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Wojciech Chudy jako jeden z  przedstawicieli personalizmu (etycznego 
i  chrześcijańskiego) jest zaliczany do lubelskiej szkoły filozoficznej1. Choć 
posiadał wykształcenie filozoficzne2, w  jego dorobku naukowym znajdują się 
również prace poświęcone antropologii pedagogicznej. Jego biografia oraz 
praca naukowa świadczą o tym, że filozofia i pedagogika obierają ten sam przed-
miot badań, jakim jest rozwój człowieka. Wojciech Chudy urodził się 8 grudnia 
1947 roku w  Dąbrowie k. Wielunia, zmarł 15 marca 2007 roku w  Lublinie3. 
Był filozofem, etykiem, publicystą, współzałożycielem Instytutu Jana Pawła II 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Pomimo choroby, która spo-
wodowała, że od dzieciństwa poruszał się na wózku4, prężnie działał na polu 
naukowym, dydaktycznym i społecznym. W latach 1977−1980 był doktoran-
tem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W  1980 roku uzyskał stopień 
doktora na podstawie rozprawy zatytułowanej: Refleksja „in actu exercito” i jej 
funkcja w  poznaniu metafizykalnym. W  1983 roku przebywał na Uniwersy-
tecie Alberta-Ludwiga we Fryburgu, jako stypendysta Gemeinschaft zur For-
derung von Studienaufenthalten Polnischer Studenten in der Bundesrepublik 
Deutschland (GFPS). W latach 1990−1991 w ramach stypendium Katolischer 
Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) prowadził prace naukowo-badawcze 
na Uniwersytecie w Osnabrück oraz uczęszczał na seminaria prof. Heriberta 
Boedera. W 1994 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego w filozofii na pod-
stawie rozprawy: Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. Filozofia refleksji 

1. K.M. Wolsza, Ideał filozofii mądrościowej w lubelskiej szkole filozoficznej [w:] Figury i znaczenia mądro-
ści, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 88.

2. Por. L. Górska, Filozofia jako źródło inspiracji w badaniach pedagogicznych [w:] Personalistyczny wymiar 
filozofii wychowania, red. A. Szudra, K. Uzar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 114.

3. Dane biograficzne zostały zaczerpnięte z: „Ethos”, 2007, nr 79−80. Zob.: Biogram Wojciecha Chudego 
(1947−2007), ibidem.

4. Należy podkreślić, że W. Chudy do końca życia poruszał się na wózku. Jego namysł nad niepełnospraw-
nością był efektem nie tylko jego pracy naukowej, lecz również osobistego doświadczenia bycia osobą 
niepełnosprawną.
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i próby jej przezwyciężenia. 16 listopada 2004 roku zdobył tytuł profesora nauk 
humanistycznych.

W pracy naukowej Wojciech Chudy zajmował się metafizyką, epistemo-
logią oraz antropologią i aksjologią, po których pozostał bogaty zbiór książek 
i  artykułów. Szczególnie interesował się filozofią refleksji (która miała duży 
wpływ na jego rozumienie osoby i wychowania), filozofią kłamstwa, zagadnie-
niami z filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla oraz niepełnosprawnością 
i  filozofią wychowania, którą podjął po dwudziestu latach pracy na uczelni. 
Jego życiorys dydaktyczny obejmuje ponadto publikacje popularnonaukowe 
(dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego), komentarze do encyklik 
papieża Jana Pawła II, hasła encyklopedyczne, recenzje, wywiady i relacje z kon-
ferencji oraz felietony naukowe. Spuścizna profesora to również opracowania 
wykładów i seminariów dla studentów Instytutu Pedagogiki KUL, co oznacza, 
że osobiście łączył teorię z praktyką nauczyciela. Był kontynuatorem tradycji 
lubelskiej szkoły filozoficznej, którą starał się rozwijać. W  sumie w  wykazie 
bibliograficznym dorobku, który można odnaleźć w nr 79−80 „Ethosu” z roku 
2007, znajdują się 334 jego publikacje.

Filozofia Wojciecha Chudego, która stała się inspiracją badawczą dla niniej-
szego studium, ma złożony i wielowarstwowy charakter, a jej elementy wzajem-
nie się uzupełniają. Swój początek bierze w  metafizyce i  przez teorię pozna-
nia ewoluuje w  kierunku antropologii personalistycznej, która umożliwiła 
mu podjęcie dyskusji w obszarze filozofii wychowania. Drugi filar, na którym 
oparł swoje przemyślenia związane z wychowaniem, wiąże się z prowadzeniem 
przez niego wykładów i seminariów dla studentów Instytutu Pedagogiki KUL. 
Ponadto zajmował się antropologią filozoficzną o proweniencji personalistycz-
nej (szczególnie w formie wypracowanej przez Karola Wojtyłę) oraz antropolo-
gią pedagogiczną, która była uszczegółowieniem jego analizy dotyczącej kon-
dycji człowieka w świecie. Jako filozof nie zadowalał się jedynie antropologią, 
podkreślając całościowe ujęcie nauki, którą się zajmował, jednocześnie mając 
świadomość, cytując Arno Anzenbachera, że „w  każdym z  działów filozofii 
chodzi ostatecznie o człowieka”5. Stąd teza, że Wojciech Chudy interesował się 
człowiekiem i jego rozwojem od początku swojej kariery naukowej.

Wojciech Chudy podejmował zagadnienia etyki, nazwanej etyką persona-
listyczną (albo godnościową), na bazie której rozwijał etykę pedagogiczną. Jest 
ona nazywana „pedagogią godności, a godność jest jednocześnie podstawową 

5. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, 
s. 262.
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normą moralną, zasadą oraz normą wychowania”6. Tak rozumiana godność 
osoby w personalizmie Wojciecha Chudego stanowi kategorię centralną. Jest 
ona oparta na jego twórczości i adaptacji myśli ważnych przedstawicieli perso-
nalizmu, przede wszystkim Mieczysława Alberta Krąpca w zakresie ontologii 
i Karola Wojtyły w zakresie aksjologii. Twórczość naukowa profesora Chudego 
jest nie tylko syntezą myśli tych filozofów i teologów, lecz również oryginalnym 
namysłem nad rozwojem osoby ludzkiej. Co więcej, jego myśl nawiązuje do 
klasycznej koncepcji człowieka, zwłaszcza Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. 
Obok kwestii godności osoby charakterystyczne dla personalizmu Wojciecha 
Chudego jest podkreślenie roli prawdy w życiu osobowym człowieka, przede 
wszystkim w  aspekcie negatywnym: fałszu i  kłamstwa, jako przeciwieństwa 
prawdomówności. W swoich badaniach, ukierunkowanych na człowieka, od 
początku interesował się problematyką rozumu i  refleksji, w  czym również 
można dopatrywać się elementów pedagogicznych, gdyż troszczył się o to, by 
nie wpaść w  „pułapkę refleksji” (pułapkę subiektywizmu). Nowe spojrzenie 
Wojciecha Chudego na ontologię, antropologię i aksjologię miało duży wkład 
w nurt personalizmu etycznego oraz personalizmu w ogóle. Stanowi to istotne 
novum w naukowej debacie o filozofii wychowania.

W dorobku Wojciecha Chudego znajdują się nie tylko prace z dziedziny, 
którą uprawiał i rozwijał. Swoje rozważania kierował również do pedagogów. 
Pedagogiczne aspekty jego personalizmu można rozpatrywać zarówno od 
strony formalnej, jak i  przedmiotowej. W  pierwszym przypadku głównym 
problemem był cel wychowania rozumiany jako odkrycie godności osobowej 
i umiejętność kierowania się nią w życiu codziennym oraz metody świadectwa 
i  informowania. Jego teleologia, choć bliska tradycji mądrościowej, charak-
terystycznej dla lubelskiej szkoły filozoficznej i  przez to traktowana ogólnie 
jako zdobycie mądrości, szczególnie podkreśla moment osobistego odkrycia 
prawdy o godności osobowej każdego człowieka. Cel ten jest uwarunkowany 
autodeterminacją, którą można tylko pokazać, ponieważ nikogo nie można 
nauczyć godnego postępowania. W  celu tym mieści się także kształtowanie 
rozumu i  sumienia, które są wstępnymi warunkami umożliwiającymi osiąg-
nięcia nadrzędnego celu wychowania. Metodą właściwą dla zdobycia godności 
(życie rozumiane jako trud i  wysiłek) jest w  pierwszym rzędzie świadectwo 
a  w  mniejszym stopniu informowanie. Najlepsze efekty osiąga wychowawca 
właśnie poprzez własne świadectwo. Sprawdza się tu starożytna maksyma, 
według której przykłady pociągają, natomiast słowa uczą.

6. W. Chudy, Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, oprac. A. Szudra, Towarzystwo Naukowe 
KUL, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 11−12.
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Do pedagogicznych aspektów personalizmu Wojciecha Chudego w ujęciu 
przedmiotowym zalicza się, między innymi takie wątki pedagogiczne, jak peda-
gogikę poznania intelektualnego, czy wychowanie do prawdy w aspekcie kłam-
stwa oraz samowychowanie. Jego szczególnym wkładem w naukę jest opraco-
wanie fenomenu filozofii kłamstwa. Składają się na nią trzy dzieła: Filozofia 
kłamstwa, Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Warszawa 
2003; Społeczeństwo zakłamane. Esej o  społeczeństwie i  kłamstwie, t.  1, War-
szawa 2007; Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, War-
szawa 2007 oraz liczne artykuły7. Ponieważ prace te przedstawiają dużą war-
tość, zwłaszcza dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli i innych osób odpo-
wiedzialnych za wychowanie nowego pokolenia, dlatego stanowią też istotny 
wkład w pedagogikę. Ponadto ważna jest tu tematyka samowychowania, w tak 
niewielkim stopniu analizowana dziś w literaturze naukowej8. Według Wojcie-
cha Chudego każde wychowanie jest samowychowaniem, dlatego zagadnienie 
to powinno być ważne dla każdego wychowawcy i nauczyciela współczesnej 
szkoły.

Wojciecha Chudego odczytanie personalizmu jest zatem pewną nowoś-
cią, która jak dotąd była obecna w  naukowym obiegu wybiórczo, dlatego 
jego bogata działalność naukowa wymaga dalszych badań i opracowań, które 
pozwoliłyby podkreślić jej wartości pedagogiczne. Dotychczas ukazała się 
jedna monografia w całości poświęcona wybranym aspektom filozofii Woj-
ciecha Chudego. Jest to praca Marty Filipowicz z 2013 roku pt.: Wychowanie 
do prawdy w ujęciu Wojciecha Chudego (1947−2007). Poza tym od 2004 roku 
ukazało się kilkadziesiąt artykułów9, które rozwijają jego filozofię, dotyczą 
7. Zob.: W. Chudy, Kłamstwo jako korupcja antropologiczna, „Ethos”, 1992, nr 1; Kłamstwo korupcją 

prawdy, człowieka i społeczeństwa, „Przegląd Powszechny”, 1990, nr 6; Kłamstwo społeczne i jego skutki 
[w:] Błąd antropologiczny, seria: „Zadania Współczesnej Metafizyki”, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, 
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003; Kłamstwo polityczne i jego skutki antropolo-
giczno-społeczne, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii”, 2004, nr 9; Zdrada słowa, „Ethos”, 
2004, nr 1−2; Sztuka a problem jej prawdomówności i kłamstwa, „Ethos”, 2000, nr 4.

8. Por. B. Śliwerski, Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2010, s. 7.

9. Na przykład P.K. Szałek, Kłamstwo też jest ciekawe, „Więź”, 2004, nr 12; P. Laufer, Kurs filozofii nie tylko 
dla taksówkarzy, „Przegląd Powszechny”, 2006, nr 3; C. Ritter, Prof. dr hab. Wojciech Chudy, „Sum-
marium”, 2007, R. 36; J. Wojtysiak, Świadek człowieczeństwa, „Znak”, 2007, nr 7/8; z. 2; M. Nowak, 
Między mądrością a czasowo uwarunkowaną wiedzą, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 36, 2008, z. 2; 
A. Rynio, Prof. dr hab. Wojciech Chudy: (8 grudnia 1947−15 marca 2007), „Roczniki Nauk Społecz-
nych”, t. 36, 2008, z. 2; C. Taracha, Kłamcy profesjonalni? – recenzja, „Roczniki Humanistyczne”, 
t. 56, 2008, z. 2; K. Uzar-Szcześniak, Fenomen nadziei w Wojciecha Chudego filozofii wychowania, 
„Roczniki Pedagogiczne”, t. 1, 2009; M. Błędzka, Wychowanie jako poszanowanie godności osoby, 
„Ethos”, 2010, nr 4; R. Piłat, Aktualność Hegla, „Ethos”, 2013, nr 1; P. Ślęczka, Prawda i godność 
osoby jako reguły wychowania: na marginesie etyki pedagogicznej Wojciecha Chudego, „Studia Salva-
toriana Polonica”, t. 8, 2014; S. Leszczyński, Człowiek wobec kłamstwa w technologii i technonauce, 
„Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3/2018; S. Leszczyński, Prawda człowieka i prawda o człowieku jako 
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jego życiorysu lub są recenzjami jego prac. W 2007 roku (po śmierci W. Chu-
dego) wyszedł specjalny numer kwartalnika „Ethos” w  całości poświęcony 
sylwetce i pracy naukowej tego wybitnego filozofa10. Niniejsza książka będzie 
obejmować wszystkie wskazane wyżej wątki filozofii Wojciecha  Chudego, 
choć z uwzględnieniem tylko niektórych ich aspektów. Dlatego monografia ta 
ma stanowić pierwsze szersze ujęcie pedagogii Wojciecha Chudego, w opar-
ciu o którą można stworzyć pedagogiczną teorię wychowania. Nowością tej 
pracy będzie zaprezentowanie jego oryginalnego dorobku oraz niektórych 
pedagogicznych aspektów jego personalizmu, zwłaszcza proponowanej przez 
niego koncepcji człowieka i wychowania. Ponadto nowością będzie również 
wskazanie praktycznych implikacji koncepcji tego filozofa dla wychowania. 
Jest to ważne zwłaszcza w dobie syntezy idei vita activa i vita contemplativa.

Współzależność pedagogiki i filozofii

Obserwowany od czasów oświecenia nieznany dotąd rozwój nauki dopro-
wadził do kilku ważnych zjawisk. Zgłębianiu wiedzy w obrębie poszczególnych 
dyscyplin towarzyszy coraz większa izolacja różnych gałęzi nauki, co utrud-
nia wzajemną współpracę i  twórczy dialog. Dlatego koniecznym warunkiem 
naukowego opisu rzeczywistości stały się badania interdyscyplinarne. Publika-
cja ta, łącząca w sobie nauki społeczne oraz humanistyczne, jest owocem takich 
właśnie badań i dotyczy pedagogiki oraz filozofii.

Szczególną rolę w rozwoju nauki odgrywa pedagogika, której tożsamość 
w dużym stopniu zależy od aktualnie panujących trendów, zmian społeczno-
-politycznych i kulturowych. Zwłaszcza dzisiaj, gdy została włączona w szeroki 
nurt nauk o wychowaniu, jej istoty szukać należy na styku różnych dyscyplin 
naukowych11. Pedagogika nie jest jednak tożsama z owymi naukami, ale czerpie 
z nich inspirację12. Kształtowanie się pedagogiki nie można zatem rozpatrywać 
bez odwołania do takich dziedzin wiedzy, jak filozofia, historia, psychologia, 
medycyna lub antropologia.

zadanie samowychowawcze, „Fides et Ratio”, 2015, nr 2; M. Łobacz, Profesor Wojciech Chudy – „wzór 
bohaterskiej fascynacji nauką”, nieoceniony mistrz i wychowawca [w:] W służbie nauki, wychowa-
nia i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, 
B. Borowska, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2015; T. Podlewski, Pokornie poszukiwał, odważnie 
głosił, „Niedziela”, 2017, nr 10.

10. Zob.: „Ethos”, 2007, op. cit.
11. Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej: ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Redak-

cja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 167.
12. Por. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, przekł. J. Kochanowicz, 

Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 189.
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Kolebką pedagogiki jest filozofia13. Poszczególne działy wiedzy filozoficz-
nej, jak np. filozofia wartości (wpływ na teleologię), epistemologia (wpływ na 
dydaktykę), etyka (wpływ na teorię wychowania moralnego), estetyka (roz-
wój teorii wychowania estetycznego), historia filozofii jako poważny impuls 
dla historii wychowania14 przyczyniły się do rozwoju pedagogiki. Ponieważ 
pedagogika ściśle łączy się z określoną wizją człowieka i  jego filozofią15, dla-
tego istotne jest, aby określić jej filozoficzne korzenie i poprzez to móc two-
rzyć teorię i praktykę wychowawczą. Co więcej, jak mówi Sławomir Sztobryn, 
„formułowanie jakiejkolwiek tezy o wychowaniu człowieka zawiera implicite 
określone założenia antropologiczne, na podstawie których wnioskujemy czy 
praktyka wychowania ma sens, cel, określone formy itp.”16. W ten sposób peda-
gogika wyrasta z filozofii17, której rozwój gwarantuje stworzenie podstaw do 
kształtowania określonej wizji osoby ludzkiej. Trawestując słowa Józefa Lipca, 
można powiedzieć, że nie tyle chodzi o możliwość rozwoju filozofii kosztem 
pedagogiki, ale o pytanie warunkujące wiedzę i przypuszczenia płynące z filo-
zofii, z których nie korzystała dotąd pedagogika18. Obok funkcji uprawomoc-
nienia twierdzeń i teorii pedagogicznych, jaką spełnia filozofia obecna w peda-
gogice, duże znaczenie odgrywa kontekst inspiracji polegający na stawianiu 
hipotezy lub idei wiodącej, która wypływa z filozofii19. Filozofia „określa w spo-
sób podstawowy specyfikę wiedzy pedagogicznej jako poznania opartego na 

13. Por. B. Śliwerski, Wprowadzenie do pedagogiki [w:] Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, red. 
B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 81.

14. Por. ibidem, s. 81.
15. „Do dzisiaj problemy wychowania – mimo wyodrębnienia się pedagogiki jako nauki szczegółowej 

o wychowaniu – są również problemami filozofii”. T. Hejnicka-Bezwińska, W poszukiwaniu tożsamości 
pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan), 
Wydawnictwa Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1989, s. 97. Badaczka zauważa również, że „(…) pytanie 
o związek filozofii z wychowaniem można rozumieć jako pytanie o: 1) filozofię i rezultaty filozofo-
wania odnoszące się do wychowania, czyli najważniejsze idee wychowania zawarte w tekstach twór-
ców systemów filozoficznych; 2) obecność filozofii i rolę filozofowania w pedagogice jako dyscyplinie 
naukowej, czyli związek filozofii z pedagogiką (i pedagogiki z filozofią); 3) subdyscyplinę pedago-
giczną nazwaną przez pedagogów filozofią wychowania. T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 357−358.

16. S. Sztobryn, Historyczny komponent filozofii wychowania. Znaczenie i konsekwencje, „Pedagogika Filo-
zoficzna on-line”, 2013/2014, s. 107.

17. Choć pedagogika wyrasta z filozofii, nie stanowi odpowiedzi na pytania, które zadała filozofia. Por. 
A. Folkierska, Pedagogika ogólna a filozofia wychowania [w:] Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie 
naukowym i dydaktycznym, red. T. Hejnicka-Bezwińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, Bydgoszcz 2011, s. 129.

18. Por. J. Lipiec, Filozofia i pedagogika [w:] Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. S. Palka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 13.

19. Por. A. Bronk, Pedagogika i filozofia: uwagi metafilozoficzne [w:] Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, 
red. P. Dehnel, P. Gutowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 
Wrocław 2005, s. 22.
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rozumieniu człowieka”20. Stara się zrozumieć jego istotę. Równolegle do inspi-
rującej roli, jaką odgrywa ona w niniejszej monografii, ma również swój udział 
w „doborze metod, czyli aparatury pojęciowej i reguł postępowania”21. Dlatego 
w  tym przypadku to pedagogika może się stać beneficjentem filozoficznych 
podstaw człowieka, czerpiąc z nich krytycznie dobrane i zinterpretowane tre-
ści. W tym kontekście Lech Witkowski, odwołując się do myśli Bogdana Sucho-
dolskiego i Sergiusza Hessena, zauważa, że analityczne spojrzenie na tradycję 
nauk o wychowaniu może być źródłem inspiracji i wskazówek, które implikują 
głębsze spotkanie filozofii z praktyką pedagogiczną22.

Powyższa teza ma swoje uzasadnienie historyczne. W dziejach myśli peda-
gogicznej można wyróżnić dwa nurty: filozoficzny i naukowy. Nurt filozoficzny 
wywodzi się wprost od refleksji filozofów, którzy podejmowali zagadnienia 
ontologiczne i  aksjologiczne. Natomiast drugi prąd, związany z  pedagogiką 
eksperymentalną, posiada swoje korzenie w  rozwoju nauk empirycznych. 
U  filozoficznych korzeni pedagogiki leżą: „myśl pedagogiczna Johna Locka; 
filozofia wychowania Jeana-Jacquesa Rousseau; filozofia wychowania Johanna 
Heinricha Pestalozziego; filozofia postępu Jeana Antoina Nicolasa Condorceta; 
pedagogika autonomii ludzkiej Immanuela Kanta; pedagogika woli Johanna 
Gottlieba Fichtego; filozofia wychowania Friedricha Daniela Ernsta Schle-
iermachera; dialektyczna filozofia wychowania Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla; pedagogika neohumanizmu Wilhelma Humboldta; filozofia pantei-
styczna Friedricha Wilhelma Augusta Frobla; filozoficzna pedagogika Johanna 
Friedricha Herbarta”23.

Obok filozoficznego nurtu rozwijała się pedagogika naukowa. Duże zasługi 
dla tej gałęzi mieli: Johann Herbart, Wilhelm Wundt i Granville Stanley Hall. 
20. W. Chudy, Pedagogia godności., op. cit., s. 21.
21. A. Bronk, op. cit., s. 23. W ujęciu A. Ryka filozofia ma wpływ na pedagogikę w zakresie epistemologii, 

aksjologii, antropologii i etyki: „Różne rozstrzygnięcia w zakresie epistemologii będą wpływać na kre-
owanie w pedagogice wielu rozwiązań metodologii badawczej. Rozmaite ujęcia i sposoby rozumienia 
świata będą wpływać na kreowanie takiej lub innej aksjologii pedagogicznej i teleologii wychowania. 
Z kolei różnorodne sposoby rozumienia człowieka będą kreować odmienne koncepcje antropologii 
w zakresie antropologii pedagogicznej. Różne sposoby rozumienia, czym jest etyka, deontologia – na 
poziomie filozoficznym ukażą wieloaspektową perspektywę kreowania etyki pedagogicznej, nauczy-
cielskiej czy w ogóle etyki szczegółowej”. A. Ryk, W poszukiwaniu pedagogicznego arche. Zarys syste-
mów pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 43. 
Również J. Gara zauważa, że „(…) kwestia celów (teleologia pedagogiczna), wartości (aksjologia peda-
gogiczna) i koncepcji człowieka (antropologia pedagogiczna) w ogóle implikuje filozoficzne problemy: 
realności, względności i racjonalności, które fundują określone – jakościowe i strategiczne – rozstrzyg-
nięcia obecne w pedagogice”. J. Gara, Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii 
wychowania, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009, s. 64.

22. Por. L. Witkowski, Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego, Wit-Graf, Kraków 2001, s. 15.
23. S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX w. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, 

„Strzelec”, Kielce 1998, s. 13−14. Zdaniem T. Hejnickiej-Bezwińskiej „największe znaczenie dla kreo-
wania współczesnych odmian myślenia o edukacji i dyskursów edukacyjnych miały i mają założenia 
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Ponadto wymienia się Auguste’a Comte’a, Johna Stuarta Milla i Herberta Spen-
cera (kolejno reprezentanci filozofii pozytywnej, etyki utylitaryzmu i organi-
cyzmu), którzy tworzyli klimat intelektualny swojej epoki24. Polska myśl peda-
gogiczna również wniosła znaczący wkład do światowej nauki, zwłaszcza za 
sprawą Jana Władysława Dawida, Kazimierza Twardowskiego, Władysława 
Heinricha czy Ludwika Jaxa-Bykowskiego, Józefy Joteyko i Marii Grzegorzew-
skiej25. W XX wieku pozytywistyczny model wiedzy i edukacji, w tym psycholo-
gizm i socjologizm pedagogiczny, w których dążono do unaukowienia pedago-
giki, został w dużej mierze przezwyciężony, do czego znacząco przyczyniły się 
między innymi nurty filozofii dialogu czy psychologii humanistycznej26.

Toteż od początku tworzenia się pedagogiki na jej kształt miały wpływ 
różne nurty filozoficzne, które w ciągu XX w. przybrały postać autonomicznych 
kierunków pedagogicznych, dlatego współcześnie przedmiot zainteresowania, 
kryterium rozwojowe lub historyczne to tylko niektóre spośród wielu form 
opisu pedagogiki jako nauki.

Różnorodność w tworzeniu naukowego opisu rzeczywistości pedagogicznej 
oddaje ponadto terminologia stosowana w badaniach nad współczesną peda-
gogiką. Bogusław Śliwerski, rozpatrując językowy wymiar nauk pedagogicz-
nych, doszukuje się w podejściu badaczy jej wielorakich określeń. Posługują się 
oni następującymi pojęciami: „paradygmat, szkoła naukowa – pedagogiczna; 
podejście retoryczne i socjologiczne; kierunek naukowy – pedagogiczny; ruch, 
prąd naukowy – pedagogiczny; doktryna naukowa – pedagogiczna; podejście 
teoretyczne – pedagogiczne; dyskurs pedagogiczny; ideologie polityczno-peda-
gogiczne; moda umysłowa – pedagogiczna; myśl pedagogiczna”27.

Podejmowany w  publikacji temat pedagogicznych aspektów filozofii 
wychowania Wojciecha Chudego odnosi się przede wszystkim do tych wątków, 
które wypływają z  jego koncepcji personalizmu etyczno-chrześcijańskiego. 
Interdyscyplinarność badań wynika więc z potrzeby ukazania pedagogicznych 
walorów filozofii Wojciecha Chudego i jest wynikiem ewolucji jego myśli.

nazywane: 1) założeniami naturalizmu filozoficznego; 2) założeniami idealizmu filozoficznego; 3) zało-
żeniami realizmu filozoficznego; 4) założeniami pragmatyzmu filozoficznego”. T. Hejnicka-Bezwińska, 
Pedagogika ogólna, op. cit., s. 355.

24. Por. ibidem, s. 18−28.
25. Por. ibidem, s. 21−22.
26. Pomimo to polski czytelnik dopiero w 2007 r. otrzymał tłumaczenie Pedagogiki ogólnej wywiedzionej 

z celu wychowania J.F. Herbarta. Jak pisze T. Stera, „Herbart jest znany, ale wciąż jednak nie poznany”. 
J.F. Herbart, Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, tłum. T. Stera, przedm. i oprac. 
D. Stępkowski, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

27. B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2009. Wymienione terminy stanowią zarazem tytuły kolejnych rozdziałów książki.
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Cel, przedmiot i metoda badań

W pedagogice wyróżnia się trzy kategorie celów. Do pierwszej należą cele 
poznawcze, czyli opis, wyjaśnianie, przewidywanie zjawisk pedagogicznych 
oraz dążenie do ich rozumienia i  interpretacji. Drugi podtyp, określany jako 
teoretyczny, dotyczy problemów teoretycznych, których efektem jest opracowa-
nie na przykład teoretycznego modelu zajęć. Trzeci zaś, praktyczny, skupia się 
na realizacji zadań praktycznych, i jest skierowany zwłaszcza do nauczycieli28.

Zasadniczym celem poznawczym planowanych badań jest poznanie 
i  wyodrębnienie oraz opis pedagogicznych aspektów personalizmu w  ujęciu 
Wojciecha Chudego. W  tym znajdują się takie cele szczegółowe, jak: pozna-
nie najważniejszych kategorii pojęciowych filozofii Wojciecha Chudego, ich 
zrozumienie i reinterpretacja dla potrzeb pedagogiki, a także wskazanie prak-
tycznych implikacji, jakie wynikają z nich dla wychowania. Dzięki odkrywa-
niu i  usystematyzowaniu prawidłowości oraz niezmienników procesu roz-
woju, wychowania, kształcenia i  samokształtowania człowieka ukazane będą 
implikacje reprezentowanego przez niego personalizmu dla pojmowania istoty 
i funkcji działalności wychowawczej.

