, konkluduje stwierdzeniem:
„Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. Miłosierdzie bez
sprawiedliwości jest matką rozwiązłości”5. Z tym łączą się inne wypowiedzi
dotyczące stosunku sprawiedliwości z pozostałymi moralnymi postawami
i zachowaniami. Tym samym pośrednio został wyrażony stosunek między
prawem z jednej strony, a innymi formami osobowych odniesień, które nie
podpadają pod prawo – z drugiej. Tylko wymagania sprawiedliwości dają
się, według Akwinaty, przeobrazić i następnie przełożyć w prawo. Wszystkie
pozostałe cnoty jawią się jako conditio sine qua non ludzkiego społeczeństwa.
One są mu potrzebne, lecz nie są jego wystarczającym warunkiem. Może to
zilustrować klasyczny przykład. Prawo rodziców do wychowania własnych
dzieci jest istotnym prawem fundamentalnym, nienaruszalnym i niezbywalnym. Musi jednak ono spotkać się z chęciami i umiejętnościami rodziców,
aby tę prawnie zagwarantowaną przestrzeń zapełnić życiem. Potrzeba
bliskości i pełnego miłości otwarcia rodziców, aby dzieci doświadczyły
tego bezpieczeństwa. Dotyczy to także praw podstawowych: są one fundamentem ludzkiego społeczeństwa, lecz nie jego urzeczywistnieniem. Aby to
miało miejsce, każda wspólnota zdana jest na etos swoich członków, którego
nie można rozporządzić prawnie.

II. Prawa człowieka – a idea solidarności
W Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes Ojcowie Soboru
Watykańskiego II deﬁniują dobro wspólne jako:
„sumę tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź
to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej
osiągnąć ich własną doskonałość”6.
5
Super Matthaeum V, 7 (Mariaeti Ausg. Nr. 439): „Quia iustititia sine misericordia crudelitas est, misericordia sine
iustitia mater est dissolutionis. Et ideo oportet quod utrumque coniugatur…”.
6
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
wiecie wsp
współ
ółczesnym „Gaudium et spes”
ółczesnym
(7 grudnia 1965), nr 26.
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Por. Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” (30 grudnia 1987), nr 38n.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska …, dz. cyt., nr 27.
9
Por. J. Isensee, Solidaritä
Solidarit t – sozialethische Substanz eines Blankettbegriffs, w: E. Dassmann, O. Diepenheuer,
M. Heinze, Solidaritä
Solidarit t in Knappheit
Knappheit, Berlin 1998, s. 97-128, 103.
7
8
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To dobro wspólne, jak dodaje tekst, musi otrzymać światowy wymiar.
Jednym z kluczowych warunków, by to ogólne dobro było osiągalne czy to
w poszczególnych wspólnotach, czy też w wymiarze światowym, jest uznanie praw człowieka. Drogą do zabezpieczenia praw człowieka, a tym samym niezbędnym krokiem do bonum commune jest solidarność.. T
Tę zależność
postawił papież Jan Paweł II w centrum swojej encykliki Sollicitudo rei socialis. Dzięki mocy płynącej z solidarności jest możliwe przezwyciężenie
społecznych rozłamów oraz rozłamów w wymiarze globalnym między pierwszym, drugim i trzecim światem7.
Solidarność oznacza dosłownie, że jesteśmy świadomi sami siebie, że
razem z innymi ludźmi stoimy na tej samej ziemi (solidum), że razem z drugimi – stosując inny obraz – płyniemy w tej samej łodzi. Solidarność, dalej,
oznacza, że my dzięki tej wiedzy o wzajemnej przynależności działamy
moralnie. Solidarność przejawia się w tym, że potraﬁmy w dosłownym
tego słowa znaczeniu postawić się w położeniu innych, że się za drugimi
wstawiamy w sytuacji niebezpieczeństwa i w przypadku łamania praw.
Przy tym, z solidarnością łączy się moralny wymóg, który dotyczy nie tylko
członków danej grupy czy członków narodu. „Zwłaszcza w naszych czasach – stwierdził Sobór – występuje nagląca potrzeba, abyśmy stawali się
bliźnimi absolutnie każdego człowieka i czynnie pomagali mu”8.
Solidarność jest drogą do uznania i wcielenia w życie praw człowieka.
Gdy Jan Paweł II solidaryzował się publicznie z pewną amerykańską kobietą,
która oczekiwała na wykonanie kary śmierci w jednym z więzień w Teksasie,
był to nie tylko gest moralnego wsparcia, ale także oskarżenie przeciwko niesprawiedliwości kary śmierci, która z punktu widzenia Papieża jest
nie do pogodzenia z godnością człowieka. I gdy w tych latach wielu katolików solidaryzuje się ze swoimi braćmi i siostrami w Chinach, oznacza to
coś więcej niż tylko „współczucie” z tymi, którzy swoje świadectwo wiary
okupują dyskryminacją i więzieniem. Jest to także odwołanie się do podstawowego prawa, jakim jest prawo do wolności religijnej.
Przykłady te pokazują, że solidarność nie poprzestaje jedynie na
wzajemnych odniesieniach, lecz jest ukierunkowana na trwałe i wyrażone
w prawie zmiany. Solidarność poszukuje – jak określił to jeden z niemieckich profesorów prawa konstytucyjnego – daleko idącego wyrażenia w normach i strukturach9. Solidarność jest jedną z zasad prawa.
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Warto w tym miejscu uczynić krótką reﬂeksję historyczną. Prawa człowieka zostały wywalczone w ostatnich 200 latach naszej historii, gdy ludzie poczuli się solidarni. Obywatelski ruch wolnościowy
przy końcu XVIII wieku i początku XIX wieku był wyrazem solidarności
nowopowstających warstw społecznych przeciw absolutnemu księstwu
w celu zagwarantowania sobie praw wolnościowych i umieszczenia ich
w konstytucjach. To wszystko dotyczy także ruchów wolnościowych, które
domagały się prawa wyborczego obywateli. Ruch robotniczy z XIX i XX
wieku aż pod polską „Solidarność” jest właśnie wyrazem solidarności,
mającej na celu zagwarantowanie wolności stowarzyszeń i spełnienie
żądania robotników dotyczącego równego traktowania ich pośród innych
członków nowoczesnego społeczeństwa. Warto w tym kontekście wymienić
amerykański ruch na rzecz praw obywatelskich, o którym niektórzy mówią,
że osiągnął swój cel dopiero po wyborze Baracka Obamy na Prezydenta
Stanów Zjednoczonych. W ten ruch na rzecz praw człowieka wpisują się
także nurty feministyczne, które miały na celu wzrost równouprawnienia
kobiet w świadomości społecznej.
Solidarność jest drogą, jest moralną siłą w walce o uznanie praw
człowieka. Tam, gdzie prawa człowieka zostały urzeczywistnione, tam
występowała uniwersalna solidarność. Prawa człowieka są wyrazem tego, że
jesteśmy ze wszystkimi solidarnie związani, że łączy nas ta sama godność,
to samo Boże podobieństwo i ta sama obietnica dziecięctwa Bożego. Soborowa Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes umacnia tę koncepcję,
gdy stwierdza:
„Ponieważ wszyscy ludzie, obdarzeni rozumną duszą i stworzeni na
obraz Boga, mają tę samą naturę i to samo pochodzenie, i odkupieni
przez Chrystusa korzystają z tego samego powołania i przeznaczenia Bożego, powinna być uznawana podstawowa równość wszystkich”10.

III. Prawa człowieka – a zasada personalizmu
Na pytanie o kryterium, w oparciu o które należy kształtować życie
społeczne i instytucjonalizować takie społeczne dziedziny jak: gospodarka,
służba zdrowia, szkolnictwo, sport, rodzina, w nauce społecznej Kościoła
10

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska…, dz. cyt., nr 29.
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„Zasadą bowiem, podmiotem i celem wszystkich instytucji
społecznych jest i powinna być osoba ludzka” (Principium, subiectum
et ﬁnis est et esse debet persona humana)11.

Aby zrozumieć zasięg znaczenia tego stwierdzenia, że oto wszystkie
społeczne instytucje muszą przyczyniać się do rozwoju człowieka, należy
poddać analizie poszczególne wymiary ludzkiej egzystencji. Nie można
bowiem mówić o znaczeniu normatywnym koncepcji człowieka, bez jasnej
wizji tego, co oznacza osobowa egzystencja człowieka.
Jakie są więc te wymiary ludzkiej egzystencji, które domagają się
rozwoju? Oczywiście w pierwszej kolejności chodzi o cielesność człowieka
i związane z nią podstawowe potrzeby: pokarmu, mieszkania, zdrowia.
Chodzi o rozwój jego ﬁzycznych sił i dobrze rozumianej kultury cielesnej.
Chrześcijaństwo ma zasadniczo pozytywną wizję ludzkiej cielesności.
Potwierdzają to na przykład słowa Apostoła, gdy stwierdza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego (...)?” (1 Kor 6, 19).
Równolegle z ludzką cielesnością należy widzieć duchową strukturę
człowieka. Człowiek wyróżnia się od innych stworzeń przez to, że jest
w stanie przy pomocy własnego rozumu coraz bardziej ogarnąć siebie, innych i otaczający go świat, że jest w stanie przyswoić sobie duchowe tradycje
poprzednich pokoleń i poszerzać własne horyzonty myślenia. Ileż musimy
sobie zadać trudu, aby zapewnić duchowy rozwój naszych dzieci!
Do istoty człowieka należy także jego płciowość. Jednym z kluczowych wyzwań człowieka jest troska o nią i wyrażenie jej w relacji
międzyosobowej. Mówimy o człowieku jako ens sociale i rozumiemy przez to
konstytutywne ukierunkowanie na wspólnotę i potrzebę wspólnoty. To ukierunkowanie na innych nie może skarłowacieć. Domaga się ono społecznych
kompetencji w najszerszym tego słowa znaczeniu. Od nich zależą nie tylko
szanse zawodowe, są one także warunkiem udanego ludzkiego życia.
11
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jest tylko jedna odpowiedź: różnorodne podsystemy życia społecznego
winny być tak zorganizowane i prawnie zinstytucjonalizowane, aby nie
były przeszkodą dla człowieka w jego rozwoju, a wręcz przeciwnie, by mu
go umożliwiały. Żadna społeczna struktura czy forma nie istnieje dla niej
samej. Celem jej jest tylko człowiek jako osoba. Sobór wyraził to przekonanie w klasycznej formule:

Prawa człowieka w perspektywie wartości etyczno-społecznych

W nawiązaniu do tego, do cech właściwych człowiekowi należy
zaliczyć także samotność. Słynny ﬁlozof religii Romano Guardini pisał
w tym kontekście, że wspólnota, która nie kieruje się szacunkiem wobec
tajemnicy osoby, staje się niegodna i jednocześnie słaba. Chrześcijańska
wizja życia wspólnotowego nie prowadzi nigdy do utraty podmiotowości
osoby czy to przez nią samą czy przez innych. Ostatecznie także małżeństwo jest „samotnością we dwoje”. Wewnętrzna tożsamość osoby nie może
nigdy zostać pogwałcona, także we wspólnocie Kościoła. W przeciwnym
razie Kościół stałby się sektą12. Wymiar ten, dotykający wnętrza osoby,
wymaga troski i rozwoju.
Jednym z istotnych wyznaczników opisujących człowieka,
przez niektórych nawet utożsamianym z jego istotą, jest jego moralna
podmiotowość. Dzięki wolnej woli i rozumowi, a więc zdolności do decydowania i rozróżniania, człowiek jest zdolny odróżniać dobro od zła i zwrócić się własnym myśleniem i działaniem ku temu, co jego rozum odczytuje
jako dobro. Bycie i stawanie się samodzielnym podmiotem moralności jawi
się dla człowieka jako zadanie na całe życie.
W końcu, do wyznaczników conditio humana należy także zdolność
do transcendencji. Człowiek jest zdolny na stałe odnieść swoje życie ku
ostatecznemu „ukierunkowaniu”. Poszukuje on prawdy o własnym „skąd”,
własnym „dokąd” oraz własnym „po co?”.

∗ ∗ ∗
Z tymi wymiarami ludzkiego istnienia łączą się określone potrzeby
związane z ludzkim rozwojem, które możemy w ich całości określić jako
„osobisty rozwój człowieka”. Rozwój własnych potencjalności jest przede
wszystkim zadaniem samego człowieka. Doświadcza on w tym wieloaspektowego wsparcia ze strony innych, ale ostatecznie to od niego zależy,
czy własne talenty zakopie, czy je będzie rozwijał, co przyczyni się do pełni
jego osobowości. Osobisty rozwój domaga się jednak wolności i tym samym
dochodzimy do roli państwa i prawa. Jak już wyżej wskazano, wszystkie
instytucje społeczne winny być ukierunkowane na ludzką osobę i jej szanse
rozwoju. Oznacza to w pierwszej kolejności, że społeczeństwo potrzebuje porządku opartego na wolności. Ten wolnościowy porządek społeczny
urzeczywistnia się w gruncie rzeczy dzięki zapewnieniu prawa do wolności
osobistej.
12
Por. R. Guardini, Vom Sinn der Kirche. FFünf Vortr
Vorträäge
äge, Mainz 1923, s. 76; tenże, Vom Geist der Liturgie, Freiburg
i. Br. 195318, s. 52n.
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Dlatego nie możemy czuć się zaskoczeni, że w deklaracjach praw
człowieka i w wielu konstytucjach nowożytnych państw prawa jednostkowe
interpretowane są właśnie w sposób odpowiadający wyżej nakreślonym
wymiarom ludzkiej egzystencji. Wolność religijna otwiera dla homo religiosus przestrzenie rozwoju. Wolność sumienia jest warunkiem ku temu,
że człowiek odnajdzie się w egzystencji, za którą ponosi odpowiedzialność.
Nienaruszalność mieszkania, tajemnica korespondencji i telefonów,
pozwalają człowiekowi zabezpieczyć własną sferę intymności. Wolność
komunikowania się, wolność zakładania stowarzyszeń i związków, umożliwiają z kolei rozwinąć własne uspołecznienie. Wolność przekonań i wolność
wyboru w obrębie systemu szkolnego stoi w służbie rozwoju duchowych
potencjalności człowieka. Prawo do życia i ﬁzycznej nienaruszalności odnosi
się do struktury cielesnej człowieka. Prawo do wolnego wyboru małżonka,
a także wydanie na świat potomstwa służy rozwojowi seksualnemu człowieka. Prawa człowieka rozumiane jako podstawowe prawa wolnościowe stoją
zatem w korelacji do fundamentalnych wymiarów człowieka. Należą one do
istotowego jądra każdej wspólnoty opartej na prawie. Gwarantują nie tylko wolny rozwój człowieka, ale także wolnościowy rozkwit kultury danego
kraju.
Odnośnie do praw wolnościowych i samego pojęcia wolności w społeczeństwach, które zaznały doświadczeń totalitaryzmu, występuje daleko
idący konsens. Jednakże, tym, co nasze wolnościowe społeczeństwa
musi poruszyć, jest troska o potencjał moralny pojedynczych członków
społeczeństwa i grup społecznych, który pozwoli im wykorzystać prawnie
zabezpieczoną wolność do odpowiedzialnego kształtowania życia indywidualnego i społecznego.

prof. dr Alois Baumgartner
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Prawa dziecka
w historii wychowania
„Prawa dziecka” to pojęcie XX-wieczne, zapisane w Deklaracji Genewskiej z 1924 r. i uznane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
a także w statutach agencji i organizacji międzynarodowych, których
działalność ma na celu dobro dziecka. Osobna Deklaracja i Konwencja
Praw Dziecka zostały uchwalone przez ONZ dopiero w 1989 r.
Jak z tego wynika, niemożliwym jest mówienie o prawach dziecka
w takim, jak powyższe znaczeniu we wcześniejszym okresie – tym, którym
przede wszystkim zajmuje się historia wychowania. Można natomiast
mówić o prawach dziecka w sensie bardziej ogólnym, potocznym, bowiem
z czasem jakieś regulacje – obyczajowe, ale także prawne – zaczęły w tej
mierze obowiązywać.
Obecnie istnieje cały katalog praw przyznanych dziecku, spośród
których moim zdaniem podstawowe to: prawo do życia, prawo dziecka do
rodziny i do wychowania przez rodziców naturalnych, wolność od przemocy ﬁzycznej, wyzysku i okrucieństwa.
Jak wyglądała wcześniej realizacja tych praw – przyznanych oﬁcjalnie dziecku dopiero w XX wieku? Mówi nam o tym historia wychowania,
do której ustaleń się odwołuję1.
1
W niniejszym artykule wykorzystałem następujące publikacje: Ph. Ariès, Historia dzieci
dzieciństwa: dziecko i rodzina
w dawnych czasach, tłum. M. Ochab, Wydawnictwo „Marabut”, Gdańsk 1995; M. Balcerek, Prawa dziecka
dziecka, PWN,
Warszawa 1986; Historia żżycia
ycia prywatnego
prywatnego,, red. t. 1-5 Ph. Ariès, G. Duby, tłum. K. Arustowicz, M. Rostworowska,
Zak ad Narodowy im. Ossolińskich,
Zakł
skich, Wroc
Wrocław 1998; W. Jaeger, Paideia,
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Okrucie stwo w nowo
nowożżżytnej
ytnej Europie
Europie,,
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I. Prawo do życia
Historia wychowania rozpoczyna swoją narrację zazwyczaj od starożytnych Grecji i Rzymu. Omawia m.in. zwyczaje związane z przyjściem na
świat dziecka, co było dla rodziny momentem uroczystym. W Grecji, jeżeli
ojciec decydował się uznać dziecko i przyjąć je do rodziny, odbywała się
rodzinna uroczystość, zwana amphidromia, w trakcie której ojciec oﬁcjalnie
uznawał dziecko i przyjmował je do rodziny przez podniesienie go z ziemi.
Jednak, jeśli ojciec nie przyjmował dziecka, wyrzucano je po prostu
na śmietnik, co na ogół równało się wyrokowi śmierci.
Pozbywano się dzieci głównie ze względów ekonomicznych. W państewkach greckich, przede wszystkim w Sparcie, pozbawiano życia
niemowlęta kalekie i dzieci słabe, jako te, które w przyszłości stałyby się
ciężarem dla państwa. Postępowano więc ze swoiście pojętą racją stanu.
Decyzję o tym, czy dziecko jest wystarczająco silne i dobrze zbudowane, czy
też nie, podejmowała rada starców.
Podobnej selekcji dokonywano także w przypadku dzieci zdrowych
(przeważnie dziewczynek). Warunki gospodarcze Grecji nie mogły zapewnić utrzymania większej liczbie mieszkańców, stąd tendencja do regulacji
nie urodzin lecz zaludnienia. Ograniczano więc liczbę dzieci do dwojga,
rzadko spotyka się w rodzinach troje dzieci, do wyjątków należały rodziny
z dwiema córkami. Kobiety bowiem nie spełniały zadań, które były istotne
dla państwa: nie mogły podjąć się obrony granic oraz nie przedstawiały sobą
wartości jako siła robocza.
Także w starożytnym Rzymie narodziny biologiczne nie musiały
współistnieć z narodzinami społecznymi. Noworodki były przyjmowane do
społeczeństwa dzięki decyzji głowy rodziny. Aborcja i porzucanie dzieci
były znanymi i całkowicie legalnymi praktykami. Były one źle widziane,
ale trwały przez wiele stuleci. Grecy i Rzymianie wiedzieli, że istnieją
społeczności, które wychowują wszystkie narodzone dzieci (np. Egipcjanie,
Żydzi, Germanie), ale przykładu z nich nie brali.
W grę wchodziły także względy majątkowe. Nawet najbogatsi mogli
nie chcieć nowego potomka, jeśli jego narodziny miały wpłynąć na podział
majątku. Zgodnie z prawem narodziny unieważniały istniejący już testament.
Porzucania dzieci nie potępiało ani prawo ani religia, ani moralność
– chociaż porzucenie równało się pozbawieniu ich życia. Zdarzało się dość
rzadko, że ktoś znajdował takie dziecko i je wychowywał, kierując się jednak
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przeważnie względami komercyjnymi, a nie litością. Chodziło o uczynienie
z niego niewolnika lub niewolnicy i sprzedaży za wysoką cenę. W bardzo
rzadkich przypadkach dziecko mogło uzyskać oﬁcjalne uznanie swego wolnego urodzenia. Zdarzyło się to np. żonie cesarza Wespazjana.
Jak już wspomniano, porzucano przeważnie dziewczynki i dzieci
pozamałżeńskie. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w wieku III i IV-tym.
Wreszcie, w 331 roku, cesarz Konstantyn Wielki postanowił, że ojciec, który
porzuca swoje dziecko traci do niego prawo i władzę ojcowską.
Dzieciobójstwo, w tym aborcję, skutecznie zaczęło zwalczać dopiero chrześcijaństwo. Początkowo kary kościelne przewidziane za porzucenie żywego dziecka i za aborcję były bardzo surowe. I tak synod
w Elwirze z ok. 300 r. postanowił, by kobietę, która poddała się sztucznemu
poronieniu dziecka poczętego w związku cudzołożnym, ekskomunikować
do końca życia, nie dając jej możliwości przyjęcia komunii nawet na łożu
śmierci. Dopuściła się bowiem zbrodni podwójnej. Łagodniej potraktował
tę kwestię synod w Ancyrze, który zrezygnował z dożywotniej ekskomuniki
na rzecz dziesięcioletniej pokuty.
Z czasem Kościół wpłynął także na ustawodawstwo państwowe, które
coraz częściej przewidywało sankcje karne za zabójstwo dziecka. Były one
jednak również często nieskuteczne – zwłaszcza w Średniowieczu, wśród
społeczeństw, które niedawno i w sposób bardzo powierzchowny przyjęły
chrześcijaństwo, wśród których żywa była tradycja mówiąca o wszechwładzy
ojca rodziny, decydującego także o życiu i śmierci jej członków. To jeszcze rzymskobarbarzyńskie społeczeństwo było bezlitosne dla dziecka. W niższych warstwach jego los bywał tragiczny. Narodziny dziecka
często zagrażały materialnemu bytowi rodziny, dlatego się ich pozbywano.
Państwowi i kościelni prawodawcy musieli ciągle zwalczać usuwanie ciąży
i zabójstwa nowonarodzonych. Ponadto, wiele dzieci sprzedawano w niewolę
i wykorzystywano, wiele musiało żebrać. Tak było praktycznie przez całe
Średniowiecze.
W Polsce pierwszą kodyﬁkacją praw, uwzględniającą zarówno normy
prawa zwyczajowego, jak i kanonicznego, były statuty Kazimierza Wielkiego.
Statut wiślicki
licki z 1347 r. wprowadzał surowe kary za zabijanie dzieci, także
nieślubnych. Ojcu przysługiwało prawo karcenia dzieci i nadal pozostawał
głową rodziny, której należało się słuchać, ale jego wszechwładza została
poważnie ograniczona, co wyraźnie widać w Statutach litewskich z XVI wieku.
Przedtem dzieci uważano po prostu za mienie ojca, natomiast w Statutach
ojciec przestaje być panem życia i śmierci rodziny, a za dzieciobójstwo grozi
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kara. Inna sprawa, że kara ta była mniejsza, aniżeli za zwykłe zabójstwo, co
wskazuje na fakt, że dziecko było jeszcze inaczej traktowane niż dorosły.
Prawnie była chroniona także kobieta brzemienna i jej nienarodzone
dziecko. Za spowodowanie sztucznego poronienia przewidziana była kara
w wysokości normalnej główszczyzny, albo połowy główszczyzny w wypadku prawa pruskiego. Prawo miejskie zwalniało kobiety brzemienne od
tortur. Do momentu porodu odraczano im karę chłosty i śmierci.

II. Prawo do rodziny i do wychowania przez rodziców naturalnych
Jeżeli dziecko w rodzinie było pożądane, albo chociażby akceptowane,
uroczystości związane z jego przyjściem na świat były często huczne –
i to zarówno w świecie pogańskim, jak i chrześcijańskim, gdzie świętowano
przede wszystkim chrzest dziecka. Wychowywano je zgodnie ze starymi
wzorcami i tradycją – na żywym przykładzie starszych. W pierwszych
latach wychowaniem zajmowała się matka. Ojciec zazwyczaj bliżej nie
interesował się dzieckiem, zajęty życiem publicznym i towarzyskim poza
domem. Wpływ wychowawczy matki, mało znaczącej w życiu rodzinnym
i bez minimum wiedzy pedagogicznej, był niewielki. Gdy dzieci podrosły
– ale tylko chłopcy – zajmował się nimi także ojciec i jego wpływ na synów
mógł być bardziej istotny. Warto również pamiętać, że jakimś rodzajem
opieki, który można by nazwać wychowaniem, objęte były głównie dzieci
elity społecznej – reszta korzystała z jego namiastek.
Już w Starożytności powstały także koncepcje wychowania dziecka
poza rodziną – przez państwo. Taką koncepcję stworzył Platon, wzorując
się na systemie wychowawczym w Sparcie, która zrealizowała tego typu
wychowanie w praktyce. Rolą rodziny było jedynie wydanie na świat
zdrowego potomstwa i opieka nad nim w pierwszym okresie życia. Zgodnie z prawem, dzieci spartańskie były własnością państwa i ich wychowanie należało do państwa.
stwa. Opiek
Opiekę nad wychowaniem dzieci i młodzieży
sprawował specjalny urzędnik – pajdonomos. Mały Spartanin po 7 roku
życia był wcielany do organizacji dziecięco-młodzieżowych, podzielonych na kategorie przypominające skautowskie lub młodzieżowe w państwach totalitarnych typu faszystowskiego lub komunistycznego.
Państwa te zresztą wzorować się będą w pewnej mierze na systemie
spartańskim, kładąc nacisk przede wszystkim na wyrobienie w młodym
pokoleniu przywiązania i posłuszeństwa wobec władzy państwowej i odsunięcie od wpływu rodziny.
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Inną formą wychowywania dzieci poza rodziną, istniejącą zwłaszcza
w Średniowieczu, była oblacja. Oddawano dzieci do klasztoru bardzo
wcześnie, niekiedy po odstawieniu od piersi, a rzeczą normalną było oddawanie dzieci kilkuletnich. Początkowo, dziecko po dojściu do odpowiedniego wieku, mogło zmienić decyzję rodziców, ale z czasem przyjęto, że wola
rodziców zobowiązuje na całe życie i człowiek niezależnie od powołania
musiał w klasztorze pozostać.
Praktyka oddawania dzieci do klasztoru w zamożniejszych sferach była często próbą regulacji stosunków majątkowych. Dla rodziców
ubogich oddanie dziecka do klasztoru stanowiło z kolei próbę uchronienia
go przed nędzą i głodem – miało się tam czym wyżywić, w co ubrać i żyć
z perspektywą osiągnięcia zbawienia.
Dzieci w klasztorach było prawdopodobnie bardzo dużo. Gdy były
w stanie zrozumieć regułę, przyjmowano je deﬁnitywnie do klasztoru.
Zazwyczaj opat powierzał je starszemu mnichowi, który miał obowiązek
wychowania 10 mnichów. Musiał, w porozumieniu z opatem, nauczyć
ich reguły i nad nimi czuwać. Postępowano z dziećmi z umiarkowaniem
i łagodnością w karaniu, co m.in. zalecał św. Benedykt. Mnisi poszli za
nauczaniem Chrystusa, a nie za tradycją rzymskobarbarzyńską – surowego
wychowywania dzieci. Przeciwstawiali się tradycyjnej brutalności nauczycieli i nieznajomości dziecięcej natury.
W prawie kanonicznym instytucja oblacji znana była od IV soboru
toledańskiego z 633 r. Z czasem starano się określić dolną granicę wiekową
– miało to być 10 lub 12 lat. Stopniowo zaczęto także odstępować od zwyczaju oblacji, po raz pierwszy w XI wieku. Ostatecznie oblację zlikwidowano na soborze trydenckim i zakazano przyjmowania do klasztorów
dzieci poniżej 16 roku życia. Jednak nadal zdarzały się przypadki przyjmowania dzieci 8-10-letnich.
Także w późniejszych wiekach wiele dzieci wychowywało się faktycznie poza rodziną, mimo że warunki domowe sprzyjały wychowaniu
we własnym domu. I nie chodzi tu tylko o oddawanie dzieci z rodzin
zamożniejszych w ręce różnego rodzaju, nie zawsze odpowiednich, mamek, nianiek, piastunek i opiekunek, albo o wczesne wysyłanie „za chlebem”
dzieci z rodzin biednych. W XVII i XVIII w. w rodzinach ziemiańskich
panował np. zwyczaj oddawania dziecka na wychowanie poza pielesze
rodzinne – do domów dalszej rodziny czy też do odległych folwarków,
których dzierżawcy mieli obowiązek opieki nad „paniczami”. W Polsce
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tak postępowano np. w rodzinie wojewody mińskiego Krzysztofa Zawiszy
(1666-1721). Z jego ośmiorga dzieci (dziewiąte zmarło tuż po urodzeniu)
aż pięcioro wychowywało się poza domem rodzinnym, u zaprzyjaźnionych
bądź spokrewnionych rodzin. Z kolei w wielkopolskiej rodzinie senatorskiej Biesiekierskich, dzieci po urodzeniu oddawane były do rządcy jednego
z majątków i przebywały poza domem rodzinnym nieświadome swego pochodzenia do około siódmego roku życia.
W starszym nieco wieku taką formą faktycznej rezygnacji z wychowawczego wpływu było oddawanie dzieci pod wyłączną pieczę guwernerów, a w końcu do szkoły. Szkoła oznaczała w praktyce długoletnie rozstanie z domem i rodzicami, bo przerwy świąteczne były krótkie i rzadkie.

III. Wolność od przemocy ﬁzycznej, wyzysku i okrucieństwa
To, co charakteryzowało stosunki w rodzinie przez wiele wieków,
to ich surowość i pewien chłód emocjonalny, widoczny w źródłach, które
coś mówią na ten temat. Oczywiście jest to pewna generalizacja, od której
istnieją wyjątki, które także spotykamy w źródłach. Przeważnie to matka
była stroną bardziej troskliwą i czułą, natomiast ojciec był wymagający,
surowy, a przede wszystkim karcący – i to karcący często dotkliwie. Karą
zasadniczą było bicie, które szeroko akceptowano – począwszy
ąąwszy od Starożytności, a skończywszy na czasach całkiem nieodległych. Panowało
nawet przekonanie, że jeśli kocha się swoje dzieci, to należy je bić. Oczywiście, zastrzegano, że kara powinna być zasłużona, że nie należy jej wymierzać
w gniewie, że nie powinna być odpłatą za złe postępowanie dziecka. Ojciec
miałby karać jak Pan Bóg – bardziej z miłości i łaski, aniżeli z gniewu. Tak
miało to wyglądać w teorii. Takie podejście do kary wymierzanej dziecku
reprezentowało przede wszystkim Średniowiecze, ale nie było ono obce także
czasom późniejszym. W XVI wieku Maciej Wirzbięta, pouczając ojca, żeby
nie okazywał potomstwu żadnej czułości (ale i zbytniego okrucieństwa), pisał:
Możesz ty dziecię sercem miłować
Z wirzchu mu tego nie pokazować

oraz
Bo ten, który syna w sercu swym ma
Ten go pod karności
ś ą ró
ści
róózgi
zgi trzyma
Rózg
ózgą
ózg
zgą, nie pięści
ęś ą ni laską, karze2.
ęści
2
M. Wirzbięta, Gospodarstwo dla młodych
łłodych
odych a nowotnych gospodarz
gospodarzóów..., Zakł
Zak ad Narodowy im. Ossolińskich,
Wroc aw 1969, s. 75 -76. Cyt. za: J. Tazbir, Okrucień
Wrocł
Okrucie stwo w nowo
nowożżżytnej
ytnej Europie
Europie,, dz. cyt., s. 196 i 206.
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„dobroć woli bożej, przywiązanie ojcowskie, cnota cierpliwości,
przykład Chrystusa i świętych, pożyteczność kary, jej krótkotrwałość,
lekkość, konieczność oraz następujące po niej przyjemności”3.

Wincenty z Beauvais był francuskim dominikaninem. W kilkaset lat po nim polski dominikanin, Fabian Birkowski, pisał, że „kto żałuje
kija, ten ma w nienawiści syna swego” i powoływał się na Stary Testament,
zalecając:
„nie odejmuj od dziecięcia karności, bo jeśli go ubijesz rózgą, nie
umrze. Ty go ubijesz rózgą, a duszę jego z piekła wybawisz”4.

Także inni kaznodzieje dopuszczali bicie dzieci, jednak przestrzegając aby nie przesadzić z samym wykonywaniem kary (nie należy bić
„po gębie ani kijem po głowie”) oraz żeby bicie nie było jedyną metodą
wychowawczą, bowiem, jak pisał Piotr Skarga:
„dzieci nie tylko srogością i biciem, ale ludzkością, miłością i łaskawością ku dobremu wiedzeni być pomału, a nie z prętka mają”5.

W pochodzącym z XVIII w. pamiętniku Józefa Rulikowskiego mamy
z kolei spojrzenie na kwestię bicia ze strony człowieka, który poddany został

3
Wincenty z Beauvais, De institutione puerorum regalium. Cyt. za: D. Żołądź-Strzelczyk,
Dziecko w dawnej Polsce
Polsce, dz. cyt., s. 218.
4
F. Birkowski, Kazania na niedziele
niedziele, część 1, s. 762. Cyt. za: J. Tazbir, Okrucień
Okrucie stwo w nowo
nowożżżytnej
ytnej Europie
Europie,,
dz. cyt., s. 205.
5
P. Skarga, Żywoty
Ż
świę
wi tych, Kraków 1579, s. 334. Cyt. za: J. Tazbir, Okrucień
wię
Okrucie stwo w nowo
nowożżżytnej
ytnej Europie
Europie,,
dz. cyt., s. 209.
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Co więcej, wprawdzie z pewnymi zastrzeżeniami, bicie akceptowała
także pedagogika – zarówno antyczna, jak i późniejsza. Na użycie rózgi
przyzwalali tak wybitni przedstawiciele myśli pedagogicznej jak Seneka,
Erazm z Rotterdamu, Jan Ludwik Vives czy Jan Amos Komeński.
W XIII wieku Wincenty z Beauvais w swoim traktacie o wychowaniu przedstawia karę jako istotny element wynikający ze skłonności natury
ludzkiej do zła. Karę należy przyjmować z pokorą i cierpliwością, bowiem
argumenty, jakie za nią przemawiają, są następujące:
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tego rodzaju zabiegom wychowawczym i który starał się później jakoś je
zracjonalizować. Rulikowski był w dzieciństwie bity w domu rodzinnym
po powrocie od babki, która traktowała go z dużą łagodnością, natomiast
matka:
„inaczej jak babka rozumiała swoje obowiązki i zbytecznie posunęła
swą troskliwość macierzyńską. (...) Często powtarzała nauczycielowi
wskazując na mnie: Bij Wpan bo to będzie wielkie ladaco”.

Rulikowski w późniejszych latach zastanawiał się, dlaczego matka,
która go kochała, uważała, że należy syna bić i odpowiedź znajdywał w ówcześnie panujących opiniach. Pisał:
„Jezuici twierdzili, że jeden bity wart dziesięciu nie bitych, to
wszędzie wówczas powtarzano. Rozprawiano o tych karach cielesnych z taką rozkoszą i takiem zadowoleniem, jakiego dziś niepodobna sobie wyobrazić; nie mówiono w jakim porządku w szkołach
jezuickich wykładano nauki, lecz jak bito. Starzy uczniowie szkół
jezuickich z chlubą i zaszczytem powtarzali wiele razy i w jakiej
mnogości, z wytrwałością cierpienia te znosili, i zdaje mi się, że te
rozmowy były jakimś nasyceniem pewnych namiętności”6.

Warto dodać, że ówczesne szkoły różnowiercze pod tym względem
niewiele się różniły od szkół jezuickich i pijarskich. Np. w szkole Braci Polskich w Rakowie przestrzegano jedynie nauczycieli, aby karząc chłopców
nie bili ich po głowie i nie targali za uszy, „nie wyrządzali szkody na zdrowiu, ciele i narządach zmysłu”7.
Na temat bicia w szkołach wypowiadało się wielu przedstawicieli pedagogiki oświeceniowej. W Polsce Stanisław Konarski pisał, że
należałoby wykreślić z naszych szkół karę chłosty, ale jest to niemożliwe.
Należy więc tak postępować, aby szkoła nie zasłużyła sobie na miano
katowni, a nauczy-ciele na miano „dzierżykijów, katów i rzeźników”.
Podobnie wypowiadał się pod koniec XVIII w. Grzegorz Piramowicz.
Nie odbiegały te poglądy od panujących w końcu XVIII
w. w Europie, skoro słynny Jan Henryk Pestalozzi tłumaczył,
6
J. Rulikowski, Urywek wspomnie
wspomnień Józefa
óózefa
zefa Rulikowskiego wydany z obszerniejszego rręęękopisu
kopisu (1731-1792),
Warszawa 1862, s. 126. Cyt. za: D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce
Polsce, dz. cyt., s. 225-226.
7
J. Tazbir, Okrucień
Okrucie stwo w nowo
nowożżżytnej
ytnej Europie
Europie,, dz. cyt., s. 210.
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„Bite przez rodziców i nauczycieli dzieci katowały kolegów oraz
zwierzęta, chętnie też dokuczały Żydom. Maltretowano wreszcie
rodziców, gdy ci, kiedy się zestarzeli, osiadali na łaskawym chlebie
u dzieci”9.

A jednak jeszcze w XIX wieku utrzymywało się przekonanie, że
w szczególnych przypadkach wychowawcy mogą stosować rózgę lub kij wobec wychowanków. Ciągle popularny był wierszyk głoszący:
Różdż
d ką Duch Świ
dż
Ś ęty dziateczki bić radzi
Różdż
d ka bynajmniej zdrowiu nie zawadzi
dż
Różdż
d ka popędza
dż
dza rozumu do ggłowy,
Uczy paciorka i broni złej mowy,
Różdż
d ka rodzicom posłusznymi czyni
dż
Kozły
łły wypędza, a uczy łaciny.
Różdż
d ka choć bije, nie połamie kości,
dż
ś
ści,
Dziatki hamuje od wszelakiej złości
ś
ści
Na młodych
odych dobra jest rróżdż
d ka brzozowa
Na starych korbacz albo wić dębowa10.

Osobne miejsce w dziejach dzieciństwa zajmują dzieci nieślubne.
Wspomniano już o nich i ich losie, omawiając zagadnienie pozbawiania
życia dzieci nowonarodzonych. Były to dzieci pochodzące spoza legalnych związków małżeńskich. Często nazywano je bękartami lub bastardami. Większość wśród nich stanowiły dzieci kobiet samotnych, ale pewna
grupa – tzw. kukułcze dzieci – były dziećmi mężatek, spłodzonymi poza
związkiem małżeńskim. Szacuje się, że w wieku XVII i XVIII liczba dzieci
Por. J. Tazbir, Okrucień
Okrucie stwo w nowo
nowożżżytnej
ytnej Europie
Europie,, dz. cyt., s. 207.
Tamże, s. 213.
10
J. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzie
łodzież
łodzie
odzieżżyy do roku 1864. Zarys monograﬁczny. Materiały
ły,y
ły
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980, s. 35.
8
9
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że bez bicia nie sposób wykorzenić złych skłonności u wychowanków8.
Jednocześnie w XVIII w. zaczyna się także bardziej pogłębiona reﬂeksja nad skutkami bicia w domu i w szkole. Wskazuje się na fakt,
że młody człowiek bardzo wcześnie i na całe życie uczy się okrucieństwa.
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nieślubnych wahała się od 3 do 10% ogólnej liczby dzieci, wzrastając
w okresach wojen, przemarszów i stacjonowania wojsk11.
Dzieci nieślubne rodziły się oczywiście w różnych środowiskach,
także zamożnych, m.in. na dworach królewskich, i tam ich los był zazwyczaj
dużo lepszy, aniżeli w środowiskach biedniejszych. Generalnie ich sytuacja
zależała w dużej mierze od stosunków pomiędzy rodzicami i stosunku do
dzieci. W najgorszej sytuacji były dzieci ubogich matek na wsi, często porzucanych przez partnerów i potępianych przez otoczenie. Zdecydowanie
lepszą sytuację miały niektóre dzieci szlacheckie z nieprawych związków,
zwłaszcza, jeśli ich ojcowie nie mieli dzieci legalnych. Starali się wówczas
zapewnić im jakąś przyszłość. Stosunkowo często swoimi dziećmi zajmowali się także księża.
Za bękarty uważane były wszystkie dzieci spłodzone lub urodzone przed ślubem. Nie zmieniało ich sytuacji nawet wzięcie ślubu przez
rodziców.
W okresie Starożytności dzieci nieślubne przeważnie miały te same
prawa, co dzieci małżeńskie. Dzieci przedślubne małżonków przyjmowano
do rodziny i nie robiono zazwyczaj między nimi różnicy. Ich sytuację
zmieniło i pogorszyło przyjęcie chrześcijaństwa. Od tego czasu przez wiele
stuleci dzieci nieślubne będą dyskryminowane pod względem prawnym.
Najwcześniej, bo od połowy XIII w., odczuły to dzieci duchownych, kiedy
– po ogłoszeniu obowiązku celibatu – zaczęto zwalczać małżeństwa księży.
W Kościele katolickim istniały dwie tendencje, które w pewnej mierze były
przeciwstawne. Z jednej strony Kościół zmierzał do poprawy losu dzieci
nieślubnych, ale z drugiej – dyskryminował te dzieci, aby wywrzeć nacisk
na żyjących w grzechu rodziców i by przestrzec innych. W każdym razie,
dzieci niepoślubionych sobie rodziców pozbawione były wszelkich praw.
W Średniowieczu, zgodnie z prawem magdeburskim, dzieci
nieślubne nie mogły dziedziczyć po ojcu i piastować żadnych urzędów.
Statut Litewski z 1693 r. różnicował karę za zabicie dziecka z prawego łoża
i nieślubnego: „kto by bękarta zabił, od gardła wolen być ma” – czytamy
w tym Statucie12. Polskie prawo ziemskie przyjęło kościelny podział na dzieci
ślubne i nieślubne, i nie dopuszczało tych ostatnich do stanu szlacheckiego
i legitymizacji nawet po ślubie ich rodziców. Inne natomiast w tej mie11
Por. B. Baranowski, Sprawy obyczajowe w sądownictwie
downictwie wiejskim w Polsce w wieku XVII i XVIII
XVIII, Łódź 1955,
s. 69. Cyt. za: D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce
Polsce, dz. cyt., s. 263.
12
Cyt. za: M. Balcerek, Prawa dziecka
dziecka, dz. cyt., s. 172-173.
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Poszanowanie dziecka było z reguły rzeczą zupełnie nieznaną.
W obecności dziecka pozwalano sobie na wszystko. Dziecko było świadkiem
różnych drażliwych, a nawet drastycznych sytuacji, gorszących słów czy
gestów. Taki stan rzeczy krytykowali pedagodzy już w Starożytności,
podobnie w Renesansie. Podkreślano wtedy znaczenie przykładu, jaki winni oboje rodzice dawać dziecku. W Polsce nacisk na to kładł Erazm Glicz-
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rze było stanowisko Kościoła, sprzyjającego przede wszystkim legalizacji
związków nieformalnych i obiecującego dyspensę.
Dzieci nieślubne były dyskryminowane zarówno przez obowiązujące
prawo, jak i w życiu codziennym. Przede wszystkim porzucano je i zabijano,
co zdarzało się rzadko dzieciom z legalnych związków. Najczęściej zostawiano je w pobliżu kościołów, klasztorów i szpitali; część z nich umierała
z zimna, głodu i braku opieki. Te, które znaleziono, wychowywano najczęściej na służących, całkowicie zdanych na łaskę
ask znalazców. Część znajdowała
askę
miejsce w różnych zakładach dla sierot i podrzutków. Zdarzało się, że na
chrzcie otrzymywały ośmieszające je imiona, wskazujące na pochodzenie.
Określenie „bękart” towarzyszyło im nieraz przez całe życie.
Inną grupą dzieci, których prawa w naszym rozumieniu naruszano,
były dziewczęta, których przeważnie nie edukowano w szkołach, tak jak
chłopców, i które wydawano pod przymusem bardzo wcześnie za mąż lub
oddawano do klasztoru.
Warto dodać, że z punktu widzenia średniowiecznej i późniejszej
pedagogiki, dziewczęta nie musiały być aż tak surowo traktowane jak
chłopcy. Należało je przede wszystkim strzec od złego, bowiem uważano,
że są szczególnie podatne na podszepty szatana. Od dziewczyny wymagano bezwzględnego posłuszeństwa
stwa wobec ojca, brata czy opiekuna. P
Później
musiała zaakceptować mężczyznę, którego jej wyznaczono za męża. W tę
kwestię ingerował Kościół, ale bez powodzenia. Zgodnie z nauką Kościoła,
małżeństwo miało wynikać z obustronnej miłości, a nie z wyrachowania.
W praktyce jednak ta druga postawa zdecydowanie przeważała i jeszcze
w czasach rozkwitu Renesansu teksty źródłowe przepełnione są dość ponurymi opowieściami o dziewczętach oddawanych mężowi wbrew ich woli.
Były to często dzieci w wieku 12-13 lat, a więc w wieku dojrzewania,
który – zgodnie z prawem kanonicznym – pozwalał na zawarcie związku
małżeńskiego lub złożenie ślubów zakonnych. Do klasztoru traﬁały często
wtedy, gdy nie miano na posag lub gdy nie chciano uszczuplać majątku.
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ner, a Andrzej Frycz Modrzewski sugerował, że rodzice nie powinni nic
nieodpowiedniego przy dzieciach mówić i czynić, że najlepiej oddziałuje
własny przykład.
Inna sprawa, że dzieci bardzo szybko wchodziły w życie dorosłych.
Jak utrzymuje Philippe Aries w swojej książce Historia dzieciństwa,
stwa przez
stwa,
długie wieki nawet nie wyróżniano okresu dzieciństwa w życiu człowieka.
Dziecko traktowano jako małego dorosłego z wszelkimi tego konsekwencjami. Widać to m.in. w ikonograﬁi, gdzie dzieci ubrane są jak dorośli.
Dzieci bardzo szybko zachowywały się jak dorośli, pracowały jak
dorośli i bawiły się jak dorośli, m.in. oglądały te same widowiska, opowiadano im te same historie, co dorosłym, a potem czytały te same książki,
nieraz zupełnie niestosowne – pełne drastycznych scen gwałtów i tortur.
W społeczeństwach feudalnych, a także i później, wykorzystywano
pracę dzieci często kilkuletnich, która była ponad ich siły. Tak było przede
wszystkim na wsi, gdzie bardzo wcześnie przyuczano je do prac domowych i gospodarczych. Podobnie było w mieście w warstwach uboższych.
O stosunku społeczeństwa do dzieci z warstw biednych i ich pracy może
świadczyć fakt, że John Locke – przecież jeden z prekursorów Oświecenia,
autor Myś
My li o wychowaniu – w swoim memoriale Szkoły
łłyy pracy (1697 r.)
proponował wydanie specjalnej ustawy nakazującej zakładanie przy każdej
paraﬁi elementarnej szkoły zawodowej dla dzieci już od 4 roku życia, która
miała przygotować je do pracy w manufakturach i rzemiośle. Każdy uczeń
miał otrzymać codziennie w szkole wyżywienie w postaci chleba i wody, a w
zimie trochę gorącej owsianki. Locke zaznaczał, że utrzymanie i nauka nie
będą bardzo obciążać ﬁnansów gminy, bowiem dzieci mogą pracować już od
trzeciego roku życia!
To wykorzystywanie małych dzieci, początkowo w gospodarstwach
rolnych, rzemiośle i manufakturach, przerodzi się w ich wyzysk na szeroką
skalę w fabrykach i kopalniach, który będzie miał miejsce aż do drugiej
połowy XIX wieku.

IV. W stronę praw dla dzieci
Jak wynika z powyższego zarysu sytuacji dziecka w kontekście jego
wychowania, przez długie wieki dzieci pozbawione były wszelkich praw.
Zasadnicze zmiany na lepsze rozpoczęły się z nadejściem chrześcijaństwa, które położyło przede wszystkim nacisk na prawną ochronę życia
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„Najsilniejsza moralnie i najbardziej chętna do szczerej pracy
młodzież – czytamy w Stuleciu dziecka – wyrosła w domu, gdzie
rodziców i dzieci obowiązują równe prawa i łączy wspólna praca (...)
W takim domu nie istnieją osobne rozporządzenia dla dzieci, nie są
one uważane za jakieś istoty odrębnego od rodziców gatunku, lecz
przeciwnie, rodzice zdobywają sobie szacunek dzieci tym, że żyją
prawdą i szczerością, że postępują tak, aby dzieci mogły wniknąć
w ich błędy i omyłki. Dzieci nie otrzymują wszystkiego w postaci
darowizn; wedle sił swoich muszą one brać udział w domowych
zajęciach (...) mają obowiązki i prawa równie niewzruszone jak te,
które wiążą starszych i doznają szacunku, szanując nawzajem innych”13.
13

Cyt. za: tamże, s. 62-63.
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dzieci, także nienarodzonych, a następnie – dopiero w okresie Oświecenia,
kiedy zaczął się zmieniać stosunek do dziecka i jego potrzeb.
O prawach dla dziecka zaczęto szerzej rozprawiać właśnie dopiero
w okresie Oświecenia. Istotną rolę odegrały wtedy pisma Jana Jakuba Rousseau, na czele z jego Emilem.
W końcu XIX wieku o prawa dla dzieci zaczęło się dopominać
wielu pedagogów, lekarzy, prawników i pisarzy. Spośród tych ostatnich,
szczególnie znana jest postać Ellen Key – walczącej o prawa dziecka do
życia, rozwoju i właściwego wychowania, która nawiązywała w swych postulatach właśnie do Rousseau. Jej książka Stulecie dziecka (1900 r.) miała
stanowić obszerną propozycję zmian w zakresie wychowania dzieci. Key
uważała, że najlepszym środowiskiem opiekuńczym i wychowawczym jest
rodzina i ona odpowiada za opiek
opiekę oraz właściwe wychowanie młodego pokolenia. Celem wychowania jest przystosowanie do warunków otoczenia,
bez tłumienia indywidualnych cech – jeśli nie są one szkodliwe dla samego
dziecka i dla otoczenia. Pierwszy okres życia, zdaniem Key, dziecko powinno spędzić w domu, w atmosferze dobroci i przyjaźni, bez kar ﬁzycznych.
Zalecała w tym okresie pozostawienie dziecka w spokoju, bez częstej ingerencji ze strony dorosłych. Według Key, to samo życie i przykład rodziców
powinny być czynnikami wychowującymi. Kształcenie dziecka winno się
odbywać początkowo w szkółce domowej, w kółku dobrze dobranych kolegów. Rodzina jest dla Key środowiskiem naturalnym, w przeciwieństwie
do szkoły publicznej. Uwalnia ona dziecko od tyranii otoczenia i olbrzymiego materiału nauczania, ograniczając go do rozmiarów niezbędnych do
przygotowania do życia.