Trzeba jednak dodać tu dwie uwagi. Po pierwsze personalizm Wojciecha 
Chudego nawiązujący zwłaszcza do dorobku Karola Wojtyły − Jana Pawła II 
oraz Mieczysława Krąpca, z uwagi na sposób charakterystyki osoby ludzkiej, 
można uznać za swoistą syntezę całego tego nurtu. Po drugie jego persona-
lizm ma wyraźne nachylenie etyczne, a przy tym pedagogiczne. Dlatego dąże-
nie do odsłonięcia i prezentacji pedagogicznych aspektów tego personalizmu, 
zwłaszcza zaś zaproponowanego przez Wojciecha Chudego rozumienia kla-
sycznej koncepcji wychowania, z uwzględnieniem jego oryginalnego wkładu 
w tę koncepcję wydaje się czymś oczywistym. Ponadto należy dodać, że jego 
wkład w pedagogikę nie polega wyłącznie na filozoficznym namyśle nad teo-
rią wychowania, lecz także obejmuje rozważania z  zakresu przedmiotowego 

28. S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2006, s. 20. Z kolei E. Babbie wyróżnia następujące cele w badaniach społecznych: eksplorację, 
opis i wyjaśnianie. „Z reguły badania eksploracyjne mają trzy cele: 1) zaspokojenie ciekawości badacza 
i jego pragnienia lepszego zrozumienia przedmiotu, 2) zbadanie możliwości podjęcia szerszych badań, 
3) wypracowanie metod, które zostaną użyte w dalszych badaniach”. (…). „Głównym celem wielu 
badań społecznych jest opis jakiejś sytuacji lub wydarzenia. Badacz obserwuje, a potem opisuje to, 
co zaobserwował”. (…). „Badania opisowe odpowiadają na pytania, co, kiedy, gdzie oraz jak, wyjaś-
niające natomiast – dlaczego. (…) Mimo że wyodrębnienie trzech celów badań jest użyteczne, warto 
podkreślić, iż większość badań zawiera elementy wszystkich trzech celów”. E. Babbie, Badania spo-
łeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Betkiewicz, 
A. Kloskowska-Dudzińska, M. Kowalski, M. Mozga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 
s. 111−113. W monografii istotną rolę odgrywa opis i wyjaśnianie. Eksplorację stanowiłyby tu badania 
wstępne, etap ich projektowania.
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– podmiotu, celu i  środków wychowania. Wydobycie tych różnych wątków 
pedagogicznych z  całego dorobku naukowego Wojciecha Chudego stanowi 
poważne naukowe wyzwanie. Wiąże się to z koniecznością przybliżenia wielu 
ważnych pojęć i problemów jego koncepcji. Cel ten można zrealizować poprzez 
zastosowane metody analizy tekstów źródłowych, bezpośrednio lub pośrednio 
dotyczących kwestii pedagogiki lub wychowania i ich interpretacji dla potrzeb 
tych analiz, które są istotne z punktu widzenia teorii wychowania.

Przedmiot badań pedagogiki implikuje istnienie reguł i zasad rządzących 
rozwojem człowieka, w  tym wychowaniem, kształceniem i  samokształtowa-
niem. Pedagogika zajmuje się badaniem tego, jak przebiegają te procesy, co je 
warunkuje i jakimi prawidłowościami należy kierować się, aby mówić o wycho-
waniu. Ponieważ wszelkie oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane jest 
na człowieka jako osobę, dlatego należy rozpatrywać jego rozwój w kontekście 
całego jego życia. Procesy wychowania obejmują dynamizm życia ludzkiego, 
który podlega rozwojowi w czasie. Pedagogika humanistyczna zakłada istnie-
nie wielorakich czynników, które należy brać pod uwagę, aby mówić o  pra-
wach rozwojowych. Zarówno wychowanie, kształcenie, jak i samokształtowa-
nie obejmuje różne i  konkretne sfery życia człowieka. Wychowanie dotyczy, 
między innymi moralności, estetyki i  zdrowia; kształcenie obejmuje procesy 
nauczania i  wychowania intelektualnego; samokształtowanie jest związane 
z samowychowaniem, samokształceniem, samodoskonaleniem i autokreacją29. 
Wszystkie sfery życia ludzkiego są jednocześnie przedmiotem badań filozofii 
wychowania, którą syntetyzuje Wojciech Chudy.

W personalizmie omawianego filozofia obecna jest oryginalna koncepcja 
wychowania, którą buduje on przede wszystkim w oparciu o myśl Mieczysława 
Krąpca i Karola Wojtyły30. Chodzi o odkrycie obecnych w tej koncepcji peda-
gogicznych aspektów dotyczących prawidłowości w  rozwoju i  wychowaniu 
człowieka, wynikających z realnej ontologii i aksjologii osoby ludzkiej oraz z jej 
odniesienia do transcendencji. Ponadto ważnym celem są również praktyczne 
wnioski dla wychowania, jakie można wyciągnąć analizując ten personalizm. 
Na podstawie Wojciecha Chudego personalistycznej filozofii wychowania 
można mówić o wskazaniach również dla praktyków, a więc dla nauczycieli, 
pedagogów, tutorów, animatorów, wychowawców i rodziców – wszystkich, któ-
rym zależy na rozwoju ich bliskich.

29. Por. S. Palka, Dziedzina i pogranicza poznania naukowego oraz badań w pedagogice [w:] Konceptua-
lizacje przedmiotu badań pedagogiki, red. K. Rubacha, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, 
s. 175.

30. Por. J. Gnitecki, Eksplikacja pojęcia przedmiot badań pedagogiki [w:] Konceptualizacje, s. 35, 40, 41, 
42.
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Na tej podstawie można stwierdzić, że Wojciecha Chudego filozofia wycho-
wania, obierająca formę personalizmu etycznego i chrześcijańskiego, zawiera 
w sobie aspekty pedagogiczne, które rozwijają namysł nad teorią wychowania 
w jej wymiarze praktycznym i teoretycznym.

Zastosowana tu metoda badań wynika ze specyfiki materialnego przed-
miotu badań i dotyczy dorobku naukowego jednej postaci. Na potrzeby niniej-
szej publikacji badania dotyczące dorobku naukowego Wojciecha Chudego 
prowadzone były w  oparciu o  zastany materiał źródłowy w  obrębie badań 
jakościowych, do których zalicza się interpretację tekstów. Analizą dokumen-
tów zajmuje się również hermeneutyka31. Obie te metody badawcze są przy-
datne w badaniu dorobku naukowego Wojciecha Chudego.

Monografia ta składa się z  trzech podstawowych rozdziałów: Perso-
nalistyczna koncepcja człowieka jako podmiotu wychowania; Wycho-
wanie osoby w  aspekcie podmiotowym; Wychowanie osoby w  aspekcie 
przedmiotowo-relacyjnym.

W  rozdziale pierwszym przedstawiono personalizm jako szczególnie 
ważny nurt filozoficzny w świetle innych rodzajów personalizmu mocno akcen-
towanych w XX w. W nim można wyróżnić odmiany teistyczne i ateistyczne. 
Koncepcja personalizmu, którą prezentuje Wojciech Chudy należy do nurtu 
chrześcijańskiego i opiera się, między innymi na filozofii Mieczysława Krąpca 
oraz Karola Wojtyły, ale wypływa również z  klasycznej koncepcji człowieka 
Arystotelesa, Boecjusza i Tomasza z Akwinu. Wojciech Chudy wyróżnia trzy 
odmiany personalizmu: metafizyczny, liberalistyczny i etyczny. Jego odmiana 
jest personalizmem etycznym i chrześcijańskim, w którym podkreśla się zna-
czenie i rolę osoby, a także jej relacje do osobowego Boga oraz moralny aspekt 
życia człowieka.

Kolejno analizie poddana została koncepcja osoby ludzkiej w ujęciu Woj-
ciecha Chudego. Aby mówić o wychowaniu i wychowanku, należy mieć spójną 
wizję tego, kim jest człowiek. W personalizmie profesora Chudego człowiek, 
jako osoba cechująca się przede wszystkim godnością osobową, znajduje się 
w centrum wychowania. Tu również ujawnia się nawiązanie do tradycji osoby 
jako bytu substancjalnego, ale zauważa się też odniesienia do aksjologii Karola 
Wojtyły − Jana Pawła II. Osoba, jako istota zanurzona w rzeczywistości aksjolo-
gicznej, jest powołana do wybierania wartości i opowiadania się za wartościami 
absolutnymi, przede wszystkim za prawdą. Obok wymiarów metafizycznego 
31. „Hermeneutyka jest teorią – sztuką rozumiejącego rozjaśniania egzystencji ludzkiej w świetle 

wykładni zobiektywizowanych ekspresji ludzkiej duchowości (tekstów kulturowych, symboli, form 
życia społecznego, działań) oraz sposobów bytowania jednostki w świecie wyrażonych w medium 
języka”. B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Wydawnictwo 
Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Warszawa 2011, s. 26.



Wstęp

22

i aksjologicznego Wojciech Chudy wyróżnia teologiczny wymiar osoby ludzkiej, 
twierdząc, że człowiek jest znakiem Boga i bez niego pozostaje istotą dla siebie 
niezrozumiałą. Wszystkie trzy wymiary równoważą się, tworząc podstawy do 
harmonijnego rozwoju człowieka. Wychowanie bez uwzględnienia choćby jed-
nego z nich traci na znaczeniu, a nawet przekształca się w pseudowychowanie.

Dopełnieniem powyższego zagadnienia jest opis podstawowych atrybutów 
życia człowieka, do których należą: rozumność, wolność, cielesność i godność. 
Są one człowiekowi dane, ale zarazem zadane. Odkrywając je w ciągu całego 
swojego życia, osoba ludzka doprowadza do ich aktualizacji i udoskonala na 
drodze samowychowania i pracy. Najważniejszym atrybutem życia ludzkiego 
jest godność osobowa rozumiana jako norma moralna, którą należy się kiero-
wać, aby prowadzić życie osobowe.

Atrybuty te stanowią o spotencjalizowaniu osoby, które sprawia, że czło-
wiek może się rozwijać, spełniać się w  życiu indywidualnym i  społecznym, 
które jest kulturą. Spotencjalizowanie osoby jest racją dla pedagogiki, bo uza-
sadnia, dlaczego każdy człowiek powinien brać czynny udział w wychowaniu 
siebie i innych. Bez tego niemożliwy jest osobowy wzrost i odkrycie godności .

W drugim rozdziale przedstawiono dynamizm życia człowieka, który jest 
skutkiem złożenia bytu ludzkiego z aktu i możności. Na osobę oddziałuje wiele 
czynników, mających swoje źródła w naturze ludzkiej oraz w życiu społecznym. 
Życie człowieka, który dąży do swojego zaktualizowania, rozwija się z równo-
czesnym uwzględnieniem wszystkich tych faktorów, ulega więc nieustannym 
zmianom. W swym wymiarze metafizycznym człowiek jest wciąż sobą, posiada 
określone imię, określoną cielesność i  niezbywalną godność. Niemniej czło-
wiek zarazem zmienia się. Doprowadza swoje akty do pełni, kształtując tym 
samym adekwatny do osobowego statusu profil swojej osobowości. Dlatego 
można mówić o  wychowaniu jako koniecznym warunku prawidłowego roz-
woju dynamicznego życia człowieka. Wychowanie to również nie może być 
tylko schematycznym oddziaływaniem, ponieważ sam rozwój człowieka oraz 
cele i środki wychowawcze powinny uwzględniać możliwość dostosowania się 
do konkretnego momentu aktualizacji człowieka32.

W  koncepcji personalizmu Wojciecha Chudego wychowanie człowieka 
polega na samowychowaniu. Oznacza to, że człowiek jako podmiot jest dla 
siebie również przedmiotem wychowania, ale wychowanie to dokonuje się 
z pomocą innych. Wychowanie jest tu rozumiane również jako przekaz war-
tości duchowych. Nie jest to możliwe wyłącznie na drodze poznania umysło-

32. W podobny sposób wychowanie ujmuje m.in. S. Kunowski − zob.: S. Kunowski, Podstawy współczes-
nej pedagogiki, red. R. Szpakowski, M.D. Śpiewakowska, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004, 
s. 252−253, a także J. Korczak, M. Montessori i E. Key.
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wego. Wychowanie poprzez dawanie przykładu wymaga kształtowania charak-
teru. W koncepcji Wojciecha Chudego jest to równoznaczne z unaocznianiem 
godności osobowej. Nikogo nie można nauczyć tego, jak „dobrze żyć i dobrze 
się mieć”33, ale można pokazać to poprzez własne postępowanie. Wychowanie 
innych opiera się przede wszystkim na postawie wychowawcy. Jeśli on będzie 
rozwijał swój charakter, wychowankowie będą mogli efektywnie kształtować 
swoje życie34.

Samowychowanie i  refleksja mogą stanowić ważne zagadnienie dla 
nauczycieli. To oni przede wszystkim powinni kierować się personalistyczną 
etyką wychowawczą, uświadamiając sobie swoje zdolności, możliwości, wiedzę 
i postawy. Wszyscy, którzy pełnią role społeczne, np. nauczyciele, psycholodzy, 
lekarze, prawnicy czy księża nie powinni stronić od refleksji nad swoim postę-
powaniem. Samowychowanie jest niezmiernie ważne w kontekście pedagogiki 
poznania intelektualnego, w praktyce oznaczającej choćby sokratejski dialog, 
naprowadzanie i  unaocznianie postaw, których w  inny sposób nie można 
przekazać.

Według koncepcji Wojciecha Chudego, celem wychowania rozumianego 
jako samowychowanie jest bycie człowiekiem mądrym. Mądrość polega tu 
nie tyle na zdobyciu wiedzy na temat sposobów ludzkiego bycia i  tego, jak 
coś powinno wyglądać. Mądrość nie jest tu utożsamiana tylko i  wyłącznie 
z „byciem dobrym”, z dobrym życiem i dobrym postępowaniem. Rzeczywista 
mądrość opiera się na „doświadczeniu i afirmacji godności osobowej”35. Nieła-
two jest osiągnąć ten cel, ale nie jest on niedostępny, jeśli tylko człowiek doko-
nuje afirmacji siebie i drugiego człowieka na drodze doświadczenia.

Podstawowe środki i metody wychowania, które są przedmiotem końco-
wych rozważań rozdziału drugiego, wykraczają poza informowanie o  dobru 
i  złu. Nie są rozumiane tylko jako uświadamianie i  stawianie rozumnych 
granic. Podstawowym środkiem wychowania w  omawianej koncepcji perso-
nalizmu chrześcijańskiego jest doświadczenie godności poprzez świadectwo 
wychowawcy. Jest to również podstawowe kryterium czynu i działań wszelkich 
oddziaływań pedagogicznych. Poprzez naprowadzanie na tę kategorię i atry-
but życia osobowego człowieka, wychowawca doprowadza wychowanka do 
sytuacji granicznej, za którą on sam może odkryć, jak stawać się człowiekiem 
mądrym.

33. Wykład W. Chudego (w archiwum autora).
34. Na taką rolę wychowawcy wskazuje m.in. J. Tarnowski. Zob.: B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty 

wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 78.
35. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 11.
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Niezwykle istotne zagadnienie podejmowane w pracy naukowej Wojciecha 
Chudego stanowi problematyka niepełnosprawności. Lubelski filozof, porusza-
jący się na wózku inwalidzkim, przedstawia personalistyczne podejście do osób 
niepełnosprawnych, poprzez sięganie do istoty osoby ludzkiej, czyli godności 
osobowej, która wykracza poza widoczne dysfunkcje natury prakseologiczno-
-epistemologicznej. Dzięki temu podejściu można mówić nie o osobach niepeł-
nosprawnych, co wskazywałoby na niepełnosprawność jako na najważniejszą 
cechę, która ich określa, lecz o osobach z niepełnosprawnością, jako coś bar-
dziej zewnętrznego, co nawet mimo głębokiej interioryzacji, może być rozu-
miane jako zaburzenie tylko określonych funkcji. Całościowe ujęcie proble-
matyki niepełnosprawności pozwala Wojciechowi Chudemu na wskazywanie 
i podkreślanie prawdy, że każdy człowiek posiada godność i może się nią kiero-
wać w swoim życiu. Co więcej, doświadczenie w różnym wymiarze cierpienia 
daje niepełnosprawnym możliwość wypracowania dojrzałej postawy i otwiera 
na perspektywę nadziei, która staje się czynnikiem wychowawczym. Rozwo-
jowa perspektywa personalistycznego podejścia do zagadnienia życia i  osób 
z niepełnosprawnością w kontekście wychowania pozwala nakreślić horyzont 
obszarów, które wymagają jeszcze głębszego zrozumienia godności osobowej.

Problem wychowania do wartości, prawdy i dobra otwiera rozdział trzeci. 
Odkrywanie i  unaocznianie godności osobowej wskazuje na świat wartości, 
który stawia przed człowiekiem określone zadanie do wykonania. Wychowanie 
siebie wymaga bowiem wychowania do wartości. W koncepcji profesora Chu-
dego istotną rolę odgrywa prawda. Dzięki rozumności człowiek doświadcza jej 
w dwóch wymiarach. Pierwszy to prawda człowieka związana z jego indywidu-
alnym światem i jednostkowym spełnianiem się. Prawda ta może być inna dla 
każdego, dotyka spontaniczności i  autentyczności. Drugi wymiar to wymiar 
prawdy o człowieku. Jest to prawda powszechna, dotyczy każdego i obejmuje 
takie sfery jak śmierć, dojrzewanie, zmienianie się, normy i  wartości. Życie 
zgodne z prawdą jest połączeniem tych dwóch wymiarów. Dzięki temu czło-
wiek integruje swoje osobowe akty i  spełnia się na miarę życia osobowego. 
Wychowanie do prawdy polega na ukazywaniu jej znaczenia w życiu wycho-
wanka, poprzez godne i przez to mądre postępowanie wychowawcy.

Zagadnieniem intensywnie zgłębianym przez Wojciecha Chudego był 
rewers prawdy (prawdomówności), czyli kłamstwo indywidualne i społeczne36. 
Każde przeciwstawianie się prawdomówności prowadzi do kłamstwa. Jedno-
znaczność ujęcia prawdomówności i  kłamstwa w  ujęciu tego badacza odsła-
nia nie tylko istotę życia autentycznego w społeczeństwie, lecz także ukazuje 
36. Zob.: W. Chudy, Kłamstwo (w filozofii) [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX, Towarzystwo Naukowe 

KUL, Lublin 2002, s. 178−181.



Pedagogiczne aspekty personalizmu Wojciecha Chudego

25

prawdę życia osobowego człowieka. Najwyższą formą kłamstwa jest jego zda-
niem autokłamstwo, ponieważ świadomie i najgłębiej dotyka kłamcę, a jedno-
cześnie wpływa na otoczenie. W tym kontekście dla pedagogiki istotne są dwie 
postawy: nie kłamać i nie dać się okłamać. W dobie braku szacunku dla prawdy 
i dla życia autentycznego zagadnienie kłamstwa nabiera szczególnego znacze-
nia, jeśli chodzi o istotę wychowania współczesnego człowieka.

Podobnie jest z  wychowaniem do dobra. Wojciech Chudy powołuje się 
na Mieczysława Krąpca, który opowiada się za klasyczną zasadą „czyń dobro”. 
W ujęciu koncepcji personalizmu Wojciecha Chudego czynienie dobra jest jed-
nym ze środków do osiągnięcia celu wychowania. Neguje on konkluzję Sokra-
tesa, że aby postępować dobrze, należy tylko wiedzieć, jak to robić. Zdaniem 
lubelskiego filozofa wiedza o dobru nie wystarcza do dobrego życia. O wiele 
ważniejsze jest życie zgodne z rzeczywistym dobrem, które człowiek poznaje na 
drodze doświadczenia. Wychowanie do dobra musi zatem zakładać, że wycho-
wawca będzie żył tą prawdą i będzie naprowadzał na nią swoich wychowanków. 
Nie bez znaczenia pozostaje również omówienie problematyki dobra wspól-
nego, która najgłębiej chyba odsłania wartość odpowiedzialności za prawdę, 
ponieważ dotyczy nie tylko jednostkowej osoby.

W kolejnym podrozdziale zaprezentowany będzie rozwój człowieka w rela-
cji z  innymi. Wychowywanie samego siebie nie odbywa bez pomocy innych. 
Samowychowanie również odbywa się w  relacji z  innymi, w  dialogu osobo-
wym. Personalizm zakłada, że osoba jest kimś, kto posiada swoją indywidualną 
tożsamość. Nie nabywa jej w relacjach z drugą osobą, jak twierdzi się w niektó-
rych odmianach filozofii dialogu, ale pomimo to dialog prowadzi do kształ-
towania siebie nawzajem dzięki przekazowi wartości. W tym sensie zarówno 
wychowawca, jak i wychowanek są dla siebie wzajemnie źródłem doświadczeń, 
które stają się częścią ich światopoglądu. Dzięki otwartości i bezinteresowności 
wszyscy uczestnicy dialogu wychowującego są gotowi do efektywnego współ-
działania na drodze ku afirmacji siebie i innych.

Ostatni rozdział monografii poświęcony jest wychowaniu do spotka-
nia z  transcendencją (Absolutem). Personalizm chrześcijański wysuwa tezę, 
że osoba pochodzi od Boga i  do Niego zmierza. Człowiek potrafi już teraz 
doświadczać życia rozumianego jako „uczestnik myśli Boga” (Jan Paweł  II). 
Dzięki autotranscendencji i  transcendencji swojego otoczenia człowiek prze-
kracza swoje uwarunkowania, jego życie staje się w pełni osobowe. Szczególne 
znaczenie według lubelskiego filozofa ma koncepcja wychowania do spotka-
nia z transcendencją. Dotyczy ona nie tylko osób, które odchodzą, lecz także 
ich bliskich. Wychowanie to polega na naprowadzaniu na fakt zbliżania się do 
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tego spotkania i przyjęciu go. Dopiero pełna akceptacja swojej śmierci i śmierci 
bliskiej osoby umożliwia osiągnięcie celu, jakim jest mądrość. Wychowanie to 
jest pełne nadziei i radości, sprzeciwia się rozumieniu śmierci jako końca ludz-
kiej egzystencji w ogóle. Wychowanie to jest możliwe dzięki przyjęciu postawy 
sérénité.

Problematyka odchodzenia i  umierania może inspirować zarówno filo-
zofów, którzy zajmują się tym w teorii, jak i praktyków, zwłaszcza psycholo-
gów, pedagogów i  nauczycieli, pracowników hospicjów i  szpitali. Zagadnie-
nie odchodzenia dotyczy zwłaszcza osób niepełnosprawnych i  chorych oraz 
wszystkich obarczonych jakimś cierpieniem. Spośród dwóch modeli niepełno-
sprawności, medycznego i  społecznego, za przedmiot swych rozważań Woj-
ciech Chudy obierał model społeczny, ale budował też nowe, personalistyczne 
podejście. Ukazywał wartość i znaczenie niepełnosprawności nie jako problem 
marginalny, lecz jako przedmiot relacji międzyludzkich. Jednocześnie niepeł-
nosprawność została przedstawiona jako doświadczenie własnej osobowości 
przez osoby niepełnosprawne i osoby, które spotykają się z niepełnosprawnoś-
cią po raz pierwszy. Dlatego wychowanie do spotkania z transcendencją doty-
czy w praktyce każdego człowieka.



1.1. Wielość personalizmów a personalizm chrześcijański

Wśród najważniejszych problemów filozofii i nauk humanistycznych jest 
pytanie o to, kim jest człowiek1. Odpowiedzi na to pytanie udzielają różne nurty 
filozoficzne, ale uprzywilejowane miejsce zajmuje wśród nich personalizm – 
nurt o wielowiekowej tradycji. Personaliści, akcentując osobowy charakter bytu 
ludzkiego, w każdej epoce dopisują nową perspektywę widzenia człowieka, co 
świadczy o żywotności personalizmu. Jego współczesny rozwój jest nadzwyczaj 
intensywny. Świadczy o tym bogactwo jego odmian, które sięgają do różnych 
koncepcji filozoficznych i obfita literatura przedmiotu na ten temat2. Dlatego 
określenie, czym jest personalizm nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. 
Próba jego charakterystyki wymaga uwzględnienia zarówno tradycji filozoficz-
nej, jak i współczesnych dyskusji na temat osoby ludzkiej.

W rozwoju i popularyzacji personalizmu w XX wieku szczególną rolę ode-
grały koncepcje Emmanuela Mouniera i Jacquesa Maritaina. Pierwszy z nich 

1. Por. S. Kowalczyk, Personalizm − podstawy, idee, konsekwencje, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 9.
2. Na przykład S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2010; C.S. Bartnik, Personalizm, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008; B. Gacka, Personalizm amerykański, 
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996; T. Kobierzycki, Filozofia osobowości. Od antycznej teorii 
duszy do współczesnej teorii osoby, „Eneteia”, Warszawa 2001; M.A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Pol-
skie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005; W. Słomski, Duch personalizmu, Vizja Press&IT, 
Warszawa 2008. „W Polsce szczególnie widoczny jest wpływ personalizmu (chrześcijańskiego) dwóch 
ośrodków: niemieckiego, reprezentowanego m.in. przez takie postacie jak William Stern, Scheler, 
Romano Guardini i francuskiego, którego przedstawiciele to Etienne Gilson, Maritain, Mounier i Teil-
hard de Chardin. Personalizm francuski oddziałuje głównie na katolickie środowiska filozoficzne, 
a niemiecki personalizm na środowiska protestanckie”. T. Kobierzycki, op. cit., s. 261. Zob. też biblio-
grafię zagraniczną pod hasłem Personalizm w Encyklopedii Filozoficznej Stanford: www://plato.stan-
ford.edu/entries/personalism/#Rel, dostęp 10.03.2016 r. oraz pod tym samym hasłem w Internetowej 
Encyklopedii Filozofii: www.iep.utm.edu/personal/#H7, dostęp 10.03.2016 r. Zob. też publikacje fran-
cuskojęzyczne: www.personnalisme.org/publications.html, dostęp 10.03.2016 r. i hiszpańskojęzyczne: 
www.perso.wanadoo.es/personalismo/bibliografia.htm, dostęp 10.03.2016 r. Bibliografia encyklopedii 
włoskiej na temat personalizmu zawiera głównie publikacje francuskojęzyczne: www.treccani.it/encic-
lopedia/personalismo_(Enciclopedia_del_Novecento)/, dostęp. 10.03.2016 r.
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charakteryzuje personalizm jako „perspektywę, metodę i zobowiązanie”. Perso-
nalizm jest perspektywą, ponieważ „przeciwstawia realizm duchowy abstrak-
cyjnemu idealizmowi i materializmowi”3. Jest wysiłkiem, który dąży nieustan-
nie do uzyskania jedności podzielonej poprzez te jednostronne koncepcje4. Jest 
to metoda, gdyż „odrzuca metodę dedukcyjną oraz empiryzm ‹‹realistów››, 
(…) regułą działania człowieka zaś jest efekt zetknięcia się filozofii człowieka 
i  analizy okoliczności historycznych”5. Z  kolei jest to też zobowiązanie, bo 
„wymaga całkowitego i  warunkowego zaangażowania. Całkowitego, ponie-
waż tylko postawa, która wciela się w życie jest wartościowa, (…) natomiast 
warunkowego, gdyż „wewnętrzne skłócenie człowieka (…) doprowadza od 
czasu do czasu do zachwiania równowagi tworzonych przez niego cywilizacji”6. 
Personalizm ten posiada więc przede wszystkim charakter moralno-społeczny 
i antyindywidualistyczny7.

Na personalizm XX wieku istotny wpływ miała koncepcja humanizmu 
integralnego wspomnianego wyżej Jacquesa Maritaina. Zdaniem francuskiego 
filozofa humanizm ten „dystansuje się od humanizmu antropocentryczno-
-naturalistycznego, a bliski jest humanizmowi teocentrycznemu”8. Humanizm 
integralny w tym ujęciu cechuje szacunek dla rzeczywistych potrzeb integralnie 
pojętej osoby ludzkiej i jest rozumiany jako „dążenie do realizacji troski ewan-
gelicznej o człowieka oraz do ideału wspólnoty braterskiej oraz żąda poświęce-
nia dla (…) konkretnego dobra społeczności osób ludzkich wraz z postulatem 
wprowadzenia przyjaźni braterskiej w ład społeczny i w struktury życia wspól-
nego, za cenę trudnego wysiłku oraz pewnego ubóstwa”9.

Istnieje wiele definicji personalizmu. Na przykład według Ignacego Deca 
personalizm jest „współczesną doktryną, która podkreśla autonomiczną war-

3. E. Mounier, Co to jest personalizm oraz wybór innych prac, tłum. A. Krasiński, D. Eska, A. Turowiczowa, 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa 1960, s. 248.

4. Zob.: ibidem, s. 248.
5. Ibidem, s. 249.
6. Ibidem, s. 249.
7. Por. E. Mounier, op. cit., s. 66−67. I. Dec, Personalizm [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, red. 

A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 123. Antyindywidualizm 
jest „trwałym pierwiastkiem osoby”. I. Dec, op. cit., s. 123. Indywidualizm stanowi, że „jednostkę 
ludzką pojmuje się atomistycznie, jako byt realizujący się najpełniej w całkowitej lub pełnej izolacji 
od społeczności”. A.M. Wierzbicki, Indywidualizm[w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, red. 
A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 821.

8. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu, op. cit., s. 132. „Humanizm teocentryczny uznaje, że Bóg jest w cen-
trum człowieka, mieści w sobie chrześcijańską koncepcję człowieka grzesznika i odkupionego przez 
chrześcijańską koncepcję łaski i wolności (…). Humanizm antropocentryczny uważa, że człowiek sam 
jest w centrum siebie i wszystkiego. Zawiera w sobie naturalistyczną koncepcję człowieka i wolności”. 
J. Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, 
Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, Londyn 1960, s. 28.

9. J. Maritain, Humanizm integralny, op. cit., s. 13.
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tość człowieka jako osoby oraz uznaje osobę za naczelną kategorię poznaw-
czą, metafizyczną i aksjologiczną, a także jest prądem kulturowo-społecznym 
promującym działania wspierające integralny rozwój osoby ludzkiej, w którym 
wartości utylitarne podporządkowane są wartościom duchowym (osobowo-
-duchowym). Jako kierunek występuje w  filozofii, teologii, pedagogice, psy-
chologii, socjologii, naukach społecznych i humanistyce”10. W personalizmie 
osoba ludzka posiada status autonomiczny, w pewien sposób wyjątkowy: „jako 
zamknięta w sobie całość wyodrębniona w świecie przyrody i ludzkiej społecz-
ności, niepowtarzalna w aspekcie somatycznym oraz psychiczno-duchowym”11. 
Do najważniejszych cech personalizmu według Ignacego Deca należą uznanie, 
że osoba należy do najdoskonalszych bytów oraz, że jest bytem duchowym, 
którego doskonałość przejawia się w  zdolności do intelektualnego poznania, 
samookreślenia w aktach decyzyjnych, twórczego działania, moralnego, arty-
stycznego i religijnego. Tak pojęta osoba „(…) jest celem działań ze swej natury 
a właściwą przestrzenią rozwoju osoby są relacje społeczne z innymi osobami, 
w  tym także z  osobowym Bogiem”12. W  świetle tej definicji, każdy persona-
lizm stawia w centrum osobę, jako istotę doskonałą ze względu na możliwości 
intelektualne, takie jak poznanie samego siebie i otaczającego świata oraz dzia-
łalność twórczą. Osoba jest tu także rozumiana jako istota społeczna, której 
rozwój uzależniony jest od otoczenia społecznego oraz od Boga, co wskazuje 
na transcendentny wymiar życia ludzkiego.

Z kolei w ujęciu Stanisława Kowalczyka personalizm jest „nurtem filozo-
ficznym, kulturalno-aksjologicznym, społeczno-politycznym lub religijnym, 
który uznaje człowieka za osobę a  osobę za podmiot z  jego racjonalnością, 
odpowiedzialną wolnością, kreatywnością i  charakterem społecznym, lecz 
także wymiarem somatyczno-biologicznym oraz psychiczno-duchowym. Dla 
tego badacza personalizm jest humanizmem realistyczno-integralnym, odróż-
niającym się w sposób ewidentny od antropologii redukcyjnych: od fizykali-
zmu, biologizmu, koncepcji subiektywistyczno-idealistycznych i  koncepcji 
relacyjno-procesualnych”13. Stanisław Kowalczyk w  większym stopniu niż 
Ignacy Dec akcentuje, obok duchowego wymiaru osoby ludzkiej, także aspekt 
biologiczny i  psychiczny. Podkreślanie wielu cech osoby ludzkiej świadczy 
o dążeniu do jej całościowego zrozumienia zarówno od strony materialnej, jak 
i duchowej.

10. I. Dec, Personalizm, op. cit., s. 122.
11. S. Kowalczyk, Personalizm, op. cit., s. 17.
12. Ibidem, s. 123.
13. K. Guzowski, Stanisław Kowalczyk – personalizm realistyczno-dynamiczny [w:] S. Kowalczyk, Nurty 

personalizmu, op. cit., s. 236.
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Wojciech Chudy, charakteryzując personalizm, wychodzi od pojęcia osoby, 
jako centralnej kategorii tego nurtu, które nawiązywało do greckiej maski w tea-
trze starożytnym. Tak, jak maska skrywa prawdziwe oblicze człowieka, istota 
osoby również jest ukryta, ponieważ jej zewnętrzne przejawy czy cechy nie 
określają jej definitywnie14. Nie podając własnej definicji personalizmu lubelski 
filozof dokonuje jego charakterystyki. Po pierwsze personalizm przeciwstawia 
się indywidualizmowi i kolektywizmowi, bo osoba jest czymś więcej niż indy-
widuum i czymś więcej niż jednostką w społeczeństwie. Po drugie struktura 
osobowa człowieka wyraża „najdoskonalszy typ bytu stworzonego i  doczes-
nego”. Po trzecie struktura ta posiada charakter syntetyczny, który odznacza się 
takimi cechami, jak intelektualność czy wolność. Po czwarte bycie osobą ma 
wymiar aksjologiczny – osoba żyje w świecie wartości. Do cech osoby należą 
też: manifestacja poprzez działanie, które jest czynem (aktem świadomym 
i dobrowolnym)15 i jej otwartość na wspólnotę16.

Aczkolwiek istnieją różnice metodologiczne w dochodzeniu do rozumie-
nia osoby ludzkiej i określania jej istoty, czy mówi się o odmienności ich konse-
kwencji filozoficznych, to zdaniem Wojciecha Chudego wszystkie wymienione 
wyżej cechy można przypisać każdemu rodzajowi personalizmu. Stąd nawet 
pomimo różnic istnieje trwały rdzeń tego nurtu. Najważniejszym pojęciem jest 
tutaj osoba, której należy się szczególne miejsce w świecie ze względu na jej 
istotę, wyrażającą się w byciu kimś najdoskonalszym. Personalizm jako teoria 
filozoficzna nie jest tu tylko światopoglądem, ale ideą, która posiada swoje upra-
womocnienie w nauce i historii. Nie może być światopoglądem, gdyż znaczenie 
osoby ludzkiej nie jest uzależnione od pozycji społecznej, miejsca zamieszka-
nia i religii. Pozycja osoby jest ponad te uwarunkowania, ponieważ opiera się 
o logiczne uzasadnienia dotyczące wszystkich ludzi. Jest też nurtem zarówno 
historycznym, jak i  współczesnym, bo akcentuje osobowy status człowieka 
w każdej dziedzinie jego życia. Jako teoria filozoficzna posiada też swoje miejsce 
we współczesnych naukach szczegółowych, w których rozpatruje się problem 
człowieka. Określenie personalizmu proponowane przez Wojciecha Chudego 
nawiązuje do definicji Ignacego Deca, który podkreśla autonomiczną wartość 
osoby i  jej naczelne miejsce w  hierarchii bytów. Wojciech Chudy, podobnie 
jak Ignacy Dec, twierdzi, że życie człowieka jest oparte na wartościach, przede 
wszystkim duchowych. Z kolei w odwołaniu do Stanisława Kowalczyka pod-
kreśla, że personalizm odcina się od antropologii redukcjonistycznych. Za nim 
14. Por. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, Kwartalnik Filozoficzny”, 1998, t. XXVI, z. 3, 

s. 63−65.
15. Zdaniem W. Chudego czyn ludzki szczególnie akcentuje K. Wojtyła w dziele Osoba i czyn.
16. Z kolei na wspólnotę wskazuje E. Mounier (W. Chudy). Por. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich 

konsekwencje, op. cit., s. 66−67.
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akcentuje również nawiązanie do wymiaru wspólnotowego oraz do istotnych 
atrybutów osoby ludzkiej: intelektualność, wolność, otwartość na wspólnotę.
Zdaniem lubelskiego filozofa personalizm „ma trzy wymiary: wymiar teo-
logiczny, związany z  Osobami Boga, wymiar teologiczny i  filozoficzny zwią-
zany z aniołami (…) oraz wymiar osoby ludzkiej, czyli personalistyczny, który 
analizuje się w filozofii i teologii”17. W swoim ujęciu, w odróżnieniu od wyżej 
wymienionych koncepcji, akcentuje aspekt teologiczny w  rozumieniu osoby, 
o czym będzie jeszcze mowa.

Współczesny personalizm nie jest jednolitą filozofią, ale ma różne źródła 
i odmiany. Ich zestawienia dokonał już Wincenty Granat, który na podstawie 
literatury wyróżnia następujące typy: idealistyczny, panpsychistyczny, dua-
listyczny, krytyczny, monadystyczny, fenomenologiczny, panteistyczny, rela-
tywistyczny, absolutystyczny i  ateistyczny18. Natomiast Stanisław Kowalczyk 
wyróżnia 26 różnych typów personalizmu, opierając się na kryterium głów-
nego reprezentanta19. Z kolei Ignacy Dec odróżnia personalizm o profilu: egzy-
stencjalistycznym, fenomenologicznym, moralno-społecznym, tomistycznym 
i  przyrodniczym. Ponadto w  personalizmie tomistycznym wymienia perso-
nalizm o charakterze integralno-społecznym, personalizm metafizyczny Mie-
czysława Krąpca, personalizm Karola Wojtyły oraz personalizm o charakterze 
społecznym20.

Wojciech Chudy podkreśla, że obecne czasy cechuje duże zamieszanie 
w  filozofii i  teorii osoby; istnieją personaliści sensu stricto, których dorobek 
można z łatwością uznać za personalistyczny, natomiast są też tacy filozofowie, 
których poglądy są problematyczne w  tej kwestii21. Jego zdaniem można też 
mówić o szerokim i wąskim rozumieniu personalizmu. Można traktować ten 
nurt szeroko, nawiązując, np. do św. Augustyna i św. Tomasza, aż po Karola Woj-
tyłę – Jana Pawła II, jak czynią to, np. Stanisław Kowalczyk, Czesław S. Bartnik, 
Bogumił Gacka albo wąsko, rozpoczynając od czasów nowożytnych i nawiązu-
jąc do Immanuela Kanta, Fridericha Schleiermachera, który jako pierwszy użył 
pojęcia personalizm22, Johna Newmana w  Anglii czy Władimira Sołowjowa 

17. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, op. cit., s. 64.
18. W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 

1985, s. 76. W. Granat wymienia również inną kategoryzację personalizmów: metafizyczny, etyczny, 
społeczno-moralny, religijny, filozoficzny, teologiczny. Ibidem, s. 76.

19. Por. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu, op. cit.
20. Por. I. Dec, Typologia personalizmów [w:] Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka. Studia 

i rozprawy, red. P.S. Mazur, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 37, 46−51.
21. Por. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, op. cit., s. 65−66.
22. „Pierwszy raz słowa der Personalismus w pozytywnym znaczeniu użył w swych Dysputach Friedrich 

Daniel Schleiermacher w roku 1799, występując w obronie idei Boga osobowego przeciwko panteizo-
waniu Johanna Herdera”. C.S. Bartnik, Personalizm, op. cit., s. 117.
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i Nikołaja Bierdiajewa w Rosji. Personalizmem można nazwać namysł każdego 
filozofa w dziejach, który odwoływał się do kategorii człowieka-osoby, jednak 
jeśli odwołać się do różnych perspektyw patrzenia na osobę ludzką, można 
wyróżnić personalizm starożytny i  nowożytny. Podstawą odróżnienia perso-
nalizmu starożytnego i nowożytnego jest sposób zastosowania poszczególnych 
kryteriów bycia osobą. Zdaniem Bertholda Walda, o ile personalizm starożytny 
wychodzi od ontologii osoby ludzkiej, o tyle personalizm nowożytny analizuje 
człowieka w oparciu o jego doświadczenie samoświadomości23.

Traktowanie zbyt wielu filozofów jako personalistów, czy przypisywanie ich 
poglądom personalistycznego charakteru stwarza niebezpieczeństwo rozmycia 
się rozumienia tego nurtu. Wojciech Chudy zwraca uwagę, że prowadzi to do 
wypaczeń i zniekształceń w antropologii filozoficznej i  teologicznej. Dlatego, 
akcentując wspólne cechy personalizmu, proponuje, by wyróżnić trzy główne 
odmiany tego nurtu w tradycji myśli śródziemnomorskiej: metafizyczny, libe-
ralistyczny i etyczny.

Podstawą tego podziału jest obecność tych ujęć we współczesnej recepcji 
i literaturze filozoficznej, a także ich żywotność w kulturze. Aczkolwiek zazna-
czyły one już swoją obecność w  dziejach filozofii, to wciąż znajdują swoich 
kontynuatorów, którzy reinterpretują, przekształcają i  rozwijają poszczególne 
odmiany tego nurtu. O aktualności personalizmu świadczy także to, że nurt ten 
wciąż znajduje odbiorców i krytyków. Wojciech Chudy zastrzega, że podział 
personalizmu na odmianę metafizyczną, liberalistyczną i  etyczną nie istnieje 
w literaturze przedmiotu. Tym samym nie powiela przywoływanych tu wcześ-
niej typologii Granata24, Kowalczyka25 czy Deca26.

23. Por. B. Wald, Bycie człowiekiem jest byciem osobą. Kontekst chrześcijański i podstawy filozoficzne [w:] 
Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, op. cit., s. 18: „Jednakowoż określone filozoficz-
nie spojrzenie na osobę w starożytności i w czasach nowożytnych różni się już w zaczątku co do tego, 
w jaki sposób należy stosować poszczególne kryteria bycia osobą. Z punktu widzenia filozofii staro-
żytnej kryteria te nie wykluczają się wzajemnie, lecz wzajemnie się uzupełniają, ponieważ za punkt 
wyjścia dla refleksji przyjmuje się ontologiczne warunki umożliwiające ludzką osobowość, nie zaś bez-
pośrednio fenomenologiczne akty samoświadomości i uznania. Z perspektywy nowożytnej pewność, 
że samemu jest się osobą nie obejmuje natomiast pewności co do istnienia innych osób; pomiędzy per-
spektywami samoświadomości i uznania innych za osoby, względnie między stanowiskami pierwszej 
i drugiej osoby, brak jest zapośredniczenia, ponieważ perspektywy świadomości różnych podmiotów 
nie mogą zbiegać się w jednej świadomości. Ponadto, jeśli spojrzeć z obu perspektyw, rodzi się pytanie 
o tożsamość osoby poza konstytutywnymi aktami uznania i samorefleksji”.

24. W. Granat wyróżnia personalizm: idealistyczny, panpsychistyczny, dualistyczny, krytyczny, monady-
styczny, fenomenologiczny, panteistyczny, relatywistyczny, absolutystyczny i ateistyczny.

25. S. Kowalczyk wymienia 26 różnych typów personalizmu.
26. I. Dec dokonuje podziału personalizmu na: egzystencjalistyczny, fenomenologiczny, moralno-spo-

łeczny, tomistyczny i przyrodniczy. Ponadto w personalizmie tomistycznym wymienia personalizm 
o charakterze integralno-społecznym, personalizm metafizyczny M.A. Krąpca, personalizm K. Woj-
tyły oraz personalizm o charakterze społecznym.
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W  personalizmie metafizycznym27 osobę ludzką traktuje się jak byt opi-
sywany z zewnątrz, w oparciu o jakąś metafizykę. „Metafizyk analizuje osobę 
jako byt w  perspektywie: podmiot−przedmiot i  dane dotyczące jego własnej 
podmiotowości nie modyfikują definicji osoby będącej w tej relacji poznawczej 
przedmiotem jego analizy”28. W ujęciu tym akcent pada na stronę przedmio-
tową osoby. W świetle tego podejścia najważniejszą rolę odgrywa wartość, jaką 
jest godność osoby. Swoją godność i wartość osoba zawdzięcza podobieństwu 
do Boga, nie można zatem w pełni zrozumieć człowieka bez odniesienia do 
płaszczyzny teologicznej. Zdaniem Wojciecha Chudego odmiana metafizyczna 
stanowi podstawę do ujęć osoby od strony liberalistycznej i etycznej29. Warto 
przypomnieć, że koncepcja ta nawiązuje do definicji Boecjusza jako jednost-
kowej substancji natury rozumnej (rationalis naturae individua substantia). Za 
sprawą tej definicji osoby oraz związania problematyki osoby ludzkiej z proble-
mem Osób Boskich, ujęcie to stało się punktem odniesienia dla wielu później-
szych koncepcji, które składają się na współczesny obraz personalizmu meta-
fizycznego. Ta odmiana personalizmu proponuje integralne ujęcie osoby ludz-
kiej od strony antropologicznej (filozoficznej i teologicznej), czego przykładem 
są między innymi przywoływani już tu przedstawiciele tego nurtu.

Druga odmiana personalizmu, liberalistyczna30, daje się według Wojcie-
cha Chudego scharakteryzować w sześciu punktach. Po pierwsze najważniejszą 
wartością jest w nim wolność jednostki. Po drugie ujęcie to stoi a contrario do 
tezy o stałej naturze człowieka. Po trzecie podkreśla się wymiar dynamiczny 
człowieka (stawanie się osobą). Po czwarte akcentuje się otwartość osoby na 
społeczeństwo, co zbliża tę odmianę do filozofii dialogu lub do filozofii spot-
kania. Po piąte w nurcie tym osoby nie uważa się za podmiot dający się jedno-
znacznie określić, po szóste – filozoficzna antysystemowość tego personalizmu 
sprawia, że staje się on światopoglądem31. Poza tym uważa, że liberalistyczna 
odmiana personalizmu jest w obecnych czasach w naszej kulturze dominująca. 
Można z tego wyciągnąć wniosek, że w kulturze tej akcentuje się przede wszyst-
kim wartość wolności. Znacząca liczba myślicieli, których można zaliczyć do tej 
odmiany personalizmu, zdaniem Wojciecha Chudego, rodzi trudności w usta-
leniu, czym w rzeczywistości jest owa wolność. Dlatego tak rozumiany perso-

27. W. Chudy do przedstawicieli tego nurtu zalicza, m.in. Boecjusza, Tomasza z Akwinu, J. Maritaina, 
M.A. Krąpca. W. Granata, M. Gogacza, H. Seidla.

28. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, op. cit., s. 70.
29. Por. ibidem, s. 68−70.
30. W. Chudy do przedstawicieli tego nurtu zalicza następujących filozofów: E. Mounier, D. de Rouge-

mont, G. Marcel, P. Ricoeur, K. Rahner, F. Bőckle, J. Fuchs, B. Häring, B. Schȕller, J. Tischner, J. Turo-
wicz, A. Grzegorczyk, M. Przełęcki.

31. Por. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, op. cit., s. 73−75.
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nalizm należałoby nazwać raczej „libertarianistycznym”, właśnie ze względu na 
podkreślenie wolności osoby oraz ze względu na to, że odmiana ta nie zawsze 
łączy się z nurtem liberalistycznym w ujęciu filozoficzno-społecznym32.

Trzecia odmiana personalizmu – etyczna33, zdaniem Wojciecha Chudego, 
stworzona przez Karola Wojtyłę jest wynikiem syntezy metodologicznej filo-
zofii klasycznej z podejściem podmiotowym, zapoczątkowanym przez filozofię 
cogito Descartesa. Osoba ludzka jest tu analizowana w aspekcie ontycznym, ale 
również w  perspektywie świadomości (jaźni). Najważniejszą wartością w  tej 
odmianie personalizmu jest prawda, z którą wiąże się godność osobowa jako 
obiektywna wartość ontyczna, określająca „podmiotowość człowieka od strony 
metafizycznej”34. Osoba to ktoś „dany i zadany” sobie normatywnie z uwagi na 
swoją godność. Odkrycie prawdy o tej godności obliguje człowieka do postę-
powania moralnego, które jest z nią zgodne. Wówczas albo będzie w swoich 
czynach rozwijał swoje człowieczeństwo, potwierdzając swoją godność, albo 
będzie je niszczył poprzez negację tej wartości. Zdaniem Wojciecha Chudego 
personalizm etyczny spośród wszystkich pozostałych odmian personalizmu 
najbardziej podkreśla odpowiedzialność człowieka za siebie i za innych. Perso-
nalizm ten uważa za syntezę odmian metafizycznej i liberalistycznej i sam stara 
się go rozwijać. Dla tego ujęcia charakterystyczne jest to, że w  pełni ujmuje 
człowieka od strony jego bytowania, jak i od strony jego wymiaru subiektyw-
nego, wyjaśnianego na drodze doświadczenia. Ujęcie to afirmuje godność czło-
wieka i zabezpiecza go przed zniekształceniami w użyciu jego własnej wolno-
ści, ponieważ jego naturę ugruntowuje prawda o sobie samym35.

Podział personalizmu zaproponowany przez Wojciecha Chudego jest przej-
rzysty, ale nie rozłączny. Dzięki niemu można łatwiej poruszać się poznawczo 
po różnorodnym krajobrazie personalizmów współczesności. Choć nie jest on 
tak szczegółowy, jak propozycje Wincentego Granata i Stanisława Kowalczyka, 
to ujmuje najbardziej charakterystyczne składniki personalizmu i wskazuje na 
trzy zasadnicze cechy osoby w  personalizmie: wyróżniony sposób istnienia, 
wolność i godność. Typologia ta posiada swoją wewnętrzną logikę: historyczną 

32. Por. ibidem, s. 73.
33. Do tego nurtu W. Chudy zalicza K. Wojtyłę, T. Stycznia, A. Szostka, A. Rodzińskiego, M. Jaworskiego, 

A. Półtawskiego, R. Buttiglionego i C. Caffarrę. Według W. Chudego problematyczny status posiada 
filozofia R. Ingardena, która bliska była personalizmowi.

34. „Godność osobowa to wartość ontyczna, która określa podmiotowość człowieka od strony metafi-
zycznej”, W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, op. cit., s. 77. Poza tym rodzajem god-
ności, W. Chudy wymienia też godność osobowościową i osobistą. Por. W. Chudy, Godność człowieka 
wartością ontyczno-wychowawczą [w:] Ja-człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i miłosierdziu, red. 
M. Kalinowski, Wydawnictwo KUL, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Kraków−Lublin 
2004.

35. Por. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, op. cit., s. 77−81.
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i strukturalną. Historyczną, ponieważ również historiografia wyróżnia meta-
fizyczną, liberalistyczną i etyczną odmianę personalizmu, właśnie w tej kolej-
ności. Logika strukturalna oznacza, że odmiana metafizyczna, liberalistyczna 
i etyczna stanowią strukturę, na szczycie której znajduje się etyczne ujęcie per-
sonalizmu. Ponadto zaprezentowanie personalizmu etycznego jako ostatniego 
podkreśla jego wyróżnioną pozycję wśród pozostałych, przedstawionych tu 
odmian.

Ważną dystynkcją w obrębie personalizmów nie uwzględnioną w zapropo-
nowanych tu podziałach jest rozróżnienie odmiany personalizmu chrześcijań-
skiego (wertykalnego) i niechrześcijańskiego (horyzontalnego)36.

Personalizm chrześcijański należy do filozofii chrześcijańskiej. Już ogól-
nie rozumiany personalizm jest według Wojciecha Chudego „najważniejszym 
wyrazem filozofii chrześcijańskiej w XX w.”37. Z kolei zdaniem Jacquesa Mari-
taina filozofię tę wyróżnia wiara w łaskę. Ta ostatnia podnosi naturę człowieka 
do stanu nadprzyrodzonego i  jest również przyczyną poznania najwyższej 
prawdy. Poznanie to wymaga współpracy z  łaską i  polega na wewnętrznym 
wysiłku konfrontowania się z obiektywną rzeczywistością38. Natomiast dla Jana 
Pawła II główną cechą tej filozofii jest metafizyczne poznanie prawdy obiek-
tywnej39. Współczesna metafizyka charakteryzowana jest przez wątek persona-
listyczny40, dotyczy zatem Osób Boskich i osoby ludzkiej. Według Wincentego 
Granata do cech filozofii chrześcijańskiej należy rozpatrywanie problemów 
ludzkich w  oparciu o  Ewangelię, podkreślanie autoteleologii osoby ludzkiej 
i  jej wolności, zwracanie uwagi na jej powołanie doczesne i wieczne oraz na 
udział w Dobru absolutnym Osób Bożych; personalizm ten uznaje chrześcijań-
skie zasady wiary oraz zgodną z nimi filozofię człowieka41. Zdaniem Wojcie-
cha Chudego tak szerokie ramy filozofii chrześcijańskiej pozwalają objąć różne 

36. Por. I. Dec, Personalizm, op. cit., s. 122.
37. W. Chudy, Filozofia chrześcijańska – rozum i wiara [w:] Jan Paweł II. Fides et ratio. Tekst i komentarze, 

red. T. Styczeń, W. Chudy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 288. W. Chudy pisze: „Najważniejszym 
wyrazem filozofii chrześcijańskiej w XX wieku jest z pewnością personalizm, posiadający różne formy 
i odmiany (Maritain, D. von Hildebrand, M. Nèdoncelle, K. Wojtyła, T. Styczeń, A. Szostek, R. Butti-
glione, J. Seifert, J. Crosby i inni). Charakterystycznym dla współczesności jest wpływ heurystyczny 
i inspiracyjny filozofii chrześcijańskiej na kierunki filozofii, które nie zatraciły intencji maksymali-
stycznej swego celu, np. na egzystencjalizm, nurt hermeneutyczny, filozofię dialogu, antropologiczną 
filozofię kultury, filozofię dziejów”.

38. Por. J. Maritain, An Essay on Christian Philosophy, trans. E.H. Flannery, Philosophical Library, Nowy 
Jork 1955, s. 18.

39. Por. W. Chudy, Filozofia chrześcijańska – rozum i wiara, op. cit., s. 297, 298.
40. Por. ibidem, s. 299. „Wątek personalistyczny charakteryzuje w sposób stały współczesną metafizykę 

otwierającą się na nowe perspektywy filozofowania”.
41. Por. W. Granat, op. cit., s. 79. Personalizm chrześcijański „dopuszcza różnice zależne od dwu nurtów 

filozoficznych i teologicznych: platońsko-augustyńskiego, i tomistycznego, a także wpływu egzysten-
cjalizmu i współczesnej fenomenologii i teoretyków wartości”.
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formy i odmiany personalizmu. Personalizm chrześcijański nie jest więc jedno-
litym nurtem, ale jest otwarty na różne koncepcje i metody uprawiania filozofii.

Natomiast w  personalizmie horyzontalnym, który Ignacy Dec nazywa 
humanizmem, człowiek jest ujmowany jako element świata przyrody ożywio-
nej, jednak bez uwzględnienia jego pierwiastka duchowego42. Tymczasem to 
ten czynnik decyduje o  bytowaniu osobowym i  stanowi podstawę, na której 
opiera się wizja człowieka jako osoby. Istotna dla personalizmu chrześcijań-
skiego interpretacja osoby jako bytu powołanego do życia przez Boga jest 
w  tym nurcie odrzucana. Natomiast cechy wyróżniające człowieka, takie jak 
świadomość, wolność, praca, cielesność traktuje się w sposób naturalistyczny. 
Personalizm horyzontalny określa człowieka w  sposób jednostronny, nawet 
jeśli z jednej strony redukuje się go do zwierzęcia (np. w myśli Karla Marksa, 
Friedricha Engelsa, Sigmunda Freuda), a z drugiej nadaje się mu cechy boskie, 
jak w myśli Ludwiga Feurbacha, Friedricha Nietzschego, Jeana-Paula Sartre’a. 
Koncepcje wpisujące się w tak rozumiany humanizm roszczą sobie prawo do 
pełnej prawdy o bycie ludzkim. Jednocześnie opowiadają się za nowoczesnoś-
cią, wolnością od religii i od ideologii43.

Koncepcja Wojciecha Chudego jednoznacznie wpisuje się w nurt perso-
nalizmu chrześcijańskiego, a  konkretniej – etycznego44, podobnie jak to jest 
u Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia. Jednak nie określa on wprost swojej kon-
cepcji mianem personalizmu chrześcijańskiego, ale podaje jej ogólne cechy. Jego 
zdaniem personalizm ten cechuje afirmacja człowieka jako bytu, pozostającego 
w relacji osobowej do Boga. Relacja ta wyraża się zwłaszcza w postępowaniu 
moralnym zgodnym z godnością osobową człowieka. Głównymi cechami tego 
personalizmu są następujące wyznaczniki:

1.  Osoba jest najdoskonalszym typem bytu.
2.  Bóg jest bytem osobowym.
3.  Człowiek jako osoba transcenduje (przekracza) relację gatunek – jed-

nostka oraz społeczeństwo – jednostka.
4.  Człowieka nie można nigdy traktować przedmiotowo, ale zawsze „jako 

cel każdej aktywności”45.
W oparciu o te punkty i twórczość Wojciecha Chudego możliwa jest peł-

niejsza charakterystyka jego koncepcji personalizmu.
Twierdzenie, że osoba jest najdoskonalszym typem bytu oznacza, że wyróż-

nia się ona spośród całego świata przyrody ożywionej. Człowiek, należąc do 

42. Por. I. Dec, Personalizm, op. cit., s. 123.
43. Por. ibidem, s. 123.
44. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 34, przypis.
45. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, op. cit., s. 67.
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tego świata, jednocześnie go transcenduje, ponieważ posiada takie przymioty, 
których nie można spotkać w innych bytach. Charakteryzując osobę, stwier-
dza, że bycie nią to coś więcej niż bycie jednostką ludzką lub nawet członkiem 
społeczeństwa46. Najważniejszym kryterium wyróżniającym człowieka jest 
godność osobowa, której opis wymyka się nawet filozofii. Istotę tej godności 
mogą wyrazić dopiero teologia i religia, ponieważ „prawdę człowieka wyraża 
najpełniej jego podobieństwo do Boga poprzez godność”47. Godność człowieka 
zatem wynika z tego, że osoba ludzka jest obrazem osoby Boga48. Dlatego czło-
wiek przez to podobieństwo staje się najdoskonalszym typem bytu na ziemi.