Prawa dziecka w historii wychowania

Słowa te mocno kontrastowały z wcześniejszą i ówczesną sytuacją
dziecka w rodzinie i w społeczeństwie.
Key bardzo ostro występowała w swojej publicystyce w obronie dzieci, które zmuszane były do pracy w fabrykach i kopalniach. Propagowała
całkowity zakaz pracy dzieci i ochronę pracy młodocianych. Domagała się
prawa, które całkowicie chroniłoby dzieci przed wykorzystaniem ze strony fabrykantów. Ze szczególną żarliwością występowała w obronie dzieci
osieroconych, opuszczonych i moralnie zaniedbanych. Domagała się zrównania w prawach dzieci ślubnych z nieślubnymi. Uważała, że opieka nad
dzieckiem porzuconym oraz nieślubnym jest nakazem chwili i powinna
stanowić proﬁlaktyk
laktykę wobec zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Zdaniem Mariana Balcerka istniało kilka nurtów, z których rozwinęła
się idea praw dziecka.
Pierwszy, zasadniczy nurt, to nurt opieki społecznej nad dzieckiem.
Przedstawiciele tego nurtu domagali się regulacji prawnej opieki społecznej
– aby była ona nie darem, nie jałmużną, lecz obowiązkiem społeczeństwa, a
później i państwa, sankcjonowanym przez prawo. Dziecko – jako słabe i niedojrzałe ﬁzycznie i społecznie – uznano za przedmiot szczególnej ochrony,
sugerując, aby jego potrzeby usankcjonować prawnie poprzez katalog praw.
Ideę praw dziecka wywodzi Balcerek ponadto z drugiego nurtu,
a mianowicie z opieki prawnej nad dzieckiem w rodzinie. W drugiej połowie XIX wieku, w związku z coraz wyraźniej rysującymi się przemianami
w strukturze rodziny, wywołanymi przyśpieszonym procesem urbanizacji
i zmianami warunków życia, zaczyna się chwiać tradycyjny system opieki
nad dzieckiem w rodzinie. Symptomy tych zmian, to przede wszystkim
osłabienie silnej władzy ojca wskutek zabrania mu niektórych atrybutów
autokratycznej władzy w rodzinie (np. prawa karania, włącznie z prawem
skierowania dziecka do zakładu karnego) oraz zwiększenie roli matki, której
głos coraz bardziej liczyć się musi w opiece i wychowaniu dziecka. Pojawia
się instytucja opiekuna niezależnego – sąd opiekuńczy.
Trzeci nurt z kolei to walka z przestępczością nieletnich. Jak wiadomo, początkowo nie widziano różnicy pomiędzy dorosłymi a nieletnimi w wymierzaniu kar za przestępstwo i odbywaniu tych kar. Dopiero
od końca XVIII w. powoli zaczyna torować sobie drogę myśl, że punktem
wyjścia w stosunku do małoletnich przestępców powinien być nie tyle czyn
przestępczy, ile ich osobowość, przejawy ich demoralizacji, których czyn
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przestępczy jest tylko wyrazem. Taka koncepcja całe zagadnienie walki
z przestępczością nieletnich sprowadzała bardziej na płaszczyznę opieki,
aniżeli na płaszczyznę kary14.
Na przełomie XVIII i XIX wieku w sferze uregulowań prawnych
próba zmiany sytuacji dziecka miała miejsce w czasie Rewolucji Francuskiej. Kodeks przedłożony Konwentowi w 1793 r. mówił, że dzieci
muszą mieć swoje prawa, a rodzice mają wobec dziecka jedynie obowiązki,
polegające na braniu za dziecko odpowiedzialności i ochronie jego praw. Autorzy tego Kodeksu stwierdzali, że wszyscy ludzie mają te same prawa, nie
może być zatem mowy o tym, by dziecko było przedmiotem praw rodziców,
w szczególności ojca. Głosili, że rodzice w stosunku do dzieci są zobowiązani
do opieki i ich wychowania.
W zakresie prawa cywilnego wyjątkowe znaczenie miał także Kodeks
Cywilny Napoleona z 1804 r. Mimo jego różnych mankamentów, stanowił
nowoczesne uregulowanie prawa rodzinnego, w którym dziecko – co prawda
nie w pełni – miało swoje prawa, a wtedy, gdy rodzice zaniedbywali swoje
obowiązki wynikające z tych praw, ustawa wprowadzała nadzór sądu poprzez
radę familijną i opiekuna prawnego. Kodeks Napoleona przez ponad stulecie wywierał poważny wpływ na inne kodeksy cywilne, powstające później
w państwach Europy, zwłaszcza na początku XX wieku, kiedy ostatecznie
upowszechniła się myśl, że dziecko, tak jak dorosły człowiek, ma swoje potrzeby, które wymagają formalno-prawnego usankcjonowania.

janpiskurewicz@poczta.onet.pl
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Prawa człowieka i prawa ucznia
w polskim systemie oświaty
Jak wskazują w swoich badaniach przedstawiciele nauk społecznych
i humanistycznych, wzajemne relacje między dorosłymi a dziećmi w toku dziejów, w kategoriach wzajemnego szacunku, nie są pochodną moralnej ewolucji dorosłych, wzrostu ich poziomu moralnego, ale stanowią one
rezultat udoskonalanego prawa, przeciwstawiającego się przekraczaniu wobec dzieci pewnych granic. O ile jednak prawa człowieka są głównym problemem każdej konstytucji, o tyle kwestia praw dziecka spychana jest do
spraw podrzędnych, nie wymagających takiego rozstrzygnięcia. Tymczasem coraz silniej aktywizują się pozarządowe ruchy i stowarzyszenia
na rzecz równouprawnienia dorosłych i dzieci, jako podstawowej płaszczyzny zagwarantowania niepełnoletnim poszanowania ich godności i stworzenia im wolnej przestrzeni do osobistego rozwoju. Można tu mówić o rodzeniu się piątej generacji w ewolucji praw człowieka, jeżeli przyjmiemy za
historykami następującą ich kolejność:
– pierwszą była generacja praw politycznych i obywatelskich w postaci amerykańskiej Bill of Rights (z 1776 r.) i francuskiej Declaration des trits de
l’home
’’home et du citoyen (z 1789 r.);
– drugą była generacja praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych – w ramach konstytucji Republiki Weimarskiej czy konstytucji
austriackiej z 1920 r.;
– trzecią była generacja praw pokojowych, rozbrojeniowych i ekologicznych w ramach: Karty Atlantyckiej z 1941 r., Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 r., Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.,
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.;
– czwartą stała się generacja praw człowieka ukierunkowanych na
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ochronę mniejszości plemiennych, rasowych, narodowych, religijnych czy
kulturowych;
– piątą zaś jest generacja praw dziecka, ukierunkowanych początkowo
na ich ochronę (Genewska Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez
U.I.S.E w 1923 r., Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w dniu 20.11.1959 r., czy Międzynarodowa Konwencja Praw
Dziecka z 1989 r.), a od lat 70. dążąca do radykalnego zrównania wszystkich
praw dorosłych z prawami dzieci1.
Zdaniem Marii Szyszkowskiej istnieje powszechne przekonanie,
iż świat, ludzi i siebie, należy postrzegać jedynie przez pryzmat kategorii
moralnych, weryﬁkując ich postawy i zachowania w kategoriach dobra i zła
moralnego2. Tymczasem tego typu podejście wymaga we współczesnych
społeczeństwach obywatelskich zmiany na rzecz myślenia uznającego prymat prawa jako fundamentu etyki człowieka i obywatela zarazem. Z powyższego zatem punktu widzenia sprawą szczególnie istotną jest rozstrzyganie relacji człowiek-człowiek bez względu na różnice w sferze płci,
wieku, rasy, wyznania czy narodowości. Jeśli bowiem w interesującej nas
sferze „pomiędzy” dorosłymi a dziećmi ich wzajemne więzi czy relacje
przyjmują przynajmniej dla jednej ze stron – a najczęściej jest nią właśnie
dziecko – formę bezosobową w postaci różnego rodzaju aktów przemocy,
samowoli, uprzedmiotowienia czy dehumanizacji, to wymagają one regulacji prawnych.
Nie można budować etyki społeczeństwa obywatelskiego bez
odwoływania się do wartości dobra, prawdy, szczęścia czy piękna, a więc do
tych wartości absolutnych, które współtworzą nasze człowieczeństwo oraz
zobowiązują każdą jednostkę
jednostk ludzką do przekraczania własnych ograniczeń
i do ujawniania jej potencjalnych możliwości rozwojowych. „Człowiek
pojęty jako indywiduum, rozwijając życie czysto wewnętrzne, pozostaje
poza oddziaływaniem prawa, ale zdolność jednostek do samookreślania
się wiąże się z działaniami, a więc relacjami z innymi i wymaga zabezpieczenia prawnego”3. Można zatem stwierdzić, że dziecko w toku swojego
rozwoju może wiele zawdzięczać socjalizacji, wychowaniu i kształceniu,
o ile te formacyjne procesy bazują na prawie, przeciwstawiającym się przemocy we wszystkich jej odmianach, które deformują humanum.
1
B. Geremek, Kto sisię boi konstytucji?
konstytucji?, „„Tygodnik Powszechny” (1991)22, s. 1-2; M. Balcerek, Mię
Mi dzynarodowa
ochrona praw dziecka
dziecka, WSiP, Warszawa 1988; T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej
i antypedagogiki
antypedagogiki, Oﬁcyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1991.
2
Por. M. Szyszkowska, Etyka obywatelska – prawa, obowi
obowiąąązki,
zki, odpowiedzialność,
ść „Kierunki” (1988)30, s. 6.
3
Tamże, s. 7.
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Reorientacja współczesnych społeczeństw w kierunku wzajemnego poszanowania praw przez dorosłych i dzieci sprawia, iż dorośli nie
mogą być z tego tytułu obarczani tylko nowymi obowiązkami wobec dzieci,
gdyż czyniłoby to ich niewolnikami wobec nich, jak i nie może prowadzić
do przyznawania dzieciom jedynie uprawnień, gdyż prowadziłoby to do
anarchii. Tak więc w pierwszym, jak i w drugim przypadku, mielibyśmy
do czynienia z pozorną próbą budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż generacji młodego pokolenia należy
się przyznanie wolności, czy inaczej mówiąc tzw. praw człowieka, które
gwarantowałyby nienaruszalność ich godności i suwerenności jako indywiduów oraz jako członków społeczności. Odpowiedzialność w tej kwestii
powinna przejawiać się w łączeniu praw dzieci z ich obowiązkami.
Jeżeli podejmowane są próby i zmiany w obrębie prawa jurydycznego jako czynnika regulującego stosunki między dorosłymi a dziećmi,
to trzeba pamiętać, iż bierze się to z tego właśnie tytułu, aby dzieci jako
strona słabsza i pozbawiona praw obywatelskich nie doświadczały przemocy, pozbawiającej je własnego humanum. Alarmujące dane z badań
nad przemocą dorosłych wobec dzieci potwierdzają, iż w poszczególnych
państwach mamy do czynienia z panowaniem w tej sferze bezprawia, któremu nadaje się legalny charakter. Ustawowe bezprawie jest takim właśnie
stanem, w którym nie dochodzi do głosu sprawiedliwość. Społeczeństwa,
poszerzając zatem katalog wolności (praw) dzieci, starają się likwidować
stan rozbieżności między prawem pozytywnym, które dostrzega obywatela jedynie w dorosłym, i poczuciem istnienia prawa wyższego rzędu,
sprawiedliwości, w odwoływaniu się do której można odnaleźć podstawę
podstaw do
obrony dziecka pojętego jako byt osobowy, indywiduum.
Trudność w przeprowadzeniu zmian podstaw prawnych na rzecz budowania etyki obywatelskiej (personalistycznej) między dorosłymi a dziećmi
bierze się stąd, iż wyrastają one z nurtu pozytywistycznego, traktującego
każdą dowolną treść ustawy – tym bardziej, kiedy wykracza przeciwko podstawowym prawom dziecka jako człowieka – za słuszną, bo ustanowioną.
Podejście pozytywistyczne identyﬁkuje prawo z dowolnymi nakazami tego,
kto ma władzę, a że władzę mają w tym przypadku dorośli, to dzieci nie
mają zbytnich szans na zmianę owych praw. Chyba, że wśród dorosłych
pojawi się lobby, grupa wewnątrzgeneracyjnego nacisku na rzecz transformacji praw w kierunku ich zgodności z prawem natury (naturalnym), które
wyraża wartości ponadustawowe i uniwersalne, jak sprawiedliwość czy
godność ludzka.
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„
„Odwo
ływanie się do prawa natury nie ustaje, bowiem niesprawiedliwość i błędy prawodawców wzmagają poczucie istnienia
tego prawa. Wzmagają przekonanie, że istnieją zasady prawne silniejsze od prawa stanowionego, zwłaszcza, gdy odbiega ono – bądź
też oparta na nim praktyka – od tego, co uznaje się powszechnie za
sprawiedliwe”4.

Powrót do myślenia w kategoriach prawno-naturalnych jest tendencją ogólnoświatową jako reakcja na skompromitowaną przez stalinizm
i hitleryzm ﬁlozoﬁczną postawę
postaw , zgodnie z którą każdy czyn może być
dobry w określonych warunkach, a każda kultura ma taką samą wartość,
bo wyrasta z lokalnych tradycji i potrzeb. Idea praw człowieka wyrosła
przecież z założenia, że prawo stanowione społecznie jest nieludzkie, toteż
kwestie moralności w stosunkach międzyludzkich można rozstrzygać jedynie odwołując się do praw uniwersalnych, praw boskich. Problem pojawia się wówczas, kiedy usiłujemy dokładnie określić, co to jest prawo
naturalne, ponieważ od Platona i Arystotelesa pojawiło się wiele jego deﬁnicji, często wzajemnie sprzecznych. Prawa przysługują dzieciom nie dlatego, że tak chcą tego one same czy ich dorośli opiekunowie, ale z racji ich
człowieczeństwa. Prawa dziecka, będąc prawami człowieka, są naturalne,
powszechne i niezbywalne. Na podstaw
podstawę roszczeniową wobec dorosłych
w ich relacjach z dziećmi powołują się zarówno obrońcy praw rodziców do
stosowania wobec dzieci przemocy, jak i zwolennicy podmiotowości prawnej
dzieci. Odwołują się przy tym do prawa naturalnego. Tak pisze o tym
S. Musiał:
„w żadnym momencie swego istnienia człowiek nie jest przedmiotem i jako taki nie jest czyjąkolwiek własnością. Nie jest
własnością ani matki, ani obojga rodziców – gdy jest mały. I nie
jest własnością społeczeństwa ani państwa – gdy jest dorosły. Jest
on ‘swoją’ własnością i własnością Boga. Osobą niepowtarzalną,
niewycenialną, posiadającą w sobie i w swoim Stwórcy źródło
własnej godności. Nikt, aż do śmierci, nie może przyznawać lub
odmawiać mu człowieczeństwa, z chwilą gdy zaistniał biologicznie”5.
4
5

Tamże, s. 9.
S. Musiał, Czł
Człłowiek
owiek ma prawo ży
żyć
yć,
ć, „„Tygodnik Powszechny” (1990)41, s. 1.
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Jeżeli powiada się, że prawa człowieka (w tym i prawa dziecka) płyną
z jego natury, oznacza to, że wywodzą się one z tego, co się nazywa prawem
naturalnym, prawem niepisanym, stojącym ponad prawem stanowionym
przez człowieka. Z tego też tytułu są one nienaruszalne i niezbywalne.
Jeśli więc społeczeństwo ludzi dorosłych w sposób istotny narusza owe
prawa (ogranicza je lub neguje), to podtrzymuje nieustanny konﬂikt między
dziećmi a dorosłymi. Także tradycja odciska swoje piętno na relacjach
międzypokoleniowych. Może być ona pojmowana jako dogmatyczny lub
jako elastyczny ślad przeszłości, a więc jako otwarta na możliwości jej reinterpretacji i przekształceń w zależności od zmieniających się doświadczeń
społecznych. Można zatem postawić pytanie, czy dominująca tradycja
postaw dorosłych wobec dzieci nie jest w swojej interpretacji hipokryzją,
jeśli stara się za wszelką cenę podtrzymać we wzajemnych relacjach stan
jednostronnego patriarchalizmu i wykorzystania dla celów społecznych,
politycznych, osobistych itp.? Czy nie warto zastanowić się nad tym, jak
to się dzieje, że dorośli niechętnie poddają się władzy i są wobec niej krytyczni, ale kiedy sami mogą ją sprawować, czynią to z przyjemnością, często
bezreﬂeksyjnie i niechętnie z niej rezygnują?
Niewątpliwie, istotną barierą w zmianie prawnej jest także tradycyjna pedagogika wychowania autorytarnego, potwierdzająca powszechne
jeszcze przyzwolenie na „łamanie” osobowości dziecka w imię władzy
pedagogicznej, przyzwolenie na to, że każda szkoła sama sobie stanowi
prawo społecznych relacji z dziećmi, któremu mają być one posłuszne.
Podtrzymuje przy tym ów ślad „przeszłości” grupa konserwatywnych pedagogów, optujących za podtrzymywaniem prawa nauczycieli do stosowania przemocy wobec dzieci w imię trwałości zasady i uprzywilejowanej
pozycji dorosłych w relacjach z wychowankami6. To oni tak naprawdę płacą
najwyższą cenę za ten typ kulturowej dominacji, o ile na niej budowane są
więzi międzygeneracyjne.
Czy ów stan wyniosłego w stosunku do dzieci władztwa pedagogicznego nie ma swojego źródła także w wadliwej hierarchii wartości, jakie
funkcjonują w społeczeństwie, w tradycji i prawie? Od początku XX wieku
absorbuje uczonych zagadnienie godnego dzieciństwa w kontekście charakteru natury ludzkiej, toteż coraz bardziej zmniejsza się linię demarkacyjną
między tym, co należy się dziecku pojętemu jako indywiduum, jako byt
osobowy, a tym, co należy się dziecku pojętemu jako (jeszcze nie w pełni
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dojrzały) obywatel, a więc jako byt społeczny, współuczestniczący w życiu
społecznym: rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym itp. Człowieczeństwo
oznacza przecież zarazem uczucie współuczestnictwa, jak i odrębności.
Dziecko zatem, spełniając swoje zadania w świecie, w naturalny sposób jest
zarazem indywiduum i obywatelem. W sensie prawnym jest ono jednak
pozbawione obywatelstwa, doświadczając z tego tytułu swoistego rodzaju
dyskryminacji.
W miarę jak prawo zaczęło wkraczać we wzajemne stosunki między
dorosłymi a dziećmi, zaczęły zmieniać się między nimi osobiste więzi,
rozluźniając je z kategorii związków despotyczno-poddańczych na rzecz
stosunków partnersko-dialogowych, wzmagając po obu stronach potrzebę
szacunku, miłości, zaufania i przystosowywania się do wartości etycznych,
ideałów, a nie tylko do otoczenia czy struktur pozapodmiotowych. Proces uświadamiania dzieciom ich praw ma także głęboko wychowawczy
wymiar, bowiem porusza on sumienia wychowawców, rozbudza wrażliwość
nauczycieli i opiekunów na istniejące stany zła czy patologii, ale może
też prowadzić do odwracania relacji „dominacja-uległość” na rzecz dzieci.
Są w Polsce takie publiczne szkoły, w których występują w większym
lub mniejszym zakresie takie formy przemocy psychicznej nauczycieli
wobec uczniów (tzw. przemocy w „białych rękawiczkach”), jak: obelgi,
pomówienia, szantaż, groźby, etykietowanie, bagatelizowanie, publiczne
obnażanie, agresja słowna itp. Naruszają one bardzo silnie godność dziecka.
Celowo odnoszę tę konstatację do szkół publicznych, gdyż szkoły alternatywne, niepubliczne, odmienność swojej oferty edukacyjnej zbudowały
m.in. na zagwarantowaniu wychowankom klimatu nie tylko poszanowania godności uczniów i nauczycieli, ale także wymuszonej przezeń wielostronnie aktywizującej osobowość uczniów metodyce ich kształcenia.
Kto powinien w szkole czuwać nad prawidłowością rozwoju moralnego
dzieci w sytuacji, kiedy niektórzy nauczyciele sami okazują się w swoim
postępowaniu niemoralni? Czyż nie jest to własnie powód, dla którego
mówi sie o prawach ucznia i potrzebie ich respektowania przez wszystkich
pedagogów?
Uczeń – w świetle takiego podejścia – zasługuje na godność lub nie
w zależności od posiadanych cech czy indywidualnego postępowania
w szkole (np. kiedy jest posłuszny, kiedy bardzo dobrze się uczy, kiedy
okazuje szacunek pedagogom), a także od warunków zewnętrznych o charakterze obiektywnym (np. kiedy chroni go prawo szkolne, kiedy lekcje są
hospitowane przez – oby wrażliwe na prawa uczniów do szacunku – władze
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szkolne) lub społecznym (np. kiedy nauczyciel z własnej woli traktuje go
godnie). Godność zatem nie przysługuje automatycznie każdemu uczniowi
jako takiemu, ale staje się zjawiskiem selektywnym, o którego zaistnieniu
stanowią sami nauczyciele z woli własnej lub wymuszonej przez okoliczności zewnętrzne. Spójrzmy zatem na możność zaistnienia poszanowania
godności uczniów przez nauczycieli, czyniąc punktem wyjścia świadomość moralną tych ostatnich. Zmiana w tej dziedzinie może i powinna
bowiem wyjść od nich samych przez zadanie sobie pytania, czy występuje
u nich fakt przeżycia powinności moralnej, czyli przeświadczenie, że
powinni szanować godność swoich uczniów?
Świadomość moralna bowiem w tym zakresie zaświadcza, że
przeżycie powinności moralnej bardzo ściśle wiąże się z przeświadczeniem,
iż posiadają oni odpowiednią możność do takiego postępowania, a co za
tym idzie prowadzi do wykrycia uprawnienia. Treścią tego przeżycia jest
świadomość ogólnego nakazu w postaci imperatywu odnoszącego się do
ich moralnego postępowania. Nakaz ten przyjmuje postać sądów imperatywnych, np. okazuj szacunek uczniom lub nie znieważaj uczniów, ale może się on przejawiać w formie powinności lub uprawnienia dopiero z chwilą, kiedy zostanie odniesiony do określonych podmiotów. Jeśli adresatem
nakazu szanowania uczniów uczynimy nauczycieli, wówczas na nich spadnie powinność okazywania szacunku uczniom, jeżeli zaś skierujemy go do
uczniów, to zyskają oni uprawnienie do szacunku ze strony nauczycieli7.
Tymczasem wiemy, iż w oświacie istnieje jedynie nakaz okazywania
szacunku nauczycielom, którego adresatem są uczniowie. To im przypisywany jest obowiązek szanowania pedagogów, przez co ci ostatni zyskują
uprawnienie do godności ze strony podopiecznych. Należy zatem zwrócić
uwagę na to, iż doświadczenie moralne jest duchową jednością imperatywu powinności i uprawnienia. Jedność ta nie powinna być jednostronna
w relacjach między nauczycielami a uczniami, ale dwustronna, wymienna.
Tak, jak nauczycielom przysługuje prawo do poszanowania ich godności
przez uczniów, tak i uczniom przysługuje uprawnienie do godności ze strony ich nauczycieli.
Niestety, nadal rodziela się te dwie składowe porządku moralnego, traktując uprawnienie do godności jako osobną strukturę normatywną. Za główny przedmiot doświadczenia moralnego uważa się powinność, nie doceniając immanentnie związanego z nią uprawnienia. Musi tu
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występować swoistego rodzaju wzajemne dopełnienie między powinnością
moralną a uprawnieniem. O ile dla wielu nauczycieli norma „szanuj godność
ucznia” jest uzasadnioną i zinterioryzowaną powinnością moralną, o tyle
świadomość tego nie niesie z sobą docenienia przysługujących uczniom
z tego tytułu określonych uprawnień. Pedagodzy, koncentrując się na
zjawisku powinności, pomijają milczeniem przeżycie przez swoich podopiecznych uprawnienia jako danej im możliwości określonego działania.
Między powinnością moralną a uprawnieniem zachodzi związek treściowy
tzn., że nauczyciele powinni szanować godność uczniów, zaś uczniom
przysługuje uprawnienie do tego szacunku.
W świetle analiz ks. Tadeusza Ślipko zjawisk deontycznych istotne
dla przeżycia powinności moralnej jest doświadczenie swoistej konieczności,
czyli musu, która nauczyciela determinowałaby do poszanowania godności
uczniów, względnie zaniechania działań ją deprecjonujących. Czy nauczyciele są przeświadczeni, że poszanowanie godności ucznia jest czymś, od
czego się uchylić nie mogą, choćby to miało ich nieraz kosztować bardzo
wiele? Czy nauczyciele są świadomi tego, że jeśli nie szanują godności ucznia, to ściągają na siebie poczucie spełnionego zła? Czy zdają sobie wówczas
spraw z własnej miernoty czy wręcz moralnego upadku („utraty twarzy”)?
sprawę
Czy im na tym w ogóle zależy?
Koniecznym następstwem sprzężenia powinności moralnej nauczycieli z wynikającymi z niej uprawnieniami uczniów i na odwrót jest
wyposażenie tych podmiotów w dostosowaną do tego podporządkowania
władzę, czyli możność obrony własnej godności. W ogólnym nakazie moralnym („szanuj godność ucznia”) zawarta jest jednostronna apodyktyczność
w determinowaniu nauczycieli do działania. Przybiera ona postać konieczności działania, gdy się urzeczywistnia w nauczycielach jako powinność,
bądź możności, należności, czyli władzy działania powiązanej z prerogatywą
wysuwania odpowiednich żądań, roszczeń uczniów, kiedy występuje znowu
jako uprawnienie8.
Uprawnienia uczniów do należnej im godności mają charakter
bezwzględny, absolutny czyli niezależny od takich czy innych warunków
ich kształcenia. Są ważne w każdej sytuacji edukacyjnej, w każdym kontakcie uczniów z ich nauczycielami, ponieważ wyciśnięte jest na nich piętno
dobra moralnego. Nauczyciel powinien szanować godność uczniów, gdyż
jej nienaruszalność jest moralnie dobra, godna pochwały, szlachetna. Jeśli
8
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tego typu uzasadnienie nie wystarcza nauczycielom w ich interakcjach
z uczniami, to niezbędne jest wprowadzenie do pedagogiki szkolnej siły
potrzebnej do wyegzekwowania od nauczycieli przestrzegania wynikających
z normy uprawnień. Jednym z elementów tej siły są m.in. sankcje.
Musimy zdawać sobie spraw
sprawę z tego, że nauczyciel, który nie szanuje m.in. powyższej normy ogólnej jest osobą niemoralną, w związku
z czym musi podlegać określonym naciskom zewnętrznym celem dostosowania się do obowiązujących w społeczeństwie zasad. Nauczyciele nie
są żadną, wyjątkową grupą ludzi wśród przedstawicieli innych profesji
i podlegają tym samym prawom natury i porządku społecznego. Nie powinien zatem nikogo dziwić, ani niepokoić, postulat „wymuszania” niejako
moralności przez prawo na tych, którzy nie chcą go z własnej – jeśli już nie
pedagogicznej – woli respektować. Sankcja w stosunku do nich jest tylko
elementem zewnętrznym i pomocniczym, gdyż ma za zadanie usprawnić
funkcjonowanie prawa, w tym zapewnić osobom do niego uprawnionym
stosowne i należne im gwarancje9.
Nie byłoby potrzeby poszukiwania rozwiązań prawnych w systemie
oświaty publicznej lub poza nią (np. poprzez powoływanie rzecznika praw
dziecka czy ucznia), gdyby nauczyciele byli moralni. Moralność bowiem
pozbawiona jest właściwej sobie sankcji, gdyż jej istotą jest bezinteresowność. Moralny nauczyciel to taki, który postępuje zgodnie z normami
moralnymi nie ze względu na spodziewane korzyści (nagrody) lub z obawy
przed karą, ale dlatego, gdyż jest to dobre samo w sobie. Biorąc jednak
pod uwagę przeciętną słabość moralną wychowawców dzieci (w tym także
profesjonalnie przygotowanych do tego nauczycieli) można przypuszczać,
iż zastosowany przez prawo pozytywne przymus w postaci sankcji może
częściowo przynajmniej zminimalizować przemoc w szkole i przyczynić się
do upowszechnienia właściwych wzorów postępowania moralnego.
Szczególna odpowiedzialność spada na tych, którzy stanowią prawo,
toteż działania na rzecz prawnych gwarancji godnego życia dzieci w naszym
kraju m.in. Komitetu Ochrony Praw Dziecka, czy też kierowanej przez
Marię Łopatkową Partii Dziecka, postrzegam w kategoriach szczególnego
zobowiązania, ażeby ustawy odpowiadały zasadom sprawiedliwości. Prawo
i oparta na nim praktyka socjalizacyjno-wychowawcza powinny dzięki temu
brać w obronę każde dziecko przed krzywdzącymi działaniami innych,
bądź też konsekwencjami takich działań. W proponowanej postaci jest ono
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abstrakcyjne, ale jego zabezpieczającą formułę odczuwa każdy pedagog,
myślący o dzieciach w kategoriach homo amans (człowieka kochającego)10.
Zagwarantowanie dzieciom w konstytucji czy w rzeczywistości socjalizacyjno-edukacyjnej praw ludzkich nie powinno być niczyim postulatem.
Nie są to prawa, które miałyby rządzić dziećmi, ani którymi dzieci by się
rządziły, lecz które im przysługują, których należy przestrzegać, szanować
i bronić przed drugimi ludźmi, przed dorosłymi, przed stworzonymi przez
człowieka instytucjami – takimi jak państwo, szkoła, czy prawo, przed
praktyką władz, przed bezprawiem. Potraktowanie praw dzieci jako praw
naturalnych, nie będących prostym przeciwstawieniem dla porządku prawnego ustanowionego przez państwo, lecz raczej pewnym punktem odniesienia krytycznej reﬂeksji, powinno sprzyjać powoływaniu instytucji i procedur tworzenia i gwarantowania prawa skoncentrowanego wokół tego, co
z natury słuszne, chroniących i precyzujących ten sens, a zarazem tworzących
racjonalny consensus towarzyszący tym działaniom11.
Coraz częściej – i bardziej radykalnie – pedagodzy krytyczni
zwracają uwagę na to, iż powszechnie dominujący mit o moralnym samodoskonaleniu się dorosłych ze względu na prawa dzieci do godnego życia
jest fałszywy. Młode pokolenie żyje w rozdwojeniu między światem obserwowanych deklaracji i „pobożnych” życzeń dorosłych a doświadczanymi z ich strony przeciwstawnymi postawami i zachowaniami. Prawo jednak chroni dorosłych przed kompromitacją ich obłudy czy – jak powiadał
J. Korczak – „grą fałszywymi kartami”. Poznawcza neutralność „praw
naturalnych” dzieci do poszanowania ich godności osobowej i życia bez
przemocy wyraża się w tym, że żadnego z nich nie można uzasadnić bez
odwoływania się do woli ludzi dorosłych. Są one bowiem, podobnie jak
leżące u ich podstawy normy moralne, werbalizacją tego, czego my, ludzie
dorośli, chcemy i oczekujemy od siebie i od dzieci nawzajem. Ilekroć zaś
dotyczą czegoś, czego nie tylko oczekujemy, ale i wymagamy od siebie nawzajem, znajdują one odpowiedniki w normach prawnych. „Naturalność”
prawa dziecka do jego suwerenności i godności polega jednak tylko na
tym, że w indywidualnych hierarchiach wartości lokujemy ją bardzo
wysoko podczas, gdy w konkretnych relacjach osobowych z dziećmi jako
dorośli staramy się ją ograniczać. Różnice zdań w tych sprawach są odbiciem odmienności naszych systemów wartości, a odpowiednie przepisy prawne sankcjonują na ogół przekonania bardziej powszechne.
10
11

Por. M. Łopatkowa, Pedagogika serca
serca, WSiP, Warszawa 1992.
Por. R. Graczyk, Czy prawo krzewi wartości?,
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„„Od kilkunastu lat, zawodowo i nie tylko zajmuję się obroną praw
ucznia, praw dziecka, praw człowieka w ogóle. Bezpośrednim impulsem powstania strony były coraz większe trudności z dotarciem
do osób najbardziej potrzebujących wiedzy z tego zakresu, czyli
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Wydaje się, że niewiele się
zmieniło”16.
12
Por. <http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_enPL266PL266&q=prawa+u
cznia+>, (data dostępu: 22.10.2008).
13
<www.gim3trzebinia.edu.pl/g3/dlauczniow/prawaucz.htm>, (data dostępu: 18.10.2008).
14
Tamże.
15
<http://www.maciekosuch.com/>, (data dostępu: 23.10.2008).
16
<http://www.maciekosuch.com/slowo-autora/>, (data dostępu: 23.10.2008).
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Analizując zatem kwestię praw ucznia w polskim systemie
oświatowym warto zacząć ją od medium, z którego najczęściej korzystają
uczniowie, ich rodzice i nauczyciele, a więc od Internetu. Sprawdzając stan
nasycenia wirtualnej przestrzeni kategorią „prawa uczniów”, stwierdziłem,
że przeglądarka Google w ciągu 12 sekund wyłoniła na ten temat 706 tys.
stron12. Pierwszą pozycję zajmował jednostronicowy fragment statutu gimnazjum w Trzebini, w którym mowa jest właśnie o prawach ucznia i prawach człowieka. Pierwsze z nich brzmi: „Każdy uczeń ma prawo do godnego traktowania jego osoby”13. Nie wiadomo, dlaczego właśnie ta strona jest
najczęściej otwieraną przez internetowych surferów, ale prawdopodobnie
ze względu na krótki tytuł: „Prawa ucznia”. Nie zawiera ona jednak ani
wyjaśnienia, czym są prawa ucznia, ani też jakiejś uniwersalnej taksonomii praw, jakie uczniom powinny przysługiwać. Nie ma też w zaproponowanej strukturze tego dokumentu żadnej logiki, bowiem normy o charakterze ogólnym, jak wyżej cytowana, przeplatają się z tu z normami
szczegółowymi, operacyjnymi typu: „„W ciągu tygodnia mogą odbyć się
wyjątkowo trzy klasówki z większej partii materiału tylko za zgodą uczniów
(przy zwykłej większości głosów)”14.
Tymczasem jedną z internetowych domen, które zawierają najbardziej pełną i aktualizowaną co kilka miesięcy prezentację oraz analizę
wszystkich praw uczniów, jakie wynikają z prawa międzynarodowego i krajowego, jest założona przez nauczyciela-wizytatora z Górnego Śląska Macieja Osucha jego własna strona: „maciekosuch.com. prawa ucznia, prawa
dziecka, prawa człowieka”15. Tak o sobie i tej inicjatywie pisze w niej jej
autor:

Prawa człowieka i prawa ucznia

Właśnie dlatego powierzyłem mu napisanie odrębnego rozdziału do
międzynarodowego podręcznika akademickiego „Pedagogika”, by studiujący
ten przedmiot kandydaci do zawodu nauczycielskiego i pedagogicznego
mieli możliwość zapoznania się z tą problematyką. Po raz pierwszy w wydanym podręczniku akademickim z nauk o wychowaniu została wyeksponowana problematyka praw dziecka jako ucznia17.
Czym są zatem prawa ucznia? W przepisach oświatowych nie
deﬁniuje się tego pojęcia. Tymczasem są to ustanowione przez władze
państwowe (m.in. oświatowe) lub podmioty niepubliczne prowadzące szkoły
uprawnienia osób uczęszczających do szkół publicznych lub niepublicznych, które upoważniają ich do czynienia albo posiadania w tych instytucjach czegoś, co jest wobec nich słuszne, właściwe, „prawe”, regulując zarazem na tej podstawie relacje między nimi a sprawującymi wobec nich ową
władzę osobami dorosłymi. Jak pisze Michael Freeman:
„Prawa nie są przecież rodzajem tajemniczych rzeczy, z których, jak
z puzzli, składamy jakąś nieistniejącą jakość, ale twierdzeniami lub
też uprawnieniami, które pochodzą z moralnych i/lub prawnych
zasad”18.

Prawa ucznia jako normy prawne są wyrażane za pomocą przepisów
prawnych, które są częściami składowymi oświatowych aktów normatywnych (np. statutów szkół, wewnątrzszkolnych systemów oceniania).
Możemy je zatem odnaleźć w aktach prawnych upoważniających adresata
do określonego zachowania się.
Prawa ucznia mają chronić go przed nadużyciami ze strony innych uczniów i nauczycieli, instytucjonalnych wychowawców, a zarazem
zobowiązywać współuczniów i pedagogów do ich przestrzegania. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż brak jest w naszym kraju mechanizmu stałego
monitorowania w dziedzinie praw ucznia i dziecka oraz nie ma kompleksowego systemu gromadzenia danych o sytuacji młodego pokolenia w tym
zakresie. Ponad dziesięć lat temu Komitet Praw Dziecka ONZ wyraził
swoje ubolewanie w związku z tym zagadnieniem:

17
M. Osuch, Podstawy prawa oświatowego, w: Pedagogika
Pedagogika, t. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej
i badań naukowych, red. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006.
18
M. Freeman, Prawa cz
człłowieka
łowieka
owieka,, tłum. M. Fronia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007, s. 12.
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Niewiele się od tamtej diagnozy zmieniło.
Potwierdziły ten stan rzeczy badania, jakie w roku szkolnym
2005/2006 przeprowadziła Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na
zlecenie MEN. Ich celem było zdiagnozowanie: Jak upowszechniane są
prawa ucznia w szkole? Jak te prawa są przestrzegane w szkołach w obrębie przede wszystkim prawa uczniów do informacji, do prywatności, do
wyrażania opinii i do wolności od poniżającego ich traktowania i karania? Wyniki tych badań na terenie wszystkich kuratoriów oświaty, które
objęły ok. 8 tys. uczniów z 320 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z wszystkich województw, prawie tysiąc nauczycieli
i tysiąc rodziców uczniów potwierdziły, że jest to obszar wymagający nie
tylko ustawicznej edukacji, ale także nadzoru i społeczno-administracyjnej
ingerencji. Okazało się bowiem, że nie we wszystkich szkołach istnieją
procedury pozwalające na dochodzenie praw przez uczniów i nie wszyscy
uczniowie posiadają gruntowną wiedzę o prawach człowieka (23%) oraz nie
znają podstawowych mechanizmów ochrony tych praw20.
Najlepiej w naszym systemie oświatowym realizowane jest prawo
uczniów do informacji o wydarzeniach edukacyjnych, wydarzeniach z życia szkoły, sposobach oceniania przedmiotowego, sposobach oceniania zachowania, zajęciach pozalekcyjnych oraz prawach i obowiązkach ucznia,
gdyż zadeklarowała jego znajomość absolutna większość ankietowanych
uczniów. Spadek odsetka wypowiedzi pozytywnych dotyczył jedynie swobody dostępu do informacji o zapisach w statucie szkoły, a ponadto o praI. K., Mą
M dre prawa
prawa, „G
„ łos Nauczycielski” (1996)7, s. 3.
Por. <http://www.eduskrypt.pl/uczniowie_uwazaja_ze_w_szkole_przestrzegane_sa_ich_prawa-info-1698.
html>, (data dostępu: 23.10.2008).
19
20
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„nie podjęto dotychczas odpowiednich kroków skutecznie
zapobiegających i zwalczających kary cielesne i złe traktowanie
dzieci w szkołach i innych placówkach. Zaniepokojony jest również
nasilającym się zjawiskiem wykorzystywania najmłodszych i przemocy wobec nich w rodzinie oraz pogarszającą się sytuacją dzieci,
będącą skutkiem trudnej sytuacji gospodarczej kraju. (...) Uznawaniu podmiotowości dziecka przeczy deklaracja złożona do art. 12-16, że prawa dziecka do wolności wypowiedzi, myśli, sumienia,
wyznania i zrzeszania się, będą przestrzegane, ale w zgodzie z polskimi zwyczajami i tradycjami. Dziecko nie może być przedmiotem, którym rodzice dowolnie dysponują”19.

Prawa człowieka i prawa ucznia

cach samorządu uczniowskiego. Także zdecydowana większość uczniów
zadeklarowała, że może w szkole swobodnie wypowiadać własne opinie. Jedynie niektórzy uczniowie spotkali się w szkole z sytuacją, kiedy to wypowiedziane przez nich opinie spowodowały obniżenie oceny z przedmiotu
lub zachowania. Tak więc, nie dla wszystkich jeszcze uczniów szkoła jest
miejscem sprzyjającym swobodnej wymianie poglądów i opinii w relacjach
uczeń – nauczyciel. Badacze nie odnotowali, by miały miejsce w codziennym życiu szkoły znaczące zdarzenia, które naruszałyby prywatność uczniów. Zdaniem nielicznych respondentów sporadycznie zdarzało się, iż
nauczyciele publicznie omawiali i komentowali podczas zebrań z rodzicami wyniki w nauce każdego z uczniów. Nieliczni też pedagodzy przechowywali dane o swoich uczniach w sposób niesprzyjający ochronie ich
prywatności. Odnotowano także w tych badaniach wysokie poczucie
bezpieczeństwa uczniów w szkole, wbrew temu, co ujawniane było w mediach na ten temat. Zdecydowana większość ankietowanych uczniów
zadeklarowała, że ani przemoc ﬁzyczna, ani też psychiczna nie miała wobec
nich miejsca. Jeśli takowa się zdarzała, to za przemoc ﬁzyczną, w opinii
uczniów, odpowiedzialni byli przede wszystkim sami uczniowie, zaś za
przemoc psychiczną odpowiadali w pierwszym rzędzie nauczyciele21.
Pewien margines niezadowolenia z braku świadomości wśród uczniów przysługujących im praw czy możliwości współstanowienia o nich we
własnej szkole będzie zawsze. Uczniowie komunikują swoje oczekiwania
czy opinie krytyczne, dysponując niezwykle silnym i pozbawionym kontroli
nauczycielskiej medium, jakim jest właśnie Internet. To w tej przestrzeni
lokowane są stanowiska także w tej sprawie, a uczulające tak młodzież,
jak i ich wychowawców, na pojawiające się zjawiska patologiczne w szkołach, w relacjach między nauczycielami a uczniami. Na straży praw uczniów stoi Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, a także
powoływany przez Sejm na 5-letnią kadencję Rzecznik Praw Dziecka.
Aktywizują się w tej sferze także organizacje pozarządowe, a wśród nich
m.in. Fundacja „Wyzwania
„
”, która zorganizowała Biuro Obsługi Rzeczników Praw Ucznia, którego celem jest udzielanie pomocy merytorycznej
rzecznikom, przepływ informacji między nimi i prowadzenie ogólnopolskich programów badawczych.
Ciągle jeszcze panuje przekonanie, że odpowiedzialność za przestrzeganie praw ucznia w szkołach ponosi władza centralna, czyli MEN i to ona
21

Por. tamże.
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powinna reagować na każdą skargę w tym zakresie. Na straży praw ucznia do 1992 r. stał rzecznik praw ucznia, którego powoływano w szkołach
spośród nauczycieli na wniosek zainteresowanych. Funkcja rzecznika praw
ucznia mogła być także sprawowana w skali województwa (najczęściej przy
kuratorium oświaty), jak i w skali kraju, gdzie Rzecznikiem Praw Ucznia
był przez wiele lat prof. Julian Radziewicz. Niestety, rola szkolnego ombudsmana została wyeliminowana w oświacie przez władze resortu w ramach
nowelizacji ustawy o systemie oświaty jako nie wymagająca szczególnego
upełnomocnienia, skoro istnieją w tym systemie ustawowo zagwarantowane
w możliwości ich powoływania organy go uspołeczniające, a więc mające
m.in. prawa do partycypowania w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich
dorosłych wychowawców przez nich samych i w porozumieniu z innymi.
Tym samym już ani konkretni nauczyciele w danej szkole, ani też minister
edukacji narodowej nie sprawują w sposób bezpośredni nadzoru pedagogicznego nad dyrektorami szkół i nauczycielami w sprawach uczniów, gdyż
zadania te, zgodnie z kompetencjami, realizuje właściwy kurator oświaty.
Biorąc pod uwagę sferę praw ucznia, istnieje dzisiaj w polityce nadzoru oświatowego kilka podejść do tak rozumianej kwestii:
1. Nadzór nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkołach i placówkach oraz nad upowszechnieniem wiedzy o tych prawach
sprawuje zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
w ramach swoich obowiązków, każdy wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny w szkołach i placówkach.
2. Nadzór nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkołach i placówkach oraz nad upowszechnieniem wiedzy o tych prawach
sprawuje zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
wyznaczony przez kuratora oświaty jeden tylko wizytator.
3. Pozorowany nadzór nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkołach i placówkach oraz nad upowszechnieniem wiedzy o tych
prawach.
4. Sprawowany pośrednio nadzór nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkołach i placówkach oraz nad upowszechnieniem
wiedzy o tych prawach przez wpisanie go w kuratoryjne standardy jakości
edukacji.
5. Rozproszenie nadzoru i odpowiedzialności przez informowanie
o innych podmiotach zajmujących się prawami ucznia i udostępnianie
źródeł dostępu do nich, a tym samym nie identyﬁkowanie się z potrzebą
jego sprawowania w sposób bezpośredni.
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6. Przeniesienie uprawnień nadzoru w tym zakresie na autonomiczne szkoły, by te włączyłyy problematyk
problematykę praw ucznia w szeroko pojmowaną
działalność wychowawczą, w programy proﬁlaktyczne czy rozstrzyganie
skarg i konﬂiktów w ramach ustanowionych w placówce procedur.
Analizując strony internetowe kuratoriów oświaty, stwierdziłem
zaskakującą rzecz, a mianowicie nierespektowanie przez nadzór pedagogiczny zadań w zakresie informowania o prawach ucznia i monitorowania
ich przestrzegania przez 10 spośród 16 jednostek oświatowej władzy
wojewódzkiej. Na stronach kuratorium w: Bydgoszczy22, Gdańsku23, Gorzowie Wielkopolskim24, Krakowie25, Łodzi26, Olsztynie27, Poznaniu28, Rzeszowie29, Warszawie30 i Wrocławiu31 nie znajdziemy danych na temat praw
ucznia. Dwa spośród tych kuratoriów, a mianowicie mazowieckie i łódzkie,
posiadają wprawdzie link do kategorii „prawa ucznia”, ale na stronie tego
pierwszego istnieją jedynie teksty dwóch aktów prawnych: podstawowy akt
prawny regulujący prawa dziecka w świecie, jakim jest przyjęta 20 listopada
1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja
Praw Dziecka oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Nie ma tu
jednak odniesienia do polskich źródeł praw dziecka. Natomiast na stronie
łódzkiego kuratorium odnajdujemy link na temat praw dziecka, praw dziecka jako pacjenta i praw dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz
dalece nieaktualny Informator Rzecznika Praw Dziecka I kadencji – Pawła
Jarosa z 2004 r., ale ani jednego linku na temat praw ucznia.
Najlepiej skonstruowanymi stronami w tym zakresie mogą poszczycić się kuratoria oświaty w Opolu, Lublinie, Białymstoku, Kielcach, Szczecinie i Katowicach. Znajdziemy tam nie tylko informacje o organach władzy
państwowej stojącej na straży praw dziecka i ucznia32, obowiązujące w kra22
<http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl/main.php?szukaj=prawa+ucznia&gdzie=2&submit.x=52&submit.
y=11>, (data dostępu: 23.10.2008).
23
<http://www.kuratorium.gda.pl/>, (data dostępu: 23.10.2008).
24
<http://www.ko-gorzow.edu.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=17&id=42&Itemid
=144>, (data dostępu: 23.10.2008).
25
<http://kuratorium.krakow.pl/> , (data dostępu: 23.10.2008).
26
<http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=343>, (data dostępu: 23.10.2008).
27
<http://www.ko.olsztyn.pl/index.php?mode=aktualnosci-wiecej&art=116>, (data dostępu: 23.10.2008).
28
<http://www.ko.poznan.pl/?page=search&query=prawa+ucznia+&imageField.x=4&imageField.y=9>,
(data dostępu: 23.10.2008).
29
<http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=3&idp=0#2>, (data dostępu: 23.10.2008).
30
<http://www.kuratorium.waw.pl/pl/uczniowie/prawa_obowiazki/>, (data dostępu: 23.10.2008).
31
<http://www.kuratorium.wroclaw.pl/index.php?site=szukaj1>, (data dostępu: 23.10.2008).
32
Por. <http://kuratorium.kielce.pl/2850/prawa-ucznia-w-internecie>, (data dostępu: 23.10.2008).
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„
„Wolno
ść polega na tym, że państwo demokratyczne zapewnia obywatelom swobodę słowa, druku i stowarzyszeń. U podstaw demokracji
leży wiara w człowieka i zaufanie do obywatela. Równość polega
głównie na tym, że wszyscy obywatele państwa demokratycznego
bez różnicy narodowości, warstwy społecznej i przynależności partyjnej są równi wobec prawa. Parlamentaryzm polega na takiej organizacji politycznej społeczeństwa, która: 1) ujawnia w stałych czasookresach poglądy polityczne obywateli, 2) oddaje władzę w ręce
tych grup politycznych, za którymi wypowie się większość obywateli, 3) zapewnia kontrolę nad rządem i jego odpowiedzialność. Ustrój
Por. <http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/prawa-ucznia/71-przepisy-prawne/218-prawa-ucznia-waktach-prawnych>, (data dostępu: 23.10.2008).
34
Por. <http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1585>,
(data dostępu: 23.10.2008).
35
Por. tamże.
36
Por. <http://www.kuratorium.katowice.pl/prawa-ucznia/prawa-ucznia-w-statucie-szkoly>,
(data dostępu: 23.10.2008).
37
<http://www.kuratorium.opole.pl/dat/prawa_ucznia/procedura_zal_spraw.php>,
(data dostępu: 23.10.2008).
38
Tamże.
39
<http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=887&m=16&ms=91>,
(data dostępu: 23.10.2008); <http://www.kuratorium.opole.pl/dat/prawa_ucznia/powierzenie.php>,
(data dostępu: 23.10.2008).
33
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ju regulacje prawne33, ale także raporty z badań świadomości prawnej
uczniów i ich oczekiwań34, przykładowe tematy lekcji z zakresu kultury prawnej w szkołach35, artykuły poświęcone temu zagadnieniu36, a co
najważniejsze: „Procedury załatwiania spraw dotyczących łamania praw
ucznia w szkołach i placówkach oświatowych”37, „Informacje dla osób, które
mają zamiar złożyć skargę/wniosek w związku z nieprzestrzeganiem praw
ucznia”38 i „Koncepcję zakresu zadań i uprawnień wizytatora – koordynatora ds. przestrzegania praw ucznia, w kuratorium oświaty”39.
Warto zatem przypomnieć, iż wśród pedagogów zaangażowanych
w demokratyzowanie polskiej oświaty z udziałem uczniów i poprzez respektowanie ich praw był Aleksander Kamiński, który już w okresie okupacji hitlerowskiej sformułował wizję demokratycznego społeczeństwa
i szkolnictwa osadzoną na wolności jednostki i narodu. Owocem jego argumentacji w tym zakresie był antytotalitarny model humanistyki, w którym
eksponował takie jego zalety, jak wolność, równość i parlamentaryzm.
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demokratyczny jest jedną z najlepszych form ustroju państwowego,
chociażby dlatego, że pozwala w sposób pokojowy, bez rewolucji,
bez rozlewu krwi i wojen wewnętrznych, na przekazywanie władzy
oraz łatwiej niż inne ustroje daje możność wyrażenia społeczeństwu
nurtujących go prądów”40.