Wojciech Chudy, odwołując się do chrześcijaństwa, stwierdza że Bóg jest 
osobą i że w dziejach istniał człowiek, który był Bogiem: „Chłopiec (Jezus Chry-
stus) (…) był przez cały czas Bogiem”49. Dzięki podobieństwu do Boga, każdy 
człowiek jest w stanie transcendować warunki, w których przyszło mu żyć, jest 
w stanie również wznieść się, w sensie moralnym, ponad swój gatunek. Można 
zatem mówić o  przekraczaniu czynników zewnętrznych oraz transcendencji 
własnej osoby. Człowiek, będąc zakorzeniony w społeczeństwie, transcenduje 
jego cele polityczne, gospodarcze i kulturowe50. W tej optyce człowiek i  jego 
dobro są ważniejsze od wszelkich, nawet doniosłych, lecz godzących w niego, 
planów, założeń i projektów społecznych. Każdy człowiek wywodzi się z jakiejś 
społeczności, posiada w  niej swoje korzenie. Dlatego jest odpowiedzialny za 
swoje otoczenie, ale również to otoczenie bierze odpowiedzialność za swojego 
członka, przede wszystkim w wymiarze jego godności.

Człowiek posiada zdolność autotranscendencji, czyli przekraczania relacji 
gatunek − jednostka. Szczególnym miejscem takiej transcendencji jest rodzina. 
W rodzinie człowiek może przekraczać siebie, otwierać się na innych, a także 
transcendować ku wartościom najwyższym51, ponieważ rodzina stanowi com-
munio personarum (wspólnotę osobową). Pierwszorzędną odpowiedzialnoś-
cią człowieka jest odpowiedzialność za wartości i pamięć o nich52. Już bowiem 

46. Por. W. Chudy, O osobie, która jest dzieckiem, „Ethos”, 1996, nr 33−34, s. 216.
47. Ibidem, s. 217.
48. Por. W. Chudy, Natura–człowiek−jego wartości, „Człowiek i Przyroda”, 1996, nr 4, s. 19.
49. W. Chudy, O osobie, która jest dzieckiem, op. cit., s. 224.
50. Por. W. Chudy, Personalistyczne określenie wychowania [w:] Filozofia i edukacja [Materiały z sympo-

zjum z cyklu „Przeszłość cywilizacji Zachodu” zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL], 
red. P. Jaroszyński et al., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2005, s. 87.

51. Por. W. Chudy, Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność, „Ethos”, 1994, nr 3, 
s. 144.

52. Por. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku [w:] Człowiek – wartości – sens. Studia z psy-
chologii egzystencjalnej (Logoteoria i nooteoria, Logoterapia i nooterapia), red. K. Popielski, Redakcja 
Wydawnictw KUL, Lublin 1996, s. 143.
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sama osoba ludzka stanowi szczególną wartość, ponieważ znajduje się w świe-
cie łaski i jest znakiem Boga w świecie53.

O  etyczności personalizmu omawianego filozofa świadczy jego odwo-
łanie do godności, rozumianej jako norma postępowania, za którą człowiek 
jest odpowiedzialny. Odsłonięcie godności człowieka, a więc poznanie prawdy 
o sobie, jest ostatnim słowem etyki54, bowiem godność stanowi o ostatecznej 
konstytucji człowieka, o jego ostatecznym horyzoncie moralnym55. Postępowa-
nie człowieka może doprowadzić go do potwierdzenia siebie albo do własnej 
degradacji moralnej. Tę drugą możliwość Tadeusz Styczeń nazywa „dekompo-
zycją spoistości swej osobowej struktury”56. W tym świetle degradacja moralna 
wprowadza nieład w porządku podstawowych cech człowieka. Tak więc w filo-
zofii personalizmu etycznego czyn dobry buduje człowieka, ponieważ skutki 
nieprzechodnie czynu kształtują jego osobowo-moralną konstytucję, prowa-
dząc go ku dobru. Z kolei czyn zły degraduje osobę, ponieważ doprowadza do 
moralnego zła. Prawdziwe dojrzewanie, stawanie się wymaga przestrzegania 
normy personalistycznej, której istotę wyraża wartość bezinteresowności czy-
nów wobec drugiego człowieka57. Czyny te, które składają się na postępowanie 
osoby, są wyrazem miłości. Zdaniem Karola Wojtyły ewangeliczne przykazanie 
miłości można utożsamiać z  normą personalistyczną, która głosi, że „osoba 
jest takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi 
miłość”58. Decydującym momentem jest tutaj odkrycie godności osobowej59. 
Jeśli więc godność wyznacza kryterium moralne, kryterium całego postępowa-
nia człowieka, to należy powiedzieć, że dla Wojciecha Chudego przestrzeganie 
normy personalistycznej jest gwarantem życia godnego, prawdziwego stawania 
się osobą i dojrzewania każdego człowieka.

Afirmacja osoby i godności osoby ludzkiej w personalizmie tego badacza 
dotyka fundamentalnych momentów życia człowieka, jego narodzin i śmierci, 
w tym bowiem upatruje on szczególnych aspektów doświadczania podmioto-
wości i godności ludzkiej. Podkreśla także równość godności dziecka z godnoś-
cią dorosłych, przez co zwraca uwagę na wychowawcze funkcje życia rodzin-

53. Por. ibidem, s. 144.
54. Por. K. Krajewski, Wprowadzenie [w:] T. Styczeń, Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, Towarzy-

stwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 13.
55. Por. W. Chudy, Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą, op. cit., s. 87.
56. T. Styczeń, Rozum i wiara wobec pytania: Kim jestem?, op. cit., s. 89.
57. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 43−44.
58. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Towa-

rzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 43.
59. Por. W. Chudy, Być a stawać się osobą, „Zeszyty Karmelitańskie”, 2004, nr 4, s. 33.
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nego. Skupia się także na wychowawczej pomocy prawdy i wolności w umiera-
niu60, co również odsłania personalistyczny wymiar osoby ludzkiej61.

W świetle personalizmu etycznego Wojciecha Chudego choroba i proces 
umierania człowieka stanowią kolejne przejawy bycia osobą. Godność oso-
bowa pozwala człowiekowi na wyjście poza biologiczne determinizmy umie-
rania i odnosi go do porządku moralnego. Wszystkie cechy określające osobę, 
jak rozumność, wolność czy cielesność w  rzeczywistości umierania tracą na 
znaczeniu. Nie zmienia się natomiast godność, która pozostaje taką samą war-
tością, jaką była w czasie życia człowieka. Dla uzasadnienia swej tezy filozof 
przypomina heglowską demaskację pozorów przez byt, które stają się przez to 
nieistotne, ponieważ najważniejsza staje się sama zmiana; byt żyje z różnicy62. 
W tej perspektywie można powiedzieć, że wszystkie pozory życia, jak kariera, 
cierpienia lub choroba są nieistotne, a główną rolę odgrywała i wciąż odgrywa 
zmiana, która nastąpi po śmierci. W gruncie rzeczy jest to więc optymistyczna 
wizja. Śmierć i umieranie są częścią życia, dlatego jeśli ważna jest śmierć, ważne 
jest też samo życie. Według lubelskiego filozofa życie łączy się z trudem i tylko 
przyjmując je, przyjmując wyzwania, przed którymi stajemy, stajemy się w pełni 
ludźmi, tzn. wzrastamy i bardziej świadomie odczuwamy sens naszego istnie-
nia. Tym samym pełne przyjęcie życia oznacza też pełne przyjęcie wyzwania 
śmierci. Życie „z całych sił” staje się przygotowaniem na ostateczność. Dlatego 
życie godne prowadzi do godnego umierania63.

Personalizm Wojciecha Chudego jest personalizmem etycznym i chrześ-
cijańskim. Podkreśla bowiem znaczenie i rolę osoby oraz jej relację do osobo-
wego Boga, a także moralny aspekt życia człowieka. Życie to powinno polegać 
na afirmacji każdej osoby ludzkiej. Wielość współczesnych odmian persona-
lizmu powoduje, że pojęcie osoby jest rozumiane niejednoznacznie, co może 
prowadzić do wysuwania takich wniosków na temat człowieka i  jego natury, 
które z teorią Wojciecha Chudego maja niewiele wspólnego. Dlatego konieczne 

60. Por. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją. U podstaw pedagogiki umierania, „Ethos”, 2007, nr 79−80, 
s. 35.

61. Dla W. Chudego życie dziecka posiada taką samą wartość, jak życie każdego innego człowieka, 
„ponieważ życie poczęte jest jedno, jest całością i zachowuje ciągłość od poczęcia aż do naturalnego 
kresu”. Podstawowym argumentem W. Chudego jest tu argument natury filozoficznej i jest on również 
argumentem W. Chudego przeciwko aborcji. W. Chudy, O osobie która jest dzieckiem, op. cit., s. 219.

62. „Ta wielka metafizyka [Hegla – przypis S.L.] dostarcza nauki człowiekowi umierającemu, w perspek-
tywie doczesności – każdemu człowiekowi. Wyraża prawdę egzystencjalno-bytową, że kariera, stop-
nie naukowe, walka o byt, miłości, rozczarowania i sukcesy, ale także cierpienia, brzydota starości lub 
choroby, zniechęcenie do trudu życia i męczącego otoczenia – to wszystko stanowi tylko Schein, pozór, 
w perspektywie śmierci tyle ważny, co zeschłe liście. W tej perspektywie liczy się tylko zmiana – i próg 
śmierci, który trzeba przekroczyć”. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 176.

63. Por. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 27−31.
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jest doprecyzowanie, jak postrzega on i rozumie osobę, aby na tej podstawie 
oprzeć koncepcję wychowania personalistycznego.

1.2. Rozumienie osoby ludzkiej

Centralną kategorią w filozofii Wojciecha Chudego jest pojęcie osoby ludz-
kiej. Elementy problematyki osoby pojawiły się już w myśli Arystotelesa, nato-
miast najstarsza definicja osoby pochodzi od Boecjusza, żyjącego na przełomie 
V i VI wieku. Wojciech Chudy nie tworzy osobnej definicji osoby ludzkiej, ale 
powołuje się na definicję Boecjańską. Jednak jest ona u niego tylko elementem 
składowym pełnego rozumienia tego, kim osoba jest. Filozof wymienia trzy 
wymiary osoby:

1. Wymiar bytu, analizowany przez metafizykę.
2. Wymiar wartości, podejmowany przez aksjologię.
3. Wymiar znaku Bożego, który rozpatruje się w płaszczyźnie teologicznej64.
W  charakterystyce wymiaru metafizycznego człowieka powołuje się na 

dzieło Stefana Swieżawskiego o filozofii Tomasza z Akwinu. Jednocześnie jest 
to nawiązanie do metafizyki Mieczysława Krąpca, który również opiera się na 
myśli Akwinaty. Metafizyka uznaje, iż „człowieka można opisać jako substantia, 
która jest trwałym bytem, i przez to nawet po śmierci zachowuje on w pewien 
sposób swoją tożsamość”65. Zdaniem Mieczysława Krąpca człowiek, poprzez 
to, że istnieje, nie jest ani tylko ciałem, ani tylko duszą. Dusza to „forma ciała, 
dzięki czemu stanowi jeden byt substancjalny, osoba zatem składa się i z duszy 
i z ciała”66; dusza jest formą substancjalną ciała, nadającą mu istnienie (teoria 
hylemorfizmu). Mieczysław Krąpiec uważa, że dusza jest niematerialna67, co 
jednak może nasuwać przypuszczenia, że to materia nadała sobie takie cechy, 
jak myślenie, wolność wyboru czy świadomość68.

Wojciech Chudy za Tomaszem z Akwinu doprecyzowuje relację duszy do 
ciała w  sposób następujący: „Jako substancja człowiek jest jednością mate-
rialno-duchową, jest jednością złożoną z ciała i duszy, w której dusza jest swo-
istą formą scalającą, doskonalącą i dopełniającą człowieka. Tą formą substan-
cjalną (…) jest intelekt ludzki, umysł, który przejawia się w człowieku jak gdyby 
w dwóch wersjach: w postaci rozumu i woli”69.
64. Por. W. Chudy, Prawa człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 141.
65. Ibidem, s. 141.
66. M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 1991, s. 137.
67. Por. ibidem, s. 146.
68. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu, op. cit., s. 210.
69. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 142.
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Klasyczna definicja osoby ludzkiej zaproponowana przez Boecjusza stwier-
dza, że jest ona „jednostkową substancją o  naturze racjonalnej” (rationalis 
naturae individua substantia)70. Na tę definicję składają się indywidualność 
(jednostkowość), substancjalność i rozumna natura.

Indywidualność osoby ludzkiej polega, między innymi na takim posiada-
niu samego siebie przez osobę, że może ona rozwijać się dzięki realizacji warto-
ści, które sama wybierze. Indywidualność oznacza, że człowiek bierze odpowie-
dzialność za tę realizację. Jednostkowa odpowiedzialność pociąga za sobą nie-
możliwość wymienialności jednej osoby na drugą, brak możliwości przekaza-
nia swoich uprawnień komuś innemu71. Jak argumentuje John F. Crosby, każdy 
byt, w tym byt ludzki „posiada pewne bycie sobą”, inaczej bowiem, gdyby był 
w całości „udzielalny” to nie byłby nawet bytem, lecz zniknąłby w jakiejś ogól-
nej idei. W każdej osobie występuje natomiast „pełnia własnej tożsamości”72. 
Jest to pewien paradoks. Osoba jako indywidualność, z jednej strony posiada 
autonomiczny status, który wyraża się w  jej tożsamości, ale z  drugiej strony 
człowiek zdaje sobie sprawę również ze swojej przynależności do społeczeń-
stwa. Jednak dzięki indywidualności każdy może spotkać się z  „tajemniczą 
konkretnością osoby ludzkiej” i zauważyć jej odrębność. Dzięki spotkaniu się 
z tą tajemnicą, którą jest druga osoba i z jej indywidualnością, wzrasta podziw 
i szacunek do niej, a tym samym potwierdza się moralna powinność jej afir-
macji. Indywidualność otwiera drogę do realizacji wspólnych wartości oraz 
możliwość życia wspólnotowego. Paradoks, w  którym osoba posiada pełną 
i odrębną tożsamość i jednocześnie jest członkiem społeczeństwa okazuje się 
być pozorny. Indywidualność osoby ludzkiej wynika nie z  faktu odrębności 
jednych osób od drugich, ale z tego, że jest ona przede wszystkim substancją.

Substancją w  znaczeniu metafizycznym jest „to, co posiada istnienie 
w sobie”73. Osoba jest więc kimś, dla kogo uzasadnieniem istnienia i tożsamości 
jest samo jej istnienie i pewna niezmienność. Tak rozumiana osoba jest pod-
miotem i urzeczywistnia się w podmiotowości. Zdaniem Johna F. Crosby’ego, 
chociaż osoba realizuje się w podmiotowości, to się w niej nie zamyka74. Osoby 
nie można do niej zredukować. Na podmiotowość w  tym przypadku skła-
dają się świadome bycie, przeżywanie i działanie. Zanim te przejawy istnienia 
70. W. Chudy, Personalistyczne określenie wychowania, op. cit., s. 87. Niekiedy używa się innej kolejności 

członów tej definicji. J.F. Crosby cytując Boecjusza podaje tę definicję następująco: „Persona est sub-
stantia individua naturae rationalis”. J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby, tłum. B. Majczyna, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2007, s. 35.

71. Por. J. Herbut, Osoba [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Towarzystwo Naukowe KUL, 
Lublin 1997, s. 417.

72. J.F. Crosby, op. cit., s. 59.
73. J. Herbut, Substancja[w:] Leksykon filozofii klasycznej, op. cit., s. 492.
74. Por. J.F. Crosby, op. cit., s. 145.
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zostaną urzeczywistnione w podmiotowości są już a priori treścią substancjal-
nego bycia osoby75. W tym świetle osoba ludzka istnieje niezależnie od swoich 
przejawów bycia: zdolności fizycznych czy umysłowych. Dzięki temu, że toż-
samość człowieka znajduje swoje potwierdzenie już w samym fakcie istnienia, 
wszelkie akty i działania ludzkie muszą być odnoszone do tego faktu. Z jednej 
strony oznacza to, że człowiek zasługuje na miano człowieka bez względu na 
to, jak się realizuje. Z drugiej strony nie można zanegować tożsamości osoby 
ludzkiej, bo należałoby podważyć sam fakt jego istnienia. Tożsamość ta wynika 
z  substancjalnego charakteru istnienia osoby76. Substancjalność wskazuje na 
względną trwałość i niezmienność. Wynika z tego, że człowiek jest osobą przez 
całe swoje życie. Status bytowy osoby ludzkiej nie ulega zmianie, jest czymś 
trwałym. Istnieje zatem w  człowieku pewien rdzeń tożsamości, na którym 
opiera się jego ludzka natura.

Osoba ludzka posiada swoją naturę, a więc coś, co jest jej określoną, cha-
rakterystyczną tylko dla niej istotą. Według Mieczysława Krąpca natura czło-
wieka (w ogólnym znaczeniu) to „profil osobowościowy człowieka, ukonsty-
tuowany w wyniku zhierarchizowanych aktów duchowych”77. Specyfiką życia 
osobowego jest posiadanie natury duchowej, ponieważ to dusza „organizuje 
materię i  konstytuuje gatunek poprzez organizację materii”. Prezentowana 
tutaj teoria hylemorfizmu w odniesieniu do natury ludzkiej zakłada, że dusza, 
która istnieje sama z siebie, jest źródłem działania człowieka. Chociaż musi on 
respektować prawa przyrody, bo cielesność ludzka uzależniona jest od czynni-
ków biologicznych, to jego „ja” wybiera sobie takie akty duchowe, jakie chce. 
Ciało potrzebne jest duszy, aby się wyrazić, ale człowiek jako podmiot przekra-
cza swoje duchowe akty i ich formę. W ten sposób tworzy się osobista natura 
człowieka. Natura ludzka traktowana jako istota, samo jądro osoby ludzkiej to 
jej człowieczeństwo, które odznacza się pewną stałością, czyli substancjalnoś-
cią78. Biorąc pod uwagę to, że osoba ludzka żyje przede wszystkim na sposób 
duchowy, nie można oderwać człowieka od duchowego wymiaru istnienia. 
Potwierdza to również fakt, że do najważniejszych władz duchowych należą 
rozum i wola. Zatem specyfiką natury osoby ludzkiej jest to, że potrafi ona two-
rzyć rzeczywistość na sposób duchowy, organizując i nadając znaczenie swoim 

75. Por. ibidem, s. 161.
76. Por. M.A. Krąpiec, Elementy filozofii poznania [w:] Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec, 

S. Kamiński, Z.J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 342. 
Dzięki temu można go karać i nagradzać za popełnione w przeszłości czyny.

77. M.A. Krąpiec, Człowiek – dramat natury i osoby [w:] Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 39.

78. Por. E. Cyrańska, Duchowa rzeczywistość czyniąca człowieka osobą [w:] Wychowanie personalistyczne, 
op. cit., s. 63.
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aktom dzięki rozumności i woli. Rozumność natury przejawia się w uzdolnie-
niach do intelektualnego poznawania rzeczywistości, do wyboru poznanych 
dóbr i do miłości79. Pociąga to za sobą pewien wysiłek. Wojciech Chudy, powo-
łując się na Stefana Swieżawskiego, wyróżnia dwa wektory działania według 
natury. Pierwszy polega na wykorzystaniu swoich danych natury: „rozumu, 
wolności, zdolności odczuwania zmysłowego, bycia społecznego, posiadania 
inklinacji ku przyjemności, dobru i szczęściu”. Drugi wektor oznacza, że czło-
wiek ma je nie tylko jako dane, ale i zadane. W tym znaczeniu działanie według 
natury ludzkiej polega nie tyle na przeżywaniu swoich danych naturalnych, lecz 
przede wszystkim na interpretacji tych danych jako pewne zadanie. Człowiek 
ma odkryć cel, ku któremu będzie dążył oraz ukierunkować swoje dyspozycje 
ku niemu80.

XX wiek przyniósł renesans myśli Boecjusza. Personaliści tego wieku uzu-
pełniają ją aspektem aksjologiczno-ontologicznym. Odwołując się do nich 
Wojciech Chudy wyróżnia w osobie jej drugi wymiar – wymiar aksjologiczny.

Wymiar aksjologiczny osoby ludzkiej naprowadza na pojęcie wartości. 
Według profesora Chudego „wyrażają one to, co cenne; jest to coś, co ludzie 
sobie cenią”. Po analizie różnic i podobieństw pomiędzy wartościami a potrze-
bami określa też wartość jako „to, co zaspokaja potrzeby”81. Pierwsze określe-
nie ukazuje dwa wymiary wartości. Pierwszy wymiar jest obiektywny, drugi 
subiektywny. Z  jednej strony wartości istnieją w  sposób przedmiotowy i  są 
przez to niezależne od człowieka, z drugiej strony człowiek potrafi tak zinter-
pretować daną wartość, aby dostosować się do jej prawdy. Pomimo że wartości 
nie są wytworem ludzkiego umysłu, człowiek może rozumnie przystosować się 
do ich realizacji. Konieczność realizacji wartości wynika z drugiej części defini-
cji. Zaspokajanie potrzeb może odbywać się właśnie dzięki wartościom, ponie-
waż stanowią one ich podstawę82. Zatem każdy człowiek żyje wartościami.

Wymiar aksjologiczny zakłada, że osoba jest przyporządkowana do war-
tości i nie może od nich uciec lub się ich zrzec. Nie można oderwać człowieka 
od realizowania jakichkolwiek wartości w życiu. Każdego dnia człowiek podej-
muje wiele decyzji, które polegają na opowiedzeniu się za lub przeciw danej 
wartości, i dlatego jest on za nie odpowiedzialny. Oznacza to, że wszelkie postę-
powanie ludzkie ma wymiar aksjologiczny. Biorąc pod uwagę kategorię czynu 
Karola Wojtyły, profesor Chudy twierdzi, że każde działanie, w tym zwłaszcza 
świadome działanie ukierunkowane na wartości, wpływa na człowieka. War-

79. Por. J. Herbut, Osoba, op. cit., s. 417.
80. Por. W. Chudy, Prawa człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 142.
81. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 47, 49.
82. Por. ibidem, s. 49.
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tości współtworzą go, budują jego człowieczeństwo i w  istotny sposób przy-
czyniają się do tworzenia kultury, która opiera się na prawdzie, dobru, pięknie 
i świętości83.

Tworzenie kultury opartej o te cztery wartości jest możliwe również dzięki 
temu, że człowiek potrafi odkrywać i  realizować zadania w zgodzie ze swoją 
naturą i  otaczającym ją światem. Lubelski filozof uważa, że pomiędzy istotą 
człowieka a naturą istnieje pewna zbieżność: „(…) zarówno istota człowieka, 
jak i natura w sensie przyrody noszą pewną obiektywność, coś, z czym trzeba 
się zmagać”84. Również Zofia Matulka twierdzi, że wartości cechuje obiektyw-
ność85. W tym kontekście człowiek i wartości, które są jego udziałem posiada 
pewne iunctim z przyrodą. Człowiek, odkrywając, że jego życie posiada obiek-
tywny, w jakiś sposób zewnętrzny od niego samego, sposób istnienia, zauważa 
podobieństwo swojej natury do otaczającego go świata przyrody. Jest to właśnie 
cecha przedmiotowości, coś, co nie jest tylko wytworem ludzkiego umysłu, ale 
istnieje poza nim. Tym samym pomiędzy człowiekiem a światem wartości ist-
nieje pewna ontologiczna odległość, która utrudnia wejście w ten świat. Tym 
bardziej trudne wydaje się być podporządkowywanie sobie pewnych warto-
ści. Dlatego zdaniem Wojciecha Chudego tylko właściwy stosunek człowieka 
do świata i do wartości pozwala mu realizować swoje człowieczeństwo. Jedną 
z dróg prowadzącą do tego jest odnalezienie obiektywnego sensu własnej natury 
i natury w sensie przyrody (ożywionej i nieożywionej). Oba znaczenia odnoszą 
się do przedmiotowości i realizmu, które są potrzebne do prawdziwego życia. 
W tym znaczeniu człowiek musi spotkać się z ową przedmiotowością w samym 
sobie, odnaleźć ją oraz dostrzec jej istotny wymiar w swoim otoczeniu. To zaś 
prowadzi go ku wysiłkowi, czyli pewnemu trudowi przekraczania rzeczywisto-
ści. Według profesora Chudego wartości stanowią pewne zadanie do wykona-
nia, są wyzwaniem. Obiektywny świat wartości niejako narzuca się człowie-
kowi, który przekształcając je, jednocześnie zmierza do pełni swego człowie-
czeństwa86. To stwierdzenie nawiązuje do myśli Mieczysława Krąpca. Człowiek 
rozwija się dzięki wartościom, jeśli wybiera je na drodze realistycznej. Warto-
ści nie istnieją same dla siebie. Służą człowiekowi i mają za zadanie prowadzić 
go ku coraz lepszemu przeżywaniu swojego człowieczeństwa. Nie odbywa się 
to jednak bez wysiłku. Prawdę, dobro i piękno człowiek musi zdobywać, aby 

83. Por. ibidem, s. 143.
84. W. Chudy, Natura–człowiek–jego wartości, op. cit., s. 24. Por. W. Chudy, Problem norm moralnych: 

obszar koniecznego konfliktu między filozofią a psychologią? [w:] Norma psychologiczna. Perspektywy 
spojrzeń, red. Z. Uchnast, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.

85. Por. Z. Matulka, Wartości u podstaw wychowania personalistycznego [w:] Wychowanie personali-
styczne, op. cit., s. 227.

86. Por. W. Chudy, Natura–człowiek–jego wartości, op. cit., s. 24.
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nabrały cech istotnych. Tylko to, co jest okupione realnym trudem, staje się dla 
człowieka ważne. Każdorazowo wartości konkretyzują się w ludzkim działaniu, 
co wynika z tego, że posiadają swój wymiar prakseologiczny. Bez nich niemoż-
liwe byłoby rozumne uczłowieczanie otaczającej człowieka rzeczywistości oraz 
kształtowanie samego siebie87. Mimo, że wartości cechują się obiektywnością, 
zarówno Wojciech Chudy, jak i  Mieczysław Krąpiec nie rozpatrują ich jako 
„tzw. bytów transcendentalnych jakościowo”, ale jako „przyporządkowane do 
osobowego samorealizowania się poprzez ludzkie akty decyzyjne”.

Obok wartości, które osoba odkrywa jako coś obiektywnego i naturalnego 
istnieją również wartości spoza natury, jak np. wartość świętości. Wojciech 
Chudy, nawiązując do pojęcia „sieci łaski” Johna Steinbecka, twierdzi, że wszy-
scy ludzie są w nią w pewien sposób zaplątani. Dotykają świętości i nadprzyro-
dzoności nie tylko w aspekcie dobra, ale i zła. Człowiek nie jest kimś, kto rea-
lizuje tylko postulat świętości, ale jest naznaczony też pewnym pierwiastkiem 
zła. Fascynacja złem, tak widoczna w  człowieku, nie przekreśla jednak tego, 
że pozostaje on w „sieci łaski”. Fakt otoczenia przez te wartości odnoszące się 
do kategorii świętości, oznacza że człowiek jest za nie odpowiedzialny, tzn., że 
może pójść za nimi albo z nimi walczyć88. To zaś jaką drogą wybierze zależy 
od jego postawy wobec świętości. Mieczysław Krąpiec podsumowując wysiłki 
współczesnych mu filozofów religii, wymienia dwie funkcje przeżyć i  aktów 
religijnych oraz świętości. Pierwsza to funkcja negatywna. Człowiek postrzega 
świętość i przeżycia religijne jako coś, co rzeczywiście jest doskonałe, a samego 
siebie traktuje w kategoriach niedoskonałości. Jego stosunek do świętości wiąże 
go z jego popędami, moralnym złem, wartościami czysto ziemskimi, i w jego 
oczach, wymagającymi odrzucenia. Dążenie do osiągnięcia świętości wymaga 
od niego pewnej stałości i czystości. Druga funkcja jest pozytywna. Dzięki niej 
człowiek kieruje się ku świętości, która go pociąga i fascynuje. Może dostrze-
gać w sobie zło, które trzeba od siebie odsunąć, ale skupia się przede wszyst-
kim na tym, co wzniosłe. Mieczysław Krąpiec w swoich rozważaniach doty-
czących świętości odwołuje się do nauki Tomasza z Akwinu. Podsumowując 
ogólny zarys antropologii Tomaszowej, a w niej rolę świętości, traktuje ją jako 
najwyższą aktualizację osoby ludzkiej. Proces uświęcania jest procesem spiry-
tualizacji człowieka, „czyli takiego rozwoju osoby ludzkiej, która będąc bytem 
materialno-duchowym coraz bardziej aktualizuje się i  uduchowia w  sensie 
ontycznym i w sensie moralnym” oraz na płaszczyźnie działania89.

87. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, Redakcja Wydawnictwo KUL, Lublin 1999, s. 137, 173−174.
88. Por. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 144.
89. Por. M.A. Krąpiec, Bardziej być: o ludzką kulturę życia, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji 

Narodowej, Lublin 2006, s. 147−148.
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Według Mieczysława Krąpca człowiek dochodzi do świętości w  trzech 
wymiarach: ontycznym, moralnym i  prakseologicznym. Brak możliwości 
oddzielenia świata wartości od życia człowieka sprawia, że świat ten wpływa na 
inne dziedziny bycia osobą. W ujęciu Wojciecha Chudego mowa tu o wymia-
rach metafizycznym, aksjologicznym i teologicznym. Warto zauważyć, że pro-
fesor Chudy pisze o świętości, odnosząc się do płaszczyzny aksjologicznej a nie 
teologicznej. Może to być dowód na to, że świętość nie jest czymś nieosiągal-
nym, i dotyczącym tylko Boga. Świętość to sprawa ludzka, którą człowiek musi 
podjąć i urzeczywistnić w swoim życiu osobowym i jednostkowym.

Skoro aksjologiczne uposażenie człowieka nie realizuje się bez udziału 
wymiaru metafizycznego, można powiedzieć, że odpowiedzialność za warto-
ści pociąga za sobą odpowiedzialność za osobę, a w ostateczności za własną 
egzystencję90. Z etymologicznego punktu widzenia odpowiedzialność to odpo-
wiedź, w  tym przypadku na pytania, które stawiają wartości prawdy, dobra, 
piękna i świętości. Odpowiedzialności nie da się pogodzić z biernością, czło-
wiek albo ją podejmuje, albo się jej przeciwstawia. Niemożność porzucenia 
czy zawieszenia tej sfery ludzkiej rzeczywistości wiąże człowieka swoją powin-
nością. Dlatego można sądzić, że odpowiedzialność rozciąga się na całe życie 
ludzkie, podobnie jak wolność czy godność. Wymiar aksjologiczny człowieka 
w jakimś stopniu jest wyrazem afirmacji tego nurtu filozoficznego, w którym 
w różnym natężeniu, wartości były przedmiotem analiz. Wśród reprezentan-
tów nurtu ukierunkowanego na wartości znajdują się, między innymi Max 
Scheler, Emmanuel Mounier, Karl Jaspers, Karol Wojtyła i Mieczysław Krąpiec, 
którzy niekiedy przeciwstawnie, ale zawsze opowiadali się za tą sferą człowieka. 
Natomiast Wojciech Chudy uważa, że aby nie doszło do absolutyzacji warto-
ści należy uwzględnić trzeci, i najważniejszy wymiar życia osobowego, jakim 
jest rzeczywistość teologiczna. O doniosłości tego aspektu świadczy fakt odwo-
łania do osobowego Boga, ujmowanego jako źródło oraz dopełnienie dwóch 
poprzednich sfer istnienia osoby ludzkiej.

Wymiar teologiczny życia osoby ludzkiej ukazuje, że osoba doświadcza 
swojej niepełności i niespełnienia. Człowiek jest bowiem nie tylko ciałem, ale 
dzięki swojemu duchowi jest podobny do Boga. Dlatego człowieka nie można 
traktować tylko jako byt, którego istotę określa substancja. Człowiek w wymia-
rze teologicznym jest nie tylko kimś statycznym. Żeby znaleźć pełnię i  sens 
życia, musi on przekraczać tę metafizyczną płaszczyznę, wyświadczając bez-
interesowne dobro drugiemu, co w chrześcijańskim sposobie istnienia należy 
do pryncypiów. Nie tylko duch, ale nawet ciało człowieka posiada w teologii 
90. Por. M. Nowak, Wychowanie do wolności i odpowiedzialności [w:] Wychowanie personalistyczne, op. 

cit., s. 350; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, op. cit., s. 116.
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swój wymiar transcendentny, gdyż jest on znakiem Boga. Dzięki temu wymiar 
teologiczny nie pomija żadnego aspektu ludzkiego istnienia i obejmuje całego 
człowieka91. Zdaniem filozofa istotą tego wymiaru jest to, że: „Wszyscy chyba 
odczuwamy niedosyt naszych potrzeb, naszej godności, naszej własnej war-
tości. (…). Przecież istotny wymiar naszego działania jako osób wyznaczają 
działania bezinteresowne (…). Te czyny (…) są czynami ściśle osobowymi, 
a jednocześnie oddającymi istotę życia chrześcijańskiego. Są to bowiem dzia-
łania tak bezinteresowne, jak bezinteresowne było szaleństwo Krzyża. Właśnie 
podstawowe znaczenie miłości ludzkiej bierze się z szaleństwa Krzyża, z miło-
ści Chrystusa. ‹‹Miłość jako Dar››. To jest centrum sensu tego wymiaru teo-
logicznego, o którym mówimy w odniesieniu do osoby ludzkiej”92. Przez ten 
wymiar człowiek jest, z jednej strony ciągle niezadowolony, wciąż pragnie „cze-
goś więcej”, poszukuje swojej ostatecznej zasady, z drugiej strony, właśnie dzięki 
swojemu niespełnieniu, wciąż dąży on do osiągnięcia swojego spełnienia. Woj-
ciech Chudy pisze również o relacji Boga do człowieka. Bóg daje siebie jako 
dar, czym potwierdza swoją tożsamość, człowiek zaś może ten dar przyjąć albo 
odrzucić. Zależy to przede wszystkim od wolności, którą posiada. Działając 
bezinteresownie napotyka wolność drugiej osoby. Spełnianie się zależy więc od 
tego, czy druga osoba przyjmie dar, bezinteresowne czyny darującego. Istotną 
rolę odgrywa więc wolność. Tylko nieprzymuszone działania zarówno ze strony 
darującego, jak i obdarowanego prowadzą do wspólnoty i jednocześnie do zro-
zumienia samego siebie: „Akt oddania się wolności w prawdzie jest aktem na 
miarę osobowej tożsamości człowieka”93. Ponadto filozof potwierdza tezę Jana 
Pawła II, że „człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa”, i tym 
samym opowiada się za chrześcijańską optyką opisu osoby ludzkiej.

Wymiar teologiczny i antropologiczny uzupełniają się wzajemnie, co pod-
kreśla również Mieczysław Krąpiec. Filozof ten nie widzi sprzeczności w jed-
noczesnym odczytywaniu rzeczywistości boskiej i  ludzkiej: „Teocentryzm 
i antropocentryzm są dwoma ekspresjami jednej rzeczywistości zharmonizo-
wanej w  działaniu natury ludzkiej. (…). „Chrześcijański humanizm wyrasta 
z  ujęcia bytu ludzkiego, z  koncepcji integralnego człowieczeństwa, przezwy-
cięża skrajne i – w  stosunku do realnego człowieka – abstrakcyjne postawy: 
tylko antropocentryczną lub tylko teocentryczną”94. Podstawą humanizmu 
chrześcijańskiego, który zawiera w sobie ogólnoludzkie walory jest, zdaniem 

91. Por. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 139−146.
92. Ibidem, s. 144.
93. W. Chudy, Prostowanie ścieżek [w:] Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach 

środowiska naukowego KUL, red. T. Styczeń, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, s. 185.
94. M.A. Krąpiec, Człowiek, kultura, uniwersytet, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s. 63, 67.
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Mieczysława Krąpca, stwórcze i  zbawcze działanie Boże95. Podobnie jak on, 
Wojciech Chudy, chociaż dokonuje rozróżnienia na wymiar metafizyczny, 
aksjologiczny i teologiczny istnienia osoby ludzkiej, widzi te wymiary w jednej 
koncepcji człowieczeństwa. Każdy z tych wymiarów jest aspektem integralnego 
spojrzenia na człowieka. Podobnie też pisze o pierwotnym i konstytutywnym 
dla istoty osoby ludzkiej działaniu Bożym. W tym znaczeniu osoba jest sobą 
i spełnia się jako osoba dzięki ofiarowywaniu się Boga i odpowiedzi człowieka 
na tę ofiarę. Na tym działaniu Boga opiera się humanizm chrześcijański. Jednak 
człowiek nie zatraca swojej tożsamości w Bogu, ponieważ cechuje go bytowa 
odrębność. Mieczysław Krąpiec wyraźnie zaznacza na czym polega charakter 
życia w duchu chrześcijaństwa. Jest to, z „jednej strony najbardziej bezpośred-
nia więź z Bogiem w uszczęśliwiającej wizji, będącej uczestnictwem w tryni-
tarnym życiu Boga, a  drugiej strony podkreślenie pełni osobowego rozwoju 
człowieka, trwającego zawsze indywidualnie ze swoją samoświadomością”96. 
Lubelski dominikanin łączy w tych słowach tradycję Akwinaty i współczesną 
naukę o  świadomości, dając tym samym wyraz możliwości pogodzenia obu 
tradycji. W podobny sposób relację osoby ludzkiej do Boga ujmuje Wojciech 
Chudy. Dzięki teologicznemu wymiarowi swojego istnienia, człowiek bierze 
udział w  życiu Boga, ale w  wymiarze metafizycznym pozostaje oddzielnym 
bytem, świadomym swojej tożsamości.

Na zależności pomiędzy teocentryzmem a  antropocentryzmem wskazy-
wał już wcześniej Jan Paweł  II w Dives in Misericordia: „Im bardziej posłan-
nictwo, jakie spełnia Kościół, jest skoncentrowane na człowieku, im bardziej 
jest, rzec można antropocentryczne, tym bardziej musi potwierdzać się i urze-
czywistniać teocentrycznie, to znaczy być skierowane w Jezusie Chrystusie ku 
Ojcu”97. Papież dodaje, że do Boga, który jest miłością, można dojść jedynie 
na drodze przemiany wewnętrznej w duchu takiej samej miłości do drugiego 
człowieka98. Chociaż teza, że droga do Boga prowadzi przez miłość do innych 
nie jest wprost podnoszona przez Wojciecha Chudego, to jednak całość jego 
koncepcji jest zgodna z przesłaniem Jana Pawła II, który wskazuje na bezinte-
resowne działanie, prowadzące do spełnienia człowieka. Biorąc to pod uwagę 
można zauważyć, że człowiek, przy wszystkich różnicach, posiada taką samą 
naturę (osobową), jak Bóg, którego celem jest zjednoczenie z  człowiekiem. 
Świadomość intencji Boga jeszcze bardziej akcentuje znaczenie teologicznego 
wymiaru istnienia osoby ludzkiej jako powołanej do życia w Bogu.
95. Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 410.
96. Ibidem, s. 419.
97. Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1996, s. 80−81.
98. Por. ibidem, s. 127−128.
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Istotnym dopełnieniem rozważań na temat osoby ludzkiej w  wymia-
rze teologicznym jest problematyka ciała. Wojciech Chudy, powołując się na 
dzieło Jana Pawła II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, twierdzi, że to ciało jest 
„wyrazem miłości jako daru”99. Wzajemna miłość wyraża się właśnie jako dar 
swojego ciała. Jeśli miłość jest najważniejszym sposobem wyrażania siebie jako 
osoby ludzkiej, to ciało staje się konstytutywnym i  najpełniejszym wyrazem 
ludzkiego życia osobowego. Niemniej najintymniejsze relacje małżeńskie nie 
wyczerpują sensu cielesności osoby ludzkiej. Dopiero akt stwórczy, czyli powo-
łanie do życia nowego człowieka w akcie małżeńskim dopełnia to znaczenie 
ostatecznie.

Profesor Chudy, odwołując się do teologii ciała papieża, wymienia trzy 
cechy charakterystyczne dla człowieka na początku, przed grzechem: samot-
ność, bycie jednością dwojga i nagość. Mimo że człowiek był z Bogiem, odczu-
wał już pewną samotność. Chodzi więc nie o samotność zupełną, lecz o to, że 
mężczyzna był samotnym człowiekiem. Samotność jest tu interpretowana jako 
stan niepożądany, dlatego Bóg tworzy kobietę. Człowiek jest w  pełni osobą 
dopiero wówczas, gdy żyje z  drugim człowiekiem, gdy się na niego otwiera 
i tworzy wspólnotę. W tym aspekcie wymiar teologiczny podkreśla społeczny 
charakter życia osobowego. Ludzka seksualność pełni funkcję pomocniczą 
w  stawaniu się drugiego człowieka osobą. Ciało, zdaniem Wojciecha Chu-
dego, służy jednak najpierw komunikacji z  innymi: „Dzięki ciału i  poprzez 
ciało człowiek komunikuje się z całym światem i z każdym jego elementem: 
zarówno z innymi osobami oraz z Bogiem, jak i z rzeczami, składającymi się na 
wszechświat”100. Droga do bycia osobą wiedzie w tych analizach od samotności, 
poprzez ciało do wspólnoty. Każdy z  tych trzech elementów jest ważny i nie 
może być pominięty, aby móc odkryć pełne rozumienie ludzkiego życia osobo-
wego. Dopiero uświadomienie sobie swojej samotności popycha człowieka do 
wyjścia ku drugiemu. Najbardziej pierwotnym krokiem do tworzenia wspól-
noty w  horyzoncie ciała jest tutaj fizyczna obecność z  drugim człowiekiem. 
Miłość, która wyraża się w darze swojego ciała, w swym najbardziej podstawo-
wym znaczeniu jest samą obecnością. Człowiek odkrywa to wówczas, gdy inny 
rodzaj komunikacji jest niemożliwy.

Druga cecha, bycie „jednością dwojga, poprzez ciało” wyraża głębszy 
poziom rozumienia wspólnoty osób. Człowiek tworzy z drugą osobą jedność 
dzięki aktowi małżeńskiemu. W  logice daru jedna osoba przekazuje cząstkę 
siebie drugiej osobie, która poprzez to uczestniczy w byciu tej pierwszej osoby. 
Kazimierz Bukowski pisze, że „gdy odbiorca przyjmuje dar – przyjmuje coś 
99. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 145.
100. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 42.
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z duchowej istoty dawcy. Wówczas darujący i obdarowany uczestniczą w darze 
– a poprzez dar w sobie wzajemnie”101. Natomiast Wojciech Chudy wymienia 
konieczne cechy takiego daru, aby można było mówić o wspólnocie: bezinte-
resowność, nieodwołalność i wzajemność102. Intencja jedności małżeńskiej nie 
może zatem być nastawiona na inny cel niż jedność. Co więcej, wiąże się to 
z odpowiedzialnością, ponieważ nieodwołalna decyzja pociąga skutki w czasie. 
Wreszcie miłość dwojga ludzi powinna być wzajemna: każda osoba jest jedno-
cześnie darującą i obdarowywaną. Ciało staje się przez to nośnikiem wartości.

Trzecia cecha człowieka w jego pierwotnym byciu to nagość. Jest to nagość 
bez wstydu. Autor dzieła Miłość i odpowiedzialność twierdzi, że wstyd to „dąż-
ność osoby ludzkiej do ukrycia wartości seksualnych z nią związanych na tyle, 
aby nie przesłoniły one samej wartości osoby”103. Chodzi tu zatem o  relacje 
w hierarchii wartości. Wojciech Chudy idzie nawet dalej i pisze o braku „pożąd-
liwości”, a więc o braku wartości utylitarnych w miłości104. Szczególnym wyra-
zem nagości jest nagość dziecka. Miłość małżonków w stosunku do swojego 
potomka będzie wyrażała się najpierw poprzez zapewnienie mu podstawowych 
potrzeb somatycznych.

Całość analizy dotyczącej ludzkiego ciała z  punktu widzenia człowieka 
w  jego pierwotnym stanie bez grzechu ujawnia się poprzez wymiar teolo-
giczny. Jego znaczenie polega na przypomnieniu, jak uważa lubelski filozof, 
tych wartości i czynników osoby, które dziś mogą stać się szansą dla człowieka. 
Jest to szansa odnalezienia siebie poprzez ciało: poprzez samotność, pragnienie 
bycia z drugą osobą oraz nagość, która cechuje się brakiem wstydu. Zgadza się 
z Janem Pawłem II i podkreśla, że bycie osobą przejawia się również poprzez 
ludzką cielesność, która w wymiarze teologicznym może być w pełni zrozu-
miała i potwierdzana.

Zaproponowana przez Wojciecha Chudego koncepcja triadycznego spoj-
rzenia na istnienie osoby ludzkiej jest głęboko zakorzeniona w personalizmie 
chrześcijańskim. Człowiek, jako „uczestnik myśli Boga” (Jan Paweł II), jest jed-
nocześnie powołany do bycia w  świecie i  dla świata. Jeśli „najwyższym kry-
terium aksjologicznym jest godność, wypływająca z  Boga”105, to najważniej-
szy staje się teologiczny wymiar życia osobowego, który jednocześnie obiera 
niejako formę podstawy, ale i  szczytu wobec dwóch pozostałych wymiarów. 
Osoba jest tu przede wszystkim rozumiana jako byt skierowany i powołany do 
życia w Bogu, jednak nie dopiero po śmierci, ale już na ziemi, o czym świadczy 
101. K. Bukowski, Religie świata wobec chrześcijaństwa, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 352.
102. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 137−138.
103. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, op. cit., s. 167−168.
104. Por. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 146.
105. Ibidem, s. 141.



Personalistyczna koncepcja człowieka jako podmiotu wychowania

51

znaczenie teologii ciała. Tak ujęta osoba ludzka realizuje swoje powołanie do 
miłości poprzez zwyczajne, ludzkie życie. Koncepcja takiego rozumienia życia 
osobowego człowieka wskazuje również na potrzebę wzajemnej równowagi 
pomiędzy jego różnymi wymiarami. Chociaż najważniejsze w  rozumieniu 
osoby jest to, że żyje ona w relacji do Boga i realizuje się poprzez akty miło-
ści, to nie można zapominać o innych jego aspektach: szacunku do własnego 
życia oraz realizacji wartości. Dlatego rozumienie osoby według filozofa, z jed-
nej strony stanowi pewną syntezę personalizmu, z drugiej zaś jest realistyczną 
i uniwersalną wizją życia każdego człowieka. W takim ujęciu nie mają racji te 
próby uzasadnienia bycia człowiekiem, które wskazują tylko na ciało lub tylko 
na wymiar duchowy. Nie mogą one w pełni ująć człowieka właśnie z powodu 
swojego jednostronnego, redukcyjnego spojrzenia na jego istotę. Komplemen-
tarne ujęcie osoby w personalizmie profesora Chudego w sposób jednoznaczny 
i zdecydowany sprzeciwia się ujęciom materialistycznym i spirytualistycznym. 
Dzięki temu zaproponowana przez niego wizja człowieka obejmuje wszystkie 
aspekty jego życia jako jedność cielesno-duchową.

Integralność ta, pod wieloma względami, posiada ogromne znaczenie 
w  wychowaniu. Jednym z  aspektów tej integralności jest zachowanie jed-
ności poglądów i postępowania. Dotyczy to każdego człowieka ze względu na 
jego godność106, a  więc zarówno wychowawcę jak i  wychowanka. Niemniej 
z powodu swojej dojrzałości, to wychowawca powinien osiągnąć już pewien 
poziom owej jedności i uczyć jej swoich podopiecznych. Nie może on oddzielać 
życia od osoby ludzkiej, patrząc na siebie lub na innych w sposób dualny, nie 
rozumieć i nie widzieć wpływu przeszłości na historię danej osoby, czy wpływu 
środowiska na kształtowanie się cech charakteru. Wojciech Chudy podkreśla 
tę niemożność z całą mocą: „(…) nie można realnie afirmować człowieka nie 
afirmując jednocześnie jego życia, które stanowi warunek konieczny realnego 
istnienia każdej osoby ludzkiej”107. Negacja powyższej prawdy grozi tragicz-
nymi konsekwencjami: przekreślenie pewnej funkcji życiowej równa się często 
odrzuceniem całego człowieka. Niemniej w relacjach wychowawczych spotyka 
się analogiczne sytuacje. Wychowawca, który dostrzega w młodzieży postawy 
odrzucenia przez swoich rówieśników ze względu na ich niepełnosprawność 
lub niedoskonałość fizyczną, winien tłumaczyć, na czym polega integralne 
spojrzenie na osobę ludzką, wskazując zarazem na możliwość akceptacji swo-
ich wad i  niedomagań. Integralność wychowania oznacza w  tym przypadku 
odkrycie godności osobowej i  kierowanie się nią w  życiu. Jest to spojrzenie 

106. Por. W. Chudy, Intelektualiści i moralność, „Ethos”, 1995, nr 2−3, s. 320−321.
107. W. Chudy, Przeciwko karze śmierci. Argumenty filozoficzne, „Ethos”, 1989, nr 1, s. 147.
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przede wszystkim nie na to, co w człowieku złe, lecz na to, co jest w nim dobre 
– wskazywanie na wartość godności i uczenie szacunku do siebie i innych.

Zdaniem Aliny Rynio „integralny rozwój człowieka to także rozwój 
harmonijny”108, który powinien mieć swoje podstawy. Jeśli rzeczywistość 
szkolna odnosi do realiów ogółu społeczeństwa, opierającego się o rację „Plus 
ratio quam vis” („Bardziej racja niż siła”)109, to tym bardziej swoją zasadę 
powinna mieć też szkoła, rodzina i inne wychowujące środowiska. Jest nią afir-
macja prawdy: o sobie i o społeczeństwie oraz kierowanie się nią w swoim życiu. 
Można powiedzieć, że jest to jedność prawdy ogólnej (o świecie) i prawdy kon-
kretnej (o człowieku). Jak z łatwością można ześlizgnąć się na manowce fałszu 
i kłamstwa obrazują skutki dwóch postaw: konformizmu i uniku. Zdarza się, że 
z powodu wadliwego wychowania dziecko inaczej zachowuje się w domu, chcąc 
uzyskać pewne korzyści, a inaczej w szkole, w której czuje się bezkarny. Dua-
lizm myślenia i postępowania prowadzi go do konformistycznego zachowania 
w domu, gdzie „luksus braku odwagi”110 zapewnia mu pewien psychiczny kom-
fort, który sprzymierza się z unikaniem konfliktów, przeczekiwaniem sytuacji, 
wycofywaniem się z życia rodzinnego itp. Należałoby postawić pytanie, czy tego 
typu zachowanie to efekt obserwacji rodziców, czy innych defektów wewnątrz-
rodzinnych. Pewną diagnozę obrazuje postępowanie dziecka w szkole, w której 
może bardziej poczuć się sobą i ujawnić prawdę o sobie.

Brak integralnego spojrzenia na człowieka, oddzielenie sfery duchowej od 
materialnej przeradza się w  deformacje natury prakseologicznej, skutkującej 
czasami przez długie lata. Akcentowanie tylko materialnej strony życia, tzw. 
„miłość do pieniędzy”111 odsuwa na dalszy plan, a de facto, skutecznie zasłania 
inne aspekty życia osoby ludzkiej i jej samej. Podobnie dzieje się z „dominacją 
wyglądów”112, skupianiem się na pięknym ciele czy ubraniu – brak harmonii, 
czyli przesadne traktowanie jednej sfery życia nie prowadzi do jego harmo-
nijnego rozwoju. Jednostkowe konsekwencje zwykle przeradzają się w skutki 
o wymiarze społecznym. Absolutyzacja wymiaru ekonomicznego czy etnicz-
nego „prowadzi do deformacji obrazu człowieka, a dalej może być wykorzy-

108. A. Rynio, Psychopedagogiczne konotacje potrzeby i możliwości integralnego rozwoju i wychowania [w:] 
W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna, red. M. Loyola Opiela, K. Braun, 
Wydawnictwo Werset, Lublin 2017, s. 37.

109. Por. W. Chudy, Ponowienie pytania o dywizje papieża, „Ethos”, 1994, nr 4, s. 319. Zob. też: Potrzeba 
niezłomnego oporu i politycznego rozumu, „Ethos”, 1993, nr 2−3; Jałta bis?, „Ethos”, 1993, nr 4; Wokół 
Września [Dyskusja panelowa], „Ethos”, 1990, nr 1−2 (wypowiedź W. Chudego: s. 30, 49−51).

110. W. Chudy, Cztery postawy dzisiaj, „Ethos”, 1998, nr 1−2, s. 338.
111. W. Chudy, Miłość do pieniędzy, „Ethos”, 1998, nr 3.
112. W. Chudy, Dominacja wyglądów, „Ethos”, 2007, nr 1−2.
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stana do jego zniewolenia”113. Dlatego tak ważne jest, aby wychowanie kładło 
równomierny nacisk na wszystkie sfery życia człowieka. Równowaga pozwala 
dojrzeć najważniejsze wartości i je zhierarchizować.

Obok harmonii jednostkowego życia człowieka, istnieje również harmonia 
ze światem, która z niej wypływa. Wojciecha Chudego personalizm nie ma jed-
nak nic wspólnego z pojęciem harmonii wyjętym z kultury wschodu, zwłasz-
cza z religijnie nacechowaną harmonią w buddyzmie. Jest to natomiast jedność 
metafizyczna, u podstaw której leży substancjalność osoby ludzkiej114. Wszystko 
co istnieje, a więc wszyscy ludzie, świat materialny, przyroda ożywiona i nie-
ożywiona jest człowiekowi bliska dlatego, że istnieje. W  prosty sposób uka-
zuje to mechanizm działania ludzkiej ciekawości – istnienie czegoś wyzwala 
chęć poznania. Zdobywanie szczytów, biegunów ziemi czy nawet wspinaczka 
chłopca na drzewo i huśtanie się na podwórkowym trzepaku, choć wydawać 
by się mogło nieracjonalne, to wszystko świadczy o chęci doświadczania jed-
ności ze światem115. Wychowanie najpierw w sobie, a potem u innych postawy 
harmonii ze światem może oznaczać prostotę – przyjmowanie wszystkiego, 
co spotyka człowieka bez intencji fałszu i zakłamania. Nie jest to jednorazowy 
akt, ale całożyciowe włączanie „nowych aspektów wartości do zasobu swojej 
tożsamości”116, a więc kształtowanie własnych poglądów w oparciu o zastany 
świat i kontakty międzyludzkie. Jest to więc warunek owej harmonii – każda 
przesadna izolacja od środowiska ludzi niszczy duchową więź człowieka ze 
światem, deformując jego wnętrze. Wychowawca może uczyć tej więzi odwo-
łując się do różnych stron życia ludzkiego, jeśli tylko w centrum jego działania 
i postępowania znajdzie się prawda. Wojciech Chudy zauważa, że unikanie dia-
logu, konfrontacji swoich racji z innymi, a także „bezkrytycyzm i intelektualna 
bezwolność” grozi zamknięciem się w „wygodnym błędzie”117. Jak każda rela-
cja, również relacja ze światem jest relacją dialogową, co oznacza, że każda ze 
stron zachowuje lub stara się zachować harmonię z drugą stroną, opierając się 
na wzajemnej prawdzie o sobie. Wychowawca, który chce doświadczyć takiej 
relacji ze swoimi podopiecznymi, powinien z  taktem odnosić się do każdej 
sfery życia osobowego wychowanka. Taką samą postawę powinien przybierać 
również wychowanek, respektując drugą osobę i  tym samym zachować z nią 
pewną harmonię, czyli integralność.

113. W. Chudy, Świadectwo Kościoła Katolickiego w systemie totalitarnym Europy Środkowo-Wschodniej 
(Księga Kongresu Teologicznego Europy Środkowo-Wschodniej KUL 15−11 sierpnia 1991), Redakcja 
Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 236.

114. Por. W. Chudy, Ciekawość, „Ethos”, 1998, nr 4, s. 345.
115. Por. ibidem, s. 345.
116. W. Chudy, ‹‹Czyżbym ja, Rabbi?›› (Mt, 26, 25) [z D. Chabrajską] „Ethos”, 2004, nr 1−2, s. 7.
117. W. Chudy, Zło korzeniem nieprawdy [z T. Styczniem] „Ethos”, 1992, nr 1, s. 5.
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Nie ma w wychowaniu integralnym miejsca na bierność społeczną. Każde 
działanie jednostkowe posiada również wymiar międzyludzki, stąd inte-
gralność prowadzi do zaangażowania i  odwrotnie: zaangażowanie integruje 
osobę ludzką. Kształtując w  sobie obraz samego siebie i  świata, młody czło-
wiek odkrywa przestrzenie działania, kierując się zwłaszcza rozwojem swojego 
potencjału intelektualnego czy fizycznego. Znając swoje mocne i słabe strony 
może projektować cele i  włączać się poprzez swoją aktywność w  życie spo-
łeczne. Niezwykle istotny jest tutaj przykład dorosłych, zwłaszcza rodziców, 
którzy angażują się w różnych środowiskach i potrafią swoją pasję przekazać 
dzieciom. Ukierunkowanie podopiecznych i  wskazanie im kierunku działa-
nia, zogniskowanego na dobro drugiego człowieka, skutkuje prawidłowymi 
decyzjami w życiu dorosłym i zabezpiecza przed niebezpieczeństwami błędu 
poznawczego i  jego konsekwencjami. Gdy młody człowiek zobaczy, iż jego 
zaangażowanie buduje w  nim dobre przyzwyczajenia, wrażliwość na innych 
czy ostrość poznania pewnych kwestii, sam podejmie inicjatywę i będzie prze-
konany o konieczności działania dla otoczenia. Aktywność ta ma szansę powo-
dzenia w  momencie zwrócenia się ku wartościom duchowym, które zawsze 
łączą ludzi118. Z  filozoficznego punktu widzenia nie ma więc znaczenia, czy 
chodzi o bycie skarbnikiem klasowym, czy politykiem – przestrzeń duchowa 
zawsze integruje osobę i społeczeństwo.