Pedagogiczne nadzieje lokował A. Kamiński w demokracji, gdyż
doświadczony jej funkcjonowaniem w skali mikro, w ramach ruchu skautowego, miał pełną świadomość tkwiącego w tym ustroju potencjału
do autentycznego, obywatelskiego zaangażowania się społeczeństwa
z własnej, nieprzymuszonej woli na rzecz współpracy dla dobra wspólnego
czy podporządkowania się tak woli większości i lojalności wobec bliskich,
jak i wobec przeciwników politycznych. Był przekonany, że oprócz zaistnienia ustroju demokratycznego, niezbędna jest jeszcze demokracja
w obszarach oświaty, życia społecznego i gospodarczego. Ustrój demokratyczny pozbawiony demokracji powyższych obszarów życia nie ma sensu,
gdyż powtórzyłby jedynie obraz zakłamania społeczeństw pseudodemokratycznych.
Konieczność odstąpienia od modelu centralistycznie sterowanego
szkolnictwa na rzecz strategii substytucji, oddolnego tworzenia szkół przez
społeczności lokalne rodziców, nauczycieli i uczniów, Aleksander Kamiński uzasadniał następująco:
„Jeśli szkoła ma nie tylko uczyć, lecz i wychowywać, jeśli wychowanie w szkole ma zmierzać głównie ku zaszczepianiu i utrwalaniu
obywatelskich postaw i jeśli te postawy mają ‘wyrastać’ z gruntownie
przyswojonej motywacji społeczno-moralnej – to proces wychowawczy szkoły powinien polegać nie tylko na intelektualnym zjednywaniu młodych umysłów dla tych celów, lecz także (a raczej przede
wszystkim) na takiej organizacji życia szkolnego, która zapewni uczniom praktykowanie pożądanych zachowań społecznych”41.

Jednym ze sposobów przechodzenia do szkoły demokratycznej, szkoły odpowiedzialności wszystkich jej podmiotów wykonawczych, miało być
40
A. Kamiński, Co to jest demokracja?
demokracja?, cyt. za A. Janowski, Być
By dzielnym i umieć się
si róż
różni
óżnić
nićć.. Szkice
o Aleksandrze Kami
Kamińskim, PWN, Warszawa 1992, s. 109.
41
Tenże, Organizacja żżycia społeczno
ł
ści
ci uczniowskiej
uczniowskiej, w: Szkoła
łłaa wychowuj
wychowująąca
ca, red. T.J. Wilocha, WSiP, Warszawa
1978, s. 117.
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w III RP tworzenie rad szkół i uruchamianie dzięki nim pożądanych procesów demokratyzacyjnych. Organ społecznego nadzoru w postaci rady szkoły
wprowadziło MEN do Ustawy o systemie oświaty w 1991 r., odwołując się
do Locke’owskiej koncepcji idealnego społeczeństwa jako „królestwa prawa
a nie ludzi”. Miał to być jedyny organ społeczny w strukturze tej instytucji oświatowej, który gwarantowałby równość wszystkich związanych
z nią podmiotów wobec prawa. Organ ten jako jedną z podstawowych swoich funkcji miał wpisane sprawowanie kontroli nad władzą szkolną, która
nie powinna być absolutna i nie powinna podejmować działania bez respektowania podstawowych praw każdego ze wspomnianych podmiotów.
Wśród podstawowych cech wyróżniających demokratyczną formę
organizacji i działania szkoły wymienia się dzisiaj zasadę równości formalnej wobec prawa wszystkich podmiotów edukacji. Inna z zasad odnosi się
do nadania prawnej formy i prawnego charakteru stosunkom między władzą
szkolną (pedagogiczną) a uczniami i ich rodzicami jako podmiotami prawa
poprzez określenie ich wzajemnych praw i obowiązków. Muszą one opierać
się na uznaniu i zagwarantowaniu formalnej równości i wolności wszystkich
osób uczestniczących w edukacji szkolnej. W tej sytuacji żadna ze stron
nie może być uzależniona od arbitralnych decyzji władz szkolnych, lecz
podlega wyłącznie prawu, nad którego przestrzeganiem powinien czuwać
społeczny organ, jakim jest rada szkoły. Stosunek władz szkoły do prawa
jest swoistego rodzaju miernikiem demokracji w tej placówce oświatowej.
Równie ważnym wskaźnikiem demokracji w szkole jest stosunek
kadry kierowniczej tej placówki do wewnętrznej krytyki, opozycji. Jeżeli
jest ona otwarta na nią, wrażliwa i racjonalnie podchodzi do zasadności
formułowanych sądów krytycznych bez ich tłumienia czy nerwowego skrywania przed szkolną opinią publiczną, to istnieje szansa na sprawiedliwość
i konieczność wprowadzania zmian. W szkole demokratycznej ceni się
szczerość i odwagę cywilną pedagogów, uczniów i ich rodziców, w wypowiadaniu własnych przekonań. Nie ma obaw, że mogłyby grozić komukolwiek z tego tytułu przejawy nieżyczliwości ludzkiej.
W sensie społecznym podmiotem wykonawczym w szkole jest nie
tylko dyrektor czy nauczyciele, ale wszystkie osoby zaangażowane w proces
edukacyjny. Instytucja ta jest bowiem wspólnotą terytorialną, w której każda z osób realizuje interes wspierania rozwoju uczniów, ma wyodrębniony
prawem zakres samodzielnego działania, bez podporządkowania organizacjom wyższego szczebla. Prawdziwą wartością demokracji jest to, że
władza bierze się ze wspólnoty, a nie spoza niej. Szkoła w systemie zde-
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centralizowanym to szkoła, która ma prawo do własnych, lokalnych zasad
i sposobów organizacji swojej pracy. Powinien w niej obowiązywać dialog wychowawczy, oparty na dwustronnym stosunku wychowawczym oraz
dostrzegający wielką efektywność wychowania zespołowego, w którym nie
tylko wychowawca, lecz cały zespół stoi na straży określonych norm i zwyczajów.
Prawo do powoływania rad szkolnych stało się ukoronowaniem
w polskiej oświacie walki zwolenników prymatu jednostki w stosunku do
państwa i demokracji samorządowej o uspołecznienie władztwa pedagogicznego, eliminując biurokratyczne i paternalistyczne formy oraz metody
jego sprawowania. Zapoczątkowana zatem została faza odrzucenia ideologii
władzy opartej na autorytetach ról społecznych czy zawodowych, na rzecz
wyeksponowania znaczenia demokracji jako jedynego legalnego fundamentu
władzy. Istotą tak rozumianej demokracji w szkole jest zniesienie podziału
na rządzących i rządzonych. Nie oznacza to jednak, że dekonstrukcja władzy
jest równoznaczna z eliminacją osób sprawujących funkcje kierownicze,
lecz że jest ona demokratyzacją kanałów rekrutacji tych osób, ich rotacji na
poszczególnych stanowiskach i tworzeniem skutecznych, także oddolnych,
instrumentów, pozwalających na kontrolę ich działalności42. Ustawowy zapis zachęcający do powoływania społecznych organów w szkołach okazał
się zbyt wygórowaną racją społeczną. Jak stwierdziła po latach była wiceminister edukacji Anna Radziwiłł:
„Jedną z początkowych tendencji stała się koncepcja tworzenia ruchu społecznego wokół oświaty, który miał prowadzić do Reformy.
Stąd pochodzą wywalczone przez ugrupowania solidarnościowe w Sejmie ‘kontraktowym’ zapisy w Ustawie o systemie oświaty
o różnych szczeblach rad oświatowych, które to zapisy okazały się
zupełnie martwe”43.

Gdyby Aleksander Kamiński był wśród nas, to zapewne zachęcałby
pedagogów do reﬂeksyjnego analizowania ważnych teorii czy do organizowania myślenia demokratycznego w praktyce tak, by stało się ono myślą
humanistyczną, unikającą wdrażania wzoru czy schematu bez odniesienia
go do losów wychowanków i wychowawców, do ich prywatnych i socjalizowanych sposobów rozumienia świata. Rozumiejąc, iż wychowanie
42
43

Szerzej w: B. Śliwerski, Rada szkoły.
łły. Rada oświatowa,
wiatowa, Oﬁcyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
wiatowa
A. Radziwiłł, Tezy o oświacie 1989-1994, „Społeczeństwo Otwarte” (1994)12, s. 36.
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Por. A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, PWN, Warszawa 1978, s. 17.
Por. B. Śliwerski, Klinika szkolnej demokracji
demokracji, Oﬁcyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996 (wyd. 2, 2008),
rozdz. II.
44
45
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„samo w sobie”, jako czynność autonomiczna, w gruncie rzeczy staje się
wzmacnianiem i dozorem, pedagogika społeczna powinna szczególną wagę
przywiązywać – zdaniem A. Kamińskiego – do procesu wychowawczego
jako dodatkowego efektu organizowania, reorganizowania, aktywizowania
i ulepszania instytucji, placówek, urządzeń skupiających dzieci i młodzież,
dorosłych i osoby starsze44. Może właśnie dlatego jego poglądy na rolę procesów uspołeczniania edukacji szkolnej tak ważą na ich ponadczasowym
odczytaniu. Może właśnie dlatego warto podejmować problem praw ucznia jako jeden z podstawowych komponentów demokratyzowania polskiej
oświaty i edukacji z udziałem i dla uczniów, ale nie przeciwko nauczycielom, rodzicom czy społeczeństwu. Ich prawa bowiem muszą być w szkołach
tak samo respektowane, jak uczniowskie.
Nie wszyscy nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą się pogodzić z przenikaniem do szkół idei demokracji, uważając, że szkoła nie jest powołaną
do tego instytucją. W efekcie rządzeni nie są zarazem rządzącymi. Nadal
o sprawach uczniów stanowi się bez ich aktywnego i rzeczywistego udziału
(o nich bez nich), lekceważąc także najważniejszych rzeczników ich interesów i potrzeb, jakimi są ich rodzice. Ci bowiem też mają niewiele w szkole do powiedzenia, poza przyzwoleniem władzy na materialne ratowanie
ubóstwa i infrastrukturalnej nędzy. Sami nauczyciele nie są zainteresowani
samorządnością własnej grupy zawodowej, naiwnie licząc na załatwienie ich
spraw przez związki zawodowe. W szkołach obowiązuje idea demokracji
proletariackiej, czyli łączenia w sobie przez poszczególne podmioty (przez
dyrektorów wobec nauczycieli, a nauczycieli wobec uczniów i ich rodziców)
wyłączności na prawdę z siłą instrumentów przemocy (negatywna selekcja uczniów, restrykcje wobec niepokornych nauczycieli czy izolacjonizm
w stosunku do rodziców zbytnio interesujących się rzeczywistymi przyczynami zła w szkole). Niektórzy dyrektorzy, akceptując ideę demokracji
ubolewają, że muszą wdrażać jej mechanizmy w życie, toteż bezkarnie
uczestniczą w biernym oporze wobec niej oraz stosują jawny lub ukryty
sabotaż45. Być może rację miał Janusz Korczak, kiedy przed laty pisał:
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„Nie pozwalamy się dzieciom zorganizować; lekceważąc, nie ufając, niechętni, nie dbamy; bez rzeczoznawców udziału nie
podołamy; a rzeczoznawcą jest dziecko. (...) Nie pozwalamy dzieciom krytykować ani się sami kontrolujemy. Rozgrzeszeni zrzekliśmy się walki z sobą, obarczając ciężarem jej dzieci”46.

46

J. Korczak, Pisma wybrane, NK, Warszawa 1984, s.74.
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Wychowywać do poszanowania
praw człowieka
w wierności systemowi edukacyjnemu
św. Jana Bosko
Tytułem wstępu prześledzimy główne tendencje w rozwoju historycznym praw człowieka, a następnie pokażemy księdza Bosko, wychowawcę XIX wieku, uformowanego według odmiennych wartości niż francuskie
z 1789 roku, bardzo otwartego na nowe kwestie, zwłaszcza te dotyczące
młodzieży. Dokonamy analizy głównych zasad systemu prewencyjnego, aby w dalszej części wskazać, jak jest możliwe wychowanie do praw
człowieka, przy zachowaniu wierności temu właśnie systemowi. Wyakcentujemy wieloraki sens prewencji dzisiaj, w społeczeństwie coraz bardziej
globalnym. W szkole księdza Bosko, wielkiego innowatora i wychowawcy, odważnego w zdobywaniu nowych doświadczeń, wychowanie do praw
człowieka w wierności systemowi prewencyjnemu stanowi dzisiaj ten
rodzaj drogi, którą należałoby podjąć z odwagą i determinacją, w poczuciu
odpowiedzialności za obronę i promocję godności osoby ludzkiej: „Osoba
„
jest istniejącym prawem ludzkim: zatem również esencją prawa”1.

I. Historyczny rozwój
óój praw człowieka i ich kodyﬁkacja
Wiek XVIII zakończył się dwoma wydarzeniami polityczno-instytucjonalnymi, które zmieniły radykalnie historię Europy i świata: rewolucją
francuską i rewolucją amerykańską.

1

A. Rosmini, Filosoﬁa del diritto, t. 1, Cedam, Padova 1967-1969, s. 191.
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„„Wojna niepodległościowa, która w latach 1775-1783 przeciwstawiła
imperium brytyjskiemu 13 kolonii Ameryki P
Północnej, przyczyniając
się do powstania Stanów Zjednoczonych, z wielorakich powodów
reprezentuje jeden z ważniejszych epizodów historii współczesnego
świata.
Rewolucja amerykańska jest rzeczywiście przykładem pierwszej
zwycięskiej walki o wolność
ść prowadzonej przez kraj pozaeuropejski (chociaż zamieszkały w większości przez społeczeństwo pochodzenia europejskiego) przeciwko rządom starego kontynentu. Wskazuje na narodziny nowego państwowego organizmu, ukierunkowanego na pełnienie przywódczej roli we współczesnym
świecie. Zapoczątkowuje ponadto czas wielkich zmian politycznych – wiek rewolucji wolnościowych
śściowych i demokratycznych lub rewolucji
mieszczańskich – z których to pochodzą ciągle aktualne zasady”2.

Należy podkreślić, że w swoim czasie rewolucja francuska była
wydarzeniem o charakterze czysto politycznym.
„Zniszczyła organizację władzy, absolutną monarchię oraz prawne
podstawy społeczeństwa klasowego. Przywileje zastąpiła równością
wobec prawa. Zapoczątkowała serię nowych relacji między społeczeństwem obywatelskim i państwem, opierając się na niezwykle
rozległej bazie politycznej oraz zasadzie uczestnictwa. Łącznie
pozostawiła dwa podstawowe problemy dla przyszłego rozwoju politycznego: poszukiwanie form i sił społecznych dla zagwarantowania
reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego oraz utrzymanie wzajemnego porozumienia, pomimo złożoności samego społeczeństwa
(…). Poszerzenie uczestnictwa, przekazanie władzy narodowi, identyﬁkacja narodu z państwem radykalnie zmieniły sposoby uprawiania polityki oraz jej treści i powierzyły rewolucji francuskiej rolę
wyznaczającą początek współczesności”3.

Natomiast w Anglii, w drugiej połowie XVIII wieku doszło do tzw.
rewolucji przemysłowej4, która opierała się na potężnym kapitale ﬁnansowym skoncentrowanym w rękach arystokratyczno-mieszczańskich elit
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Storia contemporanea. L’Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2002, s. 3.
Tamże, s. 46.
4
Por. V. Castronovo, La Rivoluzione industriale, Sansoni, Firenze 1988.
2
3
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A. Między Średniowieczem a współczesnością
Historycznie, po teorii stoicyzmu i neostoicyzmu oraz koncepcji
człowieka widzianego jako imago Dei, kształtowanie się idei praw człowieka
odwołuje się w szczególny sposób do szkoły prawa natury, teorii państwa
kontraktowego oraz do Oświecenia. Wśród najważniejszych przedstawicieli tych nurtów wspominamy św. Tomasza z Akwinu, Marsyliusza z Padwy,
Williama Ockhama, Mikołaja Cusano, Hiszpanów – Franciszka de Vittoria z Uniwersytetu w Salamance i Fernanda Vasquez, reformatorów – Lutra, Kalwina i Melanchtona, Holendrów – Giusto Lipsiego, Ugo Groziego
oraz Spinozę, Niemców – Jana Althusa, Samuela Pufendorfa, Chrystiana
Thomasiusa, Chrystiana Wolffa, Anglików – Johna Miltona, Johna Locke’a,
Tomasza Hobbesa, Francuzów – Woltera, Monteskiusza i Rousseau, Condorceta, Włochów – Cezarego Beccaria i Piotra Verdi. Rzeczywiście należy
zauważyć, że:
„Kształtowanie się idei praw człowieka jest nierozłącznie związane
z ‘rewolucją kopernikańską’, która w historii Europy postawiła
jednostk w centrum świata. Tylko wtedy, kiedy jednostka uzna
jednostkę
znaczenie niezależnej etyki i przyjmie ją, możliwe jest postrzeganie
jej jako podmiotu prawa, niezależnie od grupy, od wspólnoty, od
5
Por. G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle libert
libertà fondamentali
fondamentali, red. G. Gozzi, Laterza, Roma-Bari 2007;
A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, il Mulino, Bologna 2007; R. Carapelle, A scuola di diritti
diritti, UTET, Torino 2008;
E. Pariotti, I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici
giuridici, UTET, Torino 2008; O. De Bertolis, Il diritto come
presupposto della libert
libertà, “La Civiltà Cattolica” 159(2008)1, s. 571-584.
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oraz na przedsiębiorstwach wysoko produktywnych dzięki wprowadzeniu
maszyn do przemysłu włókienniczego i wydobywczego. Razem z nowoczesnym przedsiębiorstwem kapitalistycznym zrodziła się klasa robotników,
wyostrzyły się problemy stare i nowe, rozszerzając się najpierw na Europę,
a następnie na cały świat. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:
bezrobocie spowodowane wprowadzeniem maszyn oraz wzrostem demograﬁcznym, wykorzystywanie robotników, zwłaszcza młodocianych, ubóstwo itp.
Te trzy wydarzenia – rewolucja amerykańska, rewolucja francuska
i rewolucja przemysłowa – sprawiły, że prawa człowieka stały się widoczne,
nabrały znaczenia prawnego5, najpierw w środowisku polityczno-instytucjonalnym, a następnie społecznym.
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samego gatunku ludzkiego. Współczesny indywidualizm jest skutkiem długiego i złożonego procesu, a teorie kontraktu społecznego
na swój sposób go uświęciły. To właśnie one stawiają na pierwszym
planie pojedyncze osoby, ich wolną wolę, będącą nieodzownym
założeniem każdej umowy”6.

W szczególności należy pamiętać, że:
„Rewolucja francuska ma nie tylko zasługę trwałego wprowadzenia
do świadomości społecznej idei praw człowieka. Poprzez kodyﬁkację
praw człowieka i obywatela zapoczątkowała również model państwa
prawa, które stało się inspiracją w tworzeniu przyszłych konstytucji”7.

Wśród najważniejszych wydarzeń historycznych, które przyczyniły
się do ukształtowania i upowszechnienia praw człowieka oraz podstawowych praw wolnościowych, wspominamy następujące.
W okresie przejścia, niepozbawionym napięć, od opartego na jednostce państwa feudalnego we wczesnym Średniowieczu do stanowego
państwa terytorialnego w okresie późnego Średniowiecza, formalne uznanie
wolności korporacyjnej było możliwe nie tylko w Hiszpanii (Leon w 1188 r.,
Kastylia między 1256 a 1265 rokiem) czy w Wielkiej Brytanii (Wielka Karta Swobód – Magna Charta z 1215 roku), ale również na W
Węgrzech, w Portugalii, Polsce, Szwecji, na ziemiach niemieckich, gdzie – w wyniku działań
reformatorów – obserwowany był rozwój doktryny związanej z teorią prawa
naturalnego, już opracowanej w sposób jasny przez św. Tomasza z Akwinu.
W Anglii swobody obywatelskie zostały umocnione w XVII w., na
podstawie następujących szczegółowych aktów prawnych: Habeas Corpus
Act, fundamentalna ustawa opracowana w 1679 roku przez Karola II; Bill
of Rights z roku 1689, po upadku katolickiego króla Jakuba II, w umowie
z którym Parlament wzmocnił dawne prawa obywatelskie; wreszcie Ustawa Act of Settlement z 1701 roku, która zobowiązywała przyszłych władców
do poszanowania obowiązującego prawa oraz gwarantowała prawa podstawowe8.
A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s. 39.
G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle libert
libertà fondamentali
fondamentali, dz. cyt., s. 72.
8
Por. tamże, s. 14-62.
6
7
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Jednak fundamentalny zwrot, jeśli chodzi o prawa człowieka, związany jest z rewolucją amerykańską i rewolucją francuską:
„
„Owocem
tych dwóch wydarzeń, dziejących się w niewielkim od
siebie odstępie czasu, były odpowiednie deklaracje praw człowieka.
Były to pierwsze dokumenty o znaczeniu politycznym, które zmieniły podejście do praw człowieka, to znaczy nadały prawom jednostki (podmiotu) charakter uniwersalny, przypisując je człowiekowi
jako jego niezbywalną własność, bez jakichkolwiek rozróżnień”9.

Od czasów rewolucji amerykańskiej, najważniejsze dokumenty, poza pojedynczymi, pochodzącymi z odzyskujących wolność kolonii,
to Deklaracja Niepodległości (1776), Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Ameryki (1787) z odpowiednimi rozporządzeniami konstytucjonalnymi10,
w szczególności z pierwszymi dziesięcioma, które w 1791 roku stały się
podstawą Deklaracji Praw Człowieka (Federal Bill of Rights). Mówiąc o dokumentach rewolucji amerykańskiej, należy zauważyć, że:
„Karty północnoamerykańskie są pierwszymi historycznymi dokumentami współczesnego konstytucjonalizmu, to znaczy tego nurtu, który uważa konstytucję za najważniejszy element państwa prawa. Konstytucja zawiera zasady i fundamentalne normy tyczące się
zarówno zarządzania, jak i instytucji państwowych. Z niej wynika
cały katalog praw. W obszarze państwa konstytucyjnego gwarancja naturalnych praw człowieka staje się podstawowym celem rządu.
Konstytucja jednocześnie zakreśla pewne granice oraz legitymizuje władzę polityczną. To właśnie na tych prawach opiera się władza
państwa, która winna odznaczać się szacunkiem do ich treści i może trwać dopóty, dopóki wypełnia zadania powierzone jej przez
konstytucję”11.

Z czasów rewolucji francuskiej, najważniejszymi dokumentami, które jednak znacząco różnią się od siebie, są Dé
Dééclaration
claration des droits de
A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s. 48.
Por. F. Casella, Storia contemporanea. Antologia di documenti
documenti, LAS, Roma 2008, s. 14-32. W celu analizy
dokumenów, por.: G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle libert
libertà fondamentali
fondamentali, dz. cyt., s. 63-71.
11
A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s. 49.
9

10
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B. Rewolucja amerykańska i rewolucja francuska

Wychowywać do poszanowania praw człowieka

l’homme
’’homme et du citoyen – Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789); Konstytucja z 1791 roku, w której preambułę stanowiła poprzednia Deklaracja,
zawierająca polityczną wolę ówczesnego mieszczaństwa (to do niej będzie
się odwoływać społeczeństwo liberalne w 1800 roku); Konstytucja z 1793
roku, która w preambule zawierała Deklarację Praw Człowieka i Obywatela o charakterze jakobińskim i wyrażała demokratyczne i rewolucyjne aspiracje, będące z kolei punktem odniesienia dla różnego rodzaju europejskich ruchów demokratycznych i radykalnych12; Konstytucja z 1795 roku,
która zapowiadała już republikę
republik mieszczańską. Wśród tych dokumentów,
Deklaracja z 1789 roku, odwołując się do praw człowieka, a nie do praw
zwyczajowych określonego narodu, jawi się jako milowy kamień w historii
rozwoju praw obywatelskich całej ludzkości.
„Rzeczywistym podmiotem politycznym deklaracji z 1789 roku
jest jednostka; rewolucja francuska przeciwstawiała koncepcji organicystycznej koncepcję społeczności jednostkowej. Bezpośredni
związek, jaki się tworzy między państwem i jednostką, zakłada również polityczne i ideologiczne zrównanie wszystkich grup i instytucji (korporacji, duchowieństwa, władz lokalnych i kościelnych…),
odejście od ich uprzywilejowanego traktowania, także w odniesieniu do ich władzy zastępującej czy uzupełniającej władzę państwa
(…). Będąc reakcją na przywileje grupowe, nowy porządek nie
mógł postąpić inaczej, jak szukać oparcia w radykalnym indywidualizmie, gdzie liczy się wyłącznie jedyna przynależność – narodowa
i równość wszystkich wobec przepisów, równość w prawach i wobec prawa. Prawo i prawa powinny być takie same dla całego narodu
francuskiego. Poprzednia koncepcja, która zapewniała wybranym
grupom społecznym określone przywileje, jest zawieszona w imię
praw, które przynależą jednostce jako takiej, bez względu na jej
przynależność i pochodzenie, a które nie powinny być przedmiotem
publicznego zainteresowania, lecz pozostawać kwestią prywatną,
tyczącą się samych zainteresowanych. Deklaracja odzwierciedla zatem polityczną wizję indywidualistyczną, antywspólnotową
i laicką. W centrum politycznego i prawnego universum znalazł się
teraz człowiek. Moc prawa nie pochodzi już od władzy wyższej
12
Por. F. Casella, Storia contemporanea. Antologia di documenti
documenti, dz. cyt., s. 33-72. W celu analizy dokumentów,
również na temat idealizmu niemieckiego, por.: G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle libert
libertà fondamentali,
fondamentali
dz. cyt., s. 72-84.
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Pomimo precyzji, z jaką zostały zdeﬁniowane prawa człowieka,
zarówno w dokumentach rewolucji amerykańskiej, jak i rewolucji francuskiej, ich prawna aplikacja w obowiązujący ład polityczny i konkretną
rzeczywistość historyczną okazała się bardzo złożona. Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych zostało zniesione dopiero w 1865 roku (poprawka XV),
natomiast w koloniach francuskich – w 1794 roku, ale wkrótce zostało przywrócone przez Napoleona i trwało przez cały wiek XIX. Deklaracja z 1789
roku miała już swoje zastosowanie w Konstytucji z 1791 roku (na przykład
głosowanie w sprawie podatku) i jeśli Emanuel Kant wychwalał Deklarację
jako czytelny znak postępu, to w środowisku anglosaskim była ona przedmiotem ostrej polemiki między konserwatystą Edmundem Burke (17291797) a progresistą Thomasem Pane (1737-1809).
W XVIII wieku pojawiła się również, prowadzona z ostrożnością,
dyskusja na temat praw kobiet: Olimpia de Gouges napisała w 1791
Deklarację praw kobiety i obywatelki, zmieniając zapis Deklaracji z 1789 roku
z rodzaju męskiego na żeński. Została jednak ścięta w 1793 roku za obronę
Ludwika XVI przed karą śmierci; Mary Wollstonecraft napisała z kolei
w 1792 A Vindication of the Rights of Woman (Wołanie o prawa kobiety). Te i inne
dokumenty Oświecenia miały wpływ na pojawienie się nowej świadomości
kobiet, ale ich wykluczenie z życia publicznego trwało jeszcze długo.

13

A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s. 53-54.

119

F. Casella

(…): podstawą prawa jest człowiek, a dokładniej – człowiek racjonalny, zatem ostatecznym źródłem praw jest rozum. Również władza
polityczna nie może się już opierać na wierze czy tradycji, ale tylko
i wyłącznie na rozumie. To znaczy, na czymś, co przynależy wszystkim ludziom, a ponieważ przynależy wszystkim, jest tym samym
uniwersalne (…). Uniwersalizm, racjonalizm, indywidualizm – to
trzy ideologie, które znalazły się u podstaw Deklaracji Praw z 1789
roku. Ideologie, które nawzajem się integrują i uzupełniają: prawa
przynależą jednostce, która uznaje je za pomocą rozumu, posiadanego przez każdą jednostkę
jednostk z tej jedynie racji, że jest człowiekiem,
w każdym miejscu i w każdym momencie”13.

Wychowywać do poszanowania praw człowieka

Podsumowując, można powiedzieć, że:
„
„Teoretyczne
założenia uniwersalizmu praw osiemnastego wieku
odkrywają rzeczywistość bardzo szczególną, zarówno z punktu
widzenia podmiotu prawa, jak i z perspektywy wartości i interesów
tych, którzy tych praw bronią”14.

C. Wiek dziewiętnasty
W XIX wieku pozytywne spojrzenie na prawa, którego pierwszymi
oznakami są deklaracje praw z XVIII wieku, powoduje podniesienie norm
prawnych na poziom konstytucjonalny, aby w ten sposób zadeklarować ich
istnienie, oraz na poziom ustawodawczy, aby zapewnić im moc wykonawczą
oraz ochronę:
„Pozytywne spojrzenie na prawo cywilne dokonuje się poprzez
rosnące uszczegółowienie rozumienia wolności oraz zwiększenie
zasad, które mają ją zapewnić: od wolności osobistej i sumienia do
wolności komunikowania się, prasy, przemieszczania się, korespondencji oraz stowarzyszeń; od poszanowania ogniska domowego do
wolności ekonomicznej, przedsiębiorczości i handlu, do gwarancji
procesualnych itp. Natomiast najważniejsze prawa polityczne, takie
jak prawo do głosowania, prawo do bycia wybieranym do pełnienia
funkcji publicznych, są przedmiotem ustaw często reformowanych.
Różnego rodzaju prognozy i rozszerzanie praw są wyrazem różnych politycznych i ekonomicznych stanowisk poszczególnych
państw”15.

Do najważniejszych tekstów konstytucyjnych, za pomocą których
starano się zapewnić podstawowe prawa, zalicza się: dla Włoch – Statut
Alberta (4 marca 1848)16, dla Francji – Konstytucję Trzeciej Republiki (1848),
dla Niemiec – chociaż nie było tam Karty konstytucyjnej poszczególnych
landów – Deklarację Praw Podstawowych (27 grudnia 1848, ale została zniesio-

Tamże, s. 65.
Tamże, s. 72.
16
Por. F. Casella, Storia contemporanea. Antologia di documenti
documenti, dz. cyt., s. 101-106.
14
15
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„Przez pozytywizm prawniczy rozumie się całość tych doktryn,
które podtrzymują niezależność prawa pozytywnego od prawa
naturalnego i ograniczają przedmiot nauk prawnych do tego pierwszego (…). Teoria pozytywizmu prawniczego rozwija się poprzez
odwołanie się do pojęcia prawa jako nakazu, którego podstawą są kryteria formalne, negując przy tym kryteria wynikające z określonych
norm i pomijając zarazem ich ewentualne podstawy: prawo naturalne, moralne, sprawiedliwość itp. (…). Prawa stają się zatem ‘pozytywne’ nie tylko dlatego
dlatego, że są przewidziane jako obowiązujące
normy prawne, ale także w tym sensie, że te same zasady tworzą
swój własny fundament. W tej perspektywie prawa są przyjmowane
jako obowiązujące, ponieważ zostały wprowadzone przez porządek
prawny państwa i obowiązują jedynie wewnątrz jego granic oraz
dotyczą osób poddanych temu prawu”18.

Liberalny wiek XIX, pomimo ciągłych konstytucyjnych proklamacji
równości i wolności wszystkich obywateli, w rzeczywistości wprowadził
wiele prawnych dyskryminacji: zostały pozbawione praw politycznych
niektóre grupy mężczyzn, zwłaszcza z klas niższych, powstałych wskutek
rewolucji przemysłowej, oraz przede wszystkim kobiety, które pozbawiono
możliwości zatrudnienia.
Sytuacja kobiet dała początek liberalnemu feminizmowi, którego
początkiem była deklaracja (Declaration of Sentiments) z Seneca Falls w Stanach Zjednoczonych (1848), a następnie uzyskanie przez nie praw, począwą
ąwszy od równości prawnej19.
17
Sytuacja niemiecka od idealizmu do Rewolucji 1848 roku, por.: G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle
libert fondamentali
libertà
fondamentali, dz. cyt., s. 83-116.
18
A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s. 75-76. Pozytywizm prawny w Niemczech, gdzie między
innymi rozwinęła się doktryna relatywna, por.: G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle libert
libertà fondamentali,
fondamentali
dz. cyt., s. 117-122.
19
Całość tej problematyki, por.: A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s. 80-88.
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na trzy lata później), która stała się punktem odniesienia w niemieckiej debacie konstytucyjnej17.
Poza tekstami konstytucji, innym czynnikiem ochrony, gwarancji
i wprowadzania praw w XIX i na początku XX wieku była kodyﬁkacja prawa cywilnego i karnego. Najbardziej znanym jest napoleoński Kodeks Cywilny z 1804 roku.
Wszystkie te procesy doprowadziły do przezwyciężenia naturalizmu
prawniczego i zastąpienia go pozytywizmem prawniczym:

Wychowywać do poszanowania praw człowieka

Liberalna koncepcja społeczeństwa, poza tym, że nie została zaakceptowana przez Kościół, który w sposób szczególny odrzucał prawniczy pozytywizm, stała się przedmiotem radykalnej krytyki Karola Marksa (18181883) oraz rodzącej się socjologii, co zapoczątkowało szeroko zakrojoną
dyskusję na temat koncepcji wolności i – w konsekwencji – praw obywatelskich. Rozwój tzw. drugiej rewolucji przemysłowej wywołał poza tym
dyskusję na temat uzyskiwania praw społecznych20. W tej kwestii Kościół
przedstawił swoje stanowisko w encyklice Leona XIII Rerum novarum (15
maja 1891), która dała początek społecznej doktrynie Kościoła21.

D. Wiek dwudziesty
Między XIX i XX wiekiem, zwłaszcza po I wojnie światowej, obserwuje się powstawanie licznych praw społecznych, które znalazły swoje
odzwierciedlenie w sowieckiej Konstytucji z 1936 roku (należy podkreślić
wyraźną krytykę
krytyk komunizmu wyrażoną w encyklice Piusa XI Divini Redemptoris z 19 marca 1937 roku) oraz w Konstytucji Republiki Weimaru22.
Pierwsza połowa XX wieku, poza rewolucją rosyjską (w 1917 roku),
przyniosła powstanie reżimu faszystowskiego, którego prawa, w szczególności te odnoszące się do ras, stały się możliwe do wprowadzenia dzięki
uwarunkowaniom historycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz dzięki ideologii pozytywizmu prawniczego, który głosił, że jakakolwiek norma jest ważna i zasadna niezależnie od swojej treści:
„Faszystowski reżim wyraźnie pokazał możliwość unieważnienia
politycznych walk i osiągnięć prawnych, prowadzonych przez wieki. Nie tylko zostały zawieszone prawa jednostek, ale zanegowana została sama idea ludzkości, przez ogłoszenie eksterminacji jej
części. Wydawało się, że – w imię władzy i idei wyższości rasowej
jednego narodu – została zniszczona cała cywilizacja prawna; zaś
w imię posłuszeństwa rozkazom – odpowiedzialność i autonomia
jednostki”23.
Por. tamże, s. 88-129; G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle libert
libertà fondamentali
fondamentali, dz. cyt., s. 123-138.
Por. F. Casella, Storia contemporanea. Antologia di documenti
documenti, dz. cyt., s. 137-143.
22
Por. tamże, s. 196-201, 201-206, 277-280.
23
A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s. 131. Zarządzenia reżimu faszystowskiego i nazistowskiego,
prawa rasowe oraz Encykliki Non abbiamo bisogno (1931) i Mit brennender Sorge (1937) Piusa XI, por.: F. Casella,
Storia contemporanea. Antologia di documenti
documenti, dz. cyt., s. 221-273, 281-317.
20

21
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Por. F. Casella, Storia contemporanea. Antologia di documenti
documenti, dz. cyt., s. 353-362.
A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s. 133.
26
Por. J. Maritain, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Comunità, Milano 19532 (wyd. pol. Czł
Człłowiek
owiek i państwo,
Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1993). Całość dzieł, por.: P. Viotto, Jacques Maritain. Dizionario delle opere,
Città Nuova, Roma 2003, s. 229-234.
27
Por. F. Casella, Storia contemporanea. Antologia di documenti
documenti, dz. cyt., s. 350-352.
28
Por. tamże, s. 380-385.
29
Por. tamże, s. 444-448.
24
25
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Kryzys pozytywizmu prawniczego przyczynił się do powrotu idei
prawa naturalnego i prawa narodów, do których wyraźnie odwoływał się
Pius XII, w sposób szczególny w przemówieniu radiowym z 24 grudnia
1943 roku24. W obszarze świeckim natomiast, oprócz obrony tezy o rozdziale między prawem i moralnością, „pojawiają się teorie, które uznają
istnienie naturalnego prawa, w jego minimalnym zakresie czy wymiarze, bazującego na uznaniu konieczności przeżycia i współżycia, czy na
wewnętrznej moralności prawa stanowionego”25. Po stronie katolickiej reﬂeksja w tym zakresie rozwija się nadal, przede wszystkim dzięki J. Maritainowi (1882-1972), który w dziele I diritti dell’uomo
’’uomo e la legge naturalne (Prawa człowieka
owieka i prawo naturalne) źródeł praw człowieka upatruje nie w jednostce, lecz w godności osoby ludzkiej26.
Po drugiej wojnie światowej ochrona praw człowieka w poszczególnych państwach zostaje powierzona konstytucjom, instytucjom kontrolnym,
takim jak Trybunał Konstytucyjny, i prawu konstytucyjnemu, natomiast
na płaszczyźnie międzynarodowej – deklaracjom i konwencjom, podpisywanym między różnymi państwami.
Proces umiędzynarodowienia praw ma swój początek w Karcie Atlantyckiej (podpisana przez Winstona Churchila i Franklina Delano Roosevelta na pokładzie okrętu HMS Prince of Wales, kotwiczącego u wybrzeży
Nowej Funlandii na Oceanie Atlantyckim [stąd nazwa] 14 sierpnia 1941)27,
aby następnie zaowocować, na Konferencji w San Francisco (25-26 kwietnia 1945) powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)28. Cele
nowej instytucji przewidywały obronę fundamentalnych praw człowieka,
godności osoby ludzkiej, szacunek dla zobowiązań międzynarodowych,
postęp społeczny i ekonomiczny, utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego, odrzucenie przemocy. Po długich dyskusjach doszło
do podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej w Paryżu
10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ29, co dało początek
procesowi proklamowania wielu innych deklaracji i konwencji, który trwa
do czasów obecnych.

Wychowywać do poszanowania praw człowieka

Również w tym przypadku, rozdźwięk między kodyﬁkacją pisaną
a jej interpretacją i efektywną realizacją w poszczególnych państwach,
zwłaszcza w czasie podziału świata na dwa bloki, był dość znaczny, i taki
pozostaje po dzień dzisiejszy, chociaż umiędzynarodowienie praw oraz
poszerzenie działalności organizmów międzynarodowych jest dzisiaj bardzo znaczące30. Wśród najważniejszych i najbardziej znaczących wydarzeń
możemy wymienić: Konferencję Helsińską, proklamującą Akt Końcowy
(1 sierpnia 1975); Konwencję Praw Dziecka, uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (20 listopada 1989)31; powstanie Międzynarodowego
Trybunału Karnego (2002); Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych (2007)
i wreszcie zasady zawarte w solidarnościowej deklaracji Skrajne ubóstwo
ó
óstwo
i prawa człowieka: prawa biednych, autorstwa podkomisji Rady Praw Człowieka
ONZ (2007).

II. Ksiądz Bosko jako wychowawca w pedagogice XIX wieku
– między tradycją a nowoczesnością
Ksiądz Bosko, „z racji formacji, podstaw kultury i mentalności (…),
żyjąc w okresie zwanym ancien rréégime
égime, pozostaje wierny zasadom innym
niż te z roku 1789. Jednak, dzięki inteligencji, a także dzięki innej, mniej
znanej, formacji i kulturze, w zgodności ‘z potrzebami czasów’, a może
jeszcze bardziej dzięki wymaganiom związanym ze swoją działalnością,
ostatecznie okaże się człowiekiem nowym i nadspodziewanie wolnym”32.
W rzeczywistości, ksiądz Bosko od początku posiadał jasno określony podstawowy cel: zająć się młodzieżą „ubogą i opuszczoną”, lecz stopniowo go
wzbogacał i modyﬁkował, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami i wymaganiami. Faktycznie, młodzi, którymi się zajmował, to zagubieni młodzi Turynu, uczniowie potrzebujący dachu nad głową, chłopcy poszukujący nauki zawodu w warsztatach rzemieślniczych, i, bardziej ogólnie, po prostu
młodzież jako taka. Rola księdza Bosko, wychowawcy w XIX wieku, i rozwój jego dzieła wychowawczego przez Towarzystwo Salezjańskie, mogą być
zrozumiane tylko wtedy, gdy zostaną umiejscowione w obszarze pedagogii
katolickiej XIX wieku, szczególnie włoskiej, która rozwijała się pomiędzy
tradycją a nowatorstwem, pomiędzy katolicyzmem konserwatywnym a katolicyzmem liberalnym, wobec nowych sytuacji społecznych nazajutrz
Por. A. Facchi, Breve storia dei diritti umani
umani, dz. cyt., s.135-149; G. Oestreich, Storia dei diritti umani e delle
libert fondamentali
libertà
fondamentali, dz. cyt., s. 137-152.
31
Por. F. Casella, Storia contemporanea. Antologia di documenti
documenti, dz. cyt., s. 478-485, 618-634.
32
P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libert
libertà, t. 1, LAS, Roma 2003, s. 5.
30
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33
Por. F. Casella, L’esperienza educativa preventiva di don Bosco. Studi sull’educazione salesiana fra tradizione
e modernit
modernità, LAS, Roma 2007, s. 13-23.
34
Por. P. Stella, Gli scritti a stampa di S. Giovanni Bosco, LAS, Roma 1977; Bibliograﬁa generale di Don Bosco,
red. S. Gianotti, t. 1: Bibliograﬁa italiana 1844-1992, LAS, Roma 1995; Deutschsprachige Don-Bosco-Literatur 18831994, red. H. Diekmann, LAS, Roma 1997; L. Verbeek, Les Sal
Salééésiens
siens de l’Afrique Centrale. Bibliographie 1911-1996
1911-1996,,
LAS, Roma 1998.
35
Por. P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosit
religiosità cattolica
cattolica, t. 1-3, LAS, Roma 1979-1988; tenże, Don Bosco
nella storia economica e sociale (1815-1870), LAS, Roma 1980; tenże, Le ricerche su Don Bosco nel venticinquennio
1960-1985: Bilancio, problemi e prospettive, w: Don Bosco nella Chiesa a servizio dell’umanit
’umanità
’umanit
umanità. Studi e testimonianze,
red. P. Braido, LAS, Roma 1987, s. 373-396; tenże, Don Bosco, il Mulino, Bologna 2001; Don Bosco nella storia.
red. M. Midali, Atti del 1° Congresso Internazionale di Studi su Don Bosco (UPS – Roma, 16-20 gennaio 1989),
LAS, Roma 1990; A. Giraudo, Clero, seminario e societ
società: Aspetti della Restaurazione religiosa a Torino, LAS, Roma
1993; G. Bosco, Epistolario, Introduzione, testi critici e note a cura di F. Motto, t. 1: 1835-1863, LAS, Roma 1991;
tenże, Epistolario, t. 2: 1864-1868
1864-1868, LAS, Roma 1996; tenże, Epistolario, t. 3: 1869-1872, LAS, Roma 1999; tenże,
Epistolario, t. 4: 1873-1875, LAS, Roma 2003 ; F. Desramaut, Don Bosco en son temps (1815-1888), SEI, Torino
1996; M. Wirth, Da don Bosco ai nostri giorni. Tra storia e nuove sﬁde, LAS, Roma 2000; P. Braido, Don Bosco prete
dei giovani nel secolo delle libert
libertà, t. 1-2, LAS, Roma 20032.
36
Por. F. Casella, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libert
libertà. A proposito di una recente opera di Pietro
Braido, “Ricerche Storiche Salesiane” (2003)42, s. 169-180.
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po Restauracji i wobec nowych wyzwań wychowawczych związanych z sytuacją najuboższych grup społecznych33.
Na temat księdza Bosko (1815-1888) i jego pism istnieje obﬁta bibliograﬁa34. Najnowsza historiograﬁa35 zachęca do spojrzenia na wychowawcze dzieło turyńskiego wychowawcy w aspekcie jego stawania się i rozwoju, jego stopniowego formowania się poprzez dokonywane wybory, które
wychodziły naprzeciw rzeczywistym potrzebom młodzieży „ubogiej i opuszczonej”. W szczególności publikacja Pietro Braido Don Bosco prete dei
giovani nel secolo delle libertà (Ksiądz Bosko młodzież
odzieżżyy w wieku wolności)
odzież
ści) (2003)
pozwala na pogłębienie znajomości życia świętego wychowawcy w aspekcie stawania się i rozwoju. Kapłan diecezjalny, wybór młodzieży, twórcza
przedsiębiorczość i aktywność, ksiądz Bosko założyciel – to tylko niektóre tematy spośród wielu szerzej przedstawionych w tym dziele. Pozwala ono także dostrzec rodzaje wpływów na księdza Bosko, miarę jego
otrzymywanych i przekazywanych wartości dla społeczności cywilnej
i Kościoła jako obywatela, jako wierzącego i kapłana, w zakresie aktywności
związanej z towarzyszeniem młodzieży (asystencja), miłości wychowawczej i zaangażowania społecznego36.
Działalność wychowawcza księdza Bosko i dzieło salezjańskie miały
początek w latach czterdziestych XIX wieku. Pierwszą inicjatywą było
powołanie do istnienia oratorium na Valdocco (1846), miejsca bogatych
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i zróżnicowanych aktywności, które stopniowo tam się pojawiały: rekreacja, kształcenie religijne, modlitwa dla młodych robotników, a później dla
uczniów; szkoły niedzielne i wieczorowe, przytułek-pensjonat dla praktykantów i uczniów (1847), kolegium dla mieszkańców internatu, wraz
z warsztatami dla rzemieślników (1853-1862), klasy szkolne dla uczniów
(1855-1859) i małe seminaria dla powołań eklezjalnych (od 1863)37. Droga
realizacji była pełna trudów, lecz ksiądz Bosko trwał zdecydowanie w swoim powołaniu jako kapłan i wychowawca ubogiej i opuszczonej młodzieży
Turynu. 18 grudnia 1859 mała grupa ukonstytuowała się w towarzystwo
wspólnego życia pod kierownictwem księdza Bosko38, składając prywatne
śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Jednak droga do kanonicznego
uznania była wciąż najeżona trudnościami. Należy jednak zauważyć, że
„wraz z początkiem Towarzystwa Salezjańskiego mamy do czynienia nie
tylko z pojawieniem się w Kościele nowego zgromadzenia zakonnego, lecz
również z nowym usytuowaniem księdza Bosko w Kościele i w społeczności
cywilnej”39. Istotnie, ksiądz Bosko-założyciel stopniowo poszerzał horyzont
eklezjalny i geograﬁczny swojego powołania na rzecz młodzieży, szczególnie ubogiej i opuszczonej, pochodzącej z warstw ludowych, na Piemont,
Italię, Europę, na świat (wraz z misjami), powołując do życia, razem z Marią
Dominiką Mazzarello, zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki dla
młodzieży żeńskiej oraz Współpracowników Salezjańskich40.
Chociaż ksiądz Bosko z racji otrzymanej kultury, formacji i mentalności podzielał dystans wobec societas moderna i uważał za model idealny societas christiana, to jednak nie przyjął postawy statycznej, która
często powstrzymywała przedstawicieli konserwatyzmu katolickiego od
działania, i nie pozwolił się zdominować przez jego przekonania, lecz był
gotowy włączyć się w przemiany na rzecz odnawiania myślenia i sposobów życia. Utożsamiając się z podjętym dziełem wychowawczym
na rzecz młodzieży ubogiej i opuszczonej, nie zawsze jednak do końca
w szczegółach określonym, dał rzeczywiście wyraz pragnieniu wielorakiej
odnowy. Dotyczyła ona: pracy, odtąd uważanej już nie za karę i ekspiację,
37
Por. P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosit
religiosità cattolica
cattolica, t. 1: Vita e opere, LAS, Roma 19792, s. 103-119;
P. Braido, Don Bosco prete dei giovani
giovani, dz. cyt., t. 1, s. 109-361.
38
Por. P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosit
religiosità cattolica
cattolica, dz. cyt., t. 1, s. 129-165; P. Braido,
Don Bosco prete dei giovani
giovani, dz. cyt., t. 1, s. 363-542.
39
P. Braido, Don Bosco prete dei giovani
giovani, dz. cyt., t. 1, s. 439.
40
Por. P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosit
religiosità cattolica
cattolica, dz. cyt., t. 1, s. 121-127, 167-227; P. Braido,
Don Bosco prete dei giovani
giovani, dz. cyt., t. 2.
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Por. G. Chiosso, Proﬁlo storico della pedagogia cristiana in Italia (XIX e XX secolo), La Scuola, Brescia 2001,
s. 80-82.
42
Por. Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e uniﬁcazione, red. L. Pazzaglia, La Scuola, Brescia
1994; G. Verucci, Nazione, cultura e trasformazioni socio-economiche: le proposte educative degli ambienti cattolici
cattolici,
w: Cattolici, educazione e trasformazioni socio-culturali in Italia tra Otto e Novecento, red. L. Pazzaglia, La Scuola,
Brescia 1999, s. 93-118; M. Taccolini, A servizio dello sviluppo. L’azione economico-sociale delle congregazioni
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G. Chiosso, Proﬁlo storico della pedagogia cristiana in Italia
Italia, dz. cyt., s. 88.
44
Por. F. Casella, L’esperienza educativa preventiva di don Bosco…, dz. cyt., s. 27-33.
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ale za możliwość promocji osobowej i społecznej, sposób osobowego realizowania się w wymiarze moralnym i religijnym; szkolnictwa i wychowania, poprzez uznanie wartości kształcenia, otwieranie szkół wielorakich
typów i stopni, brak wahania przed udzieleniem pozwolenia salezjanom
na zdobywanie tytułów naukowych w uniwersytetach; działania wychowawczego w optyce prewencji społecznej; nowego rozumienia przedmiotu wychowania: „młodzież uboga i opuszczona”, która wówczas stawała się
problemem społecznym o coraz większej wadze; a także innych, wielorakich działań wychowawczych. W centrum troski księdza Bosko znajdowało
się nauczanie katechizmu, lecz wychowanie religijne było zintegrowane
z całym szeregiem inicjatyw rekreacyjnych (zabawy podwórkowe, gimnastyka, przechadzki), kulturalnych (teatrzyk, orkiestra, śpiew, dobra lektura),
asystencji społecznej (działanie na rzecz ubogich), społecznych (formacja
do pracy, inicjatywy towarzystw wzajemnej pomocy) itp.41. Istotnie, zgromadzenia zakonne powstałe w drugiej połowie XIX wieku, w szczególności
zgromadzenie księdza Bosko oddające się wychowaniu, umiejscawiają się
pomiędzy tradycją a nowoczesnością42, wprowadzając do życia społecznego
wyrazistą propozycję chrześcijańskich modeli wychowania.
W końcu, można powiedzieć, że ksiądz Bosko zachowując
niewzruszoną stałość w dziedzinie podstawowych zasad, zharmonizował
ją z „widoczną elastycznością zachowań zarówno w zakresie poszczególnych inicjatyw, jak i w relacjach z systemem politycznym i ze społecznością
cywilną. Także w tym inicjatywa księdza Bosko ukazuje się jako symptomatyczna: bez uciekania się do jakiegokolwiek kompromisu zdołał skutecznie włączyć swoje inicjatywy w obszar różnych działań i kręgów
społecznych, korzystając z tej wolności, na którą liberałowie, chcąc
być konsekwentni względem własnych zasad, musieli pozwolić także tym,
którzy działali z innej inspiracji ideowej”43. Rzeczywiście, podwójne znaczenie, pedagogiczne i społeczne, dzieła księdza Bosko, kontynuowane
później przez jego następcę, ks. Michała Rua, i przez Zgromadzenie Salezjań-
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skie, zostało szybko podkreślone w salezjańskich „Kongresach” oraz w literaturze włoskiej, francusko-belgijskiej i niemieckiej45. W tej samej przestrzeni, pomiędzy tradycją a nowością, umiejscawia się także system prewencyjny
księdza Bosko.