Warto w tym miejscu wspomnieć o roli rodziny w wychowaniu integral-
nym. Zdaniem profesora Chudego „rodzina to środowisko, w którym każdy 
jej członek odnajdzie promień miłości i afirmację dla swego życia. To jedno-
cześnie pole odpowiedzialności, w  którym szczególne – niezastępowalne – 
miejsce mają kobieta: żona i matka oraz mężczyzna: mąż i ojciec. W rodzinie 
musi być stale przechowywany i  przekazywany depozyt tych podstawowych 
wartości, które są niezbędne do rozwoju osoby ludzkiej”119. Promień miłości 
oraz afirmacja dla życia oznaczają przede wszystkim akceptację dziecka przez 
rodziców, pozytywną pomiędzy nimi więź emocjonalną, dzięki której dziecko 
może się w  pełni rozwijać, przejmować wartości, którymi rodzice żyją120.Co 
więcej, dziecko, wiedząc i czując, że ma wsparcie w rodzinie, może otwierać się 

118. Por. W. Chudy, Rodzina a wartość patriotyzmu [w:] Servo veritatis. Materiały Międzynarodowej Kon-
ferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, 
9−11 X 2003, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2003, s. 259: „Bez 
(…) wiążącej przestrzeni ducha wspólnota ludzka byłaby tylko tłumem lub masą, tak jak dom bez 
konstrukcji i zaprawy byłby tylko stosem kamieni”.

119. Ibidem, s. 268.
120. Por. I. Jabłońska, Rola rodziny w procesie integralnego rozwoju i wychowania człowieka [w:] Wycho-

wanie integralne w edukacji katolickiej. Idee−twórcy−instytucje, red. M. Loyola Opiela, E. Świdrak, M. 
Łobacz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 91−90.
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na innych ludzi121. Drugim wątkiem, który porusza lubelski filozof, jest właś-
nie rola wartości w wychowaniu. Chociaż wychowanie w rodzinie odbywa się 
zwykle naturalnie, świadomość przekazywanych wartości skuteczniej pozwala 
rodzicom kształtować umysł, wolę i uczucia dziecka. Rodzina jako pierwotna 
grupa społeczna ma za zadanie przekazywać depozyt intelektualny, kulturowy 
i społeczny, kierując się prawdą o dobru, w ten sposób dbając o integralny roz-
wój następnego pokolenia. Rodzina, dzięki swoistej bliskości, jest powołana do 
rozwijania prawidłowych postaw dziecka, troszcząc się jednocześnie o ochronę 
przed wpływem, który może zaburzać ten wzrost. Musi więc zadbać o wycho-
wanie w sensie pozytywnym, będąc przekazicielem prawdy i dobra oraz równo-
cześnie osłaniać przed kłamstwem i fałszem. Wymaga to od rodziców wszech-
stronnego oglądu nie tylko własnego otoczenia, lecz także uwrażliwienia na 
zagadnienia natury ogólnospołecznej i państwowej. Brak wychowania w zna-
czeniu negatywnym lub pozytywnym może skutkować wadliwymi postawami, 
np. zamykaniem się we własnym kręgu. Nadmierna opiekuńczość prowadzi 
do tych samych efektów, co wychowanie liberalizujące, w którym panuje rela-
tywizm moralny. O  skutkach braku wartości w  wychowaniu można przeko-
nać się obserwując dorastające społeczeństwo. Wojciech Chudy mówi wprost 
o  bolączkach współczesnego świata w  aspekcie pedagogicznym: „Do rodzin 
wkradły się tendencje odśrodkowe, nastąpiło rozluźnienie więzów osobistych 
i emocjonalnych (…). Swoiście pojmowana nowoczesność spłyca relacje mię-
dzy członkami rodziny i oziębia emocjonalność rodziny”122. Personalizm każe 
szukać przyczyn tego stanu rzeczy w wychowaniu pojedynczych osób, stąd tak 
ważna jest rola zarówno męża, jak i żony. Integralne wychowanie w rodzinie 
rozpoczyna się najpierw od dobrych relacji pomiędzy małżonkami. Jeśli tych 
dobrych relacji zabraknie, rodzina staje się dysfunkcjonalna, gdyż nie ma wów-
czas sytuacji dialogu i wzajemnego wsparcia, a pojawia się izolacja jednej ze 
stron. Słusznie zatem można mówić, że kobieta i mężczyzna w rodzinie są nie-
zastępowalni w wychowywaniu dzieci. Zarówno dziewczynka, jak i chłopiec do 
integralnego i harmonijnego rozwoju potrzebują obojga rodziców123.

121. Por. W. Chudy, Troska na miarę zagrożeń, „Ethos”, 1994, nr 3, s. 4.
122. W. Chudy, Rodzina a wartość patriotyzmu, op. cit., s. 266.
123. Por. R. Sałek, Rodzina jako jedna z podstawowych komórek wychowawczych [w:] Rodzina. Funda-

menty i pedagogia, red. J. Zimny, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk Społeczeństwie KUL w Stalo-
wej Woli, Stalowa Wola 2015, s. 201; W. Bergmann, Sztuka rodzicielskiej miłości, przeł. U. Poprawska, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 5−6.
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Integralność w wychowaniu uwzględnia różne dziedziny życia i edukacji, 
jak edukację zdrowotną124, medialną125, religijną i  inne. Dlatego, na ile to jest 
możliwe, rodzina i  instytucje ją wspierające powinny zadbać nie tylko o roz-
wój w  szkole, lecz działać na rzecz rozwoju zdrowia, edukacji medialnej czy 
aktywności religijnej. Bez wątpienia dzisiejszy świat stwarza takie możliwości 
w każdej chyba dziedzinie życia.

Wychowanie integralne, uwzględniające wymiar metafizyczny, aksjolo-
giczny oraz teologiczny to troska o  drugiego człowieka. Troska ta opiera się 
o  sens daru, którego antropologia łączy początek z końcem – w sensie dzie-
jów126. Niemniej wymiar ten dotyczy również wychowania. Dar troski o każdy 
aspekt życia odnosi do momentu jego przekazania i jednocześnie wskazuje na 
koniec: odpowiedź przyjmującego, która staje się początkiem nowego daru. 
W ten sposób integralność w wychowaniu łączy przeszłość z teraźniejszością 
oraz uwzględnia całą historię życia wychowanka.

Człowiek zintegrowany wewnętrznie przyjmuje prawdę o sobie i prawdę 
o  świecie, zachowuje jedność słów i  czynów, prawdy ogólnej i  konkretnej. 
Akceptuje swoje wady i  wady innych ludzi, starając się dostrzegać przede 
wszystkim godność każdej osoby ludzkiej. To również ktoś, kto dąży do kie-
rowania się godnością w życiu, respektując złożoność rzeczywistości: „stojąc 
twardo na ziemi”, nie zapomina o pierwiastku transcendentnym. Jest coraz bar-
dziej dojrzały i zaangażowany w swoim środowisku: w rodzinie, pracy, na polu 
aktywności społecznej i  religijnej. Dba o  te dziedziny życia, które pomagają 
mu i jego bliskim rozwijać się, stawać się być coraz bardziej świadomym swo-
jego istnienia. Wychowanie integralne wymaga czasu, dlatego jest zadaniem 
całożyciowym i nie powinno skończyć się w chwili osiągnięcia pełnoletności, 
usamodzielnienia się, czy ukończenia szkoły. Pociąga to za sobą konsekwencje 
afirmacji prawdy o nieustannym kształtowaniu własnego intelektu i woli.

1.3. Podstawowe atrybuty bytu ludzkiego

Osobowy sposób istnienia człowieka znajduje odzwierciedlenie w  jego 
atrybutach, ujmujących jego specyfikę w kontekście istniejącej rzeczywistości, 

124. Zob. np. M. Banaszkiewicz, A. Andruszkiewicz, I. Wrońska, Edukacja zdrowotna integralną częścią 
wychowania [w:] W trosce o integralne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2003.

125. Zob. np. D. Bis, Edukacja medialna jako wymiar wychowania integralnego [w:] W trosce o integralne 
wychowanie, ibidem.

126. Por. W. Chudy, Dwie antropologie a sens dziejów. Czytając Jana Pawła II ‹‹teologię ciała››, „W Drodze”, 
1986, nr 1−2, s. 106.
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jaką tworzą świat przyrodniczy i  świat społeczny. Ilość i  sposób rozumienia 
tych atrybutów jest w personalizmie różny. Wojciech Chudy, łącząc myśl kla-
syczną z  nowożytnym personalizmem (m.in.Wojtyły i  Krąpca), wskazuje na 
cztery podstawowe atrybuty osoby ludzkiej: rozum, wolność, cielesność i god-
ność127. Funkcje rozumu przejawiają się w aktywności intelektualnej i w reflek-
sji, które opierają się o prawdę. Wolność przejawia się w odpowiedzialności za 
wartości, samostanowieniu i uczestnictwie we wspólnocie. Z kolei cielesność 
stanowi integralną właściwość osoby, dzięki której spełnia ona swoje osobowe 
czyny. Natomiast godność jest zwieńczeniem pozostałych atrybutów i decyduje 
o kierunku rozwoju osobowego życia człowieka.

1.3.1. Działalność intelektualna i refleksja

Zdolność człowieka do odkrycia prawdy o sobie i o wartościach oraz pod-
porządkowanie swojego działania rozumnie ujmowanym normom moralnym, 
rozpoznawanym w  sumieniu to de facto podstawowe przejawy aktywności 
intelektualnej. Na rozumność jako właściwą człowiekowi cechę wskazywał już 
Arystoteles, definiując człowieka jako zwierzę rozumne (zoon logikon)128. Woj-
ciech Chudy w  swoim rozumieniu atrybutu, jakim jest rozumność, sięga do 
koncepcji lubelskiego dominikanina.

Rozumna natura człowieka przejawia się w różnych dziedzinach, którym 
jest przyporządkowana jego aktywność intelektualna. Profesor Chudy wska-
zuje na następujące dziedziny rozumnej działalności człowieka: poznanie 
intelektualne, działanie moralne, przeżycia estetyczne, rozpoznanie świętości 
i przeżycia religijne. Dla Mieczysława Krąpca poznanie intelektualne jest fun-
damentem całego życia osobowego człowieka a  pierwszym jego wyrazem są 
sądy egzystencjalne typu „Jan jest”, „to oto drzewo istnieje”, afirmujące istnie-
nie rzeczywistości, wtórnie zaś sąd egzystencjalny afirmujący własne istnienie 
ludzkiego podmiotu („ja jestem”)129. Sądy te mają charakter bezpośredni, bo 
są formułowane jako spontaniczna i nie poprzedzona żadnym rozumowaniem 
odpowiedź ludzkiego rozumu na zetknięcie z istniejącą rzeczywistością130. Sądy 
te stanowią fundament zarówno dla metafizycznego poznania istniejącej rze-

127. Por. W. Chudy,Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą, op. cit.; Istota pedagogiki perso-
nalistycznej, „Ethos”, 2006, nr 3; Personalistyczne określenie wychowania, op. cit.

128. Por. R. Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filo-
zoficzno-Pedagogiczna „Ignaitanum”, Kraków 2008, s. 60.

129. Por. W. Chudy, Krąpiec Mieczysław Albert [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. A. Mary-
niarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 46.

130. „Punktem wyjścia w filozoficznym wyjaśnianiu człowieka mogą być tylko dane bezpośrednie naszego 
poznania”. M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 
2009, s. 162.
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czywistości, jak też poznania bytu ludzkiego doświadczającego bezpośrednio 
istnienia swojego „ja” manifestującego się w wielości aktów „moich”. Rozum 
ludzki, dzięki swojemu poznaniu, jest zdolny do poznawczego odsłonięcia 
zarówno bytów bezpośrednio danych jego poznaniu, jak też do ujęcia różno-
rodnych relacji między bytami, także tych koniecznych i transcendentalnych, 
którymi zajmuje się metafizyka. Aktywność intelektualna człowieka przejawia 
się także w działaniu moralnym oraz przeżyciach estetycznych uzupełniających 
poznanie teoretyczne. Postępowanie moralne człowieka jest tym uprzywilejo-
wanym miejscem, w którym każdy realizuje się jako człowiek w swym istotnie 
ludzkim rozumieniu. Co więcej, jak podkreśla Mieczysław Krąpiec, od proble-
matyki konkretnego ludzkiego postępowania nikt nie jest zwolniony, chcąc czy 
nie chcąc, wszyscy jesteśmy skazani na działanie moralne131.

Piękno pełni bardzo ważną funkcję w życiu psychicznym człowieka. Przede 
wszystkim scala je poprzez związanie w  jednym akcie poznania i  miłości. 
Dzięki temu poznaniu człowiek może doznać również miłości. Lubelski domi-
nikanin wysuwa twierdzenie, że poznanie wytwórcze jest dane w człowieku od 
początku życia, istnieje w nim niejako w zalążku. Powodem takiego stanu rze-
czy jest psychofizyczna jedność struktury człowieka, której akty również muszą 
takie być, a  takim właśnie spójnym aktem jest poznanie pojetyczne. Jedność 
objawia się przede wszystkim w  umyśle i  zmysłach jednocześnie. Przedmiot 
poznania może przyciągać, ale też odrzucać. Niemożliwość poznania tylko 
teoretycznego, bez ustosunkowania się, choćby zalążkowego, przez akt miło-
ści redukuje holistyczną wizję osoby ludzkiej. Przeżycie estetyczne oraz piękno 
syntetyzują prawdę i dobro132.

Do sfery życia intelektualnego człowieka należy również religijność. Zda-
niem Mieczysława Krąpca istnieją dwie funkcje przeżyć i  aktów religijnych 
oraz świętości. Pierwsza to funkcja negatywna. Człowiek postrzega świętość 
i przeżycia religijne jako coś, co rzeczywiście jest doskonałe, a samego siebie 
traktuje w kategoriach niedoskonałości. Jego stosunek do świętości wiąże go 
z jego popędami, moralnym złem, wartościami czysto ziemskimi, i według filo-
zofa, wymagającymi odrzucenia. Dążenie do osiągnięcia świętości wymaga od 
niego pewnej stałości i  czystości. Druga funkcja jest pozytywna. Dzięki niej 
człowiek kieruje się ku świętości, która go pociąga i fascynuje. Może dostrzegać 
w sobie zło, które trzeba od siebie odsunąć, ale skupia się przede wszystkim 
na tym, co wzniosłe. Podsumowując swoje rozważania dotyczące świętości, 
Mieczysław Krąpiec podkreśla, że jest ona najwyższą aktualizacją osoby ludz-
kiej. Proces uświęcania jest procesem spirytualizacji człowieka, czyli „takiego 
131. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 42.
132. Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, op. cit., s. 286.
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rozwoju osoby ludzkiej, która będąc bytem materialno-duchowym coraz bar-
dziej aktualizuje się i  uduchowia w  sensie ontycznym i  w  sensie moralnym” 
oraz na płaszczyźnie działania133. Według niego wszelka ludzka aktywność 
osobowa – poznanie, działanie, twórczość oraz religia – mają swoje źródło i są 
zależne od rozumu człowieka. Działanie człowieka jako osoby ma charakter 
rozumny i dobrowolny. Rozumność ta wymaga od człowieka odpowiedniego 
(prawdziwego) poznania świata i  stosownie do tego poznania ukierunkowa-
nia woli na czynienie dobra, żeby móc prowadzić życie sprawiedliwe. Rozum 
poprzez usprawnienie praktyczne, jakim jest roztropność, powinien również 
kierować uczuciami: popędliwością bojową i pożądliwością przyjemnościową. 
Ma to niebagatelne znaczenie w konkretnym ludzkim doświadczeniu agresji, 
zniechęcenia, zła i przemocy. Rozum pozwala przejść te doświadczenia, dając 
odpowiednie wskazówki, takie jak roztropność, umiarkowanie czy męstwo134.

Obok zwrócenia uwagi na poznanie intelektualne, działanie moralne, 
przeżycie estetyczne oraz rozpoznanie świętości i przeżycie religijne, Wojciech 
Chudy omawia w swoich pracach funkcję umysłu, jaką jest refleksja. Definiuje 
refleksję jako „władzę odpowiedzialną za odnoszenie i  korelowanie danych 
metafizycznych z aksjologicznym obrazem świata kształtowanym w osobie”135. 
Istnieją dwa rodzaje refleksji: aktowa i nieaktowa (towarzysząca). Pierwsza jest 
pełnym i wyraźnym aktem poznania, odbywa się po danym akcie, druga poja-
wia się zawsze podczas myślenia i świadomości136. Warunkuje to dwa momenty 
prawidłowego funkcjonowania własnej osoby w  świecie. Pierwszy polega na 
rozpoznaniu siebie jako podmiotu, drugi natomiast dotyczy wartości, które są 
w tej osobie interioryzowane. Najpierw jednostka musi znać siebie, aby odpo-
wiednio wybierać konkretne wartości. Pierwszorzędne znaczenie ma auto-
-determinacja i samoświadomość, która się z tym łączy137. Samoświadomość to 
„stan, w którym jednostka jest świadoma samej siebie, tzn. ma względnie obiek-
tywną, ale otwartą i  akceptującą ocenę prawdziwej natury własnej osoby”138. 
Samoświadomość to między innymi refleksja własnej świadomości; obok niej 
wymienia się refleksję aktu poznawczego i refleksję przebiegu emocjonalnego 
133. Por. ibidem, s. 301−305.
134. Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, op. cit., s. 298.
135. W. Chudy, Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. Filozofia refleksji i próby jej przezwyciężenia, 

Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993, s. 346. Zob.: W. Chudy, Refleksja a poznanie bytu. Refleksja 
„in actu exercito” i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1984, 
s. 15−24 (zwł. s. 15−21; w tym przypadku chodzi o refleksję towarzyszącą, która przynależy do teorii 
poznania).

136. Por. ibidem, s. 69−70.
137. Por. W. Chudy, Rola refleksji w osobowym spełnianiu się człowieka, „Ethos”, 1988, nr 2−3, s. 76. Pisow-

nia oryginalna.
138. A.S. Reber, Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska et. al., Wydawnictwo Naukowe 

„Scholar”, Warszawa 2000, s. 654.
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i inne139. Według Wojciecha Chudego każdy, kto spostrzega swoje myśli i odnosi 
je do swojego „ja”, styka się z refleksją. W każdym momencie aktywności umy-
słu, w  której dochodzi do samouświadomienia siebie, człowiek napotyka na 
refleksję. W ujęciu filozoficznym można wyróżnić dwa jej wymiary. Pierwszy 
posiada charakter metaprzedmiotowy, który obejmuje introspekcję psycho-
logiczną, ale również system metanauki. Drugi wymiar dotyczy integralności 
osoby, w której refleksją nazywa się samozwrotne i samoujawniające się pod-
łoże wszelkich aktów ludzkich (definicja ontyczna). Istotne znaczenie posiada 
tu refleksja towarzysząca, odzwierciedlająca funkcję przeżywaniową umysłu140.

Tak rozumiana refleksja jest konieczna, aby odkryć prawdę o  wartoś-
ciach141. Prawda ta jest warunkiem realizacji osoby i  gwarantem jej osobo-
wego spełniania się, które, aby mogło się dokonać wymaga pewnej hierarchii 
lub kolejności wartości. Kiedy poznanie i  prawda stoją przed każdą decyzją 
człowieka142, wówczas możliwe jest życie osobowe. Tylko w prawdzie można 
dokonać trafnego wyboru swojego powołania i  realizacji innych wartości, 
przede wszystkim wolności. Co więcej, tylko ta prawda, którą wskazuje rozum, 
umożliwia bycie osobą. Spośród wielu koncepcji prawdy profesor Chudy na 
pierwszym miejscu stawia paradygmat koncepcji klasycznej, ponieważ tylko 
ona daje gwarancję obiektywności143. W tej optyce prawda współkonstytuuje 
człowieka, ponieważ jak zauważa Tadeusz Styczeń, tożsamość ludzka polega na 
wyborze prawdy przez nas uznanej144. Natura człowieka obliguje go do pozna-
nia prawdziwego145, a tym samym wskazuje na rozum, jako władzę dysponowa-
nia sobą. Natomiast zdaniem Mieczysława Krąpca poznanie intelektualne jest 
warunkiem poznania siebie146, gdyż zawsze towarzyszy temu poznaniu refleksja 
(reflexio in actu exercito), poprzez co człowiek odsłania się sobie jako osoba147.

Aktywność intelektualna człowieka prowadzi go do poznania samego sie-
bie i  otaczającego go świata. Poznanie i  refleksja pociągają za sobą istnienie 
wolności, za którą człowiek jest odpowiedzialny i dzięki której uczestniczy we 
wspólnocie.
139. Por. W. Chudy, Rola refleksji w osobowym spełnianiu się człowieka, op. cit., s. 69.
140. Por. W. Chudy, Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”, op. cit., s. 17.
141. Por. B. Hiszpańska, Prawda u podstaw samowychowania, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, 

s. 64.
142. Por. W. Chudy, Miejsce prawdy w systemie wartości, Postawa klasyczna a postawa liberalistyczna i ich 

konsekwencje aksjologiczne, „Chrześcijanin w Świecie”, 1993, nr 2, s. 55.
143. Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Oficyna 

Wydawnicza Volumen, Warszawa 2003, s. 27.
144. Por. T. Styczeń, Rozum i wiara wobec pytania: kim jestem?, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, 

s. 15.
145. Por. W. Chudy, Kłamstwo jako korupcja antropologiczna, op. cit., s. 95.
146. Por. W. Chudy, M.A. Krąpiec, op. cit., s. 46.
147. Por. T. Styczeń, Rozum i wiara wobec pytania: kim jestem?, op. cit. s. 14.



Personalistyczna koncepcja człowieka jako podmiotu wychowania

61

1.3.2. Wolność – samostanowienie, odpowiedzialność za wartości, 
uczestnictwo we wspólnocie

Zdaniem Wojciecha Chudego wolność należy do podstawowych atrybu-
tów człowieka. Na temat wolności wypowiadali się niemal wszyscy filozofowie 
podejmujący problem bycia człowiekiem148, ponieważ wolność łączy się z poję-
ciem woli, powinności, norm i  jest podstawą moralności. Poza tym wolność 
łączy się również z możliwością kierowania swoim życiem, a tym samym jako 
atrybut bytu człowieka jest koniecznym czynnikiem wychowania.

Profesor Chudy wyróżnia dwie koncepcje wolności: pozytywną i  nega-
tywną. Koncepcja wolności pozytywnej swoimi korzeniami sięga tradycji 
filozofii klasycznej i wyraża się w zdaniu: „mogę – nie muszę” (K. Wojtyła). 
Decydującym o wyborze jest człowiek, a dokładniej mówiąc, jego wola. Wol-
ność, rozumiana personalistycznie, polega na wyborze prawdy i  odrzuceniu 
fałszu, stąd człowiek w wolności pozytywnej potrafi dokonać słusznych wybo-
rów. Wola więc jest czynnikiem, który wybiera i prowadzi do życia w wolności 
albo bez niej. Motywatorami zmiany są tutaj wartości. Istnieje również wol-
ność negatywna. Początki tej koncepcji sięgają XVII wieku, a do jej popula-
ryzatorów w XX wieku profesor zalicza, między innymi Jeana-Paula Sartre’a. 
Pomimo tej samej fenomenologicznej podstawy z wolnością pozytywną (prze-
życie wyboru), ten jej rodzaj polega na odrzuceniu wartości i uznaniu tego za 
wystarczające uzasadnienie jej istnienia. W tym przypadku nie ma miejsca na 
inną postawę, poza tą, że można zanegować każdą wartość. Wolność pozytywna 
opiera się na akcie decyzji o wyborze wartości, wolność negatywna z kolei za 
podstawę uznaje akt odrzucenia wartości149.

Wolność pozytywna wyraża się w  klasycznej koncepcji poznania, nato-
miast wolność negatywna odwołuje się do modelu refleksyjnego. W pierwszym 
ujęciu refleksja odgrywa istotną rolę, jednak jest ona „osadzona” na bycie, który 
posiada cechy prawdziwości. Jak twierdzi Wojciech Chudy refleksja jest tu „epi-
stemicznie wtórna” do bytu. Zauważa, że tendencja w kierunku prawdy przed-
miotowej jest pierwotna, stąd poznanie siebie opiera się o  przedmiot. Czło-
wiek najpierw rozpoznaje świat i dopiero potem określa siebie w stosunku do 
tego świata, i dzięki temu odkrywa swoje przeznaczenie. Wie kim jest i wie, że 
świat, który istnieje jest zastany, a nie konstruowany. W ten sposób może dojść 
do głosu jego wola, która potrafi wybierać wartości. Najpierw jednak człowiek 
musi poznać siebie w horyzoncie bytu. Ta sytuacja pomaga mu odkryć prawdę, 
148. Na przykład Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, D. Hume, I. Kant, G.W.F. Hegel, filozofowie XIX 

i XX w. Por. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, op. cit., s. 316 i nast.
149. Por. W. Chudy, Refleksja wolności w perspektywie kultury nowożytnej, „Zeszyty Naukowe KUL”, 1987, 

nr 3−4, s. 85−86.
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dzięki której może się realizować. Nie jest to jednak wolność arbitralna, lecz 
wsparta na prawdzie. Dlatego realizacja siebie polegać tu będzie na wyborze, 
czyli świadomym akcie działania. Człowiek wciąż jest tu w stanie podjąć decy-
zję, opierając się o obiektywne kryteria, i na tym polega jego wolność. Nie jest 
ograniczony przez negację świata ani przez odrzucenie siebie. Jedynym czyn-
nikiem przynaglającym go do wolności pozytywnej, której nie może odrzucić, 
jest prawda. Nie jest ona jednak rozumiana w sensie negatywnym, jako coś, co 
zniekształca człowieka, ale jako szansa i  aktualizacja samego siebie. Tak, jak 
wola decyduje o wyborze wartości, tak prawda decyduje o woli, dla której jest 
kierunkowskazem. W wolności pozytywnej zauważa się więc ścisłą zależność 
prawdy od wolności i vice versa. Wojciech Chudy, jako propagator myśli Karola 
Wojtyły, odwołuje się do kategorii czynu w konstytuowaniu wolności ludzkiej. 
Działanie urasta tu do rangi podstawowej w samookreślaniu się i samospełnia-
niu. Człowiek dopiero dzięki aktywności potrafi realizować dobro i dzięki temu 
nie popada w „pułapkę refleksji”. Przenikają się tutaj dwa porządki: teoretyczny 
i praktyczny. Dobrze określa to sformułowanie: „może, ale nie musi”. Osoba 
może coś zrobić, np. wybrać prawdę, ale nie jest to bezkontekstowe i oderwane 
od rzeczywistości twierdzenie. Dopiero bowiem w perspektywie obiektywizmu 
człowiek potrafi przełożyć swoje stany umysłowe na konkretne działanie, nie 
ulegając przy tym czynnikom zewnętrznym150.

Wolność jako atrybut człowieka przejawia się w ludzkim czynie, samosta-
nowieniu i samoposiadaniu. Kategorie te nawiązują do myśli Karola Wojtyły. 
W ujęciu tego ostatniego czyn osoby to świadome i dobrowolne działanie czło-
wieka, które podlega ocenie moralnej w sytuacji etycznej151. Dzięki działaniu 
człowiek kształtuje przede wszystkim siebie samego152, jego działanie składa 
się z dwóch kategorii: podmiotowości i sprawczości. Podmiotowość związana 
jest z „dzianiem się”, natomiast sprawczości odpowiada działanie, obie zaś łączą 
się w  suppositum, czyli „podmiocie, który istnieje i  działa”153. Nowością uję-
cia Karola Wojtyły było nie tyle zatrzymanie się na tym starym problemie, ale 
wskazanie na aspekt przeżyciowy bytu ludzkiego (…)154. W czynach wyraża się 
sprawczość, która ukazuje konkretne „ja” – którym, zdaniem filozofa, jest właś-
nie osoba155. Dynamizm czynów ukazuje się przede wszystkim poprzez rozum 
150. Por. ibidem, s. 86−87.
151. Por. W. Chudy, Filozofia personalistyczna Jana Pawła II (Karola Wojtyły), „Teologia Polityczna”, 

2005−2006, nr 3, s. 236.
152. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń et. al., Towarzystwo 

Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 120
153. Ibidem, s. 122.
154. Por. R.K. Wilk, Osobowy charakter relacji międzyludzkich według Karola Wojtyły, Wydawnictwo 

Zakonu Paulinów – Paulinianum, Częstochowa 1996, s. 22−23.
155. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 127.
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i  wolę156. Z  kolei dynamizm ten pociąga stwierdzenie o  potencjalności czło-
wieka, które jest ośrodkiem posiadania i dysponowania pewnej siły157. Dzięki 
odniesieniu kolejnych odmian potencjalności, tj. psycho-emotywnej i  soma-
tyczno-wegetatywnej do świadomości, człowiek poprzez swoje czyny potrafi 
kształtować samego siebie w sferze moralnej, tzn. poprzez działanie świadome 
staje się dobry albo zły158. Zatem fakt, że człowiek poprzez spełnianie czynu 
spełnia w nim również siebie, wskazuje, że czyn służy jedności osoby159.

Zdaniem autora Osoby i  czynu „człowiek, działając świadomie, nie tylko 
jest sprawcą czynu oraz jego skutków przechodnich i  nieprzechodnich, ale 
zarazem stanowi sam o  sobie”160. Skutki przechodnie czynu nie zostawiają 
śladu moralnego w  człowieku, podczas gdy skutki nieprzechodnie osadzają 
się w osobie i przez to ją kształtują. Kategoria czynu ludzkiego jest wynikiem 
samostanowienia.