III. Podstawowe elementy systemu prewencyjnego
Uważna i pogłębiona reﬂeksja nad systemem prewencyjnym wymaga zatrzymania się nad fundamentalnymi tekstami księdza Bosko i jego
współpracowników oraz licznymi szkicami i studiami opublikowanymi na
temat wychowania46. Propozycja wychowawcza księdza
dza Bosko
Bosko, wraz z charakterystyczną dla niej asystencją, a także właściwymi jej wartościami
pedagogicznymi i społecznymi – rozwinęła się w dziesięcioleciach
poprzedzających ukazanie się jego opracowania System prewencyjny w wychowaniu młodzież
odzieży
odzież
ży (1877). Faktycznie, „stronice z roku 1877 trzeba postrzegać
jako ściśle zespolone z dyskursem społecznym, który je poprzedzał i który
po nich następował”47. W miarę, jak działanie wychowawcze księdza Bosko
poszerzało się, wzrastało w nim poczucie konieczności przystosowywania
45
Por. P. Braido, “Poveri e abbandonati, pericolanti e pericolosi”: pedagogia, assistenza, socialit
socialità nell’”esperienza
preventiva” di don Bosco, “Annali di Storia dell’Educazione e delle Istituzioni scolastiche” 3(1996), s. 212-233.
46
Por. G. Bosco, Inaugurazione del Patronato di S. Pietro in Nizza a Mare. Scopo del medesimo esposto dal
Sacerdote Giovanni Bosco con appendice sul sistema preventivo nella educazione della gioventù, Tipograﬁa e Libreria
Salesiana, Torino 1877; tenże, Il sistema preventivo nella educazione della gioventù, Introduzione e testi critici a cura
di P. Braido, “Ricerche Storiche Salesiane” (1985)7, s. 171-321; tenże, Il Sistema Preventivo nell
nell’educazione della
gioventù, Introduzione e testi critici a cura di P. Braido, LAS, Roma 1989; tenże, Cenni storici intorno all’Oratorio
’’Oratorio di
S. Francesco di Sales, w: P. Braido, Don Bosco educatore. Scritti e testimonianze, LAS, Roma 1997, s. 93-151; tenże,
Memorie dell’Oratorio
’’Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855, Introduzione, note e testo critico a cura
di A. Da Silva Ferriera, LAS, Roma 1991; P. Braido, La Lettera di Don Bosco da Roma del 10 maggio 1884, “Ricerche
Storiche Salesiane” (1984)5, s. 295-374; tenże, Il ““sistema preventivo” in un decalogo per educatori
educatori, “Ricerche
Storiche Salesiane” (1985)6, s. 131-148; tenże, L’esperienza
’’esperienza pedagogica di Don Bosco, LAS, Roma 1988; tenże,
Breve storia del ““Sistema Preventivo””, LAS, Roma 1993; tenże, Una formula dell’umanesimo
’’umanesimo educativo di Don Bosco:
““Buon cristiano e onesto cittadino”, “Ricerche Storiche Salesiane” (1994)24, s. 7-75; tenże, ““Poveri e abbandonati,
pericolanti e pericolosi”…, art. cyt., s. 186-203; Don Bosco educatore. Scritti e testimonianze, red. P. Braido, LAS,
Roma 1997; tenże, Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, LAS, Roma 1999; J. M. Prellezo, Dei
castighi da inﬂiggersi nelle Case Salesiane. Una lettera circolare attribuita a Don Bosco, “Ricerche Storiche Salesiane”
(1986)9, s. 263-308; tenże, Valdocco nell’Ottocento
’’Ottocento tra reale ed ideale (1866-1889). Documenti e testimonianze,
LAS, Roma 1992; tenże, Sistema educativo ed esperienza oratoriana di don Bosco, LDC, Leumann (TO) 2000.
47
P. Braido, Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libert
libertà, t. 2, LAS, Roma 20032, s. 338. Celem poznania
wskazań odnośnie do systemu prewencyjnego jako odpowiedzi na wezwania społeczne i pierwszych oddźwięków
przezeń wywołanych, por.: tamże, s. 335-349.

128

48
Jeśli chodzi o dyskurs na temat systemu prewencyjnego i jego możliwości zastosowania dzisiaj,
ponownie odsyłamy do: F. Casella, L’esperienza
’’esperienza educativa preventiva di don Bosco, dz. cyt., s. 70-122.
49
Por. Don Bosco educatore, dz. cyt., s. 6-9.
50
Por. G. Vico, Ottocento pedagogico cristiano, La Scuola, Brescia 2005, s. 72-76.
51
Jan Paweł II, List Ojca Świę
wi tego Jana Paw
wię
Pawłłłaa II do ksi
księędza Egidio Vigano Przeło
łoż
ło
ożżonego
onego Generalnego Towarzystwa
Św. Franciszka Salezego w setną rocznic
rocznicęę śśmierci
mierci św. Jana Bosko ““Iuvenum Patris” (31 stycznia 1988), nr 8.

129

F. Casella

go, kodyﬁkowania zasad, animowania48. Ważne jest również podkreślenie,
że cel pedagogiczny księdza Bosko przekładał się na zróżnicowane
metody, które wymagały także zróżnicowanej metodyki, odpowiedniej dla
różnorodności podejmowanych inicjatyw: Oratorium, stowarzyszenie, kultura ludowa, przytułek, seminarium duchowne, szkoła z internatem, wspólnota zakonników wychowawców. U fundamentów całej tej rzeczywistości
tkwi ciągła uwaga zwracana na wymiar towarzyszenia (asystencji), jak i na
aspekt społeczny, „polityczny”. Jest ona obecna już w pierwszych trzydziestu latach działalności księdza Bosko, a zaznacza się jeszcze bardziej zarówno w pismach, jak i słowach z lat 70. i 80. XIX wieku, a w szczególności
pojawia się ona w czasie powstawania Bollettino Salesiano (1877)49. W swoim wielorakim działaniu prewencyjnym na rzecz młodzieży, ksiądz Bosko ukazuje się w środowiskach eklezjalnych i cywilnych, umiarkowanych
czy konserwatywnych, także jako niedościgła osoba umiejąca rozwiązywać
w obszarze katolickim problemy uważane za bardzo poważne. I dlatego
dwa wymiary, pedagogiczny i społeczny, towarzyszą nieustannie reﬂeksji
i doświadczeniu księdza Bosko50.
Kwestia młodzieżowa nie tylko stwarzała u swoich początków problemy, ale przyspieszyła, w oszałamającym tempie, procesy społecznej interakcji, domagając się tym samym zainteresowania. Nie znalazła jednak
odpowiedzi ze strony instytucji państwowych. Przyszła ona ze strony wychowawców chrześcjańskich, w szczególności ze strony księdza Bosko, który
popierał formację ludzką, religijną, kulturalną i zawodową, otaczając opieką,
asystując, promując nową jakość życia. Szczególny rys geniuszu księdza
Bosko związany jest z praktyką wychowania, którą on sam nazwał systemem prewencyjnym. System ten jest, w pewien sposób, „streszczeniem jego
mądrości pedagogicznej i stanowi to profetyczne przesłanie, które zostawił
on salezjanom i całemu Kościołowi”51. Fundamentalnymi elementami tego
systemu są: miłość duszpasterska, rozum, religia i dobroć (amorevolezza).
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A. Miłość duszpasterska
Wychowanie według księdza Bosko zakłada szczególną postawę
postaw wychowawcy oraz zespół określonych sposobów postępowania, wypływających
z rozumu i wiary, które kierują działaniem pedagogicznym. W jego centrum
jest miłość duszpasterska (la carità pastorale), którą on sam tak wyjaśnia:
„Praktyka tego systemu opiera się całkowicie na słowach św. Pawła, który
mówi: Charitas benigna est, patiens est; omnia suffert, omnia sperat, omnia sustinet. Miłość jest łaskawa i cierpliwa; wszystko znosi, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko przetrzyma”52. Ksiądz Juan Vecchi, przełożony generalny salezjanów, w następujący sposób opisał miłość duszpasterską:
„Miłość duszpasterska zawiera pełny wymiar służby Kościoła wobec człowieka: głoszenie Ewangelii, promowanie osób, animowanie
wspólnoty, spełnianie dzieł miłosierdzia co do ciała i co do duszy
(…). Salezjańska miłość duszpasterska posiada inne, bardziej precyzyjne, określenie, które nie ogranicza jej, lecz dokładniej deﬁniuje: jest to miłość pedagogiczna. Jest to miłość, która potraﬁ stwarzać
relację wychowawczą: jest ona odpowiednia do możliwości człowieka
młodego i młodego ubogiego, któremu powinno pomagać się w otwieraniu, odkrywaniu bogactwa życia, wzrastaniu. Dla tego ubogiego młodzieńca, któremu czasem brakuje odwagi, wychowania,
słów i myśli, miłość salezjanina powinna stać się czytelnym znakiem
miłości Boga. Jest to zatem miłość, która potraﬁ dotrzeć do ostatnich, najbardziej pokornych, do tych, którzy mają większe trudności.
Miłość pedagogiczna przejawia się w żarliwości, lecz także poprzez
takt, zdrowy rozsądek, poczucie miary i uczucie. Jednym słowem,
jest to mądrość ojcowska, która uczy stawiać czoło życiu”53.

Miłość duszpasterska, oprócz wymogu określonych zachowań, takich jak postawa otwarta na młodzież, ufność pokładana w młodych i okazywana im miłość, domaga się także odpowiedniej praktyki, która czyni
tę miłość widzialną. Chodziłoby więc o rzeczywiste spotkanie z młodym
człowiekiem, przyjęcie i zaakceptowanie go, tworzenie środowiska bogatego

52
53

G. Bosco, Il Sistema Preventivo, w: Don Bosco educatore, dz. cyt., s. 250.
J. E. Vecchi, Spiritualità
Spiritualit salesiana. Temi fondamentali
fondamentali, LDC, Leumann (TO) 2001, s. 107-108.
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B. Rozum
Ksiądz Bosko przywiązywał wielką wagę do aspektów ludzkich i do
uwarunkowań historycznych wychowanka: do jego wolności, przygotowania
do życia i do zawodu, podejmowanych zadań, tworząc klimat radości i wielkodusznego zaangażowania się na rzecz bliźniego. „Rozum”, który ksiądz
Bosko uważał za dar Boży i zarazem za nieodzowne zadanie dla wychowawcy, wskazuje na dobro, a także cele do jego osiągnięcia, jak również określa
środki i sposoby realizacji. „Rozum” zaprasza młodych do uczestnictwa
w wartościach zrozumiałych i podzielanych. Ks. Bosko określa go także
jako rozumność
ść (ragionevolezza), z racji tworzenia koniecznej przestrzeni dla
zrozumienia, dialogu i niezmąconej cierpliwości, w których znajduje swoją
aktualizację niełatwa praktyka działań racjonalnych.
Dzisiaj istnieje potrzeba antropologii uwspółcześnionej i integralnej, wolnej od ideologicznych redukcjonizmów. Wychowawca musi
posiadać zdolność uważnego odczytywania znaków czasu, aby wydobywać
pojawiające się wartości, które przyciągają uwagę młodzieży: pokój, wolność,
sprawiedliwość, komunię i uczestnictwo, promocję kobiety, solidarność, rozwój, wymagające rozwiązań problemy ekologiczne, pluralizm kultur, pokój
i współżycie wśród różnych narodowości, zaangażowanie się przeciwko jakiejkolwiek formie wyzysku młodocianych i przeciwko nowym formom zniewolenia56. Określenie „rozum” podkreśla, zgodnie z autentyczną
wizją humanizmu chrześcijańskiego, wartość osoby, sumienia, natury ludzkiej, kultury, świata pracy, życia społecznego, czyli zakłada szeroki zakres
wartości będący niezbędnym wyposażeniem człowieka w życiu rodzinnym,
cywilnym i politycznym.
Por. tamże, s. 109-124.
Por. C. Laneve, Dedizione e umanit
umanità, w: L’educatore
’’educatore oggi: tratti per un proﬁlo di san Giovanni Bosco,
red. C. Laneve, Seminario di studio, Salone degli Affreschi – Palazzo Ateneo, Bari 26 aprile 2006, Servizio Editoriale
Universitario, Bari 2007, s. 33-34.
56
Por. Jan Paweł II, List Ojca Świę
wi tego w setną rocznic
wię
rocznicęę śśmierci
mierci św. Jana Bosko ““Iuvenum Patris”…, dz. cyt., nr 10.
54
55
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w wartości ludzkie i personalną relację wychowawczą54. W praktyce oznacza to „chwytanie wychowanka za serce” Ksiądz Bosko realizował tę troskę
trosk
o drugiego, o człowieka młodego, aż do całkowitego daru z siebie55. Miłość
duszpasterska pozwala wyczuć i wzbogacić środki, które ksiądz Bosko
streścił w trójmianie: „rozum, religia, miłość (amorevolezza)”.
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C. Religia
„Religia” wskazuje na to, ze pedagogia księdza Bosko jest w swojej
istocie transcendentna, bo ostatecznym celem wychowania, które on proponuje, jest formacja człowieka wierzącego. Celem, do którego zmierza
dzieło wychowawcze, jest Jezus Chrystus; każdy człowiek młody jest wezwany do dojrzewania w Nim i na Jego obraz. Ostateczna meta, do której powinno się zmierzać, to kształtowanie własnej osobowości, w którym Chrystus stanowi punkt odniesienia, tak w zakresie mentalności, jak i życia. Nie
zrozumie nigdy księdza Bosko-wychowawcy ani jego pedagogii ten, kto nie
założy tego metodycznego principium o jasnej świadomości ostatecznego
celu i o jego stałej obecności w całym procesie wychowawczym.
Dla księdza Bosko człowiek uformowany i dojrzały jest obywatelem, który wierzy i umiejscawia w centrum swojego życia ideał nowego
człowieka, proklamowanego przez Jezusa Chrystusa, oraz jest odważnym
świadkiem własnych przekonań religijnych.

D. Miłość (l’amorevolezza
’amorevolezza)
’amorevolezza
amorevolezza)
Spójrzmy na tę problematykę
problematyk z punktu widzenia metodycznego.
Chodzi o takie zachowanie codzienne, które nie jest zwyczajną miłością
ludzką ani tylko miłością duszpasterską. Dobroć ta (amorevolezza) wyraża
się w zadaniach wychowawcy jako osoby całkowicie oddanej dobru wychowanków, obecnej wśród nich, gotowej stawić czoło poświęceniom i trudom
związanym z wypełnieniem swojej misji. To wszystko wymaga prawdziwej dyspozycyjności względem młodych, głębokiej sympatii i zdolności do
dialogu. I w tej perspektywie należy postrzegać relacje personalne, zawsze
w systemie prewencyjnym uprzywilejowane. Ksiądz Bosko lubił używać
słowa familiarità dla określenia poprawnej relacji między wychowawcami i wychowankami. Zespół celów do osiągnięcia, programy, wskazania
metodyczne konkretyzują się i stają się skuteczne wówczas, gdy odznaczają
się w sposób otwarty duchem rodzinnym, to znaczy, gdy są przeżywane w środowiskach pogodnych, radosnych, inspirujących.
Dzisiaj trzeba dostrzec naglącą konieczność formacji sumienia,
zmysłu rodzinnego, społecznego i politycznego, dojrzewania w miłości
i w chrześcijańskiej wizji płciowości, zdolności krytycznych i zarazem
pewnej elastyczności w podejściu do rozwoju i kształtowania mentalności,
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IV. W wierności systemowi prewencyjnemu:
wychowywać do praw człowieka
Czując się głęboko, i zarazem krytycznie, włączeni w przełom antropologiczny, który przeżywamy, a który młodzi doświadczają najczęściej
w sposób bezreﬂeksyjny, określimy najpierw dwa warunki uzdalniające
do bycia wiernymi temu, co ks. Bosko pozostawił w spadku tym, którzy
pragną czerpać z niego inspirację dla wychowania. W dalszej kolejności
wskażemy dzisiejsze perspektywy wychowawcze i społeczne, jakie winny
zostać nakreślone, aby działać zgodnie z systemem prewencyjnym w perspektywie praw człowieka.

A. Wychowanie wymaga solidarności z młodymi
Ks. Bosko zwykł powtarzać: „We
„ źcie to pod uwagę, że jestem cały dla
Was, dzień i noc, rano i wieczorem, w każdym momencie. Moim jedynym
celem jest troska o wasze dobro moralne, intelektualne i ﬁzyczne. Dla was
studiuję, dla was pracuję, dla was żyję i dla was jestem nawet gotowy oddać
życie”58.
„Dzisiaj, może bardziej niż wczoraj, młodzież odczuwa potrzebę towarzyszenia jej w społeczeństwie, które nie potraﬁ wsłuchać się w jej
najgłębszą potrzebę uczucia, ukierunkowującego i wyjaśniającego
wszystko, a pragnie rozwiązywać wszystko poprzez oferty o charakterze materialnym, które zazwyczaj tworzą jeszcze większe poczucie izolacji i bólu duszy. Młodzi zamykają się w sobie, przeżywają
świat jako zagrożenie i odpowiadają na nie dziwacznymi zachowaniami i różnego rodzaju niepokojami. Na prośbę o pomoc odpowiada się im ‘technikami kryzysu’, psychiatrami, psychoterapeutami i wieloma innymi, i w ten sposób patologia zostaje potwierdzona. Brakuje odpowiedzi przepełnionych nadzieją, optymistycznych wizji życia, ukierunkowania na horyzonty sensu. Wydaje się,
że pedagogia towarzyszenia ks. Bosko (...) może odpowiedzieć na tę
57
58

Por. tamże, nr 12.
D. Rufﬁno, Cronache dell’Oratorio di San Francesco di Sales, Roma, Archivio Salesiano Centrale, zeszyt 5, s. 10.
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mając zawsze jasno na uwadze, że młodość nie jest tylko momentem przejściowym, lecz rzeczywistym czasem łaski, danym dla kształtowania
osobowości57.

Wychowywać do poszanowania praw człowieka

potrzebę. Uderza ona w centralne miejsce osoby, w jej bycie ‘jedyną
i niepowtarzalną’. Recepty ks. Bosko nie są gotowe. Jego program
wychowawczy jest takim, który z minuty na minutę potrzebuje
weryﬁkowania”59.

B. W wychowaniu należy realizować zasadę prewencyjności
Chodzi o dojście tam, gdzie się rodzą i zakorzeniają postawy, aby
rozwinąć osobowość zdolną do podejmowania osobistych decyzji i do rozeznawania zła, by nie została ona usidlona przez dewiacje obecne w środowisku i inklinacje wypływające z namiętności. W tym dziele wychowania, połączonym z serdecznym i stałym przebywaniem z młodzieżą,
biorą udział jednocześnie pedagogia i wiara. W tej perspektywie należy
przedstawić następujące linie przewodnie:
a W wychowaniu należy koniecznie połączyć w jedno „rozum” i „religię”, gdyż specjalną rolę odgrywa związek pomiędzy wychowaniem i ewangelizacją oraz zależność między kulturą i Ewangelią.
a W wychowaniu należy, w sposób pomysłowy, zwracać uwagę na
czas wolny i doświadczenie grupy, które są elementami fundamentalnymi
salezjańskiej tradycji pedagogicznej.
a Wychowanie powinno prowadzić do realizmu życiowego. Jedną
z cech pedagogii ks. Bosko jest jej praktyczność, czyli przygotowywanie
młodych do konkretnego życia, tak społecznego, jak i eklezjalnego. W praktyce edukacyjnej nie wystarcza znajomość teorii. Z formacją umysłu i serca
należy połączyć zdobywanie umiejętności praktycznych i relacyjnych, ducha inicjatywy, autentyczną zdolność ponoszenia mniejszych i większych
poświęceń, osobiste zamiłowanie do pracy traktowanej odpowiedzialnie,
przyswojenie umiejętności zawodowych, jednym słowem połączyć realizm
życiowy z traktowaniem wszystkiego serio i w duchu współpracy.
a Wszystko w celu formacji młodego człowieka jako „uczciwego
obywatela i dobrego chrześcijanina”.
a W końcu, działalność wychowawcza według systemu prewencyjnego wymaga konkretnego miejsca i poświęcenia odpowiedniego czasu na
przebywanie z młodymi. Potrzeba tu serca przepełnionego „miłością duszpasterską” i umysłu bogatego w „inteligencję wychowawczą”, solidarności
wychowawczej dla przeżywania z młodzieżą czasu wolnego, codzienności,
tak w chwilach trudnych, jak i radosnych.
59
R. Pagano, Accompagnamento e gioco, w: L’educatore oggi: tratti per un proﬁlo di san Giovanni Bosco, dz. cyt.,
s. 57-59.
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C. Dzisiejsze pytanie wychowawcze
Dzisiaj, jak się wydaje, odkrywamy na nowo oryginalne wartości
tkwiące w asystencji i społecznym wymiarze systemu prewencyjnego. Są one zawsze wiązane z wymiarem wychowawczym, duszpasterskim, reedukacyjnym. Wynikają one przede wszystkim z głębokich transformacji, jakie miały miejsce w społeczności przedstawiającej się jako
„społeczeństwo złożone”, w którym coraz bardziej podkreślano fenomen
„sytuacji młodzieżowej”. Swego czasu ks. Bosko określał młodzież jako
„biedną i opuszczoną, zagrażającą i zagrożoną”, prezentującą się jako trudny problem w odniesieniu do określenia koncepcji wychowania i reedukacji, a więc także w relacji do idei prewencji i represji60. Młodzi dotknięci
marginalizacją lub „ubóstwem” ekonomicznym, społecznym lub kulturowym, afektywnym, moralnym i duchowym, lub kumulacją tych ubóstw, jak
to ma często miejsce w krajach Trzeciego Świata i w wielkich miastach
krajów rozwiniętych, są tu bezpośrednią przesłanką do dowartościowania
wszystkich możliwości zawartych w przesłaniu ks. Bosko, jego systemu
prewencyjnego, aby odpowiedzieć na oczekiwania młodych bez wykluczania ich z życia społecznego. Oto jak ks. Vecchi postrzega w tym względzie
możliwości wychowawcze tkwiące w tym systemie:
„Ubóstwo i zjawisko marginesu społecznego nie są wyłącznie
fenomenem czysto ekonomicznym, ale rzeczywistością, która dotyka wprost osób, ich świadomości i rzuca wyzwanie dzisiejszemu społeczeństwu. Wychowanie stanowi więc podstawowy element w prewencji i w pokonywaniu tychże zjawisk, jak również jest
swoistym i oryginalnym dorobkiem salezjanów.
Wychowywać oznacza przyjmować, pozwolić mówić i rozumieć.
Oznacza pomagać pojedynczym osobom w odnalezieniu siebie samych; towarzyszyć im z cierpliwością w procesie poszukiwania
wartości i zaufania sobie. Zakłada odnalezienie sensu życia.
Systematyczne nauczanie jest ważną drogą w prewencji i w pokonywaniu zjawiska ubóstwa oraz problemów młodzieży, ale pod
warunkiem, że prowadzi do spotkania osoby, w całej jej pełni;
anonimowość lub tylko aspekt poznawczy nie realizują celów wychowania. Wychowanie w dzisiejszych czasach wymaga od nas
60

Por. P. Braido, “Poveri e abbandonati, pericolanti e pericolosi”…, art. cyt., s. 233-236.
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zdolności do dialogu, ale także umiejętności przedstawiania propozycji. Należy dotrzeć do osoby i do tego, co ją nurtuje lub jest
dla niej problematyczne; należy włączyć ją w doświadczenia,
które pomogą zrozumieć sens codziennego wysiłku, postawić na
propozycję budzącą zainteresowanie i solidnie umocowaną w tym,
co jest fundamentalne. Tak rozumiane wychowanie, oferując
młodemu człowiekowi podstawowe instrumenty do życia, usposabia jednocześnie do podmiotowego i odpowiedzialnego działania
w każdej rzeczywistości”61.

Jeśli wychowywać oznacza „przyjmować”, „poświęcić się” i „zrozumieć”, konieczne jest, by poznać problemy społeczne młodzieży naszego
czasu.

D. Społeczne i młodzieżowe pytania-potrzeby
oraz drogi wychowania do praw człowieka
Kiedyś młodzi byli obecni na podwórku, w kościele, w centrum
młodzieżowym i w miejscach wychowania, dzisiaj mamy różne typy
szkół, instytuty wychowawcze i terapeutyczne, wspólnoty wsparcia dzieci i młodzieży z trudnościami, prewencję uzależnień, konsultantów, pomoc humanitarną dla młodzieży, która żyje na ulicy, obozy dla uchodźców
zamieszkałe przez wielką liczbę dzieci i młodzieży, trudności z młodzieżą
i generalnie – globalizację. Ta szeroka i zróżnicowana panorama społeczna
wymaga trafnej interwencji wychowawczej. Rozpoczęcie dzisiaj na nowo
drogi wychowania młodzieży „ubogiej” i „porzuconej”, „zagrożonej” i „niebezpiecznej” jest wskazówką, którą przełożony generalny, ks. Vecchi,
pozostawił wychowawcom niemal jako duchowy testament, wskazując
pewne szczególne pola jej aktualizacji:
„Całą naszą pracę duszpasterską charakteryzuje duch misyjny:
jesteśmy ewangelizatorami młodzieży i ludu. Naszą wybraną
drogą życia jest wychowanie (…). Dzisiaj mamy młodych robotników, małych chłopców-żołnierzy, młodzież wykorzystywaną
i wystawioną na turystyk
turystykę seksualną, młodzież, która nie zna Jezusa, dzieci ulicy i młodzież, która winna w pełni rozwijać łaskę
ask ,
askę
J. Vecchi, Si commosse per loro (Mc 6,34), “Atti del Consiglio Generale” 359(1997), s. 29-30. (wyd. pol.:
J. Vecchi, Zlitował się
si nad nimi (MK 6, 34). Nowe formy ub
ubóstwa, posłannictwo
łłannictwo salezjańskie i znaczenie,
tłum. M. Stempel, „Dokumenty Rady Generalnej” 359(1997), s. 26-27).
61
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otrzymaną od Pana, tak jak uczynił to Dominik Savio. Część tej
młodzieży szczęśliwie
liwie znajduje opiek
opiekę w instytucjach zakonnych,
duszpasterskich, świeckich, ale większość z nich, niestety, jest
opuszczona i bez pomocy (…). Ducha misyjnego można rozwijać
w szkole i w oratorium. Nie jest to nic innego, jak żar płynący z da
mihi animas (daj mi duszę)
ę . Dla członków Rodziny Salezjańskiej są to
ę)
‘tereny misyjne tkwiące w naszym życiu’.
Rodzina: znamy jej problemy egzystencjalne i etyczne, takie jak
sposób jej rozumienia czy kwestie dotyczące życia; znamy jej
problemy afektywne, jak przygotowanie do życia w małżeństwie,
możliwości i warunki wychowywania dzieci. Rodzina jest jednym
z miejsc codziennej praktyki systemu prewencyjnego, czyli ducha
salezjańskiego. Grupy Rodziny Salezjańskiej podjęły już inicjatywy, w których podkreśliły jej ważność. Dzisiaj doszliśmy do tego,
właśnie w czasach proklamowania nowej ewangelizacji, że rodzina została umiejscowiona w prawie cywilnym tak, że dostrzega
się w nim niezrozumiały rozdźwięk między wymiarem humanistyczno-biblijnym, wypracowanym przez tysiące lat doświadczeń,
a tendencją do indywidualnych wyborów, pozbawionych fundamentalnych wartości. Dlatego rodzina potrzebuje nie tylko milczącego
świadectwa, ale również tego, żeby prawda o niej była głoszona publicznie, a jej sens był ukazywany w sposób jasny.
Inne pole naszej misyjności to wychowanie, a wewnątrz niego
zwrócenie uwagi na marginalizację młodzieży. Wychowanie, które ma być nie tylko formalne, ale nastawione na promocję osoby,
musi być karmione wartościami, projektami, programami, wizjami, perspektywami, które nadadzą mu wymiary ludzkie. Istnieją
jednak niemałe obszary, w których odzwierciedla ono (wychowanie) negatywne pojmowanie wolności i indywidualności oraz
pokazuje nieobecność punktów odniesienia, z powodu myślenia,
nie mówię słabego, ale wręcz pozbawionego jakiegokolwiek zakotwiczenia w prawdzie. Dalej, weźmy pod uwagę środowisko społeczne, zwłaszcza to odnoszące się bezpośrednio do bliźniego. W nim
zbiegają się, spotykają i umiejscawiają wymiary ludzkie, pojmowane
w różny sposób: religijny i społeczny czy w duchu odpowiedzialności
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społecznej. Każdy z nich oﬁaruje miejsce spotkania, dialogu, słowa,
dzielenia się, aby zrozumieć dar dany nam przez Jezusa Chrystusa”62.

Promocja praw człowieka, szczególnie nieletnich (z ulicy, żołnierzy,
gwałconych, pracowników i niewolników, dzieci niczyich, więźniów, przymuszanych dawców organów i kalek, uchodźców, włóczęgów, sierot, chorych, biednych i marginalizowanych itp.) została wskazana z mocą także
przez przełożonego generalnego ks. Pascuala Cháveza
ááveza Villanueva, w wiązance na rok 2008, jako typowa misja salezjańskiego wychowania według
systemu prewencyjnego:
„Zgodnie z tym systemem, pierwszą troską jest zapobieganie złu
poprzez wychowanie, a jednocześnie pomoc młodzieży w nabywaniu osobowej tożsamości, ożywieniu na nowo wartości, których
nie potraﬁła ona rozwinąć i przetworzyć, właśnie ze względu na
zepchnięcie na margines. Inną jest pomoc w odkrywaniu racji
na rzecz sensownego, radosnego, odpowiedzialnego i właściwie
określonego czy ukierunkowanego życia. Ponadto, system ten
zakłada zdecydowaną wiarę w to, że wymiar religijny osoby jest jej
największym i najbardziej znaczącym bogactwem. Stąd widoczne w nim staranie, aby we wszystkich propozycjach w nim zawartych ukierunkować każdego młodego człowieka na realizację
jego powołania jako dziecka Bożego. Myślę, że jest to jedna z najważniejszych wartości, jaką system prewencyjny księdza Bosko
może oﬁarować na polu wychowania dzieci, nastolatków i młodzieży,
w sytuacji ubóstwa i różnych psychospołecznych zagrożeń. Chodzi
tu o jasne i wymowne doświadczenie solidarności, ukierunkowanej
na formowanie – według słów Księdza Bosko – ‘uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan’, tzn. osób twórczych, aktywnych i odpowiedzialnych, świadomych swojej godności, mających programy
życia, otwartych na transcendencję, na drugich i na Boga”63.

62
J. Vecchi, Strenna 2001. Cristo dono per tutti. Come frutto del Giubileo, ravviviamo lo spirito e la solidariet
solidarietà
missionaria Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Roma 2000, s. 15-17. Por. także tenże, Globalizzazione. Crocevia
missionaria,
della carit
carità educativa. Colloquio con Vittorio Chiari, SEI, Torino 2002.
63
P. Chávez Villanueva, Wychowujemy z sercem Ksi
Księdza Bosko..., Wi
Wiąąązanka
zanka 2008, Komentarz Przeło
łoż
ożonego
żonego
Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, tłum. Piotr Szeląg, Kraków 2008, s. 37-38.
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A. Bobbio, G. L. Zani, Culture dell’infanzia.
’’infanzia.
infanzia. Teoria pedagogica e realt
realtàà sociale, La Scuola, Brescia 2001, s. 7.
Por. Vygotskij, Piaget, Bruner. Concezioni dello sviluppo, red. O. Liverta Sempio, Raffaello Cortina, Milano 1998;
A. Bobbio, Bambini culture persona. Analisi di pedagogia dell’infanzia
dell’infanzia, La Scuola, Brescia 2005.
64
65
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W rzeczywistości, odkrycie dzieciństwa i centralnego miejsca
dziecka są wartościami, które pedagogia z trudem zdobywała w ciągu wieków. „To,
„ że dziecko jest umieszczane w centrum ludzkiej uwagi i w tym samym czasie pozostaje znakiem sprzeciwu – wyzwaniem, skandalem,
prowokacją, wstydem, klęską – jest od zawsze wyrazistym, charakterystycznym i zarazem moralnym ‘miejscem’ poznania dzieciństwa: wystarczy przypomnieć, by przywołać szybko jakiś przykład, teologiczną
pragmatyczność narracji ewangelicznych, z jednej strony, i ‘mistycyzm’ wychowawczy Marii Montessori, z drugiej”64. Dzisiaj zyskuje szczególne zaufanie obraz dziecka ukazywanego w optyce nabywania określonych kompetencji, jako depozytariusza wielostronnych i bogatych potencjalności
poznawczych (Piaget, Vygotskij, Bruner e Gardner)65. Z analizy psychopedagogicznej rodzą się sugestie, które przywracają wychowaniu rolę absolutnie nie do pominięcia w formacji osoby, i które w tym samym czasie
wyłaniają nowe i zobowiązujące dorosłego zadania, które powinien podjąć
z odpowiedzialnością. Ale pomimo takich „poszukiwań” psychologiczno-pedagogicznych i wielu proklamacji „praw” dzieciństwa, codzienna
rzeczywistość ukazuje, że owo ukierunkowanie na dziecko jest pozorne.
Dzieciństwo bowiem w wielu sytuacjach doznaje opuszczenia, zanegowania,
ucisku, zdrady, jak to już wyżej powiedziano, przez różne typy przemocy.
T dramatyczną w swoim charakterze rzeczywistość coraz częściej ukazują
Tę
media. Niestety, Konwencja Praw Dziecka, zaaprobowana przez Zgromadzenie Generalne ONZ 20 listopada 1989 w Nowym Jorku, i kolejne dokumenty, są jeszcze w znacznym stopniu nieprzestrzegane, a czasami nawet
w sposób przerażająco niekonsekwentny. Z całości wyłaniają się dwa światy,
które coraz częściej istnieją obok siebie: z jednej strony, ogromna historyczna powolność „teorii” w tworzeniu dla siebie miejsca w obszarze „praktyki”,
a z drugiej, wielka trudność budowania rzeczywiście uniwersalistycznej kultury dzieciństwa, jako wspólnego zaangażowania całej
ludzkości. Wciąż aktualna pozostaje potrzeba zaangażowania w realizację wyzwania nałożonego przez art. 29 Konwencji Praw Dziecka,
wskazujący cel do osiągnięcia w wychowaniu nieletnich, który winien
stać się udziałem wszystkich, a szczególnie tych, którzy ponoszą odpowiedzialność wychowawczą. W efekcie bowiem chodzi o to, aby budować
„kulturę praw człowieka, zdolną do dialogu, perswazji, i – wobec łamania praw człowieka – zdolną do działań prewencyjnych, bardziej niż
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do karania i poskramiania. Jest to przejście od ujawniania wykroczeń już
popełnionych do wychowania prewencyjnego”66.

E. Wielorakie znaczenie prewencji dzisiaj
Jan Paweł II w czasie XV Światowego Dnia Młodzieży, zwracając
się do młodych, wezwał ich nie tylko do rozwijania osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, ale także do dawania konkretnego świadectwa w życiu
codziennym oraz do konsekwentnego zaangażowania się na rzecz wyzwalania człowieka, prosząc zarazem o wychowawczą pomoc towarzyszące im
osoby:
„Drodzy przyjaciele! Widzę w was ‘stróżów poranka’ (Iz 21, 11-12)
o świcie tego trzeciego tysiąclecia. W pierwszej połowie gasnącego
teraz wieku młodzi tacy jak wy zwoływani byli na zgromadzenia, by
uczyć się nienawidzić. Wysyłano ich, by walczyli jedni przeciw drugim. Różne świeckie mesjanizmy, które usiłowały zastąpić nadzieję
chrześcijańską, okazały się potem prawdziwymi piekłami. Dziś
przybyliście tutaj, by potwierdzić, że w nowym stuleciu nie dacie
się użyć jako narzędzia przemocy i zniszczenia. Bronić będziecie
pokoju, płacąc za to własnym życiem, jeśli będzie trzeba. Nie pogodzicie się ze światem, w którym inne istoty ludzkie umierają
z głodu, pozostają analfabetami, nie mają pracy. Będziecie bronić
życia w każdej chwili jego ziemskiego rozwoju. Będziecie się starali ze wszystkich sił czynić tę ziemię coraz bardziej nadającą się do
zamieszkiwania dla wszystkich”67.

Piękne ideały, które Jan Paweł II zaproponował młodym na początku
tego nowego wieku (wskazane szczególnie w ostatnim wersie cytowanego fragmentu), wymagają obecności wokół młodzieży rodzin, wspólnot,
wychowawców, aby nie pozostawiać jej samej, ale służyć wsparciem
w chwilach trudnych i w okresach podejmowania odważnych wyborów.

66
P. Chávez Villanueva, Educhiamo con il cuore di don Bosco per lo sviluppo integrale della vita dei giovani,
soprattutto i più poveri e svantaggiati, promuovendo i loro diritti
diritti, Strenna 2008, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice,
Roma 2008, s. 30.
67
Jan Paweł II. Rozważ
Rozważżanie
anie podczas Czuwania Modlitewnego w Tor Vergata (19 sierpnia 2000).
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„Modele kulturowe i formacyjne, które do niedawna przedstawiały
wychowankowi wymagający cel budowania własnej tożsamości,
moralnej autonomii, poszukiwania dobra, dzisiaj są ogarnięte tym
‘nihilizmem, który – jak rozległość uczucia – ogarnia w dzisiejszej
dobie techniki wszystko’70. (…) Antropocentryczne wyzwania
współczesnego wieku, przywracając siłę podmiotowości i przyznając
autonomię działania moralnego, spowodowały jednocześnie zagubienie młodzieży, oraz, i tutaj jest problem, pozbawiły ją perspektywy sensu i podstawowych wartości. A ponieważ wartości korelują
z wymiarem afektywnym, obecna ‘depresja uczucia’71 sprawia, że
coraz bardziej problematyczne stają się nawet oczywiste fundamentalne zasady etyczne, do tego stopnia, że młodzi nie są w stanie rozróżnić między tym, co jest dobre, a tym, co jest złe. Wydaje się,
że cele współczesnej młodzieży nie dotyczą już władzy, ani obowiązku społecznego, ani realizacji jakiegokolwiek projektu odnoszącego się do ludzkości, ale poszukiwania jak najwięcej wolności
ś żyści
ż
ciowej i materialnej oraz korzystania z niej poza jakimkolwiek poczuciem odpowiedzialności. Wybierana jest najczęściej, jak się wydaje, ucieczka. Ucieczka niszcząca przynależność do tradycyjnych
struktur życia i jego rozwoju: rodziny, szkoły, wspólnoty. Ucieczka
od obowiązku i odpowiedzialności w związkach, które szybko się
tworzą, ale nie przyjmują wynikającego z nich obowiązku. Oto dlaczego, nie ignorując szans, jakie dzisiaj są oﬁarowane wychowaniu
przez rozwijającą się technikę
technik , rozumie się, jak bardzo ważny staje
68
Por. J. H. Matláry, Diritti umani abbandonati? La minaccia di una dittatura del relativismo, Eupress FTL,
Lugano 2007.
69
Por. Lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla diocesi e alla citt
città di Roma sul compito urgente dell’educazione,
“La Civiltà Cattolica” 159(2008)1, s. 589-592.
70
U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’et
nell’età della tecnica
tecnica, Feltrinelli, Milano 2003, s. 711.
71
Tamże, s. 666.
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Pomimo tego, społeczny i kulturowy relatywizm, poddana pod
dyskusję (niekiedy w sposób bardzo radykalny) instytucja rodziny68, kryzys wychowania, nawet w odniesieniu do swoich najbardziej podstawowych wartości69, złożoność świata młodzieży (która dzisiaj, między innymi, prezentuje niepokojące objawy „złośliwości”, krzywdząc rówieśników,
i niepełnosprawnych) czy jeszcze wiele innych, zdają się być rzeczywistością,
która utrudnia lub osłabia w oczach młodzieży fundamentalne ukierunkowanie na dobro:
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się powrót do modeli formacyjnych – a model ks. Bosko tutaj się
znajduje – które pozwalają młodym ‘wcielać w życie’ wymiary pozytywnej uczuciowości, ponieważ w niej zakorzenia się każda forma altruizmu, odpowiedzialności, poświęcenia dla innych, ogólnie
mówiąc wartości”72.

Mając na względzie powyżej opisane sytuacje, podjęcie wychowania prewencyjnego staje się niezastąpione, ponieważ wychowawca, nawet
wobec sytuacji najbardziej krytycznej, potraﬁ znaleźć w nim możliwości
pożytecznej interwencji. Wśród różnych jej metod, ciągle jest aktualna jedna, którą można nazwać mistrzynią, a jest nią praktykowana przez
samego ks. Bosko73 miłość wychowawcza (amorevolezza), do której on sam
odwoływał się zawsze w chwilach „trudnych”, momentach buntu czy „kryzysów”, o czym sam zaświadcza w Liście
śście
cie z Rzymu (10 maja 1884 r.)74, a co
znalazło swoją interpretację w tekście P. Braido:
„ ędzie miłości wychowawczej, jakkolwiek sformułowane (…)
„Or
było skierowane wczoraj do określonego obszaru pedagogicznego,
w którym mogło znaleźć spontaniczne odzwierciedlenie. Dzisiaj
dotyka ono świata pedagogicznego całkowicie zrewolucjonizowanego, tak co do sytuacji, wymagań, jak i perspektyw. Są w nim
dramatycznie obecne i zaangażowane instytucje (rodzina, szkoła,
społeczeństwo), a także wychowawcy i nauczyciele, adresaci działań formacyjnych w każdym wieku i we wszystkich uwarunkowaniach, świat w swoim pełnym wymiarze (ekonomicznym,
politycznym, społecznym, kulturalnym, technologicznym, materialnym). Oczywiście, że dawny ‘manifest’ świecki nie może powrócić
bez rzetelnej, krytycznej analizy i wydobywania konkretnych
i zróżnicowanych możliwości, warunków, sposobów wyrażania się
i artykułowania”75.
L. Perla, Esemplarità
Esemplarit e fede, w: L’educatore oggi: tratti per un proﬁlo di san Giovanni Bosco, dz. cyt., s. 77-78.
Por. F. Casella, L’esperienza educativa preventiva di don Bosco, dz. cyt., s. 101-108.
74
Por. La Lettera di Don Bosco da Roma del 10 maggio 1884, Introduzione e presentazione critica dei vari testi
a cura di P. Braido, “Ricerche Storiche Salesiane” (1984)5, s. 295-374. Por. także P. Braido, La lettera di Don Bosco
da Roma del 10 maggio 1884, LAS, Roma 1984; tenże, Due lettere datate da Roma 10 maggio 1884, w: Don Bosco
educatore. Scritti e testimonianze, dz. cyt., s. 344-390; Una lettera di Don Bosco in due versioni (Roma, 10 maggio
1884), red. G. Ruta, “Itinerarium” 11(2003)24, s. 159-174.
75
P. Braido, Luce intellettual piena d’amore. Per il centenario di una “lettera pedagogica”
pedagogica”, “Orientamenti
Pedagogici” 31(1984), s. 1072.
72
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142

„
„Wszystko
mogłoby służyć historycznemu i teoretycznemu
pogłębieniu ‘systemu’, nie zaciemnionemu przez działania elitarne bądź ‘wyidealizowane’. Ksiądz Bosko nie rozpoczyna z młodymi ‘wyselekcjonowanymi’, ani też do nich nie dochodzi. Jego
‘doświadczenie prewencyjne’ staje się ‘uniwersalnym systemem’
asystencji, wychowania i socjalizacji, jak potwierdzili to jego obserwatorzy, wielbiciele, współpracownicy, współuczestnicy, biografowie.
Przechodzi on od postrzegania młodych jako ‘najbardziej biednych’
i ‘najbardziej zagrożonych’ do stwierdzenia i głoszenia, że wszyscy
młodzi, jeszcze nie dorośli, nie samodzielni, zależni, chciałoby się
powiedzieć znajdujący się ‘w kołysce’ społeczeństwa (czy pozbawieni społeczeństwa obywatelskiego, ‘dzicy’), są w pewnym sensie
potencjalnie ‘opuszczonymi’ i ‘zagrożonymi’, ponieważ – poczynając
od środowiska teoretycznie im najbardziej przyjaznego, jakim jest
rodzina – są mimo wszystko podatni na manipulację, zaniedbanie,
opuszczenie, niedyspozycyjność ﬁzyczną lub moralną, niedostatek.
Dlatego, dla wszystkich, w różnej jednak mierze, wychowywać będzie
oznaczało zapobiegać poprzez podjęcie wszystkich możliwych
działań, a zapobiegać będzie rozumiane również jako odzyskiwać,
odtwarzać, reedukować, poprawiać lub nawet ‘napełniać’, jeśli coś
okaże się terapeutycznie możliwe. Jeśli ziarno pszenicy nie obumrze…”76.