Wolność jako wolność woli jest zbliżona do rozumienia samostanowienia. 
Wolność sprawia, że człowiek zależy sam od siebie. Natomiast w szerszym zna-
czeniu wolność związana jest z chceniem, czyli aktami intencjonalnymi ukie-
runkowanymi na dane wartości. Ludzka wolność jest ograniczona, tzn. zależy 
od danej osoby, a ściślej, od wolnej woli, którą ta osoba się posługuje161. Dlatego 
to samostanowienie stanowi istotę wolności człowieka. Nie ogranicza się ona 
w człowieku do wymiaru tylko przypadłościowego, ale należy do wymiaru sub-
stancjalnego osoby: jest to wolność człowieka, a nie tylko wolność woli w czło-
wieku – „chociaż niewątpliwie wolność człowieka poprzez wolę”162.

Samostanowienie zakłada, że osoba posiada samą siebie, ale równocześ-
nie jest posiadana wyłącznie przez siebie163. Samostanowienie jest nabudowane 
na samoposiadaniu i  samopanowaniu164. Karol Wojtyła twierdzi, że „‹‹chcę›› 
jako aktualne samostanowienie zakłada strukturalne samoposiadanie. Sta-
nowić bowiem można tylko o  tym, co się realnie posiada. Człowiek stanowi 

156. Por. R.K. Wilk, op. cit., s. 50−51.
157. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 134.
158. Por. ibidem, s. 136−137, 146−147.
159. Por. R.K. Wilk, op. cit., s. 50−51.
160. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota [w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropolo-

giczne, op. cit. s. 385.
161. Por. ibidem, s. 165−167.
162. K. Wojtyła, Osobowa struktura samostanowienia [w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antro-

pologiczne, op. cit., s. 426−427.
163. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 152. To Rocco Buttiglione 

nazwał „wolnością wyboru”. R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, przeł. J. Merecki, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 1996, s. 212.

164. Por. W. Chudy, Filozofia personalistyczna Jana Pawła II (Karola Wojtyły), op. cit., s. 237.
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sam o sobie wolą, gdyż sam siebie posiada”165.Podobnie jak w samostanowie-
niu, tak i w samopanowaniu człowiek sam panuje nad sobą i jest tym, kto sam 
panuje166. To zaś zakłada samoopanowanie, które jest czymś bardziej podsta-
wowym, bowiem jest ono związane z samoposiadaniem w sposób pierwotny 
i wyjątkowy167. Takie ujęcie woli, rozumianej jako samostanowienie ma donio-
słe konsekwencje filozoficzne. Dzięki temu, że wolność wyboru została ujęta 
jako forma determinizmu właściwa dla człowieka, spór zwolenników wolności 
woli oraz zwolenników determinizmu stracił swoje podstawy168. Rozwiązanie 
to stoi na gruncie racjonalności i daje szansę wyjścia z pułapki subiektywizmu. 
W ten sposób każdy czyn człowieka posiada charakter osobowy, odnosi się do 
niego samego, ale i  do innych ludzi. W  tym znaczeniu wolność jeszcze bar-
dziej wyraża osobowy charakter bytu ludzkiego. Od samostanowienia wolność 
prowadzi również do samoposiadania. Samoposiadanie rozciąga się na relacje 
międzyludzkie. Posiadanie samego siebie warunkuje możliwość oddania siebie 
innym. Panowanie nad sobą, rozumiane nie jako zdolność do powstrzymania 
się od czegoś do pewnego czasu, lecz jako stała dyspozycja, implikuje uczynie-
nie z siebie daru, bez oczekiwania na wzajemność. Do podobnych wniosków, 
choć wyrażonych nieco innym językiem, dochodzi również Mieczysław Krą-
piec. Jego zdaniem działanie nie pozostaje bez wpływu na osobistą odpowie-
dzialność za czyn. To w czynie dokonuje się zsyntetyzowanie poznania i miłości 
w wolności, które czyni człowieka odpowiedzialnym. Dominikan zauważa, że 
człowiek odpowiada za wprowadzenie nowych relacji, ponieważ tworzy nową 
więź między sprawcą a jego skutkiem oraz odnosi się do nowego układu w rela-
cji do tych osób. Człowiek więc odpowiada za powstanie relacji, które wynikają 
z ludzkiego działania169.

Profesor Chudy natomiast twierdzi, iż samostanowienie to, z jednej strony 
możność posiadania w dyspozycji całego siebie („samoposiadanie”), z drugiej 
strony jest to decyzja o swoich działaniach, czyli „samoopanowanie”170. Samo-
opanowanie zaś sprawia, że człowiek potrafi działać w  sposób wolny i  świa-
domy. Tak jak wyżej wymienieni filozofowie, Wojciech Chudy uważa, że czyn 

165. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 152. Jeszcze mocniej intepretując 
te słowa, samoposiadanie podkreśla R. Wilk: „Tylko człowiek „ten oto”, może przeżyć swój akt woli, 
swoje „ja – chcę”, bo tylko „ja”, jak nikt inny, posiadam mnie samego; tylko ja mogę chcieć „tego” lub 
„tamtego”, mogę „chcieć” lub mogę „nie chcieć”. Decydować może tylko ten, kto posiada. (…). Wybór 
ten zawsze musi być dokonany „osobiście”. R.K. Wilk, op. cit., s. 59.

166. Por. R.K. Wilk, op. cit., s. 152.
167. Por. ibidem, s. 56.
168. Por. R. Buttiglione, op. cit., s. 212.
169. Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, op. cit., s. 292−297. Autor powołuje się na Ingardenowskie 

rozróżnienie na odpowiedzialność „za” i „wobec”.
170. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 140.
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kształtuje człowieka. Sprawia, że staje się on moralnie dobry albo moralnie zły. 
Decydującym atrybutem osoby ludzkiej wskazującym na odpowiedzialność za 
działanie jest wolność rozumiana jako samostanowienie. Z kolei z odpowie-
dzialnością moralną ściśle związana jest z odpowiedzialność za wartości. Powo-
łując się na Martina Heideggera zauważa, że zadaniem człowieka jest strzec 
wartości, a wśród nich najważniejszych: „prawdy, dobra, piękna i świętości”171. 
Opisując całą rzeczywistość wartości, podkreśla jej dwie sfery: subiektywności 
i obiektywności172. Sfera pierwsza, ważna między innymi dla egzystencjalistów, 
podkreśla wolność i zdolność autokreacji człowieka oraz odnosi do stałego ele-
mentu czy pewnego „nadsensu” (pojęcie Heideggera), którym jest np. śmierć. 
Człowiek jest twórcą wartości, ale odpowiednią ich hierarchię zapewnia właś-
nie koniec doczesności. Druga sfera dotyczy tego, co absolutne i niezależne od 
człowieka, odwołuje do czterech klasycznych wartości: prawdy, dobra, piękna 
i świętości, i to co najistotniejsze, do odpowiedzialności za nie. Wojciech Chudy 
nie twierdzi, że któraś ze sfer jest pozytywna, a któraś negatywna. Jak pisze, obie 
tendencje są cenne, ponieważ nie absolutyzują wartości ani nie afirmują nad-
miernie samego człowieka. Potrzebne jest obiektywne odniesienie do wartości, 
ale również czujność człowieka wśród wartości. Z tej pozycji wyciąga wniosek, 
że postawy skrajne, takie jak obojętność i ślepa pasja nie mają racji bytu w życiu 
człowieka, prowadzą do zniekształceń i wypaczeń rzeczywistego miejsca osoby 
ludzkiej. Z tych dwóch tendencji rodzi się rozumne „napięcie odpowiedzialno-
ści”, które Emmanuel Mounier nazywa „napięciem w wolności”173.

Zatem według lubelskiego profesora człowiek nie może być obojętny na 
wartości. Przy ich wyborze i realizacji powinien kierować się rozumem. Dzięki 
wolności ma on prawo wyboru dowolnych wartości, jednak życie osobowe 
wymaga wyboru i  realizacji prawdy, dobra, piękna i  świętości. Dzięki ukie-
runkowaniu na wartości wolność ludzka pozwala nie tylko na indywidualny 

171. Ibidem, s. 140.
172. Por. W. Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu. Gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 

1981, Biblioteka Spotkań, Lublin−Warszawa−Kraków 1986, s. 146−147.
173. Francuski filozof uważa, że o wartości toczy się walka. Może wybrać jedną z dwóch możliwych 

dróg. Pierwsza to rezygnacja z wysiłku personalizacji wartości, w którym wolność zastępuje legalizm. 
Optyka tego nastawienia objawia się w spojrzeniu dwuwymiarowym: ludzie są albo dobrzy, albo źli. 
Brak tutaj miejsca na interioryzację wartości, ich dogłębne zrozumienie i przyjęcie odpowiedniego 
nastawienia do nich. Może to skutkować niewłaściwymi decyzjami moralnymi, zaślepieniem wartoś-
ciami materialnymi lub obojętnością. Druga droga prowadzi przez prawo, kierowane przez wolność. 
To ono pozwala na dojrzewanie moralne i rozwój człowieczeństwa. Człowiek potrafi powoli przekra-
czać swoje indywidualistyczne ukierunkowanie na samego siebie, staje się zdolny do wyboru istotnych 
wartości, a poprzez to do rozwoju swojej osobowości. Z tej walki rodzi się napięcie między etyką prawa 
a etyką miłości, które stwarza szerokie możliwości działania dla ludzkiej moralności. Zob.: E. Mounier, 
Wprowadzenie do egzystencjalizmów, oraz wybór innych prac, wyb. i oprac. J. Zabłocki, Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1964., s. 84−85.
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rozwój osobowy, ale również na tworzenie wspólnoty. Wojciech Chudy szcze-
gólnie podkreśla znaczenie communio, której pierwszym i  podstawowym 
wyrazem jest rodzina. W tym względzie jest to zgodne z Karolem Wojtyłą, dla 
którego rodzina jest pierwszą naturalną społecznością, powstałą dzięki spotka-
niu dwóch wolności174. Według profesora rodzina jest pierwszą i tym samym 
najważniejszą wspólnotą osób, której pierwszą misją jest wychowanie młodego 
człowieka175. Wszelkie próby podziału, dyskryminacji rodziny i podważanie jej 
kompetencji wymagają obrony jej członków, także ze strony innych wspólnot, 
a szerzej całego społeczeństwa. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna 
oraz podstawowe środowisko miłości i  życia176, ma prawo do wychowania 
i godnego życia, które powinno gwarantować jej otoczenie społeczne. Rodzina 
jest wspólnotą komunijną, co oznacza, że jest oparta na miłości oblubień-
czej, wynikającej z bezinteresownego daru z siebie. Nie można jednak mówić 
o wychowaniu bez prawdy. Dlatego prawdziwa miłość oblubieńcza opiera się 
na prawdzie i wolności. Dar z siebie obejmuje również dziecko, które ze swej 
strony obdarza rodziców swoją nowością i  delikatnością. Rodzina oparta na 
Bogu stanowi warunek osobowego wzrostu każdego jej członka, daje świado-
mość, że dziecko jest darem danym darmo, co wyzwala w rodzicach ten sam 
sposób obdarowywania siebie nawzajem.

Ponadto Wojciech Chudy zwraca uwagę, że rodzina jest układem dyna-
micznym, ponieważ wychodząc ze statusu małżeństwa, jej członkowie zmie-
niają się w sensie ontycznym. Małżonek staje się ojcem, małżonka zaś matką. 
174. Według K. Wojtyły rodzina jest przede wszystkim wspólnotą, dla której właściwym sposobem byto-

wania jest komunia, communio personarum. Jest to jedność, która pojawia się wraz z zaistnieniem 
rodziny opartej na miłości. W niej powołuje się do życia nowych członków społeczności i dlatego to 
rodzice odpowiadają w pierwszej kolejności za wychowanie następnego pokolenia. Żeby sprostać temu 
zadaniu, wspólnota ta musi być bezinteresownym darem samego z siebie kobiety i mężczyzny. Każdy 
rodzic jest jednocześnie wychowawcą. W kontekście rodziny wychowawca rodzi nie tylko w sensie 
fizycznym, ale również duchowym. Polega ono przede wszystkim na obdarzaniu człowieczeństwem, 
„tak rodzice obdarzają dzieci swoją dojrzałością, a dzieci swoich rodziców, nowością i świeżością”. Jan 
Paweł II, List do Rodzin [w:] www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.
html, dostęp 21.09.2015 r. Rodzice obdarzają swoje dzieci człowieczeństwem, i to jest wychowywa-
niem. Por. Ku małżeństwu i rodzinie. Jan Paweł II naucza, wyb. i oprac. A. Sujka, Wydawnictwo M, 
Kraków 1997, s. 204−205. Komunia, czyli wspólnota małżeńska, nie jest tu wynikiem abstrakcyjnej 
miłości, ale realną potrzebą. Jej naturalne korzenie wzmacniane są przez osobistą wolę małżonków, 
którzy pragną dzielić ze sobą cały program życia, zarówno to, co posiadają, jak i to, kim są. Prowadzi 
to do harmonii życia, opartej na wierności, całkowitym oddaniu, autentyczności i wielkoduszności. 
Analogicznie, zagrożeniem dla harmonii rodzinnej są pycha oraz miłość własna. Rzeczywiste zjedno-
czenie możliwe jest przy wzajemnym obdarowywaniu się, który pozwala odnaleźć się wzajemnie. Jest 
to równoznaczne z przyjęciem drugiej osoby, w całej jej złożoności, ducha i ciała. Por. ibidem, s. 114, 
117−118, 62−63.

175. Por. W. Chudy, Małżeństwo i rodzina w perspektywie stabilności i rozwoju kultury [z Mirosławą 
Chudą] [w:] Jan Paweł II. Familiaris consortio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, Redakcja Wydaw-
nictw KUL, Lublin 1987, s. 176.

176. Por. W. Chudy, Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność, op. cit., s. 135.
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Małżeństwo jest, poprzez rodzicielstwo, układem wewnętrznie zamkniętym 
i obiektywnie koniecznym, uwarunkowanym porządkiem naturalnym. Dzie-
cko odpowiada niejako temu związkowi, gdyż ze strony ojca, druga osoba jest 
żoną i matką jego dziecka, natomiast ze strony matki, jest mąż jest także ojcem 
jej dziecka. Związki te są na tyle trwałe, że nawet rozpad małżeństwa ich nie 
przecina177.

Wolność, którą posiada człowiek obliguje go do postępowania zgodnego 
z normami moralnymi. Wolność łączy się z prawdą, ponieważ tylko wolne dzia-
łanie prowadzi do odkrycia prawdy. Wolność rodzi poczucie powinności, aby 
za odkrytą prawdą podążać178. Dlatego te ujęcia wolności, które odrzucają zna-
czenie prawdy, przeradzają się w fałszywy obraz człowieka. Nie można realizo-
wać wolności bez prawdy, ponieważ są to dwie strony tej samej rzeczywistości. 
Odrzucenie prawdy w wolności prowadzi do dowolności i sprzeciwia się innym 
wartościom ludzkim, takim jak integralny rozwój osoby, prawo do własności, 
czy poszanowanie prywatności. Realizacja wolności wiąże człowieka moral-
nie. Życie osobowe zakłada odpowiedzialność za wolność. Realizacja wolności 
i innych wartości jest przejawem życia godnego i odnosi się do godności jako 
najważniejszego, według Wojciecha Chudego, atrybutu życia osobowego.

1.3.3. Godność osobowa179

Godność osoby jest związana z tożsamością osoby ludzkiej180. Rozumienie 
godności określa jej tożsamość, nadaje jej określony status, wyznacza kierunek 
działania. I odwrotnie, pytanie o to, kim jest człowiek prowadzi do wymiaru 
moralno-etycznego, a przez to do pytania o godność i jej rolę. Pytanie to doty-
czy wierności wartościom i zobowiązaniom. Dlatego Wojciech Chudy, podkre-
ślając znaczenie problematyki godności osoby, uwypukla również zasadniczy 
sens życia każdego człowieka. W szerokim znaczeniu godność można utożsa-
miać z szacunkiem, który przysługuje każdemu, bez względu na wiek i status 
społeczny czy deformacje ludzkiej egzystencji, jak psychiki czy ciała. Godność 
bowiem przysługuje człowiekowi z racji istnienia. Dlatego osoba ludzka posiada 
ją od chwili zaistnienia aż do naturalnej śmierci. Profesor Chudy przedstawia-
jąc dzieje rozumienia pojęcia godności, przyznaje jej naczelną rolę w określeniu 
statusu bytowego osoby. Jednocześnie, powołując się na Adama Rodzińskiego, 

177. Por. ibidem, s. 247.
178. Por. W. Chudy, Miejsce prawdy w systemie wartości, op. cit., s. 60.
179. Jakkolwiek kwestia godności osoby była już w książce podnoszona przy charakterystyce persona-

lizmu chrześcijańskiego, to niektóre jej wątki raz jeszcze zostaną przywołane z racji jej znaczenia dla 
rozumienia samej osoby.

180. Por. T. Styczeń, W. Chudy, ‹‹Kim jestem?›› – Gnothi se auton (‹‹Poznaj samego siebie››) [w:] Fides et 
ratio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, W. Chudy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 6.
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twierdzi, że wyjaśnienie i uzasadnienie pochodzenia godności na gruncie filo-
zoficznym, czyli najbardziej ogólnym, jest możliwe tylko do pewnego stopnia. 
Jego zdaniem, należy wyjść poza czysto rozumowe podejście do tej kategorii 
i odwołać się do jej eksplikacji w porządku teologicznym181. W takim sensie 
godność to wyraz obrazu Bożego. Ponadto jest ona „jedyną wartością abso-
lutną, w którą został wyposażony człowiek”182.

Wojciecha Chudego rozumienie godności wypływa w dużej mierze z filo-
zofii Karola Wojtyły, dla którego godność łączy się nie tylko z normą perso-
nalistyczną, posiadającą charakter etyczny, ale także z  pojęciem niekomuni-
kowalności osoby ludzkiej. Metafizyczne rozumienie roli godności sprowa-
dza się w tym przypadku do stwierdzenia, że człowiek nie może zamienić się 
z inną osobą, nie może innym przekazać swojego statusu bytowo-osobowego. 
Niekomunikowalność wypływa z tezy o substancjalności jednostkowej osoby 
ludzkiej183. To właśnie stanowi o optymizmie personalizmu, że osoba zawsze 
posiada stałą wartość godności. Warte podkreślenia jest to, że Karol Wojtyła 
rozumie godność przede wszystkim jako rzeczywistość aksjologiczną. Jedyną 
odpowiedzią na tę wartość może być tylko miłość184.

Profesor Chudy opiera się właśnie na tym rozumieniu godności. Jest ona 
u niego jednak własnością z porządku metafizycznego, a nie aksjologicznego. 
Można powiedzieć nawet, że łącząc w sobie wszystkie wymiary bytu ludzkiego, 
godność stanowi dla niego podstawę charakterystyki człowieka jako osoby. 
W ujęciu tego filozofa godność nie tylko jest pewnym sposobem rozumienia 
człowieka, ale określa jego istotę i jest punktem wyjścia w jego opisie.

Niezrozumienie godności może wiązać się z ogólnością tego pojęcia. Dla-
tego też Wojciech Chudy, czerpiąc inspiracje z filozofii osoby Adama Rodziń-
skiego, wskazuje na różne rodzaje godności: godność osobistą, godność osobo-
wościową i godność osobową185.

Godność osobista jest wyznaczana przez aspekt psychosocjologiczny. 
W  kontekście rozróżnienia relacji wewnętrznych i  zewnętrznych, jednostka 
objawia swą godność osobistą wchodząc w relacje zewnętrzne. Mogą być one 

181. „Najsilniejszym uzasadnieniem wartości godności ludzkiej jest uzasadnienie teologiczne”, W. Chudy, 
Godność osobowa fundamentem obywatelskich i gospodarczych praw człowieka [w:] Otwarcie granic 
rynku a perspektywa być i mieć człowieka oraz narodu, red. A. Kuś, P. Witkowski, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2006, s. 23.

182. Por. W. Chudy, Najważniejsze kategorie etyki klasycznej, „Arcana”, 2005, nr 1−2, s. 85−88.
183. Por. M. Szymonik, Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły 

lubelskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 150.
184. M. Szymonik stwierdza, że sercem filozofii człowieka K. Wojtyły jest właśnie godność osoby ludzkiej. 

Ibidem, s. 211.
185. Por. W. Chudy, Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą, op. cit., s. 86, cytat za: A. 

Rodziński, Na orbitach wartości, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s. 100−104.
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prezentacją pozycji społecznej, konkretnego zawodu i  kariery, która wynika 
z nadania lub uznania społecznego oraz z samouznania i dobrego samopoczu-
cia. Podkreśleniem tej godności są różne dyplomy, odznaczenia i honory, które 
sprawiają, że jest ona związana przede wszystkim z pełnioną w społeczeństwie 
rolą. Nie jest to godność pełna, a raczej powierzchowna, ponieważ brakuje jej 
głębszych, filozoficznych uzasadnień. Drugi rodzaj godności to godność osobo-
wościowa. Sięga głębiej w swym psychologicznym opisie. Jest ona dynamiczną 
strukturą opartą na stosunku człowieka do samego siebie. Charakterystyczny 
rys tego rodzaju godności wyraża się w poczuciu własnej wartości. Mówi się, 
że ktoś jest czegoś godny lub nie, i zwykle umniejsza swoją wartość, wyraża-
jąc, że nie jest czegoś godzien. Ta godność odnosi się nie tylko do zewnętrz-
nych przejawów własnej wartości, jak w przypadku godności osobistej, ale sku-
pia się na psychologicznej racji powinności i  zaniechania, ponieważ stanowi 
zintegrowaną całość. Hierarchię godności wieńczy godność osobowa. Jest to 
metafizyczna wartość człowieka jako bytu i stworzenia. Wartość ta jest nieza-
leżna od świadomości człowieka, jego intelektu, przeżyć uczynków lub zasług. 
Równość wszystkich ludzi może być oparta właśnie na tym rodzaju godności, 
ponieważ posiada ją każdy niezmiennie przez całe ziemskie życie. Nikt nie jest 
w stanie naruszyć tej godności, ponieważ w tym przypadku nic nie zmienia się 
w aksjologicznym uposażenia osoby. Lubelski filozof odnosi się tutaj do życia 
moralnego człowieka. Wartość osobowa człowieka posiada związek z życiem 
i postępowaniem, dlatego jest ona „wymagająca”. To właśnie godność osobowa 
wyznacza ostatecznie moralny horyzont człowieka. Bycie osobą niesie ze sobą 
powinność moralną spełniania się na miarę swojej osobowej godności. God-
ność ta jest więc nie tylko wartością metafizyczną, ale również normą moralno-
ści, ponieważ stanowi kryterium ludzkiego postępowania. Przed dokonaniem 
jakiegokolwiek czynu sumienie człowieka potrafi odwołać się do tej wartości186.

Według Wojciecha Chudego godność osoby ludzkiej ma wymiar filozo-
ficzny i teologiczny. Z uwagi na jej otwarcie na metafizykę i teologię, syntety-
zuje ona wszystkie wymiary bytu osobowego. Godność przejawia się w statusie 
ontycznym, aksjologicznym, jak i teologicznym. Co więcej, godność nobilituje 
egzystencjalnie, moralnie, antropologicznie, teologicznie i  psychicznie każdą 
wartość składającą się na obraz człowieka: wolność, prawdę oraz cielesność187. 
Dlatego w jego ujęciu nie można rozpatrywać tych kategorii w oderwaniu od 
godności ludzkiej. Każde oddzielenie poszczególnej wartości groziłoby nega-
cją całego człowieka. Stąd zarówno ciało, jak i duch, rozum i wola odwołują 
do istoty człowieka, jaką jest w  tym przypadku godność. Godność wypływa 
186. Ibidem, s. 86−87.
187. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 43.



Rozdział 1.

70

z  zasady antropologicznej i  opiera się na normie personalistycznej, ale jest 
w niej również zawarty pierwiastek transcendentny. W personalizmie chrześ-
cijańskim godność wskazuje na osobę Chrystusa: „Drugiego człowieka można 
jedynie doprowadzić do takiej granicy egzystencjalnej i przeżyciowej, za którą 
sam odkryje godność osoby. Nikt bardziej dobitnie nie ukazał takiej właś-
nie metody wychowawczej, jak Chrystus (…)”188. Wojciech Chudy zauważa, 
że pozostałe wartości, które są osadzone na godności, takie jak prawda, wol-
ność i cielesność są tak naprawdę wartościami chrześcijańskimi. Stwierdza też, 
że takie wartości, jak wolność słowa i  sumienia czy choćby prawo do pracy 
i odpoczynku stały się również ważne dla chrześcijan189. W tym ujęciu czło-
wiek jest i powinien być odczytywany zawsze w perspektywie swojej godno-
ści. Oznacza to, że wartości utylitarne, ekonomiczne, egzystencjalne lub nawet 
moralne nie powinny „wchodzić w kolizję aksjologiczną z godnością osoby”190. 
Godność konstytuuje wartość człowieka, sprawia, że nic nie może się jej rów-
nać. Jest ona istotną własnością człowieka, ponieważ skupia w sobie wszystkie 
wymiary ludzkiego życia i działania, to ona określa również relacje wychowaw-
cze191. Godność przysługuje każdemu od narodzin do naturalnej śmierci, dla-
tego każde przerwanie ciągłości życia w sposób negujący tę wartość, zasługuje 
na sprzeciw z powodu statusu antropologiczno-teologicznego człowieka. Takie 
ujęcie godności konstytuuje relacje międzyludzkie. Odnoszenie się z godnoś-
cią do wszystkich ludzi jest ideałem na miarę człowieczeństwa, a więc staje się 
osiągalne dla każdego, kto zechce podjąć ten trud.

Koncepcja godności zaproponowana przez Wojciecha Chudego, mimo sil-
nych akcentów religijno-teologicznych, opiera się na filozoficznym odczytaniu 
rzeczywistości osoby ludzkiej. Aspekt teologiczny stanowi dopełnienie pozo-
stałych wymiarów – metafizycznego i aksjologicznego. Dopiero łączne spojrze-
nie z tych różnych perspektyw pozwala pełniej uchwycić fakt osobowej godno-
ści człowieka. Wskazanie na godność jako istotny atrybut osoby ludzkiej sta-
nowi o wyjątkowości tej propozycji. Na godność obok innych cech, takich jak: 
poznanie intelektualne, miłość, wolność, podmiotowość wobec prawa i zupeł-
ność, wskazuje również Mieczysław Krąpiec. Trzy pierwsze cechy wyróżniają 
człowieka jako byt osobowy od reszty przyrody, natomiast trzy dalsze, a wśród 
nich godność, wskazują na transcendencję osoby w  stosunku do społeczno-
ści192. Społeczeństwo jest transcendowane przez człowieka na mocy bycia przez 
niego podmiotem prawa i  zupełności (charakter substancjalny) swego bytu 
188. Ibidem, s. 94.
189. Por. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 73.
190. W. Chudy, Personalistyczne określenie wychowania, op. cit., s. 89.
191. Por. ibidem, s. 91.
192. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op. cit., s. 170.
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oraz posiadanej godności, która wskazuje na to, że człowiek jest celem, a nie 
środkiem wszelkich działań193. Wojciech Chudy takiego rozumienia godności 
nie przekreśla, ale uznaje, że przede wszystkim jest ona pierwszym i najważ-
niejszym wyrazem statusu osobowego człowieka, choć powiązanym z innymi 
atrybutami. Z jednej strony godność, niejako ex definitione, z samej swojej istoty 
sprawia, że człowiek jest sobą, ale z drugiej strony negacja ludzkiej prawdy lub 
wolności doprowadza do trudności w odnalezieniu w nim godności osobowej.