Od dawnego Oratorium w Turynie na Valdocco do 1877 roku (System prewencyjny) i do 1884 roku (List z Rzymu) minęło wiele czasu. W tym
czasie ks. Bosko razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami
eksperymentował, wprowadzał innowacje, był twórczym, aby odpowiedzieć
w jak najwłaściwszy sposób na nowe potrzeby wychowawcze, które
napotykał.
76

P. Braido, “Poveri e abbandonati, pericolanti e pericolosi”…, art. cyt., s. 236.
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Rodzaj obecności młodych we współczesnym świecie, ich życie,
marzenia i nadzieje, dramaty, samotność, pustka egzystencjalna, ubóstwo (nie tylko ekonomiczne), brak uznania, niemożność korzystania z ich
praw (często deptanych), jednym słowem ich wychowawcze wołanie, nadal przyzywa wszystkie podmioty zainteresowane odkrywaniem wielorakich znaczeń prewencji dzisiaj:
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Oczywiście, dużo więcej czasu upłynęło od śmierci ks. Bosko (1888)
do końca XX wieku i weszliśmy już w nowe tysiąclecie, charakteryzujące
się coraz większą globalizacją, dlatego uważa się za konieczne przełożenie
orędzia ks. Bosko na nową terminologię i metodyk
metodykę wychowawczą, właściwą
naszym czasom: staje się wyzwaniem przełożenie wielorakich znaczeń
słowa zapobieganie. W naszym konkretnym przypadku chodziłoby o jego
przełożenie na język praw człowieka.

F. Wychowywać w świecie globalnym
Dzisiejsza panorama polityczna i ekonomiczna ukazuje nam
społeczeństwo zglobalizowane, ale również naznaczone licznymi konﬂiktami (o mniejszym lub większym zasięgu, zawsze jednak pełnymi destrukcji,
przemocy), nierównością i niesprawiedliwością.
Dominujący model społeczny i ekonomiczny, który możemy
opisać za pomocą kategorii globalizacja/marginalizacja jest silnie naznaczony współzawodnictwem i indywidualizmem, co sprawia, że ludzie stają się
prześladowcami i prześladowanymi.
Jesteśmy świadkami stylów życia charakteryzujących się bardziej
wykluczeniem niż włączeniem; bardziej brakiem poczucia bezpieczeństwa
niż harmonijnym współżyciem oraz rosnącym ubóstwem powodującym
wykluczenie. Liczne grupy społeczne, zwłaszcza młodzież, nie czują się
już bezpieczne w swoich podstawowych prawach, takich jak te dotyczące
życia, utrzymania, pracy, szacunku, równości, obywatelstwa i demokratycznego współuczestnictwa.
W szczególności, mając na uwadze plagi świata młodzieży, należy
stanąć po jej stronie, w postawie zaufania: jej woli uczenia się, studiowania,
wychodzenia z ubóstwa, brania swojej przyszłości we własne ręce.
Ubóstwo, marginalizacja i różne formy braków i niedostatków,
jakie dotykają młodych, nie są tylko fenomenem czysto ekonomicznym,
ale rzeczywistością, która dotyka ludzkiego sumienia, oraz wyzwaniem.
Szczególnie młodzież z pogranicza ryzyka, w każdej części planety, winna „leżeć na sercu” wszystkim, winna angażować rodziców, wychowawców,
w, nauczycieli, odpowiedzialnych za polityk
politykę młodzieżową, wszystkich
powołanych do wiary w wartość osoby, w możliwość istnienia Innego świata, a zwłaszcza w wielką wartość wychowawczego obowiązku przygotowania przyszłości gwarantującej godne życie77.
Por. A. Augenti, L. Amatucci, Le organizzazioni internazionali e le politiche educative, Anicia, Roma 1998;
J. Delors, Nell’educazione un tesoro, Armando, Roma 1997; Unesco, Rapporto mondiale sull’educazione 2000. Il
diritto all’educazione. La formazione per tutti lungo il corso della vita
vita, Armando, Roma 2000.
77
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Obecnie wzrosła wrażliwość na rzecz praw nieletnich, ale paradoksalnie zwiększył się także zakres ich łamania, niejednokrotnie do
niewyobrażalnych rozmiarów. Co należy zatem uczynić, aby zaproponować
model życia odpowiadający współczesnym wyzwaniom? Pytanie to dotyczy przyjęcia całej palety postaw i zachowań, mających na celu humanizację
dynamizmów związanych z globalizacją.
Wszystko to domaga się takiego wychowania, które umożliwi
pełny rozwój społeczeństwu jako całości i poszczególnym jego członkom.
Działania wychowawcze, które w stosunku do młodzieży jawią się jako
kluczowe, muszą ukazywać jej jasne kryteria wyborów, i to w kwestiach
dotyczących życia osobistego, społecznego, chrześcijańskiego, a także
w wyborach odnoszących się do procesów globalizacyjnych. Wychowanie
powinno zatem opierać się na dwóch wartościach: osobistej odpowiedzialności
za każdy wybór kierowany wartościami etycznymi (czyli formacja do
poczucia odpowiedzialności) oraz na duchu solidarności (to jest też przedmiotem wychowania) celem harmonizowania logiki współzawodnictwa
i konkurencji.
A zatem należy przyjąć mocne i trwałe zobowiązanie etyczne
i pedagogiczne, które będzie prowadziło do jasno określonych celów,
a w szczególności do wychowania do odpowiedzialności za świat, do
niepodzielności i współzależności wszystkich praw człowieka: obywatelskich, kulturalnych, ekonomicznych i społecznych; do obowiązków i do
odpowiedzialności wszystkich podmiotów zainteresowanych efektywnym
urzeczywistnianiem praw człowieka; do poszanowania obyczajów; do
dzielenia się; do solidarności; do myślenia i programowania stosownie do
nowych potrzeb; do mądrego korzystania z nowych technologii informatycznych.
Wychowanie musi oddziaływać jako krytyczna siła wpływająca na
sumienie. Aby uniknąć pasywnej i ideologicznej funkcji legitymizowania
systemu globalnego, wychowanie musi pełnić krytyczną rolę budzenia
sumień.
Wreszcie, w imię wewnętrznej natury etycznej i antropologicznej
każdej autentycznej pedagogii, wychowanie nie może ograniczyć się do
przedstawiania rzeczywistości i procesów społecznych w sposób neutralny i zdystansowany, ale musi zająć określoną postawę
postaw . Wychowanie, które
zadowoliłoby się jedynie opisywaniem niesprawiedliwości w świecie, nieuchronnie stawałoby się jej wspólnikiem. W tym sensie globalizacja jawi się
jako trudne i złożone wyzwanie dla wychowania, ponieważ wymaga podjęcia

Wychowywać do poszanowania praw człowieka

przez samych wychowawców głębokich zmian, zarówno co do przemyślenia
celów wychowawczych, jak i podejmowania odpowiednich i skutecznych
strategii działań, ale przede wszystkim rozwijania nowej mentalności, zdolnej do zapoczątkowania i wdrażania procesów o charakterze innowacyjnym
i formacyjnym78.
W tak opisanym kontekście należy mieć na względzie następujące
kierunki wychowawczego oddziaływania: budzenie krytycznej czujności
oraz troski o tożsamość kulturową; dokonywanie ponownej reﬂeksji nad
podstawowymi kategoriami dotyczącymi egzystencji osoby i społeczności
(czas, historia, tożsamość społeczna, transcendencja itp.); troszczenie się
o ludzką jakość (humanitas) życia i osobową tożsamość; motywowanie i praktykowanie ‘złożonego obywatelstwa’ (które łączy w sobie odpowiednio to,
co lokalne, narodowe, międzynarodowe i światowe); wychowywanie do
przezwyciężania fundamentalizmu religijnego; wychowywanie do wielkiego serca zdolnego do przebaczania i wdzięczności.

V. Zakończenie
Po tragedii drugiej wojny światowej, zasada szacunku dla godności
osoby ludzkiej stała się, wraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
(1948), podstawą nowego prawa międzynarodowego. Następne międzynarodowe konwencje prawne, wśród których akcentujemy Konwencję
Praw Dziecka z 1989 roku, wzmocniły gwarancję podstawowych praw
najsłabszych, dlatego nowe prawo międzynarodowe charakteryzuje się,
w ostatnich dziesięcioleciach, większym humanitaryzmem, solidarnością,
zwracaniem uwagi na grupy najbardziej zagrożone oraz na narody tubylcze. Posiadamy zatem busolę, aby w globalnym świecie podjąć, z mocą i przy
pomocy języka ius positum, wyzwania, jakie niesie ze sobą życie, zwłaszcza
w odniesieniu do niepełnoletnich79.

78
Por. V. Amato, Globalizzazione e nuova geograﬁa della povert
povertà, “Il Tetto” 39(2000)231/232, s. 107-118;
R. Mion, La globalizzazione: sﬁda all’educazione. Teorie interpretative e prospettive educative, “Orientamenti
Pedagogici” 46(2000), s. 937-956; C. Nanni, Globalizzazione e educazione, “Orientamenti Pedagogici” 49(2002),
s. 991-1003; M. Toso, Globalizzazione ed educazione: l’apporto della dottrina sociale della Chiesa
Chiesa, “La Società”
12(2002), s. 603-616; Z. Bauman, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi
esclusi,
Erickson, Trento 2007; D. Litvin, Gli imperi del proﬁtto, Garzanti, Milano 2007.
79
Por. A. Papisca, Promuovendo i loro diritti. Il diritto internazionale dei diritti umani ddà voce ai poveri
poveri, “Un Mondo
possibile” 12(2008)16, s. 24-25.
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„Myśl, wiara i serce (rozum, religia i miłość) nie miały i nie mają
granic: doświadczenie, czy jeśli ktoś woli, wychowawczy eksperyment Oratorium na Valdocco pragnęło być rozszerzane w najbardziej
rozległych obszarach ‘planety młodzieży’”80.

80
P. Braido, Esperienza, osservazione, sperimentazione nella prevenzione educativa alla scuola di don Bosco,
w: La ricerca pedagogico-didattica. Problemi, acquisizioni e prospettive negli ultimi cinquant’anni. Studi in onore del
prof. Luigi Calonghi
Calonghi, red. C. Nanni, LAS, Roma 1997, s. 81.
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Za księdzem Bosko, możemy zatem zakończyć stwierdzeniem, że

Salezjanin, urodzony 18 listopada 1947 r. w Anzi (Potenza) we Włoszech, profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Teorii i Historii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Papieskiego
Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, członek senatu oraz pracownik Centrum Studiów
Księdza Bosko na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Jest wykładowcą historii wychowania i pedagogiki oraz historii współczesnej. Jego ważniejsze publikacje to: Il Mezzogiorno d’Italia e le istituzioni educative salesiane. Richieste e Fondazioni (1879-1922). Fonti per
lo studio (LAS, Roma 2000); Per conoscere l’Occidente. Un percorso storico culturale dall’antichità
classica greco-romana ad oggi (LAS, Roma 2002); L’esperienza educativa preventiva di don Bosco.
Studi sull’educazione salesiana fra tradizione e modernità (LAS, Roma 2007); Storia contemporanea. Antologia di documenti (LAS, Roma 2008).
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Pedagogia przejścia Jana Bosko
w ujęciu problemowo-historycznym
Młodzież jest najdelikatniejszą i najcenniejszą cząstką ludzkiej społeczności.
To na niej bazują nadzieje naszej lepszej przyszłości. ((Jan Bosko)
Jan Bosko (1815-1888), genialny włoski wychowawca i założyciel Towarzystwa Salezjańskiego, żył w epoce, którą w historii wycho
wychowania uznaje
się za wyjątkową z dwóch powodów. Po pierwsze, w okresie tym pedagogika
awansowała do grona samodzielnych dyscyplin naukowych1. Po drugie zaś,
pojawił się nowy problem pedagogiczny, który zdecydowanie przekształcił
współczesne rozumienie wychowania2. Jego tłem było wyodrębnienie się
pojęcia młodości jako czasu przejścia spod zależności (podległości) od
rodziców (wychowawców) do dorosłej egzystencji. Aby bardziej podkreślić
znaczenie tej zmiany, zatrzymam się na dwu spokrewnionych ze sobą
pojęciach: dojrzewania i dorastania.
Według Zbigniewa Pietrasińskiego wspólnym mianownikiem obu
tych terminów jest rozwój, jednak odmiennie ujmowany3. W dojrzewaniu chodzi głównie o zmiany organiczne, biologiczno-psychiczne, których
ﬁnałem jest osiągnięcie dojrzałości polegającej na nabyciu zdolności do
spełniania wszystkich funkcji życiowych.
Chociaż dorastanie opiera się także na predyspozycjach organicznych, ma ono jednak odmienny, kulturowy charakter. Jego celem jest
dorosłość. W przeciwieństwie do dojrzałości, „nie jest [ona – dop. D.S.]
Za kolebkę nowożytnej pedagogiki akademickiej uważane są Niemcy. Jako jej prekursorów
wymienia się Friedricha D.E. Schleiermachera (1768-1834) i Johanna F. Herbarta (1776-1841).
Por. J. Oelkers, Die große Aspiration: zur Herausbildung der Erziehungswissenschaft im 19. Jahrhundert
Jahrhundert,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1989, s. 59-78.
2
Por. D. Benner, H. Kemper, Theorie und Geschichte der Reformpädagogik
Reformpädagogik, t. 1: Die pädagogische Bewegung
von der Aufklärung bis zum Neuhumanismus, Verlag Beltz, Weinheim und Basel 2003,
s. 272-286.
3
Por. Z. Pietrasiński, Rozwój człowieka dorosłego, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”,
Warszawa 1990, s. 19-30.
1
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cechą, którą zdobywa się po prostu z biegiem lat. Niektórzy ludzie nie są
dorosłymi, choć są (pod jakimś względem już) dojrzali. Dla przykładu,
osiągnięcie dojrzałości [tj. pełnoletności – dop. D.S.] politycznej oznacza
wejście w posiadanie biernego i czynnego prawa wyborczego. Czy jednak
człowiek dojrzały politycznie potraﬁ już właściwie działać w sferze, którą
przed nim otworzyło osiągnięcie wymaganego wieku?”4.
Działalność wychowawcza Jana Bosko rozwijała się w okresie
społeczno-politycznego przejścia od feudalizmu do kapitalizmu. W odchodzącym ustroju feudalnym pojęcie młodości, a także różnica między
dojrzałością a dorosłością, nie odgrywały większej roli. Wynikało to m.in.
z tego, że życie społeczne oparte było na formach niepodlegających zmianom, a pozycję jednostki w społeczeństwie z góry wyznaczał stan, z którego się ona wywodziła. Nowy ustrój, liberalno-kapitalistyczny, zerwał z tą
zasadą, a miarą wartości człowieka stały się jego kompetencje osobiste:
wykształcenie i przedsiębiorczość (życiowa zaradność). Równocześnie
młodość zaczęła być postrzegana jako kluczowy etap życia, w którym ludzie
muszą się przygotować do wejścia w dorosłość5.
W niniejszym artykule proponuję spojrzeć na myśl wychowawczą
Jana Bosko od strony pedagogii przejścia. Termin „przejście” zaczerpnąłem
z debaty prowadzonej w drugiej połowie XX wieku w obszarze
niemieckojęzycznym na temat młodzieżowej pracy socjalnej6. Właściwe
początki społecznej troski o młode pokolenie (tak można wyrazić główną
ideę tej formy pracy młodzieżowej) sięgają połowy XIX wieku, kiedy to
w Turynie katolicki ksiądz, Jan Bosko, rozpoczynał swoją działalność.
W Niemczech prekursorami młodzieżowej pracy socjalnej byli Adolph
Kolping i Johann G. Breuer. Znacznie wcześniej, w 1806 roku, Johann
F. Herbart przedstawił teorię kierownictwa (Zucht). Terminem tym nazwał
proces przechodzenia wychowanka spod wpływu wychowawczego do
samodzielnej egzystencji7. Wydaje mi się, że nie będzie nadużyciem, jeżeli
włączę Jana Bosko do grona dziewiętnastowiecznych protagonistów nowego
rozumienia wieku młodzieńczego.
Tamże, s. 136.
W społeczeństwie późno nowoczesnym przejście do autonomicznej egzystencji nie pokrywa się
z okresem dojrzewania (adolescencji). Niemniej jednak sygnalizowane zagadnienie pozostaje aktualne.
6
Por. D. Stępkowski, Opiekuńczo-wychowawczy i proﬁlaktyczny charakter salezjańskiej pracy socjalnej
z młodzieżą. Na przykładzie działalności Regionalnego Centrum „Don Bosco” w Ratyzbonie,
„Seminare” 23(2006), s. 261-276.
7
Por. J.F. Herbart, Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania
wychowania, tłum. T. Stera, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2007, s. 157-196; por. także D. Stępkowski, Karać czy kierować?
W sprawie herbartowskiej kategorii „Zucht”
„Zucht”, „Horyzonty Wychowania” 6(2007)12, s. 81-94.
4
5
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I. Recepcja myśli pedagogicznej Jana Bosko w Polsce
Wydaje się, że w Polsce nie prowadzi się systematycznych badań nad
myślą pedagogiczną Jana Bosko. Prezentacje jego systemu prewencyjnego są
najczęściej jedynie sprawozdaniami z lektury opracowań obcojęzycznych.
Jeszcze gorzej jest w zakresie prób korelacji idei wychowawczych turyńczyka z tzw. pedagogiką świecką8. Powściągliwość okazywana w tym
względzie wynika częściowo, moim zdaniem, z nieznajomości tej ostatniej, częściowo zaś z historyzmu, który wciąż dominuje w badaniach humanistycznych (pedagogicznych)9.
Wobec braku rodzimych studiów nad pedagogią Jana Bosko,
głównym źródłem wiedzy na temat myśli turyńskiego wychowawcy są
tłumaczenia jego dzieł. Jeśli chodzi o literaturę przedmiotu w tym zakresie, najlepiej znane są dwie monograﬁe włoskiego badacza Luciano Ciana10.
Mimo to w Polsce poważnym utrudnieniem pozostaje fakt, że „brakuje najbardziej podstawowej literatury salezjańskiej”11, a mianowicie materiałów
8
Do nielicznych prac, w których starano się nawiązać dialog z pedagogiką niereligijną, należą:
H. Wrońska, Oryginalność systemu prewencyjnego, w: Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko,
red. M. Majewski, Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1988, s. 25-41; E. Cyrańska, Elementy wspólne
w koncepcji wychowania św. Jana Bosko i Heleny Radlińskiej, w: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy
wychowawczy,
red. J. Niewęgłowski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2000, s. 231-243;
T. Kukołowicz, System wychowawczy św. Jana Bosko a koncepcja resocjalizacji N. Han-Ilgiewicz, w: tamże, s. 244-249;
M. Woś, Salezjański system wychowania a socjologia wychowania Floriana Znanieckiego, „Seminare” 21(2005),
s. 531-546.
9
Por. J. Dybiec, Historyzm i antyhistoryzm w polskiej myśli pedagogicznej XIX i XX wieku
wieku, w: Edukacja
i jej historiograﬁa. W poszukiwaniu płaszczyzny twórczego dialogu, red. S. Sztobryn, J. Semków,
Oﬁcyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 63-73.
10
Por. L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko, tłum. M. Gabryel, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa
1986; tenże, Wychowanie w duchu św. Jana Bosko, tłum. I. Gucewicz, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1991.
11
M. Chmielewski, [Recenzja:] Duchowość salezjańska w zarysie, Wydawnictwo Poligraﬁa ITS,
Kraków 2007, „Seminare” 25(2008), s. 565.
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Poniżej, w pierwszym punkcie, przedstawiam zarys polskiej recepcji
poglądów Jana Bosko. Drugi zawiera węzłowe tezy podejścia problemowo-historycznego Dietricha Bennera, stanowiącego podstawę metodologiczną
tych rozważań. W kolejnym punkcie rekonstruuję historię problemu pedagogiki intergeneracyjnej, w ramach której sytuuje się pedagogia przejścia.
Na tym tle, w czwartym punkcie, staram się uzasadnić słuszność mojego
odczytania myśli pedagogicznej Jana Bosko.
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źródłowych i komentarzy pochodzących od uznanych autorytetów badawczych. W tej sytuacji chciałbym zwrócić uwagę na studium Reinholda
Weinschenka pt. Podstawy pedagogiki Księdza Bosko12.
Wśród dostępnych po polsku prezentacji systemu wychowawczego
Jana Bosko jest to bodajże jedyny przypadek, w którym badacz odstąpił
od interpretacji spuścizny turyńskiego wychowawcy według klasycznego
trójmianu: rozum (rozumność) – religia (religijność) – miłość13. Podstawą
swoich rozważań zaś uczynił dwumian: wychowanie religijne – „wychowanie socjalno-polityczne”14. Jego zdaniem znaczenie tego drugiego do tej
pory było niedoceniane, tymczasem oba są „centralnymi punktami pedagogiki księdza Bosko”15.
Oczywiście zmianę paradygmatu nauko
naukowego, którą zaproponował
Weinschenk, można odczytywać w świetle badań historyczno-krytycznych
prowadzonych nad spuścizną Jana Bosko od początku lat sześćdziesiątych
minionego stulecia16. Z tego punktu widzenia opracowanie niemieckiego
salezjanina wpisywałoby się w cały ciąg interpretacji z tą tylko różnicą, że
zamiast trzech ﬁlarów wychowania w duchu Jana Bosko proponuje on (dla
ułatwienia?) tylko dwa. Wydaje mi się jednak, że rozprawa Weinschenka
wymaga poważniejszego potraktowania.
Już sam tytuł: Grundlagen der Pädagogik Don Boscos, wskazuje, do
jakiego obszaru reﬂeksji naukowej należy praca. Jest to zakres określany
w języku niemieckim mianem systematische Pädagogik. Pierwszy człon tego
wyrażenia nie oznacza porządku czy systematyczności prezentacji, lecz zainteresowanie podstawami (Grundlagen) myślenia pedagogicznego. W języku
polskim najtrafniej jego sens oddaje termin „podstawy pedagogiki”17.
Z przedstawionej przez R. Weinschenka opozycji: wychowanie religijne – „wychowanie socjalno-polityczne”, wynika moim zdaniem konieczność zmiany podejścia do pedagogii Jana Bosko. Centralne miejsce
12
Por. R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, tłum. J. Jurczyński,
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996.
13
Por. np. K. Misiaszek, Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko,
„Seminare” 9(1987-1988), s. 37-65.
14
R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, dz. cyt., s. 63.
15
Tamże.
16
W sprawie historii i aktualnego stanu – głównie włoskich – badań nad myślą pedagogiczną Jana Bosko
por. J. Schepens, Studia na temat św. Jana Bosko – między zachwytem a pytaniami krytycznymi
krytycznymi, tłum. B. Stańkowski,
„Seminare” 24(2007), s. 495-510.
17
Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej
chrześcijańskiej, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 2000, s. 34-46.

152

II. Historia problemów pedagogicznych według D. Bennera
W celu przygotowania metodologicznego gruntu pod dalsze
rozważania proponuję sięgnąć do myśli współczesnego niemieckiego ﬁlozofa wychowania, Dietricha Bennera. W swoich pracach prezentuje on
nowatorskie podejście zarówno do problemu integracji wiedzy historycznej
18
Zdaję sobie sprawę, że to przeciwstawienie jest pewnym uproszczeniem. Niemniej jednak do istoty
chrześcijaństwa należy współwystępowanie dwóch – pozornie sprzecznych – dziedzin: sacrum
i profanum. Nie znajdują się one w opozycji względem siebie, lecz – mówiąc nowocześnie
– w krytycznej koherencji.
19
W swojej pracy R. Weinschenk modyﬁkuje to wyrażenie: „dobry chrześcijanin i odpowiedzialny obywatel”
(s. 90), „zaangażowany obywatel i dobry chrześcijanin” (s. 92).
20
G. Bosco, Scritti sulla sistema preventivo nell’educazione della gioventu,
zebrał i opracował P. Braido, La Scuola Editrice, Brescia 1965. Cyt. za: R. Weinschenk,
Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, dz. cyt., s. 91.
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w rozważaniach należy zarezerwować dla pojęcia dorastania. Według niemieckiego badacza dorosłość stanowi proces obejmujący dwie płaszczyzny:
religijną i niereligijną18. W pierwszej celem jest dorosłość religijno-moralna, w drugiej zaś taki sam stan dorosłości osiągany w zakresie społeczno-politycznym. Oczywiście oddzielenie tych dwóch typów nie jest możliwe.
R. Weinschenk podkreśla to wielokrotnie, a na potwierdzenie aporetycznego stosunku, który między nimi zachodzi (jedność przy równoczesnej
różnicy), przytacza popularną formułę Jana Bosko: „uczciwy obywatel i dobry chrześcijanin”19. Warto wskazać jej źródło.
W wydanych w 1965 roku przez Pietra Braido materiałach
źródłowych Scritti sulla sistema preventivo nell’educazione della gioventu znajduje
się relacja z rozmowy, jaką odbył w 1849 roku Jan Bosko z markizem Robertem d’Azeglio. Turyński wychowawca w następujących słowach wyjaśnia
mu cel swojej działalności na rzecz zaniedbanej i opuszczonej młodzieży:
„aby w świetle religii stali się oni dobrymi chrześcijanami i zaangażowanymi
obywatelami pracującymi dla dobra społeczeństwa”20.
Rozróżnienie etosu dobrego chrześcijanina i zaangażowanego obywatela dowodzi moim zdaniem, że Jan Bosko nie utożsamiał sfery religijnej
z niereligijną (tzw. świecką). Z drugiej strony jednak dostrzegał więź, która
je scala. Na odrębne podkreślenie zasługuje fakt, że dwumian Weinschenka
toruje drogę dialogowi pedagogiki salezjańskiej z pedagogiką powszechną.
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i systematycznej w pedagogice, jak i zagadnień z pogranicza religii i pedagogiki21.
W ujęciu problemowo-historycznym, bo takim mianem opatruje
D. Benner większość swoich prac z dziedziny historii wychowania, punktem
odniesienia dla reﬂeksji pedagogicznej jest praxis22. Zanim wyjaśnię, w czym
rzecz, chciałbym podkreślić, że dzięki temu namysł pedagogiczny uwalnia
się od historyzmu. To wyzwolenie dokonuje się w dwóch wymiarach: horyzontalnym i wertykalnym. Pierwszy wskazuje na zależność: teoria – praktyka, a podejście problemowo-historyczne łączy w sobie wiedzę pochodzącą
z obu tych dziedzin. Wymiar wertykalny natomiast nawiązuje do sprzeczności,
która rzekomo zachodzi między pedagogiką nowoczesną a tradycyjną23.
Zdaniem D. Bennera, kwestie wychowawcze – czy to współczesne, czy historyczne (tradycyjne) – mogą i powinny być rozważane łącznie24.
Jak wspomniałem, fundamentem podejścia problemowo-historycznego jest praxis. Przez to pojęcie berliński pedagog rozumie jedną
z form ludzkiej aktywności, która przejawia się zarówno w życiu indywidualnym, jak i zbiorowym. Za jej pomocą realizowany jest proces stawania
się człowiekiem. W wymiarze społecznym pedagogiczna praxis oznacza
interakcje między pokoleniem dorosłych a dorastającymi25. Rodzące się
w związku z tym pytania świadczą z jednej strony o historycznym uwarunkowaniu problemów wychowawczych (poszukiwanie ich rozwiązań
21
Oprócz pojawiających się od pewnego czasu w polskiej prasie pedagogicznej artykułów autorstwa D. Bennera,
dostępne jest tłumaczenie fragmentów jego głównego dzieła Allgemeine Pädagogik.
Por. D. Benner, Pedagogika ogólna
ogólna, tłum. M. Wojdak-Piątkowska, w: Pedagogika
Pedagogika, red. B. Śliwerski, t. 1:
Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 115-194.
22
W języku polskim słowo praxis bywa często tłumaczone jako praktyka lub doświadczenie. Uważam to za
błędne. W praxis chodzi bowiem o działanie podmiotowe, w wyniku którego osoba tworzy samą siebie.
Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne,
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 73-149. Ostatnio na ten sens praxis zwrócił również uwagę
Marian Nowak. Por. M. Nowak, Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością”
a „praktycznością”, w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski,
M. Nowak, Oﬁcyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 147-153.
23
Por. T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008,
s. 32.
24
Podejście badawcze D. Bennera zostało szerzej przedstawione w: D. Stępkowski, Dyskurs między pedagogiką
a historią wychowania (głos nie całkiem egzoteryczny), „Teraźniejszość – Człowiek
– Edukacja” (2008) (w druku).
25
Więcej odnośnie do koncepcji praxis Dietricha Bennera por. D. Stępkowski, ‘Praxis’ w koncepcji pedagogiki
ogólnej Dietricha Bennera
Bennera, „Kwartalnik Pedagogiczny” (2008) (w druku).
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III. Relacje międzypokoleniowe w pedagogice
Reﬂeksja nad wychowaniem od strony relacji między pokoleniem
dorosłych a dorastającymi ma długą tradycję27. Już Arystoteles pisał o „międzypokoleniowości”. Planując najlepszy sposób wychowania w ustroju demokratycznym, twierdził, że „jest rzeczą konieczną, by wszyscy na równi
okresowo brali udział w rządach, względnie byli podwładnymi”28. Według
Stagiryty praźródłem tej zasady jest przyroda, która „każdemu pokoleniu dała okres młodości i starości, przy czym młodym przystoi słuchać,
a starym rządzić; toteż nikt się nie oburza, jeśli stosownie do swego wieku
ma słuchać, ani też nie uważa, że jest to niżej jego godności, zwłaszcza że po
wejściu w odpowiedni wiek również on ma widoki osiągnięcia zastrzeżonego
dla siebie zaszczytu”29.
Mimo naturalistycznego podejścia do norm życia społecznego w polis, autor Polityki miał świadomość konieczności nauczania, którego realizacja
należała do zadań państwa. Co więcej, Filozof był zdania, „że prawodawca
powinien się zająć w pierwszym rzędzie wychowaniem młodzieży”30.
Na kanwie tego Arystoteles wyodrębnił dwie grupy treści, które miał
zawierać program kształcenia państwowego. Młodzi ludzie powinni się
uczyć „czynić to, co konieczne i pożyteczne, a jeszcze więcej to, co piękne”31.
Pierwszy rodzaj nauczania odnosił się do zdobywania sprawności i umiejętności wymaganych w określonym rzemiośle. Stąd też można go określić
mianem kształcenia praktycznego. Oczywiście trzeba pamiętać, że greckie
26
Sposób konstruowania pytań pedagogicznych i odkrywania problemów w nich wyrażonych
przedstawiono w: D. Stępkowski, Prakseologiczna koncepcja pedagogiki ogólnej Dietricha Bennera,
„Pedagogika Filozoﬁczna on-line” (2006)1, s. 59-74; tenże, (R)ewolucja prakseologiczna w myśleniu
i działaniu pedagogicznym według Dietricha Bennera
Bennera, „Seminare” 24(2007), s. 419-438.
27
Por. H.R. Müller, Das Generationenverhältnis. Überlegungen zu einem Grundbegriff
der Erziehungswissenschaft, „Zeitschrift für Pädagogik” 45(1999)3, s. 787-805.
28
Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN,
Warszawa 2001, księga VII, 13, 1332b.
29
Tamże.
30
Tamże, księga VIII, 1, 1377a.
31
Tamże, księga VII, 13, 1333b.
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stanowi przedmiot teorii pedagogicznej). Z drugiej natomiast w tych pytaniach ujawnia się struktura myślenia i działania pedagogicznego, której
niemiecki pedagog przypisuje walor ogólności. Jego zdaniem, w reﬂeksji
pedagogicznej wymiar historyczny i ﬁlozoﬁczny (ponadhistoryczny) nawzajem się uzupełniają26.

Pedagogia przej
przejścia Jana Bosko

nauczanie obejmowało tylko wolnych obywateli polis, którym zdaniem
Arystotelesa nie godzi się wykonywać jakiejkolwiek pracy (gr. ascholia),
a zdobytą wiedzę mogą wykorzystywać jedynie „dla siebie, przyjaciół lub
dla cnoty”32. Czyny szlachetne wchodziły w skład drugiej grupy treści
nauczania, której celem było umożliwienie poznania piękna (moralnego). Kształcenie w tym zakresie nie powinno polegać na przekazywaniu
żadnych kompetencji praktycznych, lecz na wyrabianiu cnoty (dzielności).
Z tego względu można je nazwać wychowaniem moralnym. Jego efektem
końcowym miało być „wykształcenie zdolności do życia w spokoju [gr.
schole]”33. Od tego zależała szczęśliwość zarówno państwa, jak i poszczególnych ludzi.
Arystotelesowski model wychowania państwowego i subsumowana
w nim więź międzypokoleniowa obowiązywały w Europie do końca XVIII
wieku34. W czasch nowożytnych dokonał się przełom, który zdaniem Hermanna Gieseckego doprowadził we współczesności do całkowitego rozpadu
relacji międzypokoleniowych i końca wychowania35.
Temu poglądowi sprzeciwia się inny niemiecki pedagog, Friedhelm Brüggen. Jego zdaniem „stosunek międzypokoleniowy jest stałym
elementem dziejów ludzkości o tyle, o ile każde społeczeństwo – przednowoczesne czy nowoczesne – musi regulować proces zmiany pokoleniowej”36.
Niewątpliwie jednak obecna epoka wniosła do relacji międzypokoleniowej
novum na dwóch poziomach.
„Z jednej strony nowe jest pytanie: Co jest zadaniem pedagogicznym
w owej niedającej się uniknąć funkcji społeczeństwa, z drugiej strony nowa jest konstatacja, że życie każdego pokolenia można ująć od
strony determinujących je czynników historyczno-społecznych”37.

Za odkrywcę fundamentalnej kwestii pedagogiki intergeneracyjnej
F. Brüggen uważa Friedricha Schleiermachera. Drugie odkrycie jego zdaniem dało początek socjologii wychowania i należy się Johnowi Deweyowi38.
W dalszej części zajmę się tylko pierwszym z nich.
Tamże, księga VIII, 2, 1337b.
Tamże, księga VII, 13, 1334a.
34
Por. D. Benner, Kształcenie i demokracja, tłum. D. Stępkowski, „Forum Oświatowe” 36(2007)1, s. 7.
35
Por. H. Giesecke, Das Ende der Erziehung. Neue Chancen für Familie und Schule, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart
1986, s. 65.
36
F. Brüggen, Die Entdeckung des Generationenverhältnisses – Schleiermacher im Kontext,
„Neue Sammlung“ 38(1998)3, s. 265.
37
Tamże.
38
Por. tamże.
32
33
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„Rodzaj ludzki składa się z pojedynczych istot, które przechodzą
pewien cykl na ziemi i z niej potem znikają. Dokonuje się
to w ten sposób, że wszystkich należących jednocześnie do
określonego cyklu można podzielić na generację starszą i młodszą,
z których pierwsza wcześniej opuszcza ziemię. Dopiero wówczas,
gdy rodzaj ludzki rozpatrujemy w większych skupiskach, nazywanych
narodami, widzimy, że w trakcie zmiany pokolenia nie pozostają
ciągle takie same, ale powoduje w nich ona pewne «wznoszenie się»
i «opadanie», do czego przykładamy tutaj szczególną wagę. [Kwestię:]
Czy dokonuje się to tak, iż – spoglądając na całokształt życia danego
narodu – owe wznoszenie się tworzy jedną jego połowę, opadanie
zaś drugą, czy też oba procesy występują na przemian, pozostawmy
tutaj nierozstrzygniętą. Jasne jest wszakże, że u podstaw owego
wznoszenia się i opadania leży ludzka aktywność. Jest ona tym doskonalsza, im lepsze poprzedza ją wyobrażenie o tym, co powinno
się dokonać, i [lepszy] model określa, jak należy to zorganizować,
to znaczy: im bardziej przekształca się ona w sztukę. Duża część
czynności starszego pokolenia ma za odbiorcę młode pokolenie;
są one tym bardziej niedoskonałe, im mniej wiadomo, co się robi
i dlaczego to się robi”40.

Po tych rozważaniach pojawia się znane już pytanie o przesłanki kierujące
pokoleniem dorosłych w kontaktach z młodzieżą.

39
F. Schleiermacher, Grundzüge der Erziehungskunst (Vorlesungen 1826), w: tenże,
Texte zur Pädagogik, oprac. M. Winkler, J. Brachmann, t. 2, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2000, s. 9.
40
Tamże.
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Główne dzieło pedagogiczne F. Schleiermachera, Zarysy sztuki wychowania (Grundzüge der Erziehungskunst), zaczyna się od pytania, które
w bezpośredni sposób problematyzuje kwestię interakcji między pokoleniami: „Czego właściwie chce pokolenie dorosłych od młodej generacji?”39. Aby właściwie je odczytać, konieczne jest uświadomienie
sobie, jaką rolę protestancki teolog i pedagog wyznacza pokoleniu dorosłych i czy tak naprawdę istnieje coś takiego jak pokolenie.
Wyjaśnienie tej kwestii zajęło F. Schleiermacherowi cały akapit, który
poprzedza podniesioną powyższej kwestię. Warto prześledzić tok wywodu:
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W przeciwieństwie do Arystotelesa, który państwu powierzył
zadanie wychowania młodej generacji, F. Schleiermacher adresuje swoją
teorię do dorosłych, jednak nie w znaczeniu jednostek (rodziców) czy
grup (nauczycieli, wychowawców), lecz całego pokolenia. „Historyczną
nowością jest tutaj to, że pokolenie wychowujące postrzegane jest całościowo jako podmiot odpowiedzialny za wychowanie”41. W tym świetle
relacje dorośli – dorastający stają się sprawą publiczną (społeczną)42. Jeżeli
współcześnie F. Schleiermacherowi przypisuje się zasługę odkrycia stosunku międzypokoleniowego43, oznacza to, że autor Zarysów sztuki wychowania
ukazał społeczną rolę pokolenia dorosłych. „W epokach poprzedzających
nowożytność – stwierdza F. Brüggen – starsze pokolenie w ogóle nie istniało
jako uniwersalny podmiot odpowiedzialności pedagogicznej”44.
Osiągnięty przez F. Schleiermachera punkt reﬂeksji nad problematycznością relacji międzypokoleniowej został przekroczony przez twórcę
tzw. nowego wychowania – Johna Deweya. W 1935 roku w czasopiśmie „Social Frontier” ukazał się krótki artykuł jego autorstwa. Bez przywoływania
imienia F. Schleiermachera amerykański pedagog powtórzył, a zarazem
rozwinął pytanie, które tamten postawił jako pierwszy. J. Dewey pisze następująco:
„Wyznam, że nie bardzo wiem, co jest dzisiaj problemem młodzieży.
Czy to, co my chcemy zrobić z i dla niej? Czy też to, co młodzież
potem zrobi z nami? (...) Przypuszczam, że dopuszczalne jest postawienie obu tych pytań naraz”45.

Według amerykańskiego reformatora edukacji współczesna kwestia
młodzieżowa jest problemem złożonym. Składają się na nią zarówno zamiary, które pokolenie dorosłych ma względem młodej generacji, jak i przewidywane skutki obecnych działań wychowawczych. Te drugie stracą swój
nieokreślony charakter, jeżeli dorośli uświadomią sobie, że chodzi o to,
jak młode pokolenie będzie się odnosiło do nich, gdy przekroczy próg
dojrzałości.
F. Brüggen, Die Entdeckung des Generationenverhältnisses, art. cyt., s. 274.
W sprawie rozróżnienia między wychowaniem państwowym a publicznym por. D. Benner,
Kształcenie i demokracja
demokracja, art. cyt., s. 20-24.
43
Por. F. Brüggen, Die Entdeckung des Generationenverhältnisses, art. cyt., s. 275.
44
Tamże, s. 274.
45
J. Dewey, Youth in a Confused World, “Social Frontier” (1935), s. 9-10.
41
42
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„Demokracja jest czymś więcej niż formą rządów. Jest to przede
wszystkim forma wspólnoty życia, wzajemnej wymiany
doświadczeń”52.

Aby zachować ciągłość istnienia tej wspólnoty, konieczne są odpowiednie
zabiegi wychowawcze:
Por. tamże.
Por. J. Dewey, Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do ﬁlozoﬁi wychowania, tłum.
Z. Doroszowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 64-75.
48
Por. D. Benner, Kształcenie i demokracja
demokracja, art. cyt., s. 10.
49
J. Dewey, Demokracja i wychowanie, dz. cyt., s. 113.
50
Tamże.
51
Źródła naturalistycznego stanowiska J. Deweya analizuje w swojej pracy Johannes Bellmann.
Por. J. Bellmann, John Deweys naturalistische Pädagogik. Argumentationskontexte, Traditionslinien,
Verlag Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zurich 2007, s. 33-54.
52
J. Dewey, Demokracja i wychowanie, dz. cyt., s. 117.
46
47
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W połowie lat trzydziestych minionego wieku J. Deweya niepokoił
stan amerykańskiej edukacji i snuł on pesymistyczną wizję stosunków
między pokoleniami. Aby wyjaśnić swoje obawy, w omawianym artykule
zestawił dwa fakty. Z jednej strony miliony młodych ludzi są pozbawione
możliwości rozwoju, gdyż nie mają dostępu do edukacji. Z drugiej natomiast strony rząd amerykański wydaje ogromne sumy na projekty socjalne,
w ramach których znudzonych młodych ludzi zajmuje się bezproduktywnymi zajęciami46. Jakie mogą być skutki takiego postępowania? Czego
w przyszłości może się spodziewać generacja dorosłych po tak edukowanej
młodzieży?
Pesymizm przedstawionej powyżej wizji koliduje z pełną optymizmu teorią indywidualnego rozwoju, którą przedstawił J. Dewey w głównym swoim dziele pt. Demokracja i wychowanie47. Jak zauważa D. Benner,
nakreślony tam obraz postępu społecznego osiąganego poprzez doskonalenie się jednostki jest w wielu punktach sprzeczny48. Mimo głoszonego
progresywizmu J. Dewey podporządkowuje wychowanie regeneracji struktury „życia grupy”49. Zgodnie z tym założeniem do zadań społeczeństwa
należy „kierowanie rozwojem istot niedojrzałych”50. Wbrew pozorom
amerykańskiemu pedagogowi nie chodzi o wychowanie w rozumieniu edukacji publicznej (społecznej), jak to ujmował F. Schleiermacher, lecz jako
dostosowania do ustroju demokratycznego51. Społeczeństwo i demokracja
są zdaniem J. Deweya tożsame. Uzasadnia to w ten sposób:
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„W tego typu społeczeństwie system wychowania musi wyrabiać
w jednostkach postawę osobistego zaangażowania w panujących
stosunkach społecznych i w społecznym sprawowaniu kierownictwa oraz nastawienie sprzyjające dokonywaniu konstruktywnych
przemian społecznych, lecz stroniące od anarchistycznego chaosu”53.

Przytoczony fragment Demokracji i wychowania jednoznacznie
dowodzi, że w ujęciu J. Deweya wychowanie należy podporządkować interesom państwa. Mimo że chodzi tu o najlepszą, jego zdaniem, formę ustroju
– demokrację54, pogląd ten wpisuje się w przednowoczesną tradycję pedagogiki intergeneracyjnej, której korzenie sięgają teorii Arystotelesa.
Przypomnienie płaszczyzny, na której winien być rozważany problem nowoczesnej pedagogiki międzypokoleniowej, odnajdujemy w eseju
amerykańskiej ﬁlozof żydowskiego pochodzenia, Hannah Arendt, pt. Kryzys
edukacji. Na tle niepowodzeń wielokrotnych reform amerykańskiego systemu edukacji autorka stwierdza, że „poważnym nieporozumieniem” w polityce jest „rozpoczynanie nowego świata od tych, który są nowi z urodzenia
i natury. (...) zamiast dołączenia do równych sobie oraz podjęcia wysiłku
perswazji i ryzyka niepowodzenia, mamy tu dyktatorską ingerencję opartą
na absolutnej wyższości dorosłego i próbę wytworzenia nowego jako faktu
dokonanego, to znaczy tak, jak gdyby to nowe już istniało”55.
D. Benner komentując ten fragment, stwierdza:
„Społeczeństwa demokratyczne wyróżniają się względem innych
formacji społecznych tym, że obowiązuje w nich zakaz wpływania
na młodego człowieka przez państwo (...). Edukacji (...) nie powinno się określać w sposób polityczny i vice versa – polityki nie powinno się realizować za pomocą pedagogiki. Nie można ograniczać
Tamże, s. 137.
Zdaniem J. Deweya demokracja wobec innych form politycznych wyróżnia się specyﬁcznym typem interakcji
i komunikacji społecznej. Odrzucając tradycyjne „bariery klasowe, rasowe i narodowościowe”, daje wszystkim
ludziom „duchową możliwość” zdobywania doświadczenia w nowy sposób. Jest nim metoda „doświadczenia
reﬂeksyjnego” (tamże, s. 199). Więcej na ten temat w: A. English,
Eksperymentalna struktura ludzkiego uczenia się. Analiza porównawcza roli negatywnego doświadczenia w teorii
kształcenia Herbarta i Deweya
Deweya, tłum. D. Stępkowski, w: Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania
‘Pedagogiki ogólnej’
ogólnej’, red. J. Piskurewicz, D. Stępkowski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2006, s. 129-136.
55
H. Arendt, Kryzys edukacji, tłum. M. Godyń, w: taż, Między czasem minionym a przyszłym,
tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, s. 213.
53
54
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W przedstawionym komentarzu D. Benner nie tylko interpretuje
stanowisko H. Arendt, lecz także – co jest nie do uniknięcia – wyraża swój
własny punkt widzenia. Zgodnie z koncepcją, którą niemiecki prakseolog
przedstawił w Allgemeine Pädagogik, przejście do międzypokoleniowego
współdziałania jest trzecim i ostatnim etapem wychowania57. Pedagogiczna
praxis dochodzi w nim do swojego kresu, staje się zbędna i usuwa samą siebie. Jednak do usunięcia nie dochodzi w sposób gwałtowny; następuje ono
sukcesywnie, w trakcie realizowania się praxis. Jej immanentną cechą jest
bowiem, według D. Bennera, nieaﬁrmatywność, która stanowi w pewnym
sensie przeciwieństwo aﬁrmatywności. W jednym z ostatnio wydanych po
polsku artykułów wyjaśnia to następująco:
„opozycji między aﬁrmatywnością a nieaﬁrmatywnością nie można
interpretować jako potwierdzenie porządku teleologicznego, jego
zaprzeczenie czy ograniczenie. To raczej przeciwstawienie dwóch
sposobów myślenia. W pierwszym chodzi o aﬁrmację czegoś
bez wcześniejszego sprawdzenia i uzasadnienia; w drugim zaś
– o reﬂeksję nad aporiami i problemami wynikającymi z danego
stanu rzeczy. W czasach nowożytnych taki stosunek człowieka do
siebie i świata nie polega na uświadomieniu sobie porządku, który
byłby z góry dany jako powszechnie uznawane teloi, lecz na procesie
56
D. Benner, Kształcenie i demokracja, art. cyt., s. 19. Taki sam pogląd prezentował w XIX wieku
J.F. Herbart, który za błędną uważał drogę zarówno „od polityki do pedagogiki”, jak i „od pedagogiki do polityki”.
Por. J.F. Herbart, Wychowanie przy publicznym współudziale, tłum. D. Stępkowski, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”
(2008) (w druku); por. także D. Benner, Szkoła jako instytucja pedagogiczna? Herbarta teoria i krytyka szkoły,
tłum. D. Stępkowski, w: Herbart znany i nieznany
nieznany, dz. cyt., s. 14-38.
57
Por. D. Benner, Allgemeine Pädagogik. Eine systematische-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur
pädagogischen Denkens und Handelns, Juventa Verlag, Weinheim und München 1996,
s. 275-291; por. także: D. Stępkowski, (R)ewolucja prakseologiczna, art. cyt., s. 436-437.
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zadań kształcenia do zachowawczo-aﬁrmatywnego wprowadzania dorastającego pokolenia w sferę istniejących już stosunków
społecznych.
Zmuszanie młodzieży do przyjęcia zastanego
porządku społeczno-politycznego jest tak samo parapedagogiczne, jak parapolityczne jest indoktrynowanie młodych
ludzi nowinkami politycznymi.
W obu sytuacjach «stare»
i «nowe» (...) nie są skutkiem (...) współdziałania obywateli w powszechnym prawodawstwie, lecz przykładem pozbawienia młodego pokolenia udziału w politycznej praxis”56.

Pedagogia przej
przejścia Jana Bosko

interpretowania i przyswajania tego, co, jako element naszej wiedzy,
umiejętności i powinności, trzeba poddać ponownej krytyce przez
jej innowacyjne formy”58.

Dobrą ilustracją wskazanej różnicy jest przykład płaczu dziecka,
który pochodzi z dzieła Jean-Jacquesa Rousseau pt. Emil59. Benner wyjaśnia,
na czym polega wychowanie nieaﬁrmatywne tak:
„Tylko wtedy, gdy interakcja pedagogiczna da płaczącemu, jeszcze
bezradnemu dziecku możność uczenia się «krok po kroku», pomagania samemu sobie i pełznięcia w kierunku przedmiotu, po który chce
sięgnąć, doświadczy ono (...) współudziału w procesie własnego
kształtowania”60.

Zgodnie z tym ujęciem nieaﬁrmatywności w podejściu pedagogicznym
do dorastających towarzyszy wzrost „samodzielnego myślenia i działania
(...) aż do osiągnięcia stanu, w którym nie będą potrzebowali więcej profesjonalnego wsparcia pedagogicznego”61.
Aby doprowadzić pedagogiczną praxis do kresu, konieczne jest
zdaniem D. Bennera zagwarantowanie dorastającej młodzieży możliwości
współuczestniczenia w realnym życiu społecznym. Dla wyrażenia sposobu,
w jaki mogłoby się to dokonywać, niemiecki pedagog użył pochodzącego od
F. Schleiermachera terminu Mitgesamttätigkeit62. Jest on trudny do oddania
w języku polskim: chodzi w nim o zaangażowanie starszego i młodszego pokolenia w realizację wspólnych zadań. Zdaniem D. Bennera warunkiem takiego współdziałania jest troska o więź między sferą pedagogiczną a pozapedagogicznymi dziedzinami życia, takimi jak: religia, sztuka, polityka, ekonomia,
etyka. Dzięki niej dokonuje się „przejście od pedagogicznej praxis do tychże
form społecznej koegzystencji (...). A to z kolei umożliwia społeczeństwu
otwarcie się na współdziałanie z dorastającymi”63.
Postulowana otwartość społeczeństwa wyraża się według D. Bennera
w „komunikacji pedagogicznej” między pokoleniami. Przestrzenią, w której
58
D. Benner, Rozumienie krytyki na podstawie rozróżnienia aﬁrmatywnych i nieaﬁrmatywnych koncepcji kształcenia,
tłum. D. Stępkowski, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 42(2008)2, s. 11-12.
59
Por. J.J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu
wychowaniu, tłum. W. Husarski, Wydawnicto PAN, Wrocław 1955,
t. 1, s. 24-25.
60
D. Benner, Allgemeine Pädagogik
Pädagogik, dz. cyt., s. 158-159.
61
Tamże, s. 276.
62
Por. tamże, s. 280; por. także F. Schleiermacher, Grundzüge der Erziehungskunst, dz. cyt., s. 16.
63
D. Benner, Allgemeine Pädagogik
Pädagogik, dz. cyt., s. 279.
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IV. Nowe odczytanie pedagogii Jana Bosko
IV
Rozważania z poprzedniego rozdziału mogą się wydawać niepotrzebną
drogą okrężną, która doprowadza i tak do punktu wyjściowego: pedagogii
Jana Bosko. Brak tego typu reﬂeksji jest jednak dotkliwym mankamentem
w polskiej recepcji myśli turyńskiego wychowawcy i kapłana. Na potwierdzenie tego niech posłuży fakt, że w tabelach synoptycznych ukazujących
jego życie na tle epoki kolumna poświęcona najważniejszym wydarzeniom
z historii wychowania jest właściwie pusta66. Reﬂeksji naukowej nie da się
uniknąć także z innego powodu. Wielokrotnie przytaczany w tym opracowaniu D. Benner, przedstawiciel hermeneutyki regulatywnej67, podkreśla, że
„mozolne i wnikliwe studiowanie przeszłości jest wpisane w podejście
problemowo-historyczne”68. Niemniej jednak jest to zajęcie „ekscytujące”,
gdyż „owego objazdu [przez historię wychowania – dop. D.S.] nie da się
nigdy doprowadzić do końca. Albowiem ciągle nowe koncepcje teoretyczne wnikają do rozważań problemowo-historycznych, te ostatnie z kolei
modyﬁkują ujęcia teoretyczne”69.
Tamże, s. 286.
Por. tamże, s. 87.
66
Por. M.T. Chmielewski, J. Wąsowicz, Św. Jan Bosko na tle epoki. Tabele synoptyczne, „Seminare” 18(2002), s.
562-592.
67
F. Brüggen zalicza reﬂeksję pedagogiczną D. Bennera do grupy „hermeneutyk regulatywnych”, które „odróżniają
się od aﬁrmatywnych koncepcji hermeneutycznych tym, że operują pojęciem doświadczenia, które jest otwarte na
mediację między historycznością tak rzeczywistości wychowawczej, jak i człowieka a (...) świadomością wolności.
Dzięki temu mogą być łączone z podstawowymi kategoriami teorii działania pedagogicznego, jak to – nie po raz
pierwszy zresztą – przedstawił Dietrich Benner w swojej Allgemeine Pädagogik
Pädagogik”. F. Brüggen, Regulative Hermeneutik, w: Perspektiven Allgemeiner Pädagogik. Dietrich Benner zum 65. Geburtstag, red. J. Ruhloff, J. Bellmann, Beltz
Verlag, Weinheim-München 2006, s. 11.
68
D. Benner, Allgemeine Pädagogik, dz. cyt., s. 292, przyp. 4.
69
Tamże.
64
65
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się ona odbywa, jest sfera publiczna. Nie należy jednak sądzić, że chodzi tylko o wymianę poglądów. Prawdziwa „komunikacja pedagogiczna”oznacza
wzięcie na siebie przez pokolenie dorosłych odpowiedzialności za „przekazywany dorastającemu pokoleniu horyzont motywacyjny”64, innymi słowy:
za duchową spuściznę, którą przekazuje tak edukacja, jak i życie wspólne.
Poważną trudnością w realizacji postulatu komunikacji pedagogicznej w ramach otwartego społeczeństwa późno nowoczesnego jest, według
D. Bennera, brak we współczesnym świecie „miejsc”, w których dorośli
i dorastający mogliby przekazywać swoje doświadczenia i nawzajem uczyć
się od siebie65.

Pedagogia przej
przejścia Jana Bosko

Aby uzasadnić, że moja propozycja odczytania myśli wychowawczej Jana Bosko w świetle pedagogii przejścia opiera się na rzeczowych
przesłankach, rozważę w tym rozdziale trzy problemy. Wynikają one ze
wspomnianego przeze mnie na początku dwumianu Weischenka. Pierwszy
z problemów odnosi się do wychowania religijnego i tematyzuje jego rozumienie i funkcję w całokształcie myśli pedagogicznej Jana Bosko. Pozostałe
dwa dotyczą „wychowania socjalno-politycznego” i eksponują w nim znaczenie pracy i polityki. Ze zrozumiałych względów moje rozważania muszą
pozostać bardzo ogólne.
O tym, jakie miejsce zajmowała religia w pedagogii Jana Bosko,
najlepiej świadczą słowa pochodzące z Regulaminu dla oratorium założonego
około 1851 roku w ubogiej dzielnicy Turynu, Valdocco. We wstępie kapłan
społecznik pisze:
„Ut ﬁlios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum (J 11, 52). Jak uczy
nas Ewangelia wg św. Jana, Syn Boży przyszedł na ziemię, aby
zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Te słowa odnoszą się
dzisiaj przede wszystkim do młodzieży. Jest ona najdelikatniejszą
i najcenniejszą cząstką ludzkiej społeczności. To na niej bazują
nadzieje naszej lepszej przyszłości.
Młodzież sama z siebie nie jest zła. Jeśli obronimy ją przed zaniedbaniami ze strony ich rodziców, jeśli pomożemy pokonać wady i zabezpieczymy przed wpływem złego towarzystwa, na które narażeni
są zwłaszcza w czasie wolnym, to bardzo szybko przekonamy się,
z jaką łatwością w ich czułych sercach uda się nam zaszczepić podstawy porządku moralnego, dobre obyczaje, szacunek, otwarcie na
prawdy religijne...
Pragnę podkreślić, że jeśli ktoś jest zepsuty lub zagrożony
w wieku młodzieńczym, to dzieje się to nie z powodu popełnionego
zła, ale raczej z racji wrodzonej nieświadomości.
Młodzi, potrzebują wyciągniętej z dobrocią ręki, która zaopiekuje
się nimi, poprowadzi w stronę dobra i cnoty oraz obroni ich przed
złem. Taka właśnie była misja Syna Bożego: zgromadzić w jedno
rozproszone dzieci Boże! To samo czyni się dzisiaj, rozszerzając
w świecie Jego świętą religię. Wśród środków, służących rozpowszechnianiu ducha religijnego w sercach opuszczonej młodzieży są
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Z przytoczonego fragmentu łatwo można odczytać główną intencję,
jaką kierował się Jan Bosko przy organizowaniu „miejsca” (D. Benner) dla
zaniedbanej i opuszczonej młodzieży: stworzenie sprzyjających warunków
do wejścia w dorosłe życie. Ten sam zamiar przyświecał działalności dwóch
wspomnianych na początku prekursorów młodzieżowej pracy socjalnej
w Niemczech: A. Kolpingowi i J.G. Breuerowi. Cel młodzieżowej pracy socjalnej w XX wieku zdeﬁniował Karl Hugo Breuer w następujący sposób:
„jest ona tym zakresem pomocy młodzieży (Jugendhilfe), który ma na
celu likwidację społecznych upośledzeń i przezwyciężenie zagrożenia deklasacją społeczną młodych ludzi. Z jej pomocą stwarzane są
dorastającemu pokoleniu niezbędne warunki do zajęcia właściwego
im miejsca w środowisku pracy, życiu i społeczeństwie”71.

Porównując źródła motywacji dziewiętnastowiecznych apostołów
młodzieży w ich zmaganiach nad ówczesną „kwestią młodzieżową” (J. Dewey), należy podkreślić, że kierowały nimi głównie względy religijne72. Dla
Jana Bosko religia była jednak nie tylko subiektywną przesłanką, lecz także
fundamentem wychowania, które proponował w oratorium73.
W przytoczonym fragmencie Regulaminu religia jest głównym
narzędziem kształtowania moralności młodych ludzi. Działania religijne
i wychowawcze są niemalże tożsame. Wynika to stąd, że – jak stwierdza
Marek T. Chmielewski – „wychowanie i ewangelizacja splatają się w jedno
tak dalece, że trudno mówić, które z działań czy inspiracji przynależą do
wychowania, a które do ewangelizacji. W ujęciu ks. Bosko wychowanie jest
ewangelizacją, a ewangelizacja wychowaniem”74.
Oczywiście ścisłe przenikanie się wychowania religijnego (ewangelizacji) i wychowania niereligijnego (nazwanego przez M.T. Chmielewskiego
70
G. Bosco, Introduzione a un „Piano di Regolamento”, w: tenże, Scritti sul sistema preventivo nell’educazione della
gioventù, wprowadzenie, prezentacja, indeksy i wybór P. Braido, La Scuola Editrice, Brescia 1965, s. 360-361,
tłum. M.T. Chmielewski. Cyt. za: M.T. Chmielewski, System wychowawczy
św. Jana Bosko w ewangelizacji młodzieży, „Seminare” 19(2003), s. 344.
71
K.H. Breuer, Jugendsozialarbeit, Die Heimstatt, Köln 1965, s. 208.
72
Wszyscy trzej byli duchownymi: J. Bosko i A. Kolping – katolickimi, J.G. Breuer – protestanckim.
73
W przypadku działaczy niemieckich na pierwszy plan wysuwała się nauka zawodu.
Por. D. Stępkowski, Opiekuńczo-wychowawczy..., art. cyt., s. 263-264.
74
M.T. Chmielewski, System wychowawczy św. Jana Bosko..., art. cyt., s. 343.
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także oratoria, a między nimi Oratorium męskie Świętego Franciszka Salezego na Valdocco”70.

Pedagogia przej
przejścia Jana Bosko

po prostu wychowaniem) nie oznacza rezygnacji z jednego na rzecz drugiego.
Wprost przeciwnie, Jan Bosko oprócz przygotowania „miejsca” (oratorium),
w którym młodzi ludzie mogli znaleźć dach nad głową i opiekę, dawał im
możliwość przygotowania się do dorosłego życia. Temu celowi miała służyć
edukacja, a zwłaszcza nauka zawodu. To prowadzi nas do pierwszego z zasygnalizowanych problemów „wychowania socjalno-politycznego”: pracy.
W bogatym materiale źródłowym, który zawiera opracowanie
R. Weinschenka, znajduje się tekst umowy zawartej w 1851 roku między
zamieszkałym w oratorium czeladnikiem, Józefem Bordone, a majstrem
szklarskim, Karolem Aiminem, w sprawie nauki zawodu. Jan Bosko występuje w niej jako dyrektor oratorium, gwarantujący „poprawne sprawowanie
ucznia”75. W zawartym porozumieniu uwagę zwracają sformułowania podkreślające troskę o rzetelne przekazanie kunsztu szklarskiego:
„Józefowi Bordone należy udzielić najlepszych wskazówek dotyczących jego przyszłego zawodu”76;
„Pan Aimino zobowiązuje się zlecać terminatorowi jedynie te prace,
które wiążą się bezpośrednio z nauką zawodu, troszcząc się o to, aby
nie przekraczały one jego sił”77.

Pośredniej inspiracji arystotelesowskiej można się doszukiwać
w zobowiązaniach przyjętych przez wszystkie (!) strony w sprawach tylko
pozornie niezwiązanych z nauką zawodu:
„Majster przyznaje terminatorowi dzień wolny od pracy we wszystkie święta w roku, aby mógł on uczestniczyć w zajęciach szkoły
niedzielnej, a także wypełniać swoje obowiązki jako wychowanek
Oratorium”78;
„majster zobowiązuje się do pisemnej oceny zachowania ucznia,
która ma się odbywać pod koniec każdego miesiąca na przedłożonym
w tym celu formularzu”79;
„Niepełnoletni Józef Bordone obiecuje i przyrzeka (...) oddawać
swoje siły do dyspozycji majstra, zachowując się tak, jak to przystoi
terminatorowi”80;
R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, dz. cyt., s. 87.
Tamże, s. 86.
77
Tamże.
78
Tamże.
79
Tamże, s. 87.
80
Tamże.
75
76
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Jak widać z przytoczonych fragmentów, Jan Bosko traktował zawód
nie tylko jako czynność zarobkową, która dostarcza środków niezbędnych
do życia, lecz także jako drogę umożliwiającą stawanie się człowiekiem
(powołanie). Dlatego wraz z nauką zawodu powinno iść w parze dojrzewanie moralne, to znaczy dorastający powinien stopniowo zmierzać do
syntezy własnej osobowości i włączać się w życie społeczne. To ostatnie
zadanie wiąże się z problemem polityki w pedagogii przejścia Jana Bosko.
W cytowanym powyżej Regulaminie pojawiło się już sformułowanie,
które moim zdaniem świadczy o społecznym, a nie politycznym rozumieniu przez Jana Bosko pojęcia wychowania. Mowa w nim o tym, że młodzież
jest „najdelikatniejszą i najcenniejszą cząstką ludzkiej społeczności. To na
niej bazują nadzieje naszej lepszej przyszłości”82.
Temat polityki uprawianej w salezjańskich zakładach wychowawczych pojawia się explicite w „słówku na dobranoc” wygłoszonym przez
turyńskiego wychowawcę w 1883 roku. Jan Bosko mówił wówczas:
„To nieprawda, że w naszych dziełach nie prowadzi się polityki. Respektujemy przecież autorytet państwowy, troszczymy się
o przestrzeganie prawa, płacimy podatki i nie domagamy się niczego
innego jak tylko dania nam możliwości pracy na rzecz potrzebującej
młodzieży, służąc zbawieniu ich dusz. Tak więc można powiedzieć,
że prowadzimy politykę, tyle tylko, że zupełnie nieszkodliwą i wielce
pożyteczną dla każdego rządu. Przez politykę rozumie się sztukę
oraz naukę związaną z dobrym prowadzeniem państwa. We Francji,
Hiszpanii i Ameryce dzieło Oratorium ma na celu pracę na rzecz
potrzebującej młodzieży, zmniejszenie liczby łobuzów i wagabundów,
oraz grup małych przestępców i drobnych złodziejaszków, aby
w miarę możliwości więzienia pozostawały puste. Jednym słowem
próbujemy formować młodzież na dobrych obywateli, gdyż zdana
sama na siebie jest przyczyną poważnych problemów społecznych,
natomiast poprzez jej wspieranie umożliwia się osiągnięcie
w społeczeństwie porządku, ładu i pokoju. Oto nasza polityka!”83.
Tamże.
Cyt. za: M.T. Chmielewski, System wychowawczy św. Jana Bosko..., art. cyt., s. 344.
83
R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, dz. cyt., s. 97-98.
81
82
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„Dyrektor Oratorium obiecuje przedsięwziąć stosowne kroki, gdy
chodzi o poprawne sprawowanie ucznia. Z uwagą zainteresuje się
każdą skargą majstra”81.

Pedagogia przej
przejścia Jana Bosko

Użyte przez turyńskiego wychowawcę wyrażenie „nasza polityka”
koresponduje ze sferą publiczną, którą wskazał w relacjach między pokoleniem dorosłych a dorastającymi F. Schleiermacher, a we współczesności
na nowo odkryła H. Arendt. Janowi Bosko nie chodzi o politykę rozumianą
jako system sprawowania władzy w państwie czy układ partii politycznych,
lecz o porządek społeczny, w ramach którego toczy się życie jednostki
i następuje wymiana pokoleń. Z chrześcijańskiego punktu widzenia jest to
droga prowadząca do zbawienia.

Zakończenie
Reﬂeksja salezjańska nad systemem wychowawczym Jana Bosko
wykazuje amorﬁczną strukturę. Z jednej strony od kilkudziesięciu lat prowadzone są intensywne badania nad osobą i dziełem dziewiętnastowiecznego
„Ojca i Nauczyciela młodzieży”84, z drugiej natomiast strony – przynajmniej
w Polsce – brakuje ujęć łączących wiedzę zdobytą w tym zakresie z dorobkiem pedagogiki powszechnej.
W powyższym opracowaniu podjąłem próbę odczytania pedagogii
turyńskiego świętego w nawiązaniu do powstałej w Niemczech w połowie
XIX wieku młodzieżowej pracy socjalnej. Przy zastosowaniu podejścia
problemowo-historycznego starałem się wykazać, że doktryna pedagogiczna Jana Bosko koresponduje z głównym przesłaniem tego ruchu i wnosi
własny wkład w pedagogię przejścia od wieku młodzieńczego do życia
dorosłego.

84
Jan Paweł II, Ojciec i nauczyciel
nauczyciel. List do Księdza Egidio Vigano, Przełożonego Generalnego
Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosco, Rzym 1988.
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salezjanin, magister teologii, doktor nauk humanistycznych.

Od 2004 r. zatrudniony jako adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest członkiem
International Herbart Association, Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
i Towarzystwa Pedagogiki Filozoﬁcznej. Obszary jego zainteresowań naukowych to:
pedagogika ﬁlozoﬁczna, historia wychowania, teoria wychowania estetycznego.
Do najważniejszych publikacji należą: Herbart znany i nieznany, red. J. Piskurewicz,
D. Stępkowski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2006;
D. Benner, Edukacja jako kształcenie i kształtowanie, wybór i przekład D. Stępkowski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
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Redaktor naczelny Seminare

Seminare
– wczoraj, dziś i jutro
Wstęp
Wśród motywów organizacji Konferencji naukowej o międzynarodowej randze, w której uczestniczymy, wymienia się wydanie 25 tomu „Seminare”. W tym kontekście znamienny jest fakt, że dotychczas redakcja wymienionego czasopisma nie podkreślała świętowania okrągłych rocznic,
czy mniejszych Jubileuszy, a nawet 25 tomu szacownego periodyku. Być
może wychodzono z założenia, że ważniejsze od świętowania jest systematyczne ukazywanie się rocznika, jego wysoka jakość i środowisko naukowe
skupione wokół „Seminare”. Historia wymienionego czasopisma jest ściśle
związana z dziejami Polski, a szczególnie z tzw. wolnością prasy w PRLu, i dziejami Towarzystwa Salezjańskiego od strony rozwoju intelektualnego, a jeszcze ściślej z historią ludzi, którzy to czasopismo tworzyli i tworzą.
Te czynniki wzajemnie się warunkują i mają bezpośredni wpływ na kształt
periodyku.
W ramach świętowania Jubileuszu 25 tomu „Seminare” i z tej też
racji zorganizowanej konferencji należy na wstępie zauważyć, że system
wychowawczy św. Jana Bosko i – ogólnie nazywając – ‘sprawy młodzieżowe’
zajmują w publikacjach „Seminare” bardzo ważne i znaczące miejsce. Problematyka ta była i jest podejmowana od strony różnych dyscyplin naukowych mieszczących się w głównych działach periodyku i w tym sensie
także łączy się bezpośrednio z tematyką podjętą w konferencji. Tytuł mojego przedłożenia, zaproponowany przez Organizatorów, sugeruje wyraźnie
trzy wątki chronologiczne: „Seminare” (wczoraj, dziś i jutro) – one też staną
się częściami opracowania.
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I. „Seminare” – wczoraj (1975-2001)
A. Geneza czasopisma
Jubileusz obchodzony przez rocznik „Seminare” sprzyja retrospekcjom i pozwala przypomnieć, zwłaszcza młodym ludziom, trudności,
które związane były z uprawianiem nauki i wydawaniem publikacji w ówczesnej Polsce. Powstanie czasopisma o nazwie „Seminare. Poszukiwania
naukowo-pastoralne” łączy się z inicjatywą z roku 1975 zespołu salezjanów
pracujących na KUL-u. Byli to księża: Bolesław Bartkowski, Mieczysław
Kaczmarzyk, Stanisław Kulpaczyński, Marian Lewko, Mieczysław Majewski, Roman Pomianowski, Remigiusz Popowski, Franciszek Pytel, Stanisław
Styrna i Adam Śmigielski. Redakcja ta się zmieniała, dołączyli do niej
księża: Jan Chmiel, Ryszard Rubinkiewicz i Stefan Pruś, zaś w ostatnim tomie wydanym przez wspomniane środowisko widnieją tylko trzy nazwiska:
Marian Lewko, Mieczysław Majewski i Ryszard Rubinkiewicz. Według
pierwotnych zamierzeń, zaakceptowanych przez ks. Augustyna Dziędziela
i ks. Feliksa Żołnowskiego, prowincjałów ówczesnych dwóch inspektorii polskich – tj. krakowskiej i warszawskiej, miało ono być miejscem publikacji wykładowców seminariów duchownych. Stąd na stronie tytułowej
od pierwszego numeru widnieje zapis: Wyż
Wyżższe
sze Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego Kraków – Ląd i odpowiedni rok danego numeru czasopisma. Wymienione zamierzenia z jednej strony były troską o forum,
na którym wykładowcy salezjańscy mieliby możliwość publikowania, oraz
o ich rozwój intelektualny, a z drugiej – wyrazem zatroskania o kształt wychowania młodego pokolenia, na co wskazują artykuły począwszy
ąąwszy od 1 numeru „Seminare”. Warto też zaakcentować podtytuł czasopisma: „Poszukiwania naukowo-pastoralne”. Jak się wydaje, określał on koncepcję periodyku – była to próba łączenia teorii z praktyką, nauki z duszpasterstwem,
zwłaszcza młodzieżowym1.
W omawianym czasie, nazwanym umownie ‘wczoraj’, można
wyodrębnić dwa podokresy: 1975-1988 oraz 1994-2001. Pierwszy podokres dotyczy czasu bardzo trudnego dla wydawania czasopisma i jest
związany z działalnością salezjanów na KUL-u w czasach PRL-u. Kolejny
etap tworzenia „Seminare” jest związany z grupą salezjanów pracujących
1
Por. M. Kaczmarzyk, S. Styrna, Słowo
łłowo
owo wst
wstęępne
ępne,
pne, „Seminare” 1(1975), s. 5; por. także A. Dziędziel, F. Żołnowski,
Słowo
łłowo
owo wst
wstęępne
ępne,
pne, „Seminare” 2(1977), s. 5.
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Wydawanie w tym czasie periodyku wiązało się, jak wyżej wspomniano, z różnego rodzaju trudnościami i zawiłościami. I tak, na przykład,
wymagano, aby na jednej stronie maszynopisu była ściśle określona liczba
znaków drukarskich tzn. tysiąc osiemset, czyli sześćdziesiąt w jednej linijce, oraz tylko trzydzieści wierszy. Poważny problem stwarzała też cenzura.
Istniały, co dzisiaj jest niezrozumiałe, tajne instrukcje zawierające wskazania, co należy wykreślić. Po cenzurze tekst wracał często bardzo zmieniony2 i wówczas powstawał problem, czy go zaakceptować, czy też w ogóle
nie drukować. Kolejną sprawą był przydział papieru na drukowanie. To
tylko przykładowe dylematy, jakie musiał rozwiązywać zespół redakcyjny,
a zwłaszcza redaktor naczelny. Oﬁcjalnie od 1981 roku funkcję tę pełnił
ks. Marian Lewko, ówczesny pracownik Wydziału Nauk Humanistycznych
KUL. On również opracował szatę graﬁczną okładki „Seminare” i pod jego
redakcją wyszło dziewięć woluminów czasopisma. Pismo wychodziło nieregularnie, zwykle co dwa lata, gdyż cenzura rządów komunistycznych
w Polsce nie godziła się na wydawanie rocznika3.
W periodyku pojawiają się od początku cztery działy zatytułowane
następująco: Z problematyki teologicznej;; Z problematyki społeczno-pedagogicznej;
Z problematyki historycznej i Z problematyki ﬁlozoﬁcznej. Tak przyjęty podział
okazał się strukturą trwałą, bo w istocie funkcjonuje po dzień dzisiejszy;
jedynie w tomie z roku 2000 pojawił się jednorazowo dział: Z problematyki misyjnej. Co do kolejności działów, to zmieniała się ona w poszczególnych rocznikach, a ilość części była uzależniona od tego, czy z danej problematyki artykuły były, czy też nie. W analizowanym okresie opublikowano
39 artykułów teologicznych, 40 społeczno-pedagogicznych, 13 historycznych i wreszcie 6 ﬁlozoﬁcznych. W sumie, w tym czasie, wydrukowano 98
artykułów.
2
Por. J. Kałowski, Problemy dotycz
dotyczące Instytut
Instytutów żżycia
ycia konsekrowanego i stowarzysze
stowarzyszeńń żżycia
ycia apostolskiego zawarte
w kwartalniku „Prawo kanoniczne” w latach 1958-2007
1958-2007, „Prawo Kanoniczne” 51(2008)1-2, s. 13.
3
Por. R. Popowski, ŚŚp.
p. Ksi
Ksiąądz Marian Lewko SDB. Rys biograﬁczny
czny, „Seminare” 19(2003), s.13-14.
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lub studiujących na Akademii Teologii Katolickiej już w wolnej Polsce.
Między wymienionymi podokresami rzuca się w oczy przerwa w wydawaniu pisma: są to lata 1989-1993, w których faktycznie czasopismo z różnych
względów się nie ukazywało.
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Nie będę wchodził w ocenę merytoryczną poszczególnych publikacji, ponieważ jest to po prostu niemożliwe do wykonania w tak krótkim
czasie. Pragnę jednak zwrócić uwagę na niektóre kwestie dotyczące owych
publikacji. Najpierw należy zauważyć, że ich autorami są w zdecydowanej
większości salezjanie pracujący w salezjańskich seminariach i na KUL-u,
dlatego początkowo wcale, a później nie przy wszystkich nazwiskach salezjanów jest skrót SDB. Jest to pewien mankament redakcyjny z uwagi na brak
konsekwencji w tym względzie, a dla młodszych salezjanów i czytelników
problem przynależności autora do Zgromadzenia Salezjańskiego pozostaje wątpliwy. Nie brak także innych autorów piszących w „Seminare”,
zwłaszcza ze środowiska ‘kulowskiego’. W tym kontekście warto zwrócić
uwagę na publikację w tomie z roku 1979 kard. Karola Wojtyły pt.
„Między ewangelizacją a katechizacją”. Tekst ten był zapisem wystąpienia
rozpoczynającego cykl wykładów na temat katechezy synodalnej, zorganizowanych przez Katedrę Katechetyki KUL, kierowaną wówczas przez ks.
Mieczysława Majewskiego SDB. Z kolei w tomie z 1981 jest zamieszczony artykuł ks. Franciszka Blachnickiego pt. „Świadectwo wiary w katechezie”. Są to zatem artykuły dzisiejszych sług Bożych i wielkich Polaków.
Można też dostrzec, będąc przy tym wątku, iż z każdym kolejnym rocznikiem przybywało autorów spoza grona salezjańskiego, co może świadczyć
m.in. o tym, że periodyk był zauważany na rynku i chętnie do niego pisywano.
Podejmując kolejny wątek, wypada podkreślić, że w artykułach
pojawia się bardzo często problematyka dotycząca spraw wychowania
młodzieży, zwłaszcza kwestie katechetyczne. To z kolei świadczy o tym,
że pismo od początku chciało być wierne charyzmatowi św. Jana Bosko
i wpisywało się w Jego misję troski o młodych. Sprawie młodych ludzi
został poświęcony tom 8 z roku 1986. W nocie redakcyjnej, autorstwa ks.
Lewki, czytamy:
„Różni się on od poprzednich tym, że prezentowane w nim materiały
łączy jedna tematyka: możliwie szerokie naświetlenie współczesnych
problemów młodzieży, rozpatrywanych w kontekście religijnym.
(…) Tom niniejszy jest niejako pokłosiem Roku Młodzieży i chce
się zaznaczyć wkładem w dyskusję nad młodym pokoleniem Polaków i ich problemami”4.
4

M. Lewko, Od redakcji
redakcji, „Seminare” 8(1986), s. 6.
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We wspólnocie łomiankowskiej salezjanów, istniejącej od roku 1982,
już cieszącej się pewnym dorobkiem naukowym i osobami, które pracowały
na różnych wydziałach ówczesnej ATK w Warszawie, w roku 1994 zrodziła
się myśl podjęcia – po 5-letniej przerwie – wydawania „Seminare” w tutejszym ośrodku. Idea ta została urzeczywistniona w postaci powołania
zespołu redakcyjnego w następującym składzie: Adam Durak, Jan Gliściński
(redaktor naczelny), Jarosław Koral (sekretarz), Kazimierz Misiaszek, Zbigniew Łepko, Jacek Ryłko, Henryk Skorowski (zastępca redaktora naczelnego), Henryk Stawniak i Stanisław Wilk. W kolejnych latach do zespołu tego
zarówno dochodziły nowe osoby, jak i z niego odchodziły, była więc dość
duża rotacja personalna. Przy tym jednak należy podkreślić, że od roku
1994 po dzień dzisiejszy czasopismo ukazuje się regularnie jako rocznik.
W omawianym podokresie opublikowano w sumie 204 artykuły, w tym:
z problematyki teologicznej 94, społeczno-pedagogicznej 51, z historycznej
49 i z ﬁlozoﬁcznej 10 pozycji. Nowa redakcja czasopisma, w duchu kontynuacji, zachowała dotychczasowy podział na 4 części tematyczne. Pojawił się
jednak nowy dział: Recenzje i ten fakt należy uwydatnić. Wspomniana część
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Nie można nie zauważyć i wypada podkreślić, że z okazji stulecia
śmierci Założyciela Salezjanów tom z roku 1987-1988 został całkowicie
poświęcony ks. Bosko. Autorzy artykułów przybliżają w nim postać
Świętego i dzieło salezjańskie w różnych aspektach, zaczynając od urokliwego opisu postaci świętego autorstwa Paula Claudela.
Z lektury dziewięciu tomów wydanych w tym czasie może również
nasunąć się wniosek, że kwestie szczegółowe podejmowane przez autorów
wynikały z ich osobistych zainteresowań naukowych, bądź badań, które
wówczas prowadzili. Zatem tematyka mieszcząca się w czterech wymienionych wyżej grupach była różnorodna. Zresztą struktura czasopisma ową
otwartość tematyczną zakładała. Należy także zauważyć, że każdy artykuł
zawiera Summary w języku angielskim i tylko w tym języku. Prawdopodobnie była to praca redakcji lub jej naczelnego (?). Jedynie tom z roku 1987-1988 zawiera wzmiank
wzmiankę, że przekładu na język angielski dokonał Adam
Pasicki. Przeprowadzona powyżej krótka reﬂeksja nad początkiem „Seminare” jest w istocie pochyleniem się nad twórczym życiem pracowników redakcji i autorów oraz wdzięcznością za to, co uczynili dla nauki w tym trudnym czasie.
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ubogaciła periodyk i dała czytelnikom możliwość zapoznawania się z nowymi publikacjami polskimi, a przede wszystkim z literaturą obcojęzyczną,
mieszczącą się w proﬁlu pisma. Z kolei ich omówienie i ocena krytyczna
przez kompetentne osoby dało czytelnikom pierwszy osąd o książkach.
Z tego okresu dwa tomu zasługują na szczególną uwagę: 14 z roku
1998 i 17 z 2001. W pierwszym z wymienionych tomów zaakcentowano stulecie dzieła salezjańskiego na ziemiach polskich. W artykułach
traktujących o historii i teraźniejszości uwydatniono najpierw aktualność
systemu prewencyjnego ks. Bosko, wychowania młodzieży do wiary, rolę
salezjanów polskich w inkulturacji charyzmatu Świętego i ich działalność
misyjną, następnie zaś przybliżono Wyższe Seminaria Duchowne w Krakowie i Lądzie oraz bibliograﬁę prac naukowych absolwentów tej ostatniej uczelni, pokazano osiągnięcia nauczycieli akademickich uniwersytetów
i akademii, a także ówczesny stan szkolnictwa salezjańskiego. Wspomniany tom był wyrazem przekonania, że:
„Naukowy charakter publikacji, a równocześnie jej walor okolicznościowy może sprawić satysfakcję wszystkim, którzy darzą sentymentem osobę ks. Bosko i których interesuje rozwój dzieła w naszej
ojczyźnie”5.

Z kolei wspomniany tom z roku 2001 był dedykowany Ks. Prof. Dr.
hab. Romanowi Murawskiemu w 70. rocznicę urodzin. Profesor przez wiele
lat był jednym z redaktorów „Seminare”, dlatego ten skromny dar był wyrazem wdzięczności, serdecznych uczuć i życzeń. Opublikowano z tej okazji
7 specjalnie dedykowanych artykułów dotyczących katechezy, przybliżono
sylwetk i dorobek Jubilata jako nestora nauki polskiej na polu katechesylwetkę
tycznym oraz uczonego i salezjanina, który ze służby Bogu i młodzieży
uczynił program swojego życia6.
Warto nadmienić, że w tym właśnie okresie uległ zmianie wygląd
periodyku. Projekt nowej okładki przygotował ks. Janusz Nowiński SDB.

M. Dzibiński, Wstę
Wstęp
ęp,
p, „Seminare” 14(1998), s. 7.
Por. List Ksi
Księdza Inspektora Józefa
óózefa
zefa Strusia do Ksi
Księędza Profesora Romana Murawskiego w 70. rocznic
rocznicę urodzin
(Warszawa, 26.02.2001), „Seminare” 17(2001), s. 2.
5
6
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Pewną cezurą czasową w historii „Seminare” jest przełom 2002
i 2003 roku, ponieważ wówczas miały miejsce dwie ważne sprawy związane
z periodykiem. W roku 2002 pojawia się wersja elektroniczna „Seminare”
i spis treści w języku angielskim oraz zostaje opracowana strona internetowa czasopisma. Odtąd periodyk jest wydawany drukiem i jednocześnie jest
umieszczany w pełnej wersji na stronie www.Seminare.pl. Spowodowało
to większe zainteresowanie czasopismem. Wyszukiwanie w Internecie
literatury na określony temat często skutkuje odesłaniem do adresu internetowego „Seminare”. Aktualnie można zauważyć, że w pracach naukowych
i innych periodykach coraz częściej są cytowani autorzy, którzy publikują na
łamach naszego pisma. Także w dyskusjach internetowych na tematy religijne i dotyczące wychowania niejednokrotnie użytkownicy Sieci odwołują
się do artykułów drukowanych bądź zamieszczonych w wersji elektronicznej „Seminare”.
Drugim ważnym wydarzeniem było stworzenie zespołu recenzentów,
specjalistów z różnych dziedzin nauki i pochodzących z wielu ośrodków
naukowych (UKSW, KUL, PAT, UAM, PAN, UŚ, UW). 13 z nich recenzuje artykuły z problematyki teologicznej, 10 z problematyki społeczno-pedagogicznej, 5 z problematyki historycznej i 4 z problematyki ﬁlozoﬁcznej. Od roku 2003 każdy artykuł zatem jest przed opublikowaniem recenzowany przez specjalistę z danej dziedziny, następnie – jeśli recenzent
zasygnalizował uchybienia i braki –poprawiany przez autora, a w sytuacji,
gdy został zaopiniowany negatywnie – w ogóle niedopuszczony do druku.
Recenzowanie artykułów i ich selekcja spowodowały dalszy wzrost rangi
„Seminare” wśród czasopism.
Periodyk, zachowując dotychczasowe części, w roku 2002 poszerza
się o kolejną: Sprawozdania. Odtąd widnieje w spisie treści część: Recenzje
i Sprawozdania. Zatem sprawozdania zostały dołączone do recenzowanych pozycji. W kolejnych rocznikach zaczęło pojawiać się ich coraz
więcej (w sumie zamieszczono 45 sprawozdań). Dotyczą one działalności
salezjańskich seminariów, a także sympozjów organizowanych przez salezjanów lub takich, w których salezjanie biorą udział. Pojawiają się również
relacje z sesji naukowych różnych wydziałów macierzystych uczelni,
na których pracują salezjanie. Ten dział „Seminare” obrazuje zarówno
aktywność naukową osób związanych z pismem, jak i otwartość środowiska
na inne gremia naukowe. Od roku 2004 zmienia się podtytuł, który aktual-
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nie brzmi: „Poszukiwania naukowe”, czyli tym samym periodyk staje się otwarty na wszelkie poszukiwania naukowe, a nie tylko pastoralne. Ponadto
w roku 2007 zmienia się okładka „Seminare”, której pomysłodawcą i autorem jest pan Sławomir Krajewski.
Pisząc o „Seminare” w tym okresie, trzeba wspomnieć o zasługach
ks. prof. Henryka Skorowskiego, który pełnił funkcję redaktora naczelnego
w latach 1997-2006. Pod Jego fachową kuratelą powstało 10 tomów „Seminare” i dodatkowy tom Jubileuszowy z roku 2005. W tym czasie periodyk bardzo zyskał na jakości i objętości. Zwiększyła się znacznie liczba publikujących autorów, w tym także autorów z różnych środowisk naukowych i spoza grona salezjańskiego. Ważnym krokiem Redaktora naczelnego „Seminare” było ubieganie się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o ocenę merytoryczną rocznika, tak by mógł być on umieszczony na punktowanej liście czasopism. Dotychczas ta sprawa nie jest sﬁnalizowana, chociaż są dobre prognozy. Cenną inicjatywą Redaktora naczelnego są coroczne majowo-czerwcowe zjazdy członków zespołu redakcyjnego, których celem – obok spotkania towarzyskiego i integrującego – jest
krytyczne omówienie zawartości nowego tomu „Seminare” oraz planowanie
przyszłości wydawniczej7.
Podsumowując dotychczasową działalność i osiągnięcia „Seminare”,
w którym opublikowano 543 artykuły, 175 recenzji i 47 sprawozdań, można
stwierdzić, że jest to widoczny i znaczący wkład
ad w nauk
naukę polską, w dzieło
wychowania młodzieży, zwłaszcza w sferze wiary, oraz w rozwój obecności
salezjańskiej na ziemiach polskich. Problematyka podejmowana przez autorów jest zróżnicowana i dość rozległa. Właściwie nie było zagadnień,
które nie byłyby podejmowane przez piszących. Odzwierciedlały one zwykle aktualne zainteresowania autorów lub dyskusje związane ze znaczącymi
wydarzeniami naukowymi i kościelno-salezjańskimi. I tak – obok wspomnianych wcześniej tomów poświęconych setnej rocznicy śmierci ks. Bosko
oraz stuleciu obecności salezjanów w Polsce – wydano w 2005 roku specjalny tom „Seminare” z okazji jubileuszu 25-lecia powołania do istnienia
dwóch inspektorii salezjańskich.
Periodyk od początku mocno był związany z Wyższymi Seminariami Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, Lądzie i później w Łodzi, co
wyraźnie zaznaczano na stronie tytułowej czasopisma. Aktualnie „Seminare” wpisuje się we wszystkie polskie inspektorie i dlatego wymienia się
kolejno: Kraków – Piła – Warszawa – Wrocław.
7

Por. H. Stawniak, Słowo
łłowo
owo od Redakcji
Redakcji,, „Seminare” 24(2007), s. 5.
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W tomie 25 z roku 2008 periodyku „Seminare” napisano:
„odtąd jest on organem wydawniczym Towarzystwa Naukowego
Franciszka Salezego (TNFS). Stało się to z woli naszych Inspektorów i Redakcji ‘Seminare’, która w rzeczywistości była inicjatorką
powstania TNFS. Należy w tym miejscu podkreślić, że została zachowana autonomia czasopisma, bowiem za merytoryczny kształt
periodyku odpowiada redaktor naczelny wraz z redakcją. Ważnymi
argumentami za takim rozwiązaniem są cel i forma działania Towarzystwa, które są zbieżne z założeniami wydawania ‘Seminare’. Paragraf 6 statutu TNFS stanowi: «Celem Towarzystwa jest
prowadzenie, popieranie i popularyzacja badań naukowych, szczególnie na polu nauk humanistycznych, a także wspieranie działań
społecznych, gospodarczych i kulturalnych opartych na wiedzy oraz
integracja środowiska naukowego skupionego wokół Towarzystwa
Salezjańskiego». (…) Połączenie nastąpiło w chwili, gdy wydajemy 25 tom ‘Semniare’. Zatem Jubileusz świętuje w szerszym gronie, bo w TNFS. Wyrażam przekonanie i nadzieję, że fakt, iż nasze
czasopismo stało się organem wydawniczym TNFS nie tylko pozwoli nam uroczyściej świętować Jubileusz 25 tomu periodyku, ale
zaowocuje znakomitą współpracą redakcji z szerokim gronem uczonych, wyższym poziomem artykułów i prestiżem czasopisma ”8.

Z przytoczonych słów redaktora naczelnego wyraźnie wynika, że
‘jutro’ czasopisma w ramach pełnej autonomii jest uzależnione od zespołu
redagującego, który aktualnie liczy 22 osoby. To bardzo duża grupa uczonych, która ma wiele pomysłów na przyszłość, gdy chodzi o częstotliwość
wydawania pisma, o jego meritum treściowe i o objętość9. Jest to jeszcze faza dyskusji, która zaowocuje w niedalekiej przyszłości stosownymi
rozwiązaniami. W tym miejscu można również wyrazić nadzieję na większe
zaangażowanie niektórych członków zespołu redagującego. Możliwe, że
nadszedł czas na to, by skończyć z „wolontariatem redakcyjnym”, a stworzyć
„etatową” redakcję z odpowiednim regulaminem, środkami i sprzętem (?).
8
9

H. Stawniak, Seminare organem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
Salezego, „Seminare” 25(2008), s. 5.
Por. Protokół
Protok z posiedzenia redakcji „Seminare” (Kutno, 6.06.2008), s. 4. (archiwum Redakcji)
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Warto też zaznaczyć, że wkrótce pojawi się nowa część „Seminare” zatytułowana Pro memoria. Będą w niej będą przypominane postacie
zasłużonych dla periodyku osób, w ich 10. lub 25. rocznicę śmierci. Nadto, redakcja czasopisma otwarta na współpracę podjęła już rozmowy na ten
temat z redakcjami dwóch włoskich periodyków tj. „„Orientamenti Pedagogici” i „Salesianum”. Być może wymiana myśli i doświadczeń ubogaci
nasze pismo.
Drugim czynnikiem kształtującym oblicze „Seminare” jutra jest
zakładana współpraca z TNFS, a przede wszystkim z jego działalnością na
polu naukowym. Skoro jednak Towarzystwo stawia dopiero pierwsze kroki, trudno snuć dalekosiężne plany. Można jednak żywić nadzieję, i jako naczelny redaktor „Seminare” mam takie życzenie, że przywołana kooperacja,
zachowując świetlaną spuściznę, zrodzi dorodniejsze owoce pisarskie i edytorskie.
Powyższa reﬂeksja została podjęta w duchu dziękczynienia składanego Bogu i ludziom. Dotyczyła ona osób i wydarzeń, które przywiodły
nas do świętowania. Jednocześnie jest ona otwarta na przyszłość i jej wyzwania.
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Stanisław Liszewski
Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Cele i formy działalności
towarzystw naukowych
Historia rozwoju nauki nieodłącznie związana jest z różnorodnością
form organizacyjnych skupiających badaczy, myślicieli czy „przyjaciół
nauk”. Prezentowana praca obejmuje, i to w sposób tylko sygnalny, nurt
działalności naukowej związany z organizacjami społecznymi działającymi
na rzecz rozwoju nauki. Bliżej dotyczyć to będzie towarzystw naukowych
działających w Polsce, ich klasyﬁkacji oraz form i zakresu działalności.
Intencją autora jest bardziej zasygnalizowanie celów, jakie towarzyszyły i nadal towarzyszą powstawaniu i działalności towarzystw naukowych, niż dokonywanie ich oceny. Nie oznacza to jednak, że w pracy
nie jest prezentowane stanowisko autora co do celowości istnienia i zakresu
działania towarzystw naukowych na początku XXI wieku. Autor tą pracą
pragnie przedstawić swój głos i swoje stanowisko w toczącej się od kilkunastu lat dyskusji na temat miejsca towarzystw naukowych we współczesnym
rozwoju nauki.
Praca składa się z czterech części. W pierwszej autor nawiązuje
do korzeni współczesnego społecznego ruchu naukowego, który – jak chcą
niektórzy – wywodzi się od Akademii Platońskiej, a następnie Accademia dei
Lincei. W drugiej części dokonano krótkiego przeglądu najstarszych polskich towarzystw naukowych, które istnieją w naszej społeczności naukowej od ponad 200 lat. Trzecia część pracy poświęcona będzie informacji
o rodzajach i strukturze towarzystw naukowych działających współcześnie
w naszym kraju. Ostatnia, największa objętościowo część pracy, dotyczy
prezentacji tak modnego dziś w naukach społecznych i ekonomicznych
„studium przypadku”. Studium to dotyczy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, założonego w 1936 roku i klasyﬁkowanego do grupy tzw. „towarzystw naukowych ogólnych”.
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Wprowadzenie
Poszukując korzeni współczesnych towarzystw naukowych, niektórzy autorzy sięgają do starożytnej Grecji, wskazując na Akademię
Platońską założoną w roku 387 a.Ch.n. w Atenach1. Pierwowzór ten jest
o tyle właściwy, że Akademia była związkiem uczonych, mistrzów i uczniów, służącym rozwijaniu nauki. To właśnie te cele i idee do dzisiaj wymieniane są w statutach wielu towarzystw naukowych. Dla porządku warto przypomnieć, że Akademia Platońska działała przez ponad 900 lat
i została zamknięta w 529 roku po Chrystusie edyktem cesarza Justyniana.
Jej znaczenie w rozwoju myśli ﬁlozoﬁcznej było na tyle trwałe i znaczące,
że próbowano ją odnowić we Florencji (Akademia Florencka zwana też
Akademią Platońską) jako szkołę ﬁlozoﬁczną. Działała w latach 1459-1521.
Bardziej współczesnym wzorcem dla akademii i towarzystw naukowych jest włoska Accademia Nazionale dei Lincei (Włoska Narodowa Akademia Ostrowidzów), która mimo różnych kłopotów przetrwała i działa
współcześnie2. Częste odwoływanie się do zasad działania tej akademii usprawiedliwia poświęcenie jej w tym opracowaniu nieco więcej miejsca.
Powstanie Akademii związane jest z nazwiskiem młodego, osiemnastoletniego wówczas entuzjasty nauki, Fryderyka Cesi (markiza Marticelli),
który wraz z trzema przyjaciółmi w sierpniu 1603 roku założył w Rzymie
Accademię dei Lincei (towarzystwo rysia). Akademia ta powstała w klimacie zainteresowania nauką i poszukiwań praw i mechanizmów rządzących
światem, stąd w zasadach określających działalność Akademii znalazły się:
prowadzenie obserwacji naukowych popartych doświadczeniami naukowymi, uznawanie uniwersalizmu nauki i jej niezależności od podziałów narodowych, społecznych i wyznaniowych oraz utylitarność nauki wyrażająca
się w udostępnianiu wyników badań społeczeństwu. W programie Akademii było m.in. zakładanie ogrodów botanicznych, obserwatoriów astronomicznych, bibliotek, muzeów, ułatwiających dostęp do wiedzy szerokim
kręgom społecznym.
1
Por. K. Kowalski, Polska Akademia Umiej
Umiejętności,
ci „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego” (1995)3/4,
ci,
s. 5-19.
2
Por. K. Żaboklicki, Accademia Nazionale dei Lincei
Lincei, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego” (1996)3/4,
s. 83-88; por. także G. Fichera, M. Stańczyk, J. Ławrynowicz, Najstarsza Akademia – Accademia dei Lincei w Rzymie
– jej rola inspiruj
inspirująca i zwi
zwiąąązki
zki ze społłecznym
ecznym ruchem naukowym w Polsce
Polsce,, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego”
(1996)3/4, s. 89-111.
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3
Por. J. Ławrynowicz, Wybrane aspekty społecznego
łłecznego ruchu naukowego w krajach europejskich, „Heureka – Problemy
Społecznego Ruchu Naukowego” 2004/2005, s. 80-123.
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Niewątpliwie rozgłos i pozycję naukową założonej Akademii zapewnił Galileusz, który w 1611 roku przystąpił do niej, stając się jej duchowym
przywódcą. Galileusz opublikował w tym czasie kilka znaczących dzieł
naukowych, a także – po udoskonaleniu – wprowadził do badań naukowych
dwa ważne instrumenty: teleskop oraz mikroskop.
Wczesna śmierć założyciela Akademii (1630 r.) oraz wydanie wyroku
skazującego na Galileusza w 1633 roku doprowadziło do upadku Akademii
około 1650 roku. Jej ideały i bardzo nowoczesne poglądy na funkcje nauki
w życiu społecznym okazały się trwalsze niż jej byt formalno-prawny.
Papież Pius IX, poczuwając się do odpowiedzialności Kościoła za
upadek Akademii (sprawa Galileusza), doprowadził do jej odnowienia,
powołując w 1847 roku do życia Pontiﬁcia Accademia dei Nuovi Lincei (Papieska Akademia Nowych Ostrowidzów). Kolejnym etapem w historii Akademii było zjednoczenie Włoch i przekształcenie jej w 1871 roku na Reggia
Accademia dei Lincei (Królewska Akademia Ostrowidzów). W tym okresie
ukształtował się praktycznie współczesny statut Akademii (zbliżony do obecnego). W tworzeniu tego statutu, jak podaje J. Ławrynowicz, uczestniczyło
czterech pierwszych prezesów odnowionej Akademii: geograf Giusseppe
Ponzi (1871-74), politolog Quintino Sella (1874-84) i dwóch matematyków
Francesso Brioschi (1884-98) i Eugenio Beltrami (1898-1900)3. W 1883
roku rząd zakupił dla potrzeb Akademii historyczny pałac książąt Corsinich
(Palazzo Corsini), w którym do dzisiaj mieści się siedziba tej korporacji.
Okres dyktatury Mussoliniego zaowocował powołaniem w 1926 roku
przez władze konkurencyjnej Akademii Nauk (Reale Accademia d’Italia
’
’Italia
), której
członkowie musieli składać przysięgę na wierność ustroju faszystowskiego.
W 1939 roku dotychczasową Accademię dei Lincei włączono do Włoskiej
Akademii Nauk. Po upadku rządu faszystowskiego w 1944 roku przywrócono nazw
nazwę i samodzielność Accademii Nazionale dei Lincei, przekazując jej drugi obiekt Villa Farnesino z bardzo cennymi freskami, m.in. Rafaella.
Narodowa Akademia Ostrowidzów działa do chwili obecnej w strukturze organizacyjnej dwóch wydziałów: Wydział I – Nauk ścisłych (ﬁzycznych, matematycznych i naturalnych), Wydział II – Nauk humanistycznych
(moralnych, historycznych i ﬁlozoﬁcznych). Akademia jest korporacją
uczonych grupującą: członków czynnych (członkowie narodowi), członków
korespondentów i członków zagranicznych.
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To właśnie idee i formy działalności Accademia dei Lincei stały się
wzorcem dla wielu zakładanych w Polsce akademii i towarzystw naukowych.

I. Początki społecznej działalności naukowej w Polsce
Losy historyczne Polski, a szczególnie utrata samodzielności
państwowej w końcu XVIII wieku czyli w okresie odznaczającym się na
świecie m.in. dynamicznym rozwojem nauki i techniki, ma wyraźny związek
z opóźnieniem rozwoju społecznego ruchu naukowego, a zwłaszcza z wieloma problemami i kłopotami, jakie musieli pokonywać badacze oraz „przyjaciele nauki” w swojej działalności. Nie pretendując do kompleksowego
omówienia tego zagadnienia, posłużę się tylko kilkoma przykładami dobrze
ilustrującymi losy towarzystw naukowych na ziemiach polskich.
Szczególne miejsce w nauce polskiej ze względu na najstarszy uniwersytet polski odgrywa Kraków, w którym po Kongresie Wiedeńskim
powołano Towarzystwo Naukowe Krakowskie (1816 r.) skupiające zarówno osoby profesjonalnie zajmujące się nauką (głównie profesorów UJ), jak
również „miłośników nauki”. Działalność Towarzystwa koncentrowała się
na organizacji wykładów, spotkań naukowych oraz popieraniu działalności
naukowej (badań, publikacji). W 1872 roku Towarzystwo przekształciło się
w Akademię Umiejętności w Krakowie, która
ra po odzyskaniu przez Polsk
Polskę
niepodległości w 1918 roku przyjęłaa nazw
nazwę Polska Akademia Umiejętności.
Akademia podjęła szereg inicjatyw badawczych, powołując specjalne komisje skupiające badaczy zajmujących się określonymi problemami. Powstała
m.in. Komisja Balneologiczna (badanie wód mineralnych i ich wykorzystanie) czy Komisja Fizjograﬁczna (wydała m.in. Atlas geologiczny Galicji). Akademia Umiejętności zainicjowała także badania i doprowadziła do wydania drukiem wielotomowej Bibliograﬁi Polski (realizowały to zadanie trzy
pokolenia rodziny Estreicherów). Prowadziłaa bibliotek
bibliotekę, Muzeum Fizjograﬁczne i Muzeum Archeologiczne, ale również Stację Naukową w Paryżu
i Bibliotek
Bibliotekę Polską w Paryżu powstałą z darów „„Wielkiej Emigracji”.
Po odzyskaniu niepodległości, Polska Akademia Umiejętności jako
jedyna w Polsce instytucja mająca
ca nazw
nazwę, jak również rangę akademii, stała
się reprezentantem nauki polskiej wobec zagranicy, tworząc m.in. Polski Komitet Międzynarodowych Unii Naukowych. Z tego okresu pochodzi
również udana inicjatywa powstania stacji naukowej w Rzymie.
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Por. K. Kowalski, Polska Akademia Umiej
Umiejętności,
ci art. cyt., s. 5-19.
ci,
Por. S. Kieniewicz, Od Towarzystwa Przyjaci
Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Warszawskiego, „Problemy
Społecznego Ruchu Naukowego” (1996)1, s. 7-24; por. także W. Rudowski, Z. Mikulski, Societas Scientiarum
Varsaviensis – Rediviva,
Rediviva „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego” (1996)1, s. 25-31.
4
5
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Polska Akademia Umiejętności zarówno w ostatnim ćwierćwieczu
XIX wieku, jak i w Polsce niepodległej, nie będąc organizacją państwową,
praktycznie przejęłaa inicjatyw
inicjatywę zarówno koordynacji, jak i reprezentacji,
istniejących w tym czasie na ziemiach polskich towarzystw naukowych
posiadających rangę akademicką (prowadzących badania naukowe). Formalnie w okresie międzywojennym działał w Polsce Komitet Porozumiewawczy Towarzystw Akademickich.
Pozycja, ale również i samodzielny byt Polskiej Akademii Umiejętności
został zagrożony w 1952 roku, kiedy to ówczesne władze państwowe
powołały do życia państwową Polską Akademię Nauk. Wprawdzie PAU
nie została formalnie rozwiązana, ale pozbawiono ją placówek naukowych
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a także majątku, czyli podstaw materialnych działalności4.
Mimo kilkakrotnych prób wznawiania działalności, dopiero Walne
Zgromadzenie PAU, zwołane w dniu 16 lutego 1989 roku, reaktywowało
działalność Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Jeszcze bardziej złożone były losy Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk, założonego w Warszawie w 1800 roku z inicjatywy grona
światłych Polaków, wśród których wymienia się m.in. Stanisława Staszica,
Jana Śniadeckiego, Michała Szuberta czy Joachima Lelewela5. Towarzystwo działające w latach 1800-1831 (od 1807 r. jako Królewskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk) zajmowało się praktycznie popularyzacją nauki (prelekcje), popieraniem praktycznych badań naukowych, inicjowaniem i popieraniem prac badawczych, m.in. opracowaniem Słownika Lindego, ﬁnansowaniem publikacji itp.
Warto przypomnieć, że siedzibą Towarzystwa był ufundowany przez
Staszica pałac przy Krakowskim Przedmieściu.
Towarzystwo przestało działać po upadku powstania listopadowego
w wyniku represji carskich. Wznowienie działalności pod zmienioną nazwą
Towarzystwo Naukowe Warszawskie nastąpiło dopiero w 1907 roku. Celem
działalności Towarzystwa było wówczas rozwijanie i popieranie badań naukowych we wszystkich gałęziach wiedzy oraz publikowanie rezultatów badań
w języku polskim. Tak zakreślone cele wyraźnie wskazują, że Towarzystwo,
zmieniającc nazw
nazwę, stało się organizacją o proﬁlu działalności akademickiej.
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Po odzyskaniu niepodległości władze Towarzystwa wystąpiły o zwrot
majątku w tym również pałacu Staszica. Sejm ustawodawczy w 1919 roku
potwierdził prawo spadkowe Towarzystwa do Pałacu, a Rząd wydzierżawił
Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu w 1924 roku obiekt na 99 lat za
symboliczna złotówkę
wk .
wkę
Towarzystwo, z przerwą okupacyjną, działało do 1952 roku, kiedy to
– podobnie jak w przypadku Polskiej Akademii Umiejętności – zawiesiło
działalność. Było to związane z powołaniem Polskiej Akademii Nauk, która
przejęła majątek Towarzystwa.
Wznowienie działalności nastąpiło w 1981 roku, a w 2007 roku Towarzystwo Naukowe Warszawskie uroczyście obchodziło 100-lecie swojego
istnienia.
Jeszcze innym przykładem jest założone w 1857 roku w zaborze
pruskim Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, którego celem, podobnie
jak omówionych wcześniej towarzystw, było popieranie i inicjowanie badań
naukowych (na terenie Wielkopolski). Jednocześnie Towarzystwo było promotorem i orędownikiem powołania w Poznaniu Uniwersytetu, co nastąpiło
po odzyskaniu przez Polsk
Polskę niepodległości w 1918 roku. Towarzystwo,
z przerwą okupacyjną, działa do dziś, będąc jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. Należy zaznaczyć, że wraz z powołaniem w Poznaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a następnie innych wyższych
uczelni, Towarzystwo w nowym składzie personalnym i działalności merytorycznej stało się towarzystwem akademickim6.
Do najstarszych w Polsce towarzystw naukowych nie związanych
z ośrodkiem akademickim należy niezwykle zasłużone Towarzystwo Naukowe Płockie, które powstało w 1820 roku. Założycielem tego Towarzystwa byli głównie nauczyciele Szkoły Wojewódzkiej w Płocku dzisiejszej
„Małachowianki”, którą uznaje się za najstarszą z istniejących szkół w Polsce7. Działalność i dokonania Towarzystwa Naukowego Płockiego są znakomitym przykładem jak prężnie działające środowisko lokalne może pozytywnie i skutecznie działać na rzecz rozwoju własnego regionu, tworząc
społeczną instytucję rozwijającą naukę
nauk i kulturę.
Przedstawione (wybrane z wielu) towarzystwa naukowe reprezentują
różne przykłady społecznego ruchu naukowego na ziemiach polskich.
6
Por. S. Kurnatowski, Zadania Poznańskiego
skiego Towarzystwa Przyjaci
Przyjaciół Nauk w obecnej sytuacji śśrodowiska
rodowiska naukowego
naukowego,,
„Problemy Społecznego Ruchu Naukowego” (1996)3/4, s. 17-32.
7
Por. J. Chojnacki, W 175 rocznicę zało
łoż
ło
ożżenia
enia Towarzystwa Naukowego PPłłockiego
łockiego,
ockiego, „Problemy Społecznego Ruchu
Naukowego” (1996)1, s. 167-174.
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II. Towarzystwa naukowe w Polsce i ich podział
Swobody działalności społecznej w naszym kraju owocują m.in.
powstawaniem wielu stowarzyszeń, towarzystw czy innych organizacji,
które w swoich statutach mają zapisaną działalność naukową, kulturalną czy
popularyzatorską. Liczba tych towarzystw, działających zarówno dawniej
jak i współcześnie, w obecnych granicach Polski, jak i w dawnych przedrozbiorowych, jest na tyle duża i słabo udokumentowana, że dałaa podstaw
podstawę po
podjęcia poważnych prac badawczych nad opracowaniem Słownika Polskich Towarzystw Naukowych. Zadania tego podjęła się Biblioteka Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie, która specjalizuje się w zakresie historii nauki, naukoznawstwa i prognostyki. Prace podjęte w 1968 roku zakładały
przygotowanie wielotomowej publikacji naukowo-dokumentacyjnej o cha-
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Akademia Umiejętności swoją aktywność merytoryczną opierała o silne
zaplecze naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego działalność
uzupełniała o formy łatwiejsze do realizacji poza strukturami uniwersytetu. Towarzystwo Naukowe Warszawskie wyrosło z przeświadczenia grupy
światłych ludzi, że przyszłość i niezależność kraju łączy się z rozwojem
nauki, a zachowanie tożsamości narodowej wymaga m.in. utrwalenia i dokumentowania naszej kultury również ludowej. Motywem działalności
Poznańskiego Towarzystwa Naukowego, obok wspólnych celów dla całego
społecznego ruchu naukowego, były starania o powołanie Uniwersytetu, który powstał jako jedyna tego typu placówka w niepodległej Polsce
w okresie międzywojennym. Wreszcie Towarzystwo Naukowe Płockie jest
wspaniałym przykładem inicjatyw lokalnych, jak można było w oddaleniu
od dużych miast stworzyć i pobudzić do aktywności naukowej i kulturalnej
lokalne środowisko inteligenckie.
Działalność omawianych towarzystw stanowi trwały dorobek polskiej
nauki i kultury, ale jednocześnie daje impuls dla podejmowania społecznej
działalności naukowej. Jest to również świadectwo wskazujące na wartości,
jakie niesie niezależna organizacja powołana przez uczonych, w stosunku
do instytucji tworzonych przez władców czy rządzących, często dla celów
doradztwa naukowego. Aby uczony mógł prowadzić w sposób obiektywny
i nieskrępowany swoje badania musi m.in. (nie mówię tu o warunkach materialnych) mieć poczucie niezależności, co w różnym zakresie dawały i dają towarzystwa naukowe.
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rakterze encyklopedii8. Pierwszy tom Słownika Polskich Towarzystw Naukowych, PAN, Biblioteka w Warszawie, ukazał się w 1978 roku. Został
on wydany przez Ossolineum, a jego redaktorem naukowym był Leon
Łoś. W podtytule zaznaczono, że tom ten dotyczy towarzystw naukowych
działających obecnie w Polsce. Koncepcja opracowania zakładała wydanie
czterech tomów składających się z wielu części. Niewątpliwie jest to obecnie najbardziej pełny zbiór informacji o towarzystwach naukowych i o ile
będzie systematycznie aktualizowany pozwoli na pełną wiedzę o społecznym
ruchu naukowym w naszym kraju.
Liczba towarzystw naukowych często ulega zmianie, stąd –
niezależnie od opracowań słownikowych – publikowane są w pewnych
odstępach czasu bardziej aktualne informacje. Na przykład Tadeusz
Majsterkiewicz opublikował wykaz towarzystw naukowych działających
w Polsce w latach 1945-20009. W wykazach tych, jak również innych opracowaniach, przyjęto stosować podział działających w Polsce towarzystw naukowych na kilka grup w zależności od charakteru czy zasięgu działalności.
Podział ten obejmuje:
1. Towarzystwa naukowe ogólne, które skupiają badaczy
zajmujących się wieloma dziedzinami wiedzy. Działają one często na obszarze określonego regionu, choć nie jest to obligatoryjne, natomiast zwykle
są to towarzystwa akademickie skupiające osoby ze stopniami i tytułami
naukowymi.
2. Towarzystwa naukowe specjalistyczne, skupiające badaczy
czy praktyków z jednej, często nawet wąskiej dziedziny wiedzy. Towarzystwa te dzieli się na:
– nauki społeczne,
– nauki biologiczne,
– nauki matematyczno-ﬁzyczne,
chemiczne, geologiczno-geograﬁczne,
– nauki techniczne,
– nauki rolnicze i leśne,
– nauki medyczne.
3. Towarzystwa interdyscyplinarne (np. Towarzystwo Urbanistów Polskich).
4. Stowarzyszenia naukowo-techniczne.
8
Por. B. Krajewska-Tartakowska, Prace nad słownikiem
łłownikiem polskich towarzystw naukowych w bibliotece PAN
w Warszawie
Warszawie, „Problemy Społecznego Ruchu Naukowego” (1996)1, s. 99-112.
9
Por. T. Majsterkowicz, Wykaz towarzystw naukowych działaj
łają
łaj
ających w latach 1945-2000
1945-2000, „Heureka – Problemy
Społecznego Ruchu Naukowego” (2001)3-4, s. 27-44.
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III. Łódzkie Towarzystwo Naukowe,
przyk ad działalności towarzystwa o proﬁlu ogólnym
przykł
Jako przykład egzempliﬁkujący losy towarzystw naukowych,
zmieniające się cele ich działalności, problemy, kłopoty i sukcesy, wybrano
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, którego działalność trwa niewiele ponad 70
lat, ale dobrze ilustruje meandry społecznego ruchu naukowego w naszym
kraju. Prezentacja tego towarzystwa nie będzie miała charakteru opisu
monograﬁcznego, ale problemowego, zwracającego uwagę na istotne wydarzenia w życiu Towarzystwa. Poszerzenie wiedzy o Łódzkim Towarzystwie
Naukowym czytelnik znajdzie w licznych publikacjach10.

A. Kontekst otoczenia
Łódź jest przykładem wielkiego miasta przemysłowego, które praktycznie wyrosło „na surowym korzeniu” w ciągu XIX wieku. Wprawdzie
istniało tu małe, o funkcji rolniczej miasteczko lokowane w początkach XV
wieku, ale kiedy podejmowano decyzję o założeniu Łodzi przemysłowej
to w mieście tym żyło 767 mieszkańców (1820 r.), a po stu latach – już
blisko 500 tys. osób. Ten niebywały rozwój, który dokonał się tu niemal
wyłącznie za sprawą przemysłu włókienniczego, stworzył klasyczne miasto
robotnicze pozbawione znaczącej warstwy inteligencji, nie mówiąc już o infrastrukturze zarówno komunalnej, jak i naukowej czy kulturalnej. W takiej
Por. J. Kuciński, Łódzkie
dzkie Towarzystwo Naukowe w latach 1936-1996
1936-1996, cz. 1: Studia, cz. 2: Materiały,
ł ŁTN,
ły,
Ł Łódź
1996; por. także S. Liszewski, Łódzkie
dzkie Towarzystwo Naukowe
Naukowe, „Kronika Miasta Łodzi” (1994)1, s. 148-160; tenże,
Łódzkie Towarzystwo Naukowe i jego rola w procesie integracji śśrodowiska
rodowiska akademickiego w latach 1936-2000
1936-2000,,
w: Szkołły naukowe w Łodzi akademickiej. O trwaniu dyscyplin i tradycji naukowych, red. E. Marynowicz-Hetka, ŁTN,
Ł
Łódź 2003; tenże, Od przyjaci
przyjaciół nauk do korporacji uczonych. Sprawozdanie z czynności
ci i posiedze
posiedzeń naukowych,
t. LX, ŁTN,
Ł Łódź 2007, s. 141-146; tenże, Elitarne śśrodowisko.
rodowisko. Towarzystwo Przyjaci
Przyjaciół
ół Nauk w Łodzi (1936-1946)
– Łódzkie Towarzystwo Naukowe (od roku 1946), „Kronika Miasta Łodzi” (2008)1, s. 13-30.
10
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Po zmianach ustrojowych w Polsce, od 1990 roku działa w naszym
kraju Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, do której
przynależność jest dobrowolna. Koordynuje ona inicjatywy różnych towarzystw, głównie w zakresie zmian legislacyjnych zmierzających do prawnego uporządkowania działalności społecznego ruchu naukowego w Polsce.
Od 1994 roku Rada wydaje czasopismo „Problemy Społecznego Ruchu
Naukowego”, które od 2001 roku zmieniłoo nazw
nazwę na „Heureka – Problemy
Społecznego Ruchu Naukowego”.
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to sytuacji społecznej Łódź, drugie pod względem liczby mieszkańców
miasto w Polsce, odzyskała w 1918 roku niepodległość. Wprawdzie w okresie międzywojennym czyniono, ale bezskutecznie, starania o powołanie
państwowej uczelni wyższej (powstał jedynie w 1928 r. Oddział Łódzki
Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie) to jednak świadomość potrzeby
rozwoju nauki stawała się w pewnych kręgach coraz silniejsza.
To właśnie owo poczucie pewnej misji i zrozumienie, że dalszy rozwój miasta musi być wsparty przez nauk
naukę i rozwój intelektualny
społeczeństwa, doprowadziło do założenia i zarejestrowania (19 XI 1936 r.)
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi. Nazwa Towarzystwa wyraźnie wskazuje, że jego celem miało być popieranie i inicjowanie badań naukowych, a jego założyciele zobowiązywali się do tworzenia warunków do rozwoju nauki; w mniejszym natomiast stopniu mogli sami prowadzić badania. Wyjaśnia to status społeczny i zawodowy 27 założycieli Towarzystwa, wśród których było 13 nauczycieli – głównie dyrektorów gimnazjów
i liceów łódzkich (część posiadała stopnie naukowe), 5 lekarzy (dyrektorzy
szpitali, społecznicy), 3 inżynierów zajmujących kierownicze stanowiska
w przemyśle łódzkim, 2 osoby związane ze Związkiem Przemysłowców lub
Izbą Handlową, 2 polityków, biskup rzymskokatolicki oraz przemysłowiec
(Prezes Związku Przemysłowców Przemysłu Włókienniczego w Polsce).
Warto jeszcze dodać, że byli to ludzie wywodzący się z różnych kręgów narodowych i wyznaniowych. W okresie okupacji sześciu członków założycieli
zostało zamordowanych przez hitlerowców, a jeden przez NKWD w Kozielsku. Prezesem tego Towarzystwa został wybrany prof. Teodor Vieweger
(biolog), który w tym czasie był również Rektorem Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie.

B. Przekształcenie Towarzystwa, powody i następstwa
W 1945 roku zapadły decyzje o utworzeniu w Łodzi pierwszych
uczelni państwowych, zwłaszcza Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki
Łódzkiej. Decyzje te spowodowały napływ do Łodzi pracowników naukowych z Wilna, Lwowa, Warszawy (która była zniszczona), ale także z Poznania i Krakowa. Ten tygiel różnych szkół naukowych, indywidualności
i poglądów na funkcjonowanie szkół wyższych w nowym – bez tradycji
akademickich – mieście, znalazł właściwe miejsce na prowadzenie dyskusji, ale również pierwszej po okupacji działalności naukowej w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Łodzi, które wznowiło działalność już 8 mar-
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C. Działalność Towarzystwa w koegzystencji z PAN
Powołanie w 1952 roku Polskiej Akademii Nauk miało znaczący
wpływ na losy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Sześciu członków
ŁTN zostało w pierwszym okresie członkami PAN, a pierwszymi prezesami
Ł
PAN zostali prof. Jerzy Dembowski, a następnie prof. Tadeusz Kotarbiński
– obaj aktywni członkowie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Polska Akademia Nauk przejęła stację badawczą Towarzystwa w Wojcieszowie Górnym oraz wydawnictwo, które – będąc ﬁnansowane przez PAN
– podlegało silniejszej kontroli zarówno ilościowej (limity wydawnictw),
jak i merytorycznej, co przejawiało się w cenzurowaniu wydawnictw (część
prac z tego powodu nie została opublikowana – zwłaszcza z zakresu nauk
społecznych). Należy jednak przyznać, że to właśnie w tym okresie ŁTN
Ł
uruchomiło kilka nowych tytułów wydawnictw naukowych, z których część
uzyskała rangę międzynarodową.
Jednocześnie Łódzkie Towarzystwo Naukowe, jako jedno z 6 towarzystw naukowych w Polsce, zostało aﬁliowane przy PAN, co owocowało
ﬁnansowaniem badań naukowych i dotacjami na utrzymanie biu-
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ca 1945 roku. Towarzystwo, do którego przystąpiło kilkudziesięciu profesorów, zaczęło być animatorem życia naukowego: organizowało zebrania
i dyskusje naukowe, a także rozpoczęło – tak istotną dla młodego ośrodka –
działalność wydawniczą.
W tym również okresie podjęto poważną dyskusję nad rolą Towarzystwa, jego zadaniami, a w konsekwencji – zmianą nazwy i statutu. Decyzją
walnego zgromadzenia z 24 stycznia 1948 roku nastąpiło przekształcenie
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Nie był to
zabieg formalny, ale przede wszystkim merytoryczny. Uznano, że członkami
Towarzystwa mogą być wyłącznie pracownicy nauki (dwie rekomendacje
samodzielnych pracowników nauki), dokonano podziału na wydziały
grupujące przedstawicieli zbliżonych dziedzin nauki i podjęto działalność
naukowo-badawczą oraz wydawniczą.
W tym pierwszym po okupacji okresie nastąpiły kilkakrotne zmiany prezesa Towarzystwa. Po wznowieniu działalności prezesem został
ponownie prof. Teodor Vieweger (biolog), a następnie prof. Ludwik Kolankowski (historyk), prof. Marian Grotowski (ﬁzyk) i od 30 listopada 1946
roku – prof. Tadeusz Kotarbiński (ﬁlozof), który jednocześnie był rektorem
Uniwersytetu Łódzkiego.
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ra i działalność statutową. Ł
ŁTN posiadało w tym okresie samochód, co
umożliwiało podjęcie badań terenowych przez archeologów, botaników,
zoologów, językoznawców
w oraz geograf
geografów ﬁzycznych. Badania przedstawicieli tych nauk wypełniły „białą plamę”, jaką w tym okresie stanowił obszar Polski Środkowej.
Prezesami w tym okresie byli: prof. Jan Dylik (geograf) – objął funkcję po profesorze Kotarbińskim, który najdłużej w dotychczasowej historii
Towarzystwa pełnił tę funkcję (1946-1966), prof. Bernard Zabłocki (mikrobiolog) i prof. Witold Śmiech (językoznawca).

D. Towarzystwo w nowych realiach ustrojowych
Zmiany ustroju przywróciły Towarzystwu pełną autonomię i możliwość działania, pozbawiły jednak wszelkich dotacji państwowych, ustała
bowiem w 1991 aﬁliacja przy PAN. Przed nowymi władzami Ł
ŁTN stanęły
dwa niezwykle trudne zadania: zabezpieczenie podstaw materialnych Towarzystwa (utrzymanie biura, lokalu, wydawnictwa) i poszukiwanie
nowych form dostosowanych do nowych potrzeb i możliwości naukowej
działalności społecznej. Prezesem Towarzystwa od 1991 roku został prof.
Stanisław Liszewski (geograf).
Potrzeby materialne Towarzystwa daje się zaspokoić dzięki aktywności członków, pomocy łódzkich wyższych uczelni, władz samorządowych
Łodzi, oraz celowych dotacji na działalność wydawniczą i popularyzację
wiedzy uzyskiwanych od dawnego Komitetu Badań Naukowych. Brak
stałych dotacji bardzo utrudnia podejmowanie np. badań naukowych na
większą skalę, jak również każdego roku stawia pod znakiem zapytania
możliwość utrzymania biura i lokalu Towarzystwa.
Zmiany merytoryczne działalności Towarzystwa wymagały wielu
dyskusji, które zaowocowały korektami Statutu w 1993, 1994 i 2005 roku.
Najważniejsza z tych zmian dotyczyła charakteru Towarzystwa i priorytetowych celów jego działania. Śledząc dotychczasową siedemdziesięcioletnią
historię tego stowarzyszenia wyraźnie widać ewolucję jego celów i priorytetów. Hasłowo rzecz ujmując, można powiedzieć, że Towarzystwo przeszło
od organizacji popierającej
cej badania naukowe ((przyjaciele nauki) przez inspiratora i organizatora regionalnych badań naukowych do korporacji uczonych
związanych z Łodzią.
Celem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (zapisanym w aktualnym Statucie) jest:

196

Realizacja celów statutowych w Łódzkim Towarzystwie Naukowym odbywa się poprzez różne formy działalności.

1. DZIAŁALNO
Ł
ŁALNO
ŚĆ NAUKOWA
a realizowane są badania regionalne ﬁnansowane głównie przez władze

samorządowe. Opracowano i opublikowano m.in. „Zarys województwa
łódzkiego” oraz „Atlas miasta Łodzi”;
a odbywają się regularne zebrania naukowe i konferencje tematyczne organizowane zarówno przez wydziały jak i przez zarząd;
a istnieje wydawnictwo naukowe Ł
ŁTN, które każdego roku wydaje 11
stałych tytułów (czasopisma naukowe) oraz około 10 monograﬁi naukowych. Towarzystwo organizuje promocję książek naukowych zarówno
własnego wydawnictwa, jak i członków Ł
ŁTN, którzy publikują w innych
wydawnictwach.

2. DZIAŁALNO
Ł
ŁALNO
ŚĆ POPULARYZUJĄCA
ĄĄCA NAUKĘ
Towarzystwo było inicjatorem w środowisku akademickim Łodzi
i od 2000 roku organizuje corocznie (zorganizowano już osiem razy) Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi. Festiwal trwa zwykle 7-8 dni i prezentują się na nim przedstawiciele wszystkich wyższych uczelni Łodzi,
instytuty naukowe, Oddział PAN i NOT. W ramach festiwalu organizowanych jest 200-300 imprez popularno-naukowych, w których uczestniczy kilkanaście tysięcy mieszkańców Łodzi i regionu.
Oryginalnością łódzkich festiwali jest włączenie do niego „sztuki”, co jest związane z istnieniem w Łodzi trzech wyższych szkół artystycznych.
W ramach inauguracji festiwalu wręczane są statuetki „Łódzkie Eureka”, którymi wyróżnia się tych badaczy i artystów (z kręgów akademic-
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„Popieranie rozwoju nauki we wszelkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla m. Łodzi i regionu oraz
rozbudzanie życia naukowego w terenie, upowszechnianie wiedzy,
techniki i sztuki w społeczeństwie m. Łodzi i regionie. Towarzystwo dąży do integracji środowiska naukowego m. Łodzi i regionu
oraz jest wyrazicielem jego dążeń w stosunku do władz i społeczeństwa”.

Cele i formy dziłałalności towarzystw naukowych

kich), którzy w minionym roku odnieśli sukcesy na arenie międzynarodowej
lub ogólnopolskiej.

3. INTEGRACJA ŚRODOWISKA NAUKOWEGO
Proces integracji środowiska przyjmuje w Towarzystwie dwie formy,
są to wydawnictwa i imprezy. Towarzystwo wydaje serię wydawniczą pt.
„Sylwetki Łódzkich Uczonych” (wydano 85 zeszytów), poświęcając kolejne zeszyty zasłużonym profesorom. Zeszyt, obok życiorysu naukowego, zawiera pełny spis publikacji i dorobku naukowego lub artystycznego osoby,
której jest poświęcony.
Drugie wydawnictwo pt. „Moja droga do nauki” (wydano 5 tomów)
grupuje wspomnienia zasłużonych profesorów związane z ich karierą
naukową i pracą dydaktyczną (autobiograﬁe). Trzecia seria wydawnicza
nosi tytuł „Szkoły naukowe” i prezentuje dorobek zespołów badawczych
i koncepcje ich działania. Towarzystwo wydaje również każdego roku (od
1991) „Informator nauki łódzkiej”, gdzie gromadzone są szczegółowe informacje o wszystkich stopniach i tytułach naukowych nadawanych przez
łódzkie uczelnie w konkretnym roku.
Obok działalności wydawniczej Łódzkie Towarzystwo Naukowe
jest organizatorem jubileuszowych sesji i spotkań zasłużonych profesorów, organizuje coroczne „kolacje wigilijne” oraz „koncerty noworoczne” dla
środowiska akademickiego miasta w Filharmonii Łódzkiej.

4. WYRAŻANIE OPINII ŚRODOWISKA
a Łódzkie Towarzystwo Naukowe uczestniczy w pracach Rady ds. nau-

ki przy Prezydencie miasta Łodzi, która powstała w wyniku porozumienia podpisanego w 1996 roku między Prezydentem, Konferencją Rektorów
Państwowych Szkół Wyższych Łodzi, Oddziałem Łódzkim PAN i ŁTN.
Ł
Inicjatorem tego porozumienia było Towarzystwo.
a Przedstawiciel Towarzystwa uczestniczy w pracach Konferencji Rektorów.
a Organizowane są dyskusje i ujawniane publicznie stanowisko ŁTN
Ł
w ważnych sprawach dla miasta.
aŁ
ŁTN organizuje stałe spotkania byłych i obecnych Rektorów Państwowych Wyższych Uczelni Łodzi.
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Konkluzja
Celem zaprezentowanego artykułu było pokazanie, w dużym skrócie,
rozwoju działalności towarzystw naukowych jako formy społecznego ruchu naukowego, ale jednocześnie przybliżenie ich działalności merytorycznej. Pośrednio autor chciał sprowokować czytelników do zastanowienia się
i udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy we współczesnym świecie niemal
pełnej komercjalizacji nauki, wąskiej specjalizacji i rozszerzania się kręgu
osób zajmujących się profesjonalnie nauką, potrzebne są „trącające romantyzmem” i trochę „zakurzone” towarzystwa naukowe, działające w oparciu
o aktywność społeczną? Zapewne odpowiedzi na to pytanie jest wiele; autor
pragnie w tym miejscu przedstawić swój punkt widzenia mając nadzieję na
otwarcie szerszej dyskusji na ten temat.
Nie ulega wątpliwości, że towarzystwa naukowe zapewniają swobodę
prezentacji myśli i to zarówno twórczych, jak i ogólnych. Badacz nie skrępowany „grantami”, „zamówieniami” czy „przetargami” powinien i może
w ramach naukowej działalności społecznej ujawnić i argumentować swoje
poglądy. Moim zdaniem towarzystwa naukowe są gwarantem swobody myśli
i działań naukowych, czyli jednej z najważniejszych dla badacza wartości.
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Na zakończenie prezentacji Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
jego historii, celów i form działania należy dodać kilka informacji o organizacji tego Towarzystwa.
Towarzystwo skupia obecnie około 450 profesorów i doktorów habilitowanych, którzy działają w ramach sześciu Wydziałów:
I JJęzykoznawstwa, Nauk o Literaturze i Filozoﬁi
II Nauk historycznych i społecznych
III Nauk matematyczno-przyrodniczych
IV Nauk medycznych
V Nauk technicznych
VI Sztuki i Nauk o Sztuce.
Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd liczący obecnie 20 osób, a na bieżąco zarządza Ł
ŁTN Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzi: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny, skarbnik
i dwóch członków. Biurem Towarzystwa zatrudniającego 5 osób (4 etaty)
zarządza dyrektor. Siedzibąą Ł
ŁTN jest willa wydzierżawiona przez Uniwersytet Łódzki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.

Cele i formy dziłałalności towarzystw naukowych

Towarzystwa, zwłaszcza ogólne, umożliwiają kontakty często bardzo wąsko wyspecjalizowanych badaczy, którzy zamknięci w swoich laboratoriach i zespołach badawczych powinni poszerzać horyzonty swojego
myślenia i postrzegania świata, rozwijając się intelektualnie. Działalność
towarzystw naukowych moim zdaniem powinna być swoistym panaceum
na rozwój intelektualny środowisk naukowych, zwłaszcza wąsko wyspecjalizowanych. Nie powinniśmy zapominać, że badacz to nie tylko znawca
wąskiego wycinka naszej rzeczywistości, ale intelektualista. Towarzystwa
naukowe powinny być miejscem rozwoju intelektualnego badaczy.
Wreszcie, towarzystwa naukowe powinny w imieniu swoich członków
wypowiadać sądy na ważne sprawy i w ten sposób komunikować się ze
społeczeństwem. Intelektualiści powinni mieć własne miejsce i sposób
na wypowiadanie publicznie ważnych dla rozwoju społecznego sadów czy
kwestii. Moim zdaniem towarzystwa naukowe mogą i powinny podejmować
tę funkcję bardziej aktywnie.
Mam świadomość, że moja wypowiedź dotyczy tylko pewnych
kwestii ideowych odnoszących się do współczesnych towarzystw naukowych i pomija wiele spraw, którymi towarzystwa zajmują się od dawna
(wydawnictwa popularyzujące badania naukowe itp.). O ile jednak warto
dziś podjąć na nowo dyskusję o potrzebie istnienia towarzystw naukowych
jako formy społecznego ruchu naukowego, to – moim zdaniem – dyskusję tę
należy zacząć od idei, zostawiając formy działalności na „drugą rundę” owej
dyskusji.
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Urodzony
U
rodzony w roku 1940 w Łodzi, profesor zwyczajny
geograﬁi (od 1987). Swoją karierę zawodową i naukową
związał z Uniwersytetem Łódzkim.
W macierzystym uniwersytecie pełnił wiele zaszczytnych
funkcji, m.in.: Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
Prorektora (1984-1990) oraz Rektora (1996-2002).
Jest założycielem Katedry (1981) a następnie Instytutu
Geograﬁi Miast i Turyzmu (2007), którym kieruje od
powstania do dzisiaj. W 1977 roku uruchomił w UŁ
Podyplomowe Studium Turystyki, w 1982 roku
– specjalizację magisterską z geograﬁi turyzmu, a w 1994
– samodzielną, 5-letnią specjalność z geograﬁi turyzmu
i hotelarstwa. W 2004 r. – przy jego współudziale
– utworzono w UŁ odrębny kierunek studiów
„Turystyka i Rekreacja”. Jest autorem lub współautorem
ponad 230 prac naukowych, w tym 12 książek.
Najważniejsze z nich to: Tereny miejskie a struktura
przestrzenna Łodzi (1977); A Comarative Study of Łódź
and Manchester – współautor (1997); Osadnictwo – współautor
(2000); Zarys monograﬁi województwa Łódzkiego
– redaktor (2001); Atlas miasta Łodzi – redaktor (2002).
Jest inicjatorem i kierownikiem naukowym
międzynarodowych konferencji „Konwersatorium Wiedzy
o Mieście”, które od 1987 r. corocznie odbywają się w Łodzi.
Jest założycielem i redaktorem czasopisma naukowego „Turyzm”,
które ukazuje się od 1985 roku (od 2000 roku w języku polskim
i angielskim). Jest promotorem 23 doktorów i opiekunem
naukowym 4 zakończonych prac habilitacyjnych. Zainteresowania
badawcze profesora
Liszewskiego obejmują:
geograﬁę miast, geograﬁę
turyzmu; Zakaukazie, kraje
basenu Morza Śródziemnego,
Polskę Środkową, Pobrzeże
Bałtyku. Od 1991
roku przez 6 kadencji
do dzisiaj
pełni z wyboru
funkcję
prezesa Łódzkiego
Towarzystwa
Naukowego.

www.turyzm.edu.pl

prof. dr hab.
Stanisław Liszewski

Ryszard F. Sadowski
Wydział Filozoﬁi Chrześcijańskiej
UKSW, Warszawa

Teologiczne i ﬁlozoﬁczne podstawy
humanizmu chrześcijańskiego
Świętego Franciszka Salezego
Wprowadzenie
Święty Franciszek Salezy żył i działał w wyjątkowo niespokojnych
czasach. Europa doświadczała wówczas licznych konﬂiktów pomiędzy poszczególnymi państwami, dynastiami, cesarstwem i papiestwem oraz protestantami i katolikami. W okresie tym dokonywały się gruntowne przemiany
kulturowe: reformacja z towarzyszącą jej atmosferą burzenia i budowania
oraz kontrreformacja z obroną dotychczasowego porządku i odnową życia
religijnego. Był to także czas powszechnego budzenia się tożsamości
narodowej i dynamicznego rozwoju języków narodowych. Odkrycia Galileusza i Kopernika radykalnie przekształciły mentalność ówczesnych
Europejczyków. W egzegezie biblijnej pojawił się nowy trend interpretacji Pisma Świętego uwzględniający, charakterystyczną dla Renesansu,
perspektyw historyczną. Kościół katolicki spotkał się z niespotykaną
perspektywę
dotychczas krytyką teologów protestanckich. Odpowiedzią katolików było
zwołanie Soboru Trydenckiego, który rozpoczął gruntowną reformę i stworzył atmosferę odnowy życia duchowego. W tym to okresie pojawili się reformatorzy i założyciele nowych rodzin zakonnych, np. św. Ignacy Loyola
(Jezuici), św. Angela Merici (Urszulanki), św. Teresa z Avila (Karmelitanki), św. Jan od Krzyża (Karmelici), czy św. Filip Nereusz (Filipini)1. Lata
życia Franciszka Salezego to przełom Renesansu i Oświecenia. Okresy
życia Świętego Sabaudczyka (1567-1622) i Kartezjusza (1596-1650) – ojca
ﬁlozoﬁi nowożytnej, nakładają się na przestrzeni ponad dwudziestu lat.
Por. Francis de Sales, Jane de Chantal. Letters of Spiritual Direction, red. H. J. Nouwen, Paulist Press,
New York-Mahwah 1988, s. 18.
1
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Atmosfera idei oświeceniowych z radykalnym oddzieleniem wiary i rozumu
– jedynego źródła prawdy, zaczynała rzutować na ducha tego okresu.
W takich burzliwych czasach i dynamicznie zmieniającej się Europie przyszedł na świat Franciszek Salezy. Urodził się 21 sierpnia 1567 r.
w arystokratycznej rodzinie mieszkającej w Księstwie Sabaudii leżącym
wówczas u zbiegu granic Francji, Włoch i Szwajcarii. Franciszek był utalentowanym dzieckiem, w którym jego ojciec Franciszek de Boisy pokładał
wielkie nadzieje. W wieku 11 lat został wysłany do paryskiego Konwiktu
Jezuitów – Clermont. Naukę
Nauk w Paryżu zakończył w roku 1588 uzyskując
tytuł magistra sztuk wyzwolonych. W latach 1588-1592 podjął studia
w Padwie, uzyskując na tamtejszym uniwersytecie doktorat z prawa2.
W roku 1592, pomimo niechęci ze strony ojca, przyjął święcenia kapłańskie,
a od roku 1602, aż do śmierci w 1622, był katolickim biskupem Genewy.
Papież Aleksander VII beatyﬁkował Franciszka Salezego w roku 1661,
a w cztery lata później ogłosił go świętym. W roku 1877 papież Pius IX
nadał mu tytuł doktora Kościoła, a Pius XI w roku 1923 uczynił go patronem dziennikarzy i prasy katolickiej.
Franciszek Salezy wraz z Joanną de Chantal założyli w 1610 r. Zakon
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Siostry Wizytki) oraz zapoczątkowali nowy nurt duchowości katolickiej określany „duchowością salezjańską”. W historii ﬁlozoﬁi Renesansu wymienia się Franciszka Salezego
jako czołowego przedstawiciela humanistów chrześcijańskich. Ten wybitny Sabaudczyk był człowiekiem wielkiego serca i umysłu, który w pełni
zasługuje na miano humanisty podkreślającego piękno, wolność i godność
każdego człowieka.
Franciszek Salezy żył w środowisku odznaczającym się różnorodnością na płaszczyźnie narodowej, społecznej, religijnej i edukacyjnej. Będąc
arystokratą – kierował swe słowa w większości do prostego ludu; będąc
mężczyzną – szczególnie poświęcił się kierownictwu duchowemu kobiet;
będąc intelektualistą – nauczał ludzi prostych i katechizował dzieci; będąc
katolickim biskupem Genewy – często kierował swe słowa do protestanckiej
większości zamieszkującej jego diecezję. Żyjąc w takim kulturowym tyglu, potraﬁł nawiązać życzliwy dialog, wysłuchać i zrozumieć motywacje
2
W przedmowie do polskiego wydania Filotei,
Filotei bp Julian Wojtkowski podaje nieco inne lata studiów
Franciszka Salezego w Paryżu i Padwie, określając je odpowiednio na 1582-1588 (Paryż)
i 1589-1591 (Padwa). Por. J. Wojtkowski, Wprowadzenie, w: św. Franciszek Salezy, Filotea czyli droga
do żżycia
ycia pobo
pobożżnego,
żnego, tłum. H. Libiński, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1985, s. 5.
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I. Podstawy teologiczne
Myśl Franciszka Salezego jest głęboko zakorzeniona w jego koncepcjach teologicznych i przekonaniach religijnych, kształtowanych już
w najwcześniejszych latach życia. Franciszek urodził się w pobożnej katolickiej rodzinie. Jego rodzicami byli sabaudzcy arystokraci François de
Sales de Boisy i Françoise de Sionnaz. Franciszek był najstarszym spośród
kilkanaściorga rodzeństwa. Rodzice odznaczali się głęboką i dojrzałą wiarą,
która nadawała rytm życiu rodzinnemu i kształtowała atmosferę domu. Do
osób, które wywarły wpływ na chrześcijańskie wychowanie małego Franciszka należała jego piastunka Puthod oraz guwernant ks. Deage. Wydaje
się jednak, że główną rolę w kształtowaniu jego dziecięcego i pełnego
ufności stosunku do Boga miała matka. Młoda Franciszka była pracowitą,
systematyczną i spokojną kobietą, która potraﬁła harmonijnie łączyć
obowiązki żony, matki i gospodyni prowadzącej wielki dom, z obowiązkami
gorliwej chrześcijanki. Przykład matki, która z powodzeniem łączyła żywą
wiarę z codziennymi obowiązkami, stał się dla Franciszka modelem, który
później proponował w kierownictwie duchowym. Domowe wychowanie
religijne Franciszka było uzupełniane katechezą w kolegium w La Rochesur-Foron, do którego uczęszczał od roku 1573. W latach 1575-78 pobierał
natomiast nauki w kolegium w Annecy. W tym też czasie przyjął pierwszą
Komunię świętą i sakrament bierzmowania3.
Dojrzewanie religijne Franciszka Salezego nie przebiegało jednak
beztrosko i nie obyło się bez poważnego kryzysu. Tłem jego duchowych
3
Por. 24 stycznia Świę
wi ty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła,
wię
ł (Kalendarium liturgiczne),
ła,
<http://www.kefas-piotr.wiara.pl/index.php?idz=2&kat=01&txt=12.txt&nazw=Stycze%C5%84>,
(data dostępu: 15.07.2008).
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rozmówców oraz przedstawić swoje stanowisko bez nadętego poczucia
wyższości, zachowując jednocześnie wierność swoim poglądom. Stojąc na
odmiennych pozycjach, potraﬁł z szacunkiem przyjmować poglądy innych
i w duchu życzliwej cierpliwości, z ogromną delikatnością i taktem, odważnie
i jednoznacznie przedstawiać swoje stanowisko.
Kluczem do właściwego zrozumienia myśli Świętego Biskupa
Genewy jest dostrzeżenie jej podstaw: głębokiej wiary inspirującej do
nieustannego rozwoju i transcendowania siebie oraz ﬁlozoﬁi humanizmu
podkreślającej wolność i godność człowieka. Harmonijne łączenie obu tych
źródeł stanowi interesującą syntezę, z której Franciszek Salezy wywodzi
optymistyczną wizję człowieka i świata.
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zmagań była dyskusja teologiczna tocząca się wówczas pomiędzy katolikami i protestantami na temat predestynacji. Podczas studiów w Paryżu
młody Sabaudczyk przeżył głęboki kryzys duchowy (1586-87), który miał
istotny wpływ na całe jego późniejsze życie i ukształtował bogatą, otwartą
i optymistyczną duchowość Franciszka. Przyczyną kryzysu był strach
przed odrzuceniem przez Boga. Kryzys był tym boleśniejszy, że już
w najwcześniejszych wspomnieniach dzieciństwa, Franciszek odnajdywał
głęboką miłość do Stwórcy oraz poczucie bycia kochanym. Tym bardziej
niezrozumiałym wydawała mu się możliwość odrzucenia przez Boga i wieczna rozłąka z Tym, którego gorąco kochał. Lęk odrzucenia był dla Franciszka
druzgocący. W konsekwencji nie mógł spać ani jeść i poważnie zachorował.
Franciszek doświadczył wówczas ludzkiej bezsilności i zależności od Boga.
Zrozumiał konieczność porzucenia swojej zapobiegliwości i aktywności na
rzecz bezwarunkowego powierzenia się Bożemu miłosierdziu, zakładając
nawet możliwość odrzucenia przez Boga w nieznanej sobie przyszłości.
Ten desperacki krok absolutnego zawierzenia Bogu przywrócił mu spokój
i umożliwił odpowiedzenie miłością na miłość Boga, bez względu na konsekwencje4.
Duchowy kryzys nie został jednak zupełnie zażegnany. W swym
zmaganiu Franciszek zbytnio skupiał się na niezdolności do osiągnięcia
zbawienia, a zaniedbał powierzenie się Bogu objawionemu w osobie Jezusa.
Duchowe zmagania nasiliły się ponownie w roku 1588 w Padwie. Dzięki pomocy kierownika duchowego o. Antoniego Possevina oraz gruntownym studiom biblijnym i patrystycznym ostatecznie przełamał swoje wątpliwości.
Franciszek zaakceptował fakt, że Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi
i dostrzegł w wiszącym na krzyżu Chrystusie nie Tego, który przyszedł
na świat aby go potępić, ale zbawić. Święty Sabaudczyk dał temu wyraz
w następujący sposób:
„ Panie Jezu, jakże wspaniałe są bogactwa dobroci Boga! Jego
„O
miłość dla nas to przepaść bezdenna i dlatego zgotował nam hojny dostatek albo raczej bogaty nadmiar środków odpowiednich do
zbawienia. Aby nam ich z miłością udzielać, posługuje się najwyższą
mądrością, przejrzał nieskończoną swą wiedzą i poznał to, co nam
potrzebne do tego celu. Czegóż się obawiać mamy i jakże nie mamy

4

Por. Francis de Sales
Sales…, dz. cyt., s. 19-20.
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Dało to Franciszkowi odpowiedź zgodną zarówno z Pismem Świętym, jak i osobistym doświadczeniem bezwarunkowej miłości Boga. Franciszek dostrzegł w Bogu tego, który stwarza, podtrzymuje i pragnie zbawić
każdego człowieka, zachowując przy tym jego wolność6.
Efektem przezwyciężenia duchowego kryzysu było ugruntowanie prawdy o wolności osoby ludzkiej zdolnej do przyjęcia lub odrzucenia miłości Boga oraz prawdy o tym, że Boże miłosierdzie jest uprzednie
względem wolności człowieka7. Boska miłość podtrzymuje, kieruje i udoskonala wszystko to, co leży w ludzkich możliwościach, a Boże miłosierdzie
przewyższa wolność człowieka. Przekonanie o ludzkiej wolności i bezwarunkowej miłości Boga do człowieka trwale ukształtowały
łły myśl Franciszka
Salezego8.
Sam Franciszek łączył fakt ostatecznego przezwyciężenia kryzysu
duchowego z żarliwą modlitwą przed cudownym obrazem Matki Bożej
w kościele St-Etienne-des-Grès, gdzie oﬁarował swe życie Najświętszej
Panience9. Poruszająca jest modlitwa Franciszka będąca wyrazem bezgranicznego zawierzenia Bożemu miłosierdziu i miłości do Stwórcy:
„Jakakolwiek rzecz miałaby się wydarzyć o Panie, Ty który wszystko
trzymasz w swoich rękach. Cokolwiek zdecydujesz w tym, co mnie
dotyczy, ja będę Cię kochał Panie, przynajmniej w tym życiu, jeśli
nie dane by mi było kochać Cię w życiu wiecznym. Ja będę Cię
kochał przynajmniej tu mój Boże i zawsze będę miał nadzieję na
Twoje miłosierdzie. O Panie Jezu, Ty będziesz zawsze moją nadzieją
i moim zbawieniem. Jeśli moje zachowanie sprawi, iż miałbym być
wśród potępionych, którzy nigdy nie ujrzą Twojego najsłodszego
oblicza, udziel mi przynajmniej tej łaski, abym nie był jednym
z tych, którzy będą złorzeczyć Twojemu świętemu imieniu”10.
5
Św. Franciszek Salezy, Traktat o mi
miłło
łości
ci Bo
Bożżej,
żej, tłum. M. B. Bzowska, Siostry Wizytki,
Kraków 2002, ks. IV, roz. VIII, s. 242.
6
Por. Francis de Sales…, dz. cyt., s. 20-21.
7
Por. Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. II, roz. XII, s. 133.
8
Por. Francis de Sales
Sales…, dz. cyt., s. 19-21.
9
Por. Who was St Francis de Sales?
Sales?, <http://www.thecatholic.org/2006_Oct-Nov-Dec/St_Francis_de_Sales.htm>,
(data dostępu: 16.07.2008).
10
I luoghi e il messaggio di San Francesco di Sales, [DVD Video] Missioni Don Bosco
– Media Centre Torino-Valdocco 2005.
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ufać, skoro jesteśmy dziećmi Ojca tak bogatego w dobroć, który nas
miłuje i pragnie nas zbawić i który tak umiejętnie przygotowuje najodpowiedniejsze do tego środki”5.

Humanizm chrześcijański Franciszka Salezego

Ostatecznie przezwyciężywszy duchowy kryzys Franciszek postanowił oﬁarować się Bogu w służbie kapłańskiej. Po zakończeniu studiów
w Padwie wrócił do rodzinnego domu w Savoy i pomimo początkowej
nieprzejednanej postawy ojca, uzyskał jego zgodę na wstąpienie do stanu
duchownego. Ze względu na odbyte studia i opinię kierownika duchowego już 18 grudnia 1593 r. przyjął święcenia kapłańskie11. Wkrótce potem
biskup Genewy Claude de Granier mianował go tytularnym proboszczem
paraﬁi św. Piotra w Genewie i swoim sekretarzem. W roku 1599 Franciszek
Salezy otrzymał sakrę biskupią i został koadiutorem biskupa Graniera
rezydującego w Annecy, a w roku 1602 jego następcą12.
Postaw kapłańskiej gorliwości i wierności prawdzie obrazuje fragPostawę
ment kazania, jakie wygłosił Franciszek w Annecy podczas przyjęcia urzędu
proboszcza:
„„To poprzez miłość musimy zburzyć mury Genewy, poprzez miłość
musimy ją opanować, odzyskać! Jest taki wodociąg, który nasyca
i odżywia, tak by można było powiedzieć wszelkiego rodzaju herezje na przestrzeni historii, są nim przykłady niegodnych kapłanów,
ich działania, słowa i w gruncie rzeczy niegodziwości nas wszystkich, a szczególnie ludzi Kościoła. To z naszego powodu imię Boga
jest przeklinane dzień po dniu wśród narodów, dlatego słusznie Pan
gorzko się użala nad nami poprzez swoich proroków”13.

Niemały wpływ na kształtowanie postawy Franciszka Salezego
miały jego doświadczenia bezpośredniej pracy z wrogo nastawionymi protestantami, której podjął się niedługo po przyjęciu święceń kapłańskich.
Genewa była w tym czasie teokratycznym księstwem rządzonym przez
kalwinów, którzy w roku 1568 wygnali z miasta wszystkich katolików.
Spowodowało to przejście na kalwinizm jej mieszkańców
mieszkańców. Franciszek
wiedział, że trwałego odzyskania tych ludzi dla Kościoła katolickiego nie da
się osiągnąć przy użyciu przemocy, ale przez osobiste nawrócenie i ukazanie
miłosiernego obrazu Boga. Gdy tylko okoliczności polityczne pozwoliły, ks.
Franciszek Salezy zgłosił się na ochotnika i spędził cztery trudne lata wśród
Por. J. Wojtkowski, Wprowadzenie, art. cyt., s. 5.
Por. tamże.
13
I luoghi e il messaggio di San Francesco di Sales, [DVD Video] Missioni Don Bosco
– Media Centre Torino-Valdocco 2005.
11
12
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„Nasz błogosławiony ojciec posługiwał się metodą całkowicie
przeciwną do tych, których używali ci, którzy pragnęli zmuszać
do nawrócenia poprzez wyzwiska i potępiania. Jego zachowanie
zewnętrzne i jego wewnętrzne nastawienie popierały zrozumienie.
Jego słowa, gesty i działania inspirowały słodycz. Przez to wcale nie
pozbawiał się zdecydowania w polemice przeciwko błędom. Jeśli
inni woleli żeby się ich bano, on pragnął, aby inni mogli go pokochać
i aby mógł wejść do ich serc poprzez bramę uprzejmości”15.

Po nominacji na biskupa Genewy, aktywność duszpasterska Franciszka Salezego jeszcze bardziej się nasiliła. Wywierał on presję administracyjną
oraz wykazywał się niezwykłą zdolnością perswazji, co przynosiło niespotykane rezultaty. Jako biskup doprowadził do tego, że duchowni jego diecezji otrzymali staranne wykształcenie teologiczne, prezentowali wysoki
poziom życia moralnego oraz byli prawdziwymi pasterzami powierzonych
sobie wiernych. Proboszczowie mieli obowiązek rezydowania na terenie
paraﬁi oraz częstego głoszenia Słowa Bożego. Klasztory były zachęcane
do gorliwości i wierności swoim regułom oraz reform, które miały z nich
uczynić centra duchowości oddziałujące na okoliczną ludność. Franciszek
Salezy wiele podróżował i własną posługą dawał przykład pracy dla swoich
Por. Francis de Sales…, dz. cyt., s. 23.
I luoghi e il messaggio di San Francesco di Sales, [DVD Video] Missioni Don Bosco
– Media Centre Torino-Valdocco 2005.
14
15
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kalwinów i dając żywe świadectwo swoich przekonań religijnych. Jego
niespotykane zdolności przekonywania przyczyniły się do sukcesu tego
duszpasterskiego projektu. Jedyną jego bronią było pióro i język. Wziął
w tym czasie udział w kilku potajemnych dyskusjach ze znanym mówcą
protestanckim Theodorem Bezą, które wpłynęłyy na budow
budowę wzajemnego
zaufania między przywódcami kalwinów i katolików14. Aby dotrzeć do
tych, którzy nie ośmielali się uczestniczyć w jego kazaniach w styczniu
1595 r. Franciszek rozpoczął druk ulotek, w których prostym językiem
wyjaśniał doktrynę katolicką i odrzucał nieprawdziwe stereotypy na temat
katolicyzmu.
Terenem działalności misyjnej Franciszka Salezego był oddalony
o 70 km od Annesy okręg Chablais. Zamieszkiwało go wówczas ok. 25
tys. osób, z których tylko niespełna sto było katolikami. Zachowały się
świadectwa na temat ówczesnej działalności misyjnej Franciszka:
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księży. Często udzielał sakramentów, osobiście katechizował dzieci, chętnie
posługiwał się słowem pisanym, w którym zwracał się do wykształconych
diecezjan oraz protestantów. Z charakterystyczną dla siebie pasją głosił kazania, w których wszystkich zapraszał do prowadzenia autentycznego życia
chrześcijańskiego. Przykładem jego aktywności piśmienniczej są dwie
książki oraz niezmiernie bogata korespondencja.
Innym polem oddziaływania Franciszka Salezego było kierownictwo
duchowe, któremu poświęcał się z wielkim oddaniem. Był przewodnikiem
duchowym dla bardzo wielu znamienitych osób, które kształtował w duchu
optymistycznej i otwartej duchowości podkreślającej godność człowieka,
jego wolność oraz piękno i dobro obecne w świecie. Duchowość ta opiera
się na kilku założeniach dotyczących Boga i człowieka oraz ich wzajemnych relacji. Człowiek jest w niej postrzegany w duchu panującego wówczas humanizmu podkreślającego wrodzoną godność osoby. Natura ludzka,
pomimo swego zranienia, nie została całkowicie zepsuta i zdolna jest do rozpoznania w Bogu swojego ostatecznego celu16. Człowiek jest w stanie i musi
współpracować z łaską Bożą dla osiągnięcia zbawienia. Bóg nie przesądza
o zbawieniu lub potępieniu danego człowieka, a jedynie przewiduje jego
przyszły los w oparciu o ludzkie wysiłki i zasługi będące wynikiem korzystania z wolnej woli17. Łatwo dostrzec w tak ukształtowanych podstawach źródło optymizmu i pogody ducha towarzyszące tej duchowości18.
Franciszek Salezy nieustannie podkreślał bowiem miłość Boga zatroskanego o człowieka i zaangażowanego w jego zbawienie:
„Zobacz więc, Teotymie, czy naprawdę Bóg pragnie, byśmy Go kochali? Nie poprzestaje na ogólnym oznajmianiu nam swego niezmierzonego pragnienia, byśmy Go miłowali, aby każdy mógł korzystać
z Jego miłościwego zaproszenia, lecz nadto chodzi od drzwi do
drzwi, kołacze i puka”19.

Z doświadczeń duchowych, studiów teologicznych i misji pasterskiej wyłania się spójny obraz dojrzałego człowieka głęboko zakorzenionego
w Bogu. Franciszek pozwolił, by religia stała się fundamentem wszystkich
jego aktywności oraz naturalnie przenikała całe jego życie. Wypracowana
Por. Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. II, roz. IV, s. 108-109.
Por. tamże, ks. VIII, roz. IV, s. 419; ks. II, roz. XXI, s. 161; ks. III, roz. V, s. 186.
18
Por. Francis de Sales
Sales…, dz. cyt., s. 34.
19
Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. II, roz. VIII, s. 120.
16
17
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II. Podstawy ﬁlozoﬁczne
Wydaje się, że na dzieło Franciszka Salezego duży wpływ miały
także ówczesne prądy ﬁlozoﬁczne, szczególnie humanizm Renesansu.
Koncepcje ﬁlozoﬁczne znacząco rzutowały na sposób, w jaki ujmował Boga,
człowieka i świat oraz przenikały jego poglądy teologiczne. Do najbardziej
charakterystycznych cech humanizmu obecnych w myśli Franciszka należy
wyniesienie człowieka z jego godnością, pięknem i wolnością oraz pragnienie poznawania człowieka i świata dzięki wszechstronnemu wykształceniu.
Dla właściwego zrozumienia myśli Biskupa Genewy należy więc
przedstawić główne idee humanizmu, wskazując na ich obecność w jego
pismach i działalności.
Humanizm jest terminem niezmiernie pojemnym i nieostrym.
Trudno jest go jednoznacznie osadzić w ramach czasowych i precyzyjnie
scharakteryzować specyﬁkkę tego szerokiego i niejednorodnego nurtu. Powszechnie uznaje się, że główne idee humanizmu sięgają greckiego i rzymskiego antyku, który po okresie zainteresowania ﬁlozoﬁą przyrody skupił
się na człowieku, jego godności, szczęściu i przeznaczeniu. Za twórcę terminu „humanizm”, uznaje się rzymskiego ﬁlozofa i polityka – Marka Tuliusza Cycerona (106-43 a.Ch.n.). Ducha antycznego humanizmu oddają
powszechnie znane sentencje ówczesnych myślicieli: Homo sum, humani nihil
a me alienum puto20 oraz Homo homini res sacra21.
Ten prąd umysłowy zapoczątkowany w antyku rozwinął się na nowo
T
i zdominował kulturę europejską w okresie Renesansu. Początki humanizmu renesansowego sięgają schyłku XIV stulecia. Jego kolebką była
Italia, a wiodącym ośrodkiem – Florencja22. Humanizm nabrał szerszego,
ogólnoeuropejskiego wymiaru w wieku XVI, a następnie w różnych
20
„ łowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce” – Publius Terentius Afer, Heauton timorumenos,
„Cz
akt I, scena I, w. 77; por. także Lucius Annaeus Seneca (Młodszy),
Epistule morales ad Lucilium, ks. XV, XCV. Seneca Lucilio suo saltuem, p. 53.
21
„ łowiek jest dla człowieka świętością” – Lucius Annaeus Seneca (Młodszy), Epistule morales
„Cz
ad Lucilium, ks. XV, XCV. Seneca Lucilio suo saltuem, p. 33.
22
Por. A. Kenny, A Brief History of Western Philosophy
Philosophy, Blackwell Publishers, Oxford 1998, s. 168.
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„duchowość salezjańska” stała się stylem jego życia, a jednocześnie metodą
w zbliżaniu się do Boga i człowieka. Metodę tę ciągle udoskonalał i aktywnie propagował w praktyce kierownictwa duchowego i posłudze głoszenia
Słowa Bożego. Myśl teologiczna przenikana ideami humanizmu była fundamentem dynamicznej działalności Świętego Sabaudczyka.
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wersjach kształtowany wielorakimi nurtami intelektualnymi, duchowymi
i estetycznymi, przybierał postać humanizmu chrześcijańskiego (XVIXVII w.), laickiego i humanitarystycznego humanizmu oświeceniowego
(XVIII w.), czy neohumanizmu niemieckiego (XIX w.). Także współcześnie
humanizm w różnych odmianach ma wielu zwolenników23.
Do najbardziej charakterystycznych cech humanizmu należy
zaliczyć zmianę perspektywy w postrzeganiu człowieka. O ile teocentryczne średniowiecze widziało człowieka jako istotę dążącą do ideału wyznaczonego przez Stwórcę, o tyle antropocentryczny świat Renesansu miał
w swym centrum człowieka uznawanego za najwyższą wartość, akcentując
przy tym jego godność, intelektualną i moralną autonomię oraz inne walory
umysłu i ciała ludzkiego. W gloryﬁkacji człowieka renesansowy humanizm
nieustannie odnosił się do antyku. Stąd wielka popularność klasycznej literatury greckiej i łacińskiej oraz propagowanie greckiej ﬁlozoﬁi i antycznej
sztuki.
Do najwybitniejszych przedstawicieli humanizmu tego okresu
należą: Francesco Petrarka (1304-1374) – poeta oraz odkrywca i propagator listów Cycerona; autorzy programowych dzieł Renesansu: Giannozzo
Manetti (1396-1459) – autor De dignitate et excellentia hominis; Giovanni Pico
della Mirandola (1463-1494) Oratio de dignitate hominis, a także św. Thomas
More (1478-1535) – autor Utopii,
Utopii oraz Erazm z Rotterdamu (1467-1536).
Bardzo charakterystyczne dla humanizmu było ukierunkowanie
ﬁlologiczne z silnym akcentem na biegłą znajomość greki, łaciny i języka
hebrajskiego oraz użycie listu, jako formy literackiej. Program nauk przyrodniczych skoncentrowano na badaniu człowieka. Wyraża to dobitnie Petrarka w De sui ipsius et multorum ignorantia:
„na co mi się przyda znajomość natury dzikich zwierząt, ptaków, ryb
iw
wężów, skoro nie znam, nie staram się poznać natury człowieka,
nie wiem dlaczego przyszliśmy na świat, skąd przybywamy i dokąd
zdążamy”24.

Tak kształtujący się nurt kulturowy wytworzył nowy wzorzec osobowy – „człowieka renesansu”. Osobę ukierunkowaną w swych dociekaniach
23
Por. S. Kowalczyk, Humanizm, w: Powszechna Encyklopedia Filozoﬁii, red. A. Maryniarczyk et al.,
tom 4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 655-657; por. także J. Bartyzel, Humanizm,
Humanizm
<http://www.haggard.w.interia.pl/humanizm.html>, (data dostępu: 11.04.2008).
24
F. Petrarka, De sui ipsius et multorum ignorantia
ignorantia, roz. II, p. 9.
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25
Szkic został wykonany i opatrzony komentarzem Leonarda da Vinci ok. roku 1487. Obecnie znajduje się
w weneckiej Gallerie dell’Accademia
dell’Accademia.
26
Por. W. Tatarkiewicz, Historia ﬁlozoﬁii, tom 2, PWN, Warszawa 1968, s. 13.
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i aktywnościach na szerokie spectrum dyscyplin, która dzięki wszechstronnemu wykształceniu realizuje pełnię człowieczeństwa. Przykładem
urzeczywistnienia tego wzorca jest Leonardo da Vinci (1452-1519). Natomiast symbolem humanistycznego zainteresowania człowiekiem oraz
dociekliwości w jego poznawaniu i przedstawianiu, jest szkic zatytułowany
Człowiek witruwiański wykonany ręką Leonarda. Szkic ukazuje idealne proporcje człowieka, w myśl których da Vinci przedstawiał malowane przez
siebie postaci25.
Renesansowy humanizm dokonał apoteozy człowieka i wyniósł
go ponad przyrodę. Od tej pory człowiek stał się ostatecznym kryterium
i punktem odniesienia wszystkiego, co dokonuje się w świecie. Fascynacja
człowiekiem udzieliła się nie tylko renesansowym ﬁlologom. Władysław
Tatarkiewicz wyróżnia trzy grupy humanistów tego okresu: humanistówﬁlologów, humanistów-psychologów i humanistów-teologów26. Ci ostatni
zapoczątkowali tzw. humanizm chrześcijański, który był reakcją na nurty
humanistyczne akcentujące wartość człowieka i koncentrujące się jedynie na ludzkim ciele i umyśle, a pomijające jednocześnie duchową sferę
człowieka. Źródłem inspiracji chrześcijańskich humanistów były nie tylko idee wywodzące się z klasycznego humanizmu, ale także Pismo Święte
i dzieła Ojców Kościoła. Sięgając do obu tych źródeł, kształtowali integralną
wizję człowieka z całym jego bogactwem piękna ﬁzycznego, intelektualnego
i duchowego.
Zetknięcie Franciszka Salezego z ideami humanizmu nastąpiło już
podczas studiów w Paryżu i Padwie. Curriculum studiów obejmowało bowiem
znajomość literatury i ﬁlozoﬁi antyku ze szczególnym uwzględnieniem myśli
włoskich humanistów. Franciszek zapoznał się z popularną wówczas w Italii
ﬁlozoﬁą piękna oraz twórczością Marsiglio Ficino
Ficino, Giovanniego Della Casa
i Pierre Charrona, którzy kształtowali intelektualny klimat ówczesnej Padwy. W swych pracach podkreślali, że ludzka dusza ma wrodzone pragnienie
piękna i miłości dobra. Źródłem tego pragnienia i dobra jest – szczególnie dla Ficino – Bóg. Ficino był przekonany, że kontemplacja wszystkiego,
co piękne i dobre prowadzi do kontemplacji Boga. Rozwinął w ten sposób
koncepcję piękna osoby, której celem jest uczynienie człowieka pięknym
przez praktykowanie mądrości. Doskonałość człowieczeństwa, wg Ficino,
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leży w stworzeniu pełni piękna, tzn. piękna wewnętrznego i zewnętrznego
oraz piękna myśli i czynów. Wydaje się, że taka wizja ﬁlozoﬁi piękna
wywarła na młodym Franciszku trwały ślad, który łatwo dostrzec w całej
jego twórczości i działalności27.
Franciszek zapoznał się także z „manifestem Renesansu” – Oratio
de dignitate hominis
hominis, który podkreśla wolność człowieka i w niej upatruje
największą godność osoby ludzkiej. Giovanni Pico della Mirandola uważa,
że człowiek kształtuje swój los dzięki przysługującej mu wolności. Dobrze użyta wolność wynosi człowieka, źle użyta – degraduje go. Mirandola
podkreśla dramat ludzkich wyborów oraz odpowiedzialność z tym związaną.
„Ciebie zaś, [Adamie – RS] nieskrępowanego żadnymi ograniczeniami, oddaję w twoje własne ręce (...). Będziesz mógł degenerować
się i staczać do rzędu zwierząt; i będziesz mógł odradzać się i mocą
swojego ducha wznosić się do rzędu istot boskich”28.

W odróżnieniu od wcześniejszych epok, Renesans akcentuje też
człowieka
owieka jako jednostk
jednostkę – podmiot wychowania i życia społecznego. Skupienie się na jednostce, jako wolnym i kochającym podmiocie jest charakterystyczne dla myśli Świętego Sabaudczyka. O zakorzenieniu Franciszka
w klimacie swej epoki świadczy też liczne odwoływanie się do poetów
i ﬁlozof
lozofów starożytnych29.
Franciszek Salezy dojrzewał intelektualnie i duchowo w inspirującym
klimacie ówczesnej Italii stając się z czasem jednym z najważniejszych
przedstawicieli humanizmu chrześcijańskiego. Należy podkreślić, że dla
Franciszka chrześcijański humanizm nie był jedynie „suplementem” do
humanizmu Renesansu. Nie ograniczał się on bowiem do duchowego
wymiaru człowieka, ale konsekwentnie wskazywał także na jego wymiar
ﬁzyczny i intelektualny30. Święty Sabaudczyk mówił o konieczności pełnej
Por. Francis de Sales…, dz. cyt., s. 22.
Giovanni Pico Della Mirandola, O godności
ci cz
człłowieka,
łowieka, w: Filozoﬁa w
włłłoskiego
oskiego Odrodzenia.
Wybrane teksty z historii ﬁlozoﬁii, wyboru dokonał oraz wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Nowicki, PWN,
Warszawa 1967, s. 137-142.
29
Franciszek Salezy przywołuje takich ﬁlozofów i poetów oraz szkoły
łły ﬁlozoﬁczne, jak Cicero, Wergiliusz, Seneka,
Plutarch, Sokrates, Platon, Arystoteles, Hipokrates, Epiktet, Diogenes, Horacy,
Tytus Liwiusz, pitagorejczycy, stoicy. Por. Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. I, roz. IV, s. 46;
ks. I, roz. V, s. 50; ks. I, roz. XVII, s. 85; ks. II, roz. XVIII, s. 150; ks. XI, roz. X, s. 612-616;
ks. XI, roz. XVIII, s. 638.
30
Por. tamże, ks. I, roz. I, s. 38.
27
28
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„Inaczej ma się ćwiczyć w pobożności szlachcic, inaczej rzemieślnik
lub sługa, inaczej książę, inaczej wdowa, panna lub mężatka. (…)
pobożność nie psuje niczego, gdy jest prawdziwa, lecz owszem –
doskonali wszystko”31.

W działalności i pismach Franciszka widać harmonijną syntezę
myśli ﬁlozoﬁcznej i teologicznej, która zmierza do stworzenia optymistycznej wizji relacji człowieka i Boga i obecności człowieka w świecie.
O tym, że młody Franciszek sam był „człowiekiem renesansu”
świadczy szeroki zakres jego studiów i sposób obecności w życiu publicznym. Oprócz literatury greckiej i łacińskiej, teologii, ﬁlozoﬁi, prawa i patrystyki, Franciszek uczył się także sztuki oratorskiej, tańca, jazdy konnej
i szermierki. Już jako biskup chętnie przebywał na dworach i przyjęciach,
jednak często można go było także spotkać katechizującego wiejskie
dzieci oraz odwiedzającego więzienia i przytułki. Miał niespotykany dar
przebywania z ludźmi, którzy czuli się swobodnie w jego obecności. Nie
onieśmielał ani swym wykształceniem, ani szlachetnym urodzeniem,
ani piastowanymi urzędami. Potraﬁł z równą łatwością rozmawiać ze
służącym w kuchni, damami na wystawnym przyjęciu, jak i na królewskim
dworze z Ludwikiem XIII – a wszyscy w jego obecności czuli się dobrze.
Ze względu na jego urodzenie, maniery i umiejętność pogodnej obecności
wśród arystokracji, Franciszek Salezy jest określany mianem „światowca
pośród świętych”32. Wydaje się, że humanistyczny model integralnego rozwoju osoby, który łączy w sobie aspekty naukowe i towarzyskie, był przez
świętego Biskupa Genewy zarówno proponowany, jak i praktykowany.
Odbicie idei humanistycznych dostrzegamy także w najważniejszych
dziełach Franciszka Salezego oraz jego bogatej korespondencji. Opera omnia Świętego Sabaudczyka zostały zebrane i wydane w 27 tomach przez
Siostry Wizytki z Annecy w latach 1892-1964. Tomy XI-XXI zawierają
2100 listów Świętego. Ocenia się, że stanowi to jedynie dziesiątą część
jego bogatej korespondencji33. Charakterystyczny jest także jej język
Św. Franciszek Salezy, Filotea…, dz. cyt., cz. I, roz. III, s. 30.
Por. W. A. Niewęgłowski, Leksykon świę
wi tych,
wię
tych Rosikon Press, Warszawa 2005, s. 23.
33
Por. Francis de Sales
Sales…, dz. cyt., s. 87; por. także Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., s. 11.
31
32
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harmonii życia religijnego i świeckiego. Franciszek Salezy uczył, że model
chrześcijańskiej doskonałości musi być realizowany zgodnie z powołaniem
każdego chrześcijanina:
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przypominający w stylu codzienny dialog dobrze znających się osób34.
Franciszek Salezy główne swe idee zawarł jednak w dwóch dziełach: Filotea
czyli droga do żżycia pobożnego oraz Traktat o miłości
śści Bożej35.
Obecność humanistycznych idei w pismach Biskupa Genewy
potwierdza opinię o jego znaczącym wkładzie w kształtowanie humanistycznego ducha epoki. Franciszek Salezy w swych książkach wielokrotnie
wykazywał zainteresowanie człowiekiem z zaakcentowaniem jego wolności
i godności oraz dowartościowywał piękno człowieka i świata36. O ważności
tych idei dla Autora świadczy język jego dzieł. Tylko w Filotei i Traktacie
o miłości
śści Bożej
ej Święty 294 razy odniósł się do człowieka37, 140 razy mówił
o wolności38, 147 o pięknie39 i 31 o godności40.
Franciszek Salezy, mówiąc o człowieku, uzasadnia wartość i godność ciała ludzkiego i wskazuje na następujące tego motywy: ciało jest
niezbędne do spełniania dobrych uczynków; ciało jest częścią naszej osoby; ciało będzie miało udział w szczęśliwości wiecznej; ciało jest obrazem
ciała Zbawiciela41. Z ciałem łączy się też miłość oraz seksualność. Ta
sfera ludzkiego życia nie była dla Franciszka tematem tabu. Widział on
w niej jedną z wartości, która pozwala człowiekowi otworzyć się na drugą
osobę42. Dostrzegamy tu wyraźną różnicę w rozumieniu ciała pomiędzy
chrześcijańskimi humanistami Renesansu a scholastykami Średniowiecza.
Por. Francis de Sales…, dz. cyt., s. 14.
Obie książki dostępne są w języku polskim. Pierwsze wydanie Filotei w wersji oryginalnej
ukazało się w Lyonie w 1608, wydanie polskie zaś w Krakowie w 1679. Traktat o mi
miłło
łości
ci Bo
Bożżej
żej w języku francuskim
opublikowano w Lyonie w 1616, a po polsku – w Warszawie w 1750.
36
W celu sporządzenia statystyk użycia poszczególnych wyrazów i zwrotów posłużono się angielską wersją
językową obu dzieł Franciszka Salezego udostępnioną w wersji elektronicznej przez Christian Classics Ethereal
Library www.ccel.org - St. Francis de Sales, Introduction to the Devout Life
Life,
brak miejsca i roku wydania (Filotea czyli droga do życia pobożnego) oraz St. Francis de Sales,
Treatise on the Love of God
God, Benziger Brothers, New York, 1884 (Traktat o miłości Bożej).
37
Niniejsza statystyka obejmuje użycie jedynie takich zwrotów, jak „person” (62;78); „human being” (0;1);
„human/humanity” (17;136). Liczby w nawiasach odnoszą się odpowiednio do
Filotei i Traktatu o mi
miłło
łości
ci Bo
Bożżej
żej.
ej.
38
W kwestii wolności wzięto pod uwagę następujące wyrażenia: „freedom” (0;11);
„free will” (1;24); „liberty” (1;46) oraz „choice” (21;36).
39
Terminu „beauty” użyto, odpowiednio 21 i 126 razy.
40
Pisząc o godności, Franciszek Salezy terminu „dignity” użył 7 razy w Filotei i 24 razy w Traktacie o mi
miłło
łości
ci Bo
Bożżej
żej.
ej.
Interesujący jest fakt, że spośród 31 użyć tego terminu tylko 6 razy odnosił się on do Boga, w pozostałych
łłych zaś
przypadkach – bezpośrednio lub pośrednio do człowieka.
41
Por. Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. I, roz. I, s. 38.
42
Por. J. Struś, Wartości humanistyczne w ascetyce św.
w. Franciszka Salezego
Salezego, „Seminare” 3(1978),
s. 165-166.
34
35

216

„
„Wyobra
ź sobie piękną, pogodną noc i pomyśl, jak błogo spoglądać
w niebo, usiane takim mnóstwem i taką rozmaitością gwiazd. Złącz
następnie w myśli ten powab nocny z wdziękiem pięknego dnia tak,
by jasny blask słońca nie przyćmiewał widoku gwizd i księżyca.
A patrząc na ten obraz, powiedz sobie śmiało, że cały ten czar jest
niczym w porównaniu ze wspaniałością raju niebieskiego”52.

Franciszek miał jednak świadomość, że to Bóg jest źródłem wszelkiego piękna. To Bóg „jest sprawcą doskonałej proporcji, świetności i wdzięku
wszystkich rzeczy. Jaśnieje On pełnią światła, którego promienie oświecają
wszystko, nadając piękno każdej rzeczy”53. Biskup Genewy występował
w ten sposób przeciw dotychczasowemu religijnemu rygoryzmowi z surowymi praktykami ascetycznymi, a wskazywał na Boskie dobro i piękno
obecne w człowieku i całym otaczającym go świecie.
Franciszek Salezy pamiętał także o pięknie duchowym obecnym w człowieku – „„O, jakże piękna jest natura naszego serca!”54.
Por. Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. IX, roz. IV, s. 469; por. także tamże, ks. XI, roz. IV,
s. 591.
44
Por. Św. Franciszek Salezy, Filotea…, dz. cyt., cz. III, roz. IV, s. 134; por. także tamże, cz. III, roz. XVII, s. 175;
cz. III, roz. XVIII, s. 177.
45
Por. tamże, cz. III, roz. XXV, s.199.
46
Por. Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. II, roz. XIX, s. 154.
47
Por. tamże, ks. I, roz. I, s. 37.
48
Por. tamże, ks. VI, roz. III, s. 309.
49
Por. tamże, ks. XI, roz. III, s. 589.
50
Por. Św. Franciszek Salezy, Filotea…, dz. cyt., cz. IV, roz. XII, s. 269.
51
Por. tamże, cz. IV, roz. XIII, s. 271.
52
Tamże, cz. I, roz. XVI, s. 54-55.
53
Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. I, roz. I, s. 38.
54
Św. Franciszek Salezy, Filotea…, dz. cyt., cz. V, roz. X, s. 300.
43
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Dla Franciszka Salezego ciało było sprzymierzeńcem i narzędziem
niezbędnym do integralnego rozwoju całego człowieka w celu osiągnięcia
pełni człowieczeństwa. Dlatego Święty niejednokrotnie mówił o pięknie
i godności ludzkiego ciała. Podkreślał piękno kobiety43, „wdzięk urody”44,
a także piękno kobiecych ozdób45.
Dla Franciszka całe stworzenie było piękne. Dostrzegał on zarówno
piękno duchowe-wewnętrzne46, jak i piękno świata ﬁzycznego47. Mówił
o pięknie architektury48, kwiatów49, przyrody50, ale także o pięknie świata
i pięknie mijającego dnia51.
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Mówił także o pięknie prawdy55, dobra56, rozumu57, cnót58 oraz prawd
wiary59. Biskup Genewy nie miał jednak wątpliwości, że najpiękniejszy
i nieskończenie piękny jest Bóg60.
„Boże, nie wiem, czy powinienem więcej kochać Twe nieskończone
piękno, które ta Boża dobroć każe mi miłować, czy dobroć Bożą,
która nakazuje mi kochać nieskończoną Twą piękność!”61.

Franciszek wskazywał także na szczęście zbawionych, którzy będą
cieszyć się nieskończonym pięknem Stwórcy:
„dusze błogosławionych będą ogarnięte dwojakim zachwytem
– zachwytem nad nieskończoną pięknością, którą będą oglądały,
i zachwytem nad nieprzebytą otchłanią, która w tejże piękności
jeszcze pozostaje do oglądania”62.

Dobro i piękno stworzenia były fundamentalne dla koncepcji świata
Świętego Sabaudczyka. Były one źródłem jego optymizmu i radości. Jednak korzystanie z dobrego i pięknego świata wymaga od człowieka dokonywania wyborów. Dlatego Franciszek tak mocno podkreślał wagę ludzkiej wolności. Zagadnienie to było kluczowe dla jego wizji osoby ludzkiej
oraz jej celu ostatecznego. Kwestia wolności i predestynacji były przecież
źródłem głębokiego kryzysu duchowego Franciszka, co tłumaczy jego żywe
zainteresowanie tymi zagadnieniami.
Franciszek Salezy był przekonany, że Bóg od początku zaplanował
człowieka, jako istotę w pełni wolną:
„Bóg chciał stworzyć tak aniołów, jak i ludzi z wolną wolą, wolnych
prawdziwą wolnością, aby mogli wybierać dobro i zło”63.
Por. Św. Franciszek Salezy, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. II, roz. XIV, s. 140.
Por. tamże, ks. IV, roz. VI, s. 235.
57
Por. tamże, ks. XI, roz. VII, s. 602.
58
Por. tamże, ks. XI, roz. XIV, s. 628.
59
Por. tamże, ks. XI, roz. XV, s. 630.
60
Por. tamże, ks. VI, roz. VII, s. 322; por. także tamże, ks. I, roz. I, s. 38; ks. III, roz. XII, s. 203; ks. III, roz. XV, s.
212; ks. XI, roz. XV, s. 631.
61
Tamże, ks. XII, roz. I, s. 518.
62
Tamże, ks. III, roz. XV, s. 212.
63
Tamże, ks. II, roz. IV, s. 108.
55
56
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„„Ta najwyższa mądrość postanowiła tak połączyć tę pierwotną
miłość z wolą swych stworzeń, by miłość nie gwałciła woli, lecz żeby
jej zostawiła wolność”65.

Nawet grzech pierworodny nie pozbawił człowieka wolności:
„Było przede wszystkim wolą Bożą, by nawet po upadku Adama
wszyscy ludzie zostali zbawieni (1Tm 2,4), lecz to zbawienie mieli
osiągnąć w sposób wolny i za pomocą środków odpowiadających
właściwościom ich natury obdarzonej wolną wolą”66.

Wprawdzie ludzka wola jest osłabiona grzechem67, człowiek może
jednak przyjąć lub odrzucić Boga68, a nawet zdolny jest do otwartego buntu
wobec swego Stwórcy69. Franciszek Salezy nie miał jednak wątpliwości, że
najlepszym sposobem korzystania z wolności jest realizacja woli Bożej:
„nasza wolna wola nigdy nie jest tak wolna, jak wtedy, gdy staje się
niewolnicą woli Bożej. Nigdy nie jest tak bardzo niewolnicą, jak
wtedy, gdy służy własnej woli. (…) Mamy wolność czynienia dobrze i źle, ale wybierać zło, to nie używać wolności, ale nadużywać
wolności. Wyrzeknijmy się tej nieszczęsnej wolności i na zawsze
poddajmy miłości Bożej swoją wolną wolę”70.

Człowiek popełniając grzech nadużywa wolności71, tamując jej
zdolność do wybierania dobra72. Jednak nawet po popełnieniu przez
64
Por. Św. Franciszek Salezy, Filotea…, dz. cyt., cz. I, roz. XVII, s. 56-58; por. także tamże, cz. I,
roz. XVIII, s. 60; cz. III, roz. XI, s. 158; cz. III, roz. XXIII, s. 192; tenże, Traktat…
Traktat , dz. cyt., ks. VIII,
roz. XIV, s. 451.
65
Por. tamże, ks. II, roz. IV, s. 108.
66
Tamże, ks. III, roz. V, s. 185.
67
Por. tamże, ks. I, roz. XVII, s. 87.
67
Por. tamże, ks. II, roz. XII, s. 131nn.
69
Por. tamże, ks. IV, roz. III, s. 227; ks. IV, roz. IV, s. 229.
70
Tamże, ks. XII, roz. X, s. 682.
71
Por. tamże, ks. II, roz. XI, s. 129.
72
Por. tamże, ks. IV, roz. II, s. 223.
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Człowiek jest więc w pełni autonomiczny i nawet miłość Stwórcy
nie odbiera wolności człowiekowi, który dokonuje wyborów zależnie od
swojej woli64.
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człowieka grzechu Bóg szanuje ludzką wolność i nie wymusza wyboru dobra:
„łaska bynajmniej nie gwałci ani nie zmusza naszej wolnej woli.
(…) wola ludzka pozostaje zupełnie swobodna i wolna od wszelkiego przymusu i konieczności. Łaska (…) w niczym nie narusza
wolności naszej woli”73.

Człowiek może zezwolić na święte natchnienia albo je odrzucić74
– „Miłość pozostawia nam zupełną wolność”75.
Piękny i wolny człowiek stał w centrum zainteresowań św. Franciszka Salezego. Jego koncepcje naukowe, a przede wszystkim jego
działalność apostolska, miały na celu pomoc człowiekowi w stawaniu się
coraz piękniejszym i bardziej wolnym. Piękniejszym, tzn. coraz bardziej
podobnym do Boga, na obraz którego został stworzony. Bardziej wolnym,
tzn. coraz doskonalej realizującym Bożą wolę. W tym właśnie Franciszek
dostrzegał niezwykłe wyniesienie człowieka i jego godność. Dzięki łasce
Bożej człowiek, stając się niejako Imago Dei zyskiwał najwyższą godność
– boskość. Bóg „zstąpił z tronu swego niepojętego majestatu i – jeśli tak
można rzec – unicestwił się, by zbliżyć się do ludzkości (Flp 2,7), napełnić
nas swym Bóstwem, obdarzyć dobrocią, podnieść ku wielkości, nadać
nam swój Boski byt dzieci Bożych”76. Franciszek Salezy był świadomy,
że nikt nie rodzi się jako „piękny człowiek”. Niezmiernie charakterystyczny dla Biskupa Genewy był optymizm i wiara w ludzkie dobro i możliwość zmiany sposobu życia i myślenia człowieka. W pełni zgadzał się
z humanistyczną maksymą Erazma z Rotterdamu Homines non nascuntur
sed ﬁnguntur77, dlatego tak wiele wysiłku wkładał w formowanie człowieka
wierząc, że każdy może z czasem stać się „pięknym człowiekiem”.
Święty Sabaudczyk zawsze szanował godność i wolność drugiego
człowieka:
„brzydził się tymi, którzy mieli ducha autorytaryzmu, którzy
chcieli, aby względem nich być posłusznym za wszelką cenę
Tamże, ks. II, roz. XII, s. 132.
Por. tamże, ks. II, roz. XXI, s. 161.
75
Tamże, ks. IV, roz. III, s. 225.
76
Tamże, ks. X, roz. XVII, s. 572-573.
77
„ łowiekiem nie rodzimy się, ale stajemy” – Erazm z Rotterdamu zawarł tę sentencję
„Cz
w wydanym w roku 1529 dziele De pueris instituendis.
73
74
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trzega:

Franciszek, napominając jawi się jako ten, który radzi, asystuje, os„Chociaż często ucieka się do trybu rozkazującego, w rzeczywistości
chodzi o rady, którym często towarzyszy tryb przypuszczający:
«jeśli możecie to zrobić, róbcie więc». Czasem polecenie było
formułowane w postaci potwierdzenia jakiejś wartości: «Dobrze
byłoby», «będzie lepiej to, niż». W innym miejscu propozycja jest
w postaci pytania: «Chcecie robić jeszcze więcej?» W przypadku innych sytuacji, mawiał: «Jeśli tylko w was odczujecie», «gdy wam się
przydarzy, że». Czasem nalega, tak by być dobrze zrozumianym:
«Dopiero, co powiedziałem, że», «trzeba razem, by». Przed udzieleniem ważnej rady, zatrzymuje się na chwilę i przedkłada mały wstęp:
«Moja droga Filoteo, podczas gdy z wielkim uczuciem życzę Ci, abyś
wysłuchała mojej rady; w tym artykule jest właśnie zawarty jeden
z najpewniejszych środków, aby móc wzrastać duchowo»”79.

Uzupełnieniem humanistycznego obrazu myśli i działalności św.
Franciszka Salezego jest promocja nauki i poszerzania wiedzy o człowieku
i świecie. Biskup Genewy nie tylko dbał o wykształcenie kleru, by w ten
sposób wpływać na poziom religijny i kulturalny swych diecezjan.
Osobiście zabiegał też o kształcenie intelektualnych elit Sabaudii. Z tego
powodu w 1607 roku z przyjacielem Antonim Favre założył stowarzyszenie literatów i naukowców, idąc za wzorem akademii włoskich. Stowarzyszenie nazwał Akademią Florimontańską (L
( ’’Accademia Florimontana).
Celem tego stowarzyszenia było łączenie wiary i wiedzy, chodziło bowiem o wykorzystanie literatury w służbie wiary i pobożności. Akademia Florimontańska była rodzajem uniwersytetu ludowego, założonego,
aby promować permanentną formację dorosłych. Odbywały się tam
konferencje m.in. z dziedziny teologii, ﬁlozoﬁi, polityki, różnych gałęzi
78
J. P. Camus, L’Esprit
’’Esprit du bienheureux Franççois de Sales, cz. VII, roz. 11, cyt. za M. Wirth,
Franciszek Salezy jako wychowawca i pedagog
pedagog, „Seminare” 25(2008), s. 450.
79
M. Wirth, Franciszek Salezy jako wychowawca i pedagog
pedagog, art. cyt., s. 450.
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i którzy sprawiają wrażenie, że wszystko jest pod ich panowaniem.
«Ci ludzie – mawiał – którzy lubią, by ich się bano, boją się, by nie byli
kochani, ich właśnie obawia się najbardziej; inni właśnie obawiają
się tylko jego, a on natomiast obawia się wszystkich innych»”78.

Humanizm chrześcijański Franciszka Salezego

nauki i sztuki. Styl spotkań charakteryzuje dwumian ﬁori e frutti, łączenie
przyjemnego z pożytecznym. Niestety, ze względu na liczne obowiązki
Franciszka Salezego i wyjazd Antoniego Favre, Akademia Florimontańska
prowadziła swą działalność tylko kilka lat. Pomimo tego ideały wytyczone
przez Świętego przetrwały do dziś w działającym w Annecy Stowarzyszeniu Florimontańskim (L
( ’’Associazione Florimontana) założonym w 1851 roku
i Akademii Salezjańskiej (L
( ’’Accademia Salesiana) powstałej w 1878 roku80.
O znaczeniu, jakie przypisywał Franciszek wiedzy świadczy jego list do
Joanny de Chantal, w którym określił wiedzę jako „ósmy sakrament”81.
Św. Biskup Genewy był przekonany, że wiedzę należy wykorzystywać dla
dobra duchowego człowieka, by jednak mogła ona spełniać tę rolę należy ją
łączyć z pobożnością. W przeciwnym bowiem razie „wiedza bez pobożności
nadyma i wznieca pychę”82. Szacunek Franciszka do nauki nie miał jedynie
charakteru deklaratywnego. Praktyczność jego postawy ilustruje przypadek
ojca Baranzano. Ó
Ów barnabita bez zgody przełożonych opublikował dzieło,
w którym brał w obronę poglądy Kopernika i Galileusza. Franciszek Salezy
nie tylko interweniował u przełożonych, biorąc w obronę nieroztropnego zakonnika, ale także dał imprimatur drugiemu wydaniu jego książki wskazując,
jak wiara i wiedza mogą się uzupełniać83. Franciszek uważał, że tylko harmonijne współdziałanie wiedzy i wiary prowadzi do pełnej prawdy i służy
dobru człowieka. W tym względzie biskup Salezy cechuje się wyjątkową
postawą na tle swojej epoki.
W dobie kontrreformacji i ożywionych dyskusji światopoglądowych
nie przyłączył się on do grona zwolenników antagonizowania nauki i wiary.
Jego postawa wynikała z wizji świata, który w całości, w tym także człowiek,
jest dziełem Boga. Nie ma więc dla Franciszka Salezego sprzeczności
między prawdą objawioną i prawdą zdobytą na drodze naturalnego poznania84. W tej harmonijnej łączności Franciszek różni się zasadniczo od
nadchodzącego ducha Oświecenia, w którym rozdzielenie rzeczywistości
na res cogitans i res extensa prowadzi do desakralizacji świata ﬁzycznego
i przekonania, że jedynym źródłem prawdy jest ludzki rozum.
80
Por. J. Struś, Spiritualità
Spiritualit di San Francesco di Sales e i suoi riﬂessi su San Giovanni Bosco, Corso T2003,
Roma 1993-1994, s. 22; por. także L. Königbauer, L’umanesimo
’’umanesimo nella vita e nella dottrina S. Francesco
di Sales
Sales, w: San Francesco di Sales e i Salesiani di Don Bosco
Bosco, red. J. Picca, J. Struś, LAS, Roma 1986,
s. 52.
81
Por. J. Struś, Wartości humanistyczne … , art. cyt., s. 168, przypis nr 28.
82
Tamże, s. 168.
83
Por. tamże, s. 169.
84
Por. tamże.
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Prezentacja poglądów św. Franciszka Salezego uwidacznia, że
u podstaw wszystkich jego aktywności leżała zarówno myśl teologiczna,
jak i myśl ﬁlozoﬁczna, głęboko zakorzeniona w humanistycznym klimacie ówczesnej Italii. Franciszek Salezy potraﬁł twórczo i nierozdzielnie
połączyć oba te źródła, poszerzając humanizm Renesansu o wymiar duchowy. Dowartościowanie człowieka z jego godnością, wolnością i pięknem
w pełni potwierdza pozycję Świętego Sabaudczyka wśród humanistów
XVII wieku.
Franciszek Salezy nie tylko mówił i pisał o „pięknym człowieku”. On
się nim stał i cała jego działalność miała pomóc innym stać się „pięknymi”.
Franciszek był przekonany, że tylko integralny rozwój człowieka pozwala rozwinąć drzemiący w nim potencjał i przyczynić się do osiągnięcia
pełnej dojrzałości i szczęścia. Biskup Genewy, doceniając wartość wiedzy,
wolności i piękna obecnego w świecie, wskazywał na Boga, który jest ich
źródłem. Ponadto ukazywał Stwórcę, jako partnera człowieka, który jest
żywotnie zainteresowany i zaangażowany w rozwój człowieka. Taka wizja
relacji Bóg-człowiek była niezmiernie optymistyczna i napawała głęboką
nadzieją.
U ywając szkicu Leonarda da Vinci – Człowiek witruwiański,
Uż
ski jako
ski,
symbolu renesansowego piękna człowieka, można stwierdzić, że św. Franciszek Salezy poszerzył ten szkic o jeszcze jeden wymiar. Nadał mu głębi,
która przekracza piękno ludzkiej ﬁzyczności, wskazując na wewnętrzne
piękno człowieka z jego zmaganiem się z własną wolnością i wiarą. Franciszek wskazywał, że człowiek osiąga swój ideał nie przez upodobnienie się
do szkicu Leonarda, ale stając się Imago Dei.
Konsekwencją myśli św. Franciszka Salezego, wypływającej z dojrzałej wiary i ﬁlozoﬁi humanizmu, jest wielki szacunek dla człowieka,
głód poznawczy i wierność prawdzie oraz pragnienie harmonijnego rozwoju człowieka akceptującego swoje ograniczenia. Dzięki takiej koncepcji człowieka i świata oraz ich relacji do Boga, św. Franciszek Salezy, żyjąc
w epoce fanatyzmu i nieprzejednanych sporów prezentował niespotykany
umiar i łagodność. Integralne łączenie wiary i wiedzy, życia duchowego i świeckiego, wydaje się być największym wkładem Biskupa Genewy
w kształtowanie ducha własnej epoki. Jego zasługi w tym względzie są
szczególnie cenne w perspektywie zapoczątkowanych przez Kartezjusza
prądów oświeceniowych z radykalnym oddzieleniem wiary i rozumu.
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Zakończenie

ur. 30 V 1965,
salezjanin, doktor ﬁlozoﬁi,
absolwent Wydziału
Filozoﬁi Chrześcijańskiej
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
wykładowca
w Wyższym Seminarium Duchownym
Towarzystwa Salezjańskiego
w Lądzie nad Wartą.
Od roku 1997 – sekretarz
Zespołu Redakcyjnego, a od 2006 –
zastępca redaktora naczelnego rocznika
Seminare. Poszukiwania Naukowe.
Inicjator powołania do życia
Towarzystwa Naukowego
Franciszka Salezego
oraz sekretarz Zarządu TNFS.
Od roku 2008 – członek Senatu UKSW.
W roku 2004 doktoryzował się
na podstawie pracy
Stanowisko Hansa Jonasa
wobec problemu psychoﬁzycznego
zycznego,
powstałej pod kierunkiem
ks. dr. hab. Zbigniewa Łepki,
i objął stanowisko adiunkta
przy Katedrze
Kulturowych Zachowań Przystosowawczych
w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW.
Jego zainteresowania ﬁlozoﬁczne
skupiają się
wokół zagadnień związanych
z antropologią środowiskową,
a szczególnie
ekologią kulturową
Juliana Haynesa Stewarda.

www.ieib.edu.pl

ryszard.sadowski@ieib.edu.pl

ks. dr Ryszard Sadowski