Ze względu na godność osobową każdemu człowiekowi, niezależnie od 
jego statusu materialnego oraz uposażenia intelektualnego i fizycznego, przy-
sługuje afirmacja życia – najpierw własnego, a następnie innych ludzi. Profe-
sor Chudy podkreśla, że Immanuel Kant popełnił błąd odrzucając możliwość 
przejścia od bycia do powinności, który to sposób myślenia jest dziś również 
obecny. Według Wojciecha Chudego istnieje możliwość osobistego odkrycia 
prawdy o godności ludzkiej i jej afirmacja, która w konsekwencji prowadzi do 
działań na rzecz ochrony każdego życia ludzkiego. Nie można bowiem pozo-
stać obojętnym na wartość prawdy, tak jak nie można pozostać biernym wobec 
innych powiązanych z  nią wartości. Brak odpowiedzi na godność osobową, 
niezauważalnie, lecz skutecznie tworzy atmosferę kłamstwa, w  ostateczności 
przekreślając godność człowieka. Jest to konsekwencja pewnej zdrady, będącej 
podstawą zdrady życia – „zdrady metafizyki”194. Polega ona na negacji rzeczy-
wistości poprzez oparcie się tylko na wyobrażeniach, niemających z prawdzi-
wym życiem nic wspólnego. Niemniej nie jest to postawa nowa, gdyż swoimi 
początkami sięga Kartezjusza, który jako pierwszy odwrócił znaną do jego 
czasów kolejność przedmiotu i  podmiotu195. Wydarzenia II wojny światowej 
najdobitniej ukazały skutki tej formacji intelektualnej. Wydawałoby się więc, 
że pokolenia powojenne odeszły od zdrady życia i  zwróciły się ku prawdzie 
życia. Już jednak piśmiennictwo Wojciecha Chudego mówi nam, że tak się nie 
stało. Filozof był obrońcą życia, czyli sprzeciwiał się praktykom jego negacji, 
co świadczy o tym, że obecne nam czasy nie są wolne od przerostu myślenia 
idealistycznego nad realistycznym. Lekarze zamiast leczyć zabijają niewinne 
dzieci196, nie widząc w tym żadnej sprzeczności. Rodziny rozwodzą się, rośnie 
liczba par homoseksualnych197, które nie są zdolne do naturalnego współżycia. 
Wiele artykułów profesora Chudego, zwłaszcza tych, które odnoszą się do etyki 
Karola Wojtyły, ukazuje, jak bardzo zależało mu na prawdzie o rodzinie, Koś-

193. Por. M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, op. cit., s. 46.
194. W. Chudy, Człowiek nie może decydować. Sprawa Terri Schiavo, „Rzeczpospolita”, 2005, 31 III, nr 75.
195. Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 230−231.
196. Por. W. Chudy ‹‹Jesteśmy od ratowania życia – nie od czegokolwiek innego›› [rozmowa z M. Troszyń-

skim] „Ethos”, 1994, nr 3, s. 208.
197. Por. W. Chudy, Niezdolni do rodzicielstwa, „Nasz Dziennik”, 2005, nr 3−4 XII, s. 6.
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cioła i całego narodu, czyli na potwierdzaniu życia i jego ochronie198. W tym 
aspekcie jego postawa była kategoryczna: albo cywilizacja życia albo cywilizacja 
śmierci199. Dla profesora rodzina, ale również naród i Kościół należą do bytów 
naturalnych200, dlatego ściśle łączą się z samym życiem. Co więcej, między tymi 
bytami zachodzi pewna relacja: atak na członka z jednej grupy osłabia człon-
ków innej zbiorowości. Każde życie ludzkie jest wyjątkowe i niepowtarzalne, ale 
jednocześnie posiada wymiar społeczny. Nie dotyczy to jednak tylko aspektów 
duchowych, więzów rodzinnych i  umownych. Zdaniem Wojciecha Chudego 
już sama obecność wokół nas innych ludzi potwierdza wspólne uczestnictwo 
w życiu; co więcej nawet przyroda podkreśla nasze przywiązanie do faktu życia: 
„Dzięki ciału przynależymy do świata organicznego; kwiat lub bakteria są nam 
bliższe od kamienia. Razem uczestniczymy w żywiole życia. Poprzez ‹‹radość 
życia›› wyrażamy jego afirmację, będącą zarazem obroną i sprzeciwem wobec 
śmierci”201. Autor tych słów wskazuje na elementarną relację człowieka do czło-
wieka i do przyrody, która odwołuje do wartości podstawowych. Każde życie, 
a zwłaszcza życie najsłabszych, każdy fakt życia sprowadza radość, unaocznia-
jąc zarazem słabość różnych idei, prądów i religii. Rzeczywistość międzyludzka 
opiera się na fakcie życia i  to on jest podstawą wzajemnego szacunku: „Tak 
więc miarą szacunku dla osoby ludzkiej – a zarazem wykładnią autentycznej 
moralności – jest szacunek dla życia człowieka”, który uaktualnia się każdego 
dnia202. Realizacja tej zasady, biorąc pod uwagę złożoność relacji ludzkich i sze-
roki kontekst społeczny, prowadzi do twierdzenia, że „racją bytu państwa i jego 
godności jest godność tego, komu państwo z istoty swej ma służyć”203. Ta sama 
zasada, w myśl wzajemnych powiązań, przyświeca podstawowej komórce spo-
łecznej. Rodzi to pytania o rolę afirmacji i ochrony życia w wychowaniu czło-
wieka, a  także o znaczenie „radości życia” dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Mówiąc, że „w  procesie wychowania dzieci i  młodzieży niezwykle istotne 
198. Na przykład W. Chudy: Obszary filozoficzne Jana Pawła II teologii ciała [w:] Mężczyzną i niewiastą 

stworzył ich: Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana Pawła II teologii ciała: Konferencje wygłoszone 
podczas środowych audiencji ogólnych 5.IX 1979 – 2.IV 1980, red. T. Styczeń, Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 2001 (1981); Encyklika Veritatis Splendor a kryzys wychowania [w:] Wokół encykliki „Veri-
tatis Splendor”, red. J. Merecki, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 1994; Między „począt-
kiem” a zmartwychwstaniem. Dzieje człowieka i ludzkości w oświetleniu Jana Pawła II teologii ciała, 
„Roczniki Filozoficzne”, 1987−1988, z. 2; Katolik na arenie współczesnego społeczeństwa, „Arcana”, 
1997, nr 3; Przeciwko karze śmierci. Argumenty filozoficzne, op. cit.; Droga życia, „Ethos”, 1989, nr 1; 
«Jesteśmy od ratowania życia – nie od czegokolwiek innego», op. cit. i inne.

199. Por. W. Chudy, «O co właściwie chodzi?», czyli w sprawie przedwiośnia po raz wtóry [z T. Styczniem] 
„Ethos”, 1992, nr 2−3, s.7.

200. Por. W. Chudy, Aspekty narodu polskiego [w:] Z Karolem Wojtyłą myśląc ojczyzna, red. W. Chudy, 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.

201. W. Chudy, Droga życia, op. cit., s. 3.
202. Ibidem, s. 5, 6.
203. W. Chudy, «O co właściwie chodzi?», czyli w sprawie przedwiośnia po raz wtóry, op. cit., s. 5.
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wydaje się kształtowanie stosunku do wartości życia”204 Alicja Żywczok rozwija 
myśl Wojciecha Chudego. Można powiedzieć, że wychowanie polega także na 
kształtowaniu stosunku człowieka do wartości życia205. Wychowanie w rodzi-
nie realizuje ten postulat zawsze wtedy, gdy rodzice z całą odpowiedzialnością 
opiekują się swoim potomstwem, odpowiadają na jego potrzeby i wzajemnie 
się szanują. Prawidłowy szacunek do życia w kontekście pedagogicznym ozna-
cza rozwijanie i formowanie postawy akceptacji własnego życia, a więc i jego 
fenomenów: psychicznych, cielesnych i duchowych, traktowanych jako całość 
psycho-fizyczno-duchową. To nauka przyjmowania trudności, niepowodzeń 
i radości z sukcesów, ale również okazywanie dziecku wsparcia i bycie z nim 
w najważniejszych momentach jego życia. Bez takiej postawy rodzina z dużym 
prawdopodobieństwem będzie musiała spotkać się z trudnościami wychowaw-
czymi. Gdy dziecko czuje, że jego życie jest akceptowane w pełni, nauczy się 
szanować innych – w końcu wykształci w sobie dobre relacje z rówieśnikami 
w każdym wieku. Niemniej, aby to osiągnąć rodzice powinni włożyć w wycho-
wanie wszystkie swoje zasoby intelektualne, osobowościowe i  społeczne, 
a także być konsekwentni i kierować się dobrem wszystkich swoich członków. 
Postawa afirmacji i ochrony życia pełni zatem niezbędną rolę w wychowaniu: 
kształci intelekt i umysł, jest regulatorem stosunków z innymi ludźmi. Szcze-
gólnie istotne jest, aby znaleźć odpowiedź na pytanie o  rolę instytucji, które 
mają wspierać rodzinę w  kształtowaniu odpowiedniej postawy wobec życia: 
przedszkoli, szkół różnego rodzaju stowarzyszeń i fundacji, a wreszcie urzędów 
państwowych. Niezwykle ważnym aspektem współczesności jest również sfera 
mediów, która nigdy nie pozostaje bez wpływu na relacje wewnątrzrodzinne. 
Wydaje się, że wspominana przez Wojciecha Chudego cywilizacja śmierci 
przenika do rodzin zwłaszcza poprzez media. Afirmacja życia to również 
ochrona przed złem i konsekwencjami, które w rozwoju dziecka mogą zaważyć 
na całym życiu. Rodzice muszą wiedzieć, że czas wzrastania ich podopiecznych 
jest jedyny i niepowtarzalny, a każda zwłoka w wychowaniu działa tylko na ich 
wspólną niekorzyść.

Związana z afirmacją i ochroną życia „radość życia” to cecha, która łączy 
się z klasyczną cnotą męstwa. Profesor Chudy twierdzi, że męstwo to „goto-
wość do przeciwstawiania się złu”206, niezależnie od tego, czy realizuje je męż-
czyzna czy kobieta. Według Alicji Żywczok „życiowa radość ma silny walor 
sensotwórczy i wzmacnia ludzkie odczucie sensu istnienia oraz jest ideą regula-

204. A. Żywczok, Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 187.

205. Ibidem, s. 185.
206. W. Chudy, O męstwie, „Ethos”, 1995, nr 1, s. 282.
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tywną i chroni przed różnymi zagrożeniami”207. „Radość życia” wzmacnia więc 
męstwo, daje poczucie wartości życia i przyczynia się do zdrowego funkcjono-
wania w społeczeństwie. Ważne jest zatem, aby dzieci i młodzież oraz dorośli, 
którzy gdzieś zatracili ową radość, odnaleźli w sobie jego źródło, czyli godność. 
Człowiek żyje zawsze w pewnej zbiorowości, która jest mu potrzebna do pra-
widłowego rozwoju, stąd i powrót do życiowej radości wymaga wsparcia lub 
pomocy ze strony innych. Wojciech Chudy, podając cel kształcenia (odróżnia-
jąc je od wychowania), zauważył między innymi, że jest nim pełna aktualiza-
cja zasady „aby dobrze żyć i dobrze się mieć”208. Można poniekąd utożsamiać 
ten cel z  „radością życia” w  tym sensie, że człowiek osiągnie pewien dobro-
stan psychiczny lub dobrobyt materialny, który jest również jednym z celów 
wychowania. Nie wyolbrzymiając tego aspektu warto zastanowić się, jak war-
tość tej zasady przekłada się na osiągnięcie podstawowego celu wychowania, 
jakim jest odkrycie godności osobowej i kierowanie się nią w życiu. Niewątpli-
wie wymieniony cel kształcenia jest znaczący i jeśli opiera się o prawdę i dobro 
służy osobie i społeczeństwu, jednak gdy dominującą rolę zaczyna odgrywać 
jakiś utylitarny aspekt tej zasady obraca się on przeciwko człowiekowi. Przy-
kładem może tu służyć osoba męża, który niewłaściwie zrozumiał powinność 
zapewnienia rodzinie środków na utrzymanie. Gdy jego praca staje się celem 
samym w  sobie, relacje z  żoną (i  ewentualnymi dziećmi) słabną. Ważne jest 
zatem umiejętne korzystanie z dążenia do życiowej radości, aby cele pragma-
tyczne nie przesłoniły niczyjej godności osobowej. Najbezpieczniejszym kom-
pasem jest w tym przypadku szacunek do innych, oparty na prawdzie i miłości.

1.3.4. Cielesność

Fakt przejawiania się osobowego statusu człowieka przez jego rozumność, 
wolność, cielesność i godność suponuje jego ustosunkowanie się do tych atry-
butów. Każdy z tych aspektów osoby ludzkiej wskazuje, z jednej strony na aspekt 
aktualny jej istnienia, z drugiej zaś odsłania jakąś sferę jej spontencjalizowania. 
Dlatego życie osobowe obliguje człowieka do interpretacji tych atrybutów jako 
przejawów doskonałości, jak i pewnych zadań do wykonania. Złożoność życia 
człowieka i stojące przed nim zadania świadczą o potrzebie istnienia wychowa-
nia, które związane jest z dążeniem do aktualizacji tego, co w człowieku spoten-
cjalizowane. Dotyczy to także ludzkiej cielesności.

Wśród atrybutów bytu ludzkiego Wojciech Chudy, poza rozumnością, 
wolnością i  godnością, wyróżnia jeszcze cielesność. Jak było wyżej wspo-
mniane, kategoria cielesności w  jego pracach inspirowana jest teologią ciała 
207. A. Żywczok, Ku afirmacji życia, op. cit., s. 490.
208. Wykład W. Chudego (w archiwum autora).
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oraz małżeństwa Karola Wojtyły i filozofią Mieczysława Krąpca. Według pierw-
szego z nich ciało jest narzędziem komunikowania i powinno oddawać to, co 
wewnętrzne209. Co więcej, ciało jest tym aspektem, poprzez który możliwy jest 
dar moralny wobec osób drugich210. Lubelski dominikanin, do którego odwo-
łuje się Wojciech Chudy, konsekwentnie w swoich rozważaniach o człowieku 
podejmuje zagadnienie ludzkiego ciała. Sprzeciwia się jego negacji, odrzucając 
te teorie filozoficzne, które podważają pozytywną rolę cielesności w istnieniu 
i działaniu osoby ludzkiej. Znaczenie ciała człowieka jako integralnego aspektu 
bytowania osoby ludzkiej sprawia, że cielesności nie można odrzucić. Oznacza 
to również nieracjonalność i pewną nieostrość poznawczą tych teorii. Stąd nie 
mają racji te uzasadnienia, które traktują ludzkie ciało jako więzienie lub takie, 
które opowiadają się za stosowaniem kary głównej, która jakoby miałaby poło-
żyć kres cierpieniu ciała211.

Analizy Wojciecha Chudego ukierunkowane są na dowartościowanie ciała 
człowieka. Jest ono przede wszystkim tym, co współkonstytuuje doskonale-
nie się wewnętrzne osoby, ponieważ umożliwia uświadomienie sobie świata, 
osób drugich, a  nade wszystko siebie − własną samowiedzę212. Dlatego cie-
lesność obejmuje nie tylko aspekt ciała, lecz także stosunek do niego, relacje 
jakie zachodzą między ciałem a rozumnością, wolnością i godnością oraz per-
spektywę czasową, która ujawnia zmiany w ciele, a przez to podejście do niego 
w nawiązaniu do wymiaru indywidualnego i społecznego.

Już sam fakt narodzin człowieka wskazuje na to, że rodzi się on z  ciała. 
Profesor Chudy wyciąga z tego truizmu wniosek, że dziecko jest owocem miło-
ści kobiety i mężczyzny, która nie jest czymś nieistotnym. Z jednej strony jest 
tu mowa o  naturalnym wymiarze istnienia ludzkiego, jakim jest cielesność 
i duchowość, a w tym erotyzm. Z drugiej strony w miłości małżonków docho-
dzi do zetknięcia z wymiarem Boskim. Dzięki mocy Bożej oboje małżonkowie, 
jako mężczyzna i  kobieta, powołują do życia nowego człowieka z  miłości213. 
Dzięki temu, że ciało dziecka różni się od ciała dorosłego swoimi wymiarami 
i możliwościami (nie osiągnęło jeszcze optimum swoich możliwości w zakresie 
siły fizycznej), a okres dochodzenia do dorosłości trwa kilkanaście lat, rodzice 
i opiekunowie mają możliwość doświadczania odrębności swojej i dziecka, właś-

209. Por. K. Pielorz, Teologia ciała – koncepcja Jana Pawła II jako odpowiedź na wyzwania współczesnej 
rodziny [w:] www.rtso.uni.opole.pl/pdf/34%20(2014)/07-PIELORZ.pdf, s. 108, dostęp 13.02.2016 r.

210. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 138.
211. W. Chudy opowiada się przeciw stosowaniu kary śmierci, co również jest jego hołdem złożonym 

ludzkiemu ciału i cielesności. Zob.: W. Chudy, Przeciwko karze śmierci. Argumenty filozoficzne, op. cit.
212. Por. M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, op. cit., s. 151, 152, 176−177.
213. Por. W. Chudy, O osobie, która jest dzieckiem, op. cit., s. 218. Jednakowoż dawcą życia jest Bóg, nie 

rodzice.
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nie poprzez ciało. Dzięki opiece nad noworodkiem, niemowlęciem, a potem 
małym dzieckiem rodzice uczą się troski o  ciało dziecka, a  przez to rośnie 
w nich świadomość szlachetności ludzkiej cielesności. Ich wzajemny stosunek 
do swojego potomka przejawia się najpierw poprzez ciało, co nie pozostaje bez 
wpływu na nich i na ich otoczenie. Codzienna pielęgnacja dziecka prowadzi 
ich do ciała społecznego, jakim są relacje międzyludzkie, najpierw te w wąskim 
znaczeniu rodziny, a następnie w szerokim ujęciu społeczeństwa.

Profesor Chudy, za Janem Pawłem II, twierdzi, że dziecko od poczęcia jest 
dane i zadane214, a więc również dane i zadane jest każde ludzkie ciało, przed 
którym człowiek staje (w tym i nasze). Obiektywność, realność ciała odnosi do 
porządku naturalnego, który jest niezależny od ludzkiego umysłu. Posiadając 
ciało i będąc w pewnym sensie ciałem, każdy człowiek dotyka prawdy w jej pod-
stawowym wymiarze, jako coś spoza świata wyobraźni, coś, co pozwala uzgad-
niać nierzeczywiste myśli z rzeczywistym światem istniejącym obok. Człowiek 
najpełniej doświadcza istnienia naturalnych praw ciała w momencie choroby, 
niepełnosprawności fizycznej czy śmierci. Stosunek do uszkodzenia ciała, jego 
umierania, zmian w czasie jest jednym ze wskaźników pozwalających stwier-
dzić o stosunku do całej osoby ludzkiej, w tym do jej godności. Jeśli prawdą jest 
istnienie odrębnego od nieobiektywnego świata ciała ludzkiego, to kłamstwo 
jest tego zaprzeczeniem, jest uznaniem ciała za coś tylko nierealnego lub, z dru-
giej strony, za coś tylko i wyłącznie materialnego. Oddzielenie od siebie rzeczy-
wistości materialnej i duchowej i przeciwstawianie ich sobie rodzi nieupraw-
nione antagonizmy, które nie są do pogodzenia z  wizją personalistycznego, 
a więc całościowego ujęcia osoby ludzkiej według Wojciecha Chudego. Dlatego 
też ciało jest również zadane, a więc wymaga rozwoju w znaczeniu etycznym 
i ontycznym, gdyż jest nierozłączne z godnością osobową człowieka. Nie ozna-
cza to bezpośredniej ingerencji w ciało, ale pośrednio, poprzez kształtowanie 
rozumności i wolności. W procesach tych bierze udział również cielesność.

Opierając się na teologii ciała według Karola Wojtyły, Wojciech Chudy 
twierdzi, że ciało jest lustrem, które odzwierciedla obraz Boga. Pomimo daleko 
idącej znajomości ludzkiego ciała personalizm chrześcijański uznaje, że istoty 
ludzkiego ciała nie da się zidentyfikować z  jego biologicznym wymiarem. 
Dlatego lubelski filozof twierdzi za Gabrielem Marcelem, że ciało jest pewną 
tajemnicą. Za przyszłym papieżem przytacza zaś rozbudowany opis sensu ciała. 
Ciało jest miejscem właściwym bycia człowiekiem, bycia jako osoby. Osoba 
więc wyraża się w  ciele jako rozumna, wolna, samostanowiąca, piękna oraz 
hojna, co odzwierciedla stosunek kobiety i mężczyzny w małżeństwie, poprzez 

214. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 154−155.
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bezinteresowny dar z siebie. Oznacza to, iż ciało bierze udział w każdym czy-
nie, który jest spełniany, nawet, a może przede wszystkim w każdym procesie 
umysłowym i  decyzyjnym. Jednak w  akcie oddania jest jeszcze coś więcej − 
świętość. W sensie teologicznym ciało jest wyrazem daru Bożego, co sprzeci-
wia się negatywnemu obrazowi ciała, który jest obecny w niektórych religiach 
niechrześcijańskich. W każdym rozumieniu znaczenie ciała najpełniej wyrażać 
się może dopiero w akcie miłości215.

Cielesność i  ciało to centralne zagadnienia społeczne, który Wojciech 
Chudy podejmował omawiając rolę rodziny, Kościoła i narodu, a  także spo-
łeczny wymiar kłamstwa (fakt przejawiania się kłamstwa w ciele). Ścisła zależ-
ność pomiędzy indywidualnym i  społecznym wymiarem cielesności nasuwa 
twierdzenie, iż ciało i  stosunek do niego to również doświadczanie tego, co 
wspólne.

Współczesna kultura dotycząca ludzkiego ciała daje wyraz przeciwstaw-
nym dążeniom. Reklama, sport, przemysł farmaceutyczny i modowy sprawiają 
wrażenie, że ciało jest najważniejsze i należy o nie dbać, rozwijać je i dążyć do 
jego piękna. Niemniej istnieją też tendencje do niszczenia ciała i  cielesności 
w kulturze, jak podważanie roli i znaczenia rodziny w społeczeństwie (w Polsce 
i na Zachodzie), sprzeciwianie się autentycznej kulturze duchowej czy choćby 
przestępstwa przeciw życiu i ciału wśród młodych ludzi. Ujmując osobę jako 
jedność, cechującą się różnymi, ale dopełniającymi się atrybutami, jak rozum-
ność, wolność, godność i cielesność, należy powiedzieć, że każdy rodzaj nie-
prawidłowości w rozwoju prawdziwie ludzkiej kultury jest świadectwem nie-
właściwego stosunku nie tylko do ludzkiego ciała, lecz również do innych prze-
jawów osobowych. Parafrazując tytuł jednego z tekstów Wojciecha Chudego, 
można powiedzieć, że zamiast „dominacji wyglądów”, należy życzyć sobie, aby 
istniała „dominacja charakterów” – podkreślanie wagi tego, co duchowe w sze-
rokim ujęciu osoby ludzkiej, obejmującym również ciało.

Zagadnienie ciała, jako istotnego atrybutu osoby ludzkiej, odwołuje do sfery 
moralnej, stając się przez to aspektem rzeczywistości duchowej. Ciało zawsze 
stanowi dopełnienie integralności osoby ludzkiej. Należy jednak powiedzieć, 
że człowiek jest osobą również w ciele, gdyż „ciało dziedziczy bycie osobą”216. 
Osoba jest osobą również dzięki ciału. Status ciała jest zawsze pytaniem o kon-
dycję psychiczną i  moralną człowieka, nie zaś przymiotem oderwanym od 
moralności. W ostateczności sens ciała sprowadza się do pytania o rolę godno-
ści w konstytuowaniu się osobowym człowieka, a w znaczeniu chrześcijańskim 

215. Por. W. Chudy, W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady, Michalineum, Marki−Struga 1992, 
s. 89, 95−96.

216. W. Chudy, O osobie, która jest dzieckiem, op. cit., s. 219.
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zyskuje rangę normy moralnej, egzystencjalnej i religijnej217. Stąd wychowanie 
do poszanowania ciała staje się pewnym zadaniem, przed którym stają wycho-
wawcy wszystkich czasów. Wojciech Chudy w  jednej z  opisowych definicji 
wychowania mówi, że służy ono temu, aby „dobrze żyć i dobrze się mieć”218, 
co oznacza, że należy dbać nie tylko o dobre samopoczucie psychiczne, lecz 
także o dobrą kondycję cielesną. Warto podkreślić, iż stwierdzenie to należy do 
osoby, która przez większość swojego życia poruszała się na wózku inwalidz-
kim, co świadczy o jej wrażliwości na drugiego człowieka.

1.4. Spotencjalizowanie osoby ludzkiej

Człowiek jest osobą spotencjalizowaną, posiadającą wrodzone dyspozycje, 
które z uwagi na dobro tej osoby domagają się aktualizacji219. Decydują więc 
one o rozwoju człowieka. Tymi dyspozycjami w ujęciu personalistycznym są 
zdolności, przede wszystkim umysł człowieka, w tym świadomość, pamięć czy 
refleksja oraz właściwości wolitywne, ale także ciało ludzkie, jako wyraz moż-
liwości rozwojowych, np. w dziedzinie kultury fizycznej. Zdaniem Wojciecha 
Chudego życie osobowe człowieka wyróżnia: rozumność, wolność, godność 
i cielesność. Spotencjalizowanie osoby ludzkiej jako pewien wymiar jej istnie-
nia, domagający się urzeczywistnienia za sprawą własnego działania, przeja-
wia się w każdej z tych dziedzin – w poznaniu rozumowym, w aktach decy-
zyjnych, w działalności wychowawczej jako ukazywanie godności oraz w ciele 
jako mediatorze życia osobowego. Rozwój człowieka w poznaniu rozumowym 
opiera się o refleksję siebie i otaczającego go świata. W aktach wolnej decyzji, 
rozwój dokonuje się poprzez czynienie dobra i negację zła. Godność osobowa, 
jako atrybut przynależący do wymiaru metafizycznego, pozostaje niezmienna. 
O spotencjalizowaniu człowieka świadczą tu jednak godność osobowościowa 
i  osobista, które są człowiekowi zadane. Dzięki tej dziedzinie życia człowiek 
potrafi wychowywać siebie i innych. Dokonuje się to poprzez naprowadzanie 
i ukazywanie godności, która przez to staje się kryterium postępowania. W sfe-
rze cielesności osoba ludzka rozwija się poprzez integrację aktów duchowych 
z aktami cielesnymi. Dzięki temu ciało staje się przekazicielem życia osobowego.

Zdaniem Wojciecha Chudego podstawowe atrybuty człowieka, czyli 
rozumność, wolność, cielesność i godność, które rozwijają się na fundamencie 
prawdy, są od siebie zależne. Zgodnie z tym ujęciem osoba jako jedność psy-
217. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 42.
218. Wykład W. Chudego (w archiwum autora).
219. Por. T. Duma, U podstaw tożsamości osobowej człowieka, „Fides et ratio”, 2013, nr 4, s. 10.
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chofizyczna, rozwijając się w jednej sferze, rozwija się również w innej, analo-
gicznie do kształtowania cnót w koncepcji Arystotelesa220. Należy zauważyć, że 
akty rozumowe, dokonywane w prawdzie rozwijają horyzont godności ludzkiej 
oraz jego wolności. Podobnie rozwój cielesności wpływa na kształtowanie się 
wolności człowieka, jeśli tylko skorelowana jest ona z działaniem umysłowym. 
Właściwie każda z tych własności wpływa na formowanie godności człowieka, 
toteż ta koncepcja personalizmu zbliża się w znacznym stopniu do nauki Stagi-
ryty o cnotach, chociaż posiadane doskonałości nie muszą oznaczać, np. cnoty 
sprawiedliwości czy roztropności.

Odwołując się do trzech wymiarów życia człowieka, można zauważyć, że 
jego spotencjalizowanie obejmuje wymiar metafizyczny, aksjologiczny i teolo-
giczny. Świadczy to o możliwościach rozwojowych osoby ludzkiej. Jest to rów-
nież dowód na możliwość wpływów wychowawczych, gdyż godność przejawia 
się w każdej z wymienionych sfer. Aby wyjaśnić do końca ten ważny fakt spo-
tencjalizowania człowieka, trzeba odwołać się do uzasadnień systemowych.

Według Wojciecha Chudego osoba jako substantia, posiadająca zdolność 
do zmieniania się na gruncie teorii skutków przechodnich i nieprzechodnich, 
posiada dwa wymiary. Jeden metafizyczny jest stały i nie podlega usunięciu ani 
nadaniu z woli człowieka. Wypływa z faktu istnienia na wzór Boga i świadczy 
o podmiotowości osoby. Drugi wymiar jest wymiarem przygodnym, niestałym 
i podlegającym zmianom na przestrzeni całego życia człowieka. Jest to sfera 
indywidualności, jednostkowości, na którą składają liczne uwarunkowania 
materialno-formalne. Dlatego człowiek „zarazem jest i zmienia się”221.

Teza o  zmienności człowieka wynika z  analizy podstawowych aspektów 
jego istnienia: „biologiczno-materialnego, emocjonalnego i  intelektualno-
-wyobrażeniowego”222. Zmienność zachodząca w wymiarze biologiczno-mate-
rialnym objawia się nieustannym umieraniem i  odradzaniem się komórek, 
składających się na ciało człowieka. W koncepcji metabolizmu energetyczno-
-informacyjnego Antoniego Kępińskiego (na którego powoływał się W. Chudy) 
zapisano, że ustrój człowieka powinien pracować na pewnym poziomie aktyw-
ności, jeśli jego działanie ma być właściwe223. Oznacza to, iż wymiana komórek 
oraz kontakt z otoczeniem muszą zachować pewną stałość, aby nie doszło do 
zaistnienia sygnałów alarmowych, jakimi są lęk i ból. Aktywność przejawiająca 
się w zmienności staje się warunkiem prawidłowego sposobu istnienia czło-
wieka i może być potwierdzeniem filozoficznej teorii przygodności człowieka-

220. Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 136−137.
221. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 40.
222. W. Chudy, Być a stawać się osobą, op. cit., s. 30−31.
223. Por. A. Kępiński, Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2001, s. 128.
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-osoby na poziomie biologiczno-materialnym. W  klasycznej koncepcji czło-
wieka ujmowanego jako jedność psychofizyczna oczywiste jest powiązanie ciała 
z czynnościami emocjonalnymi i psychicznymi. Mieczysław Krąpiec twierdzi, 
że ciało jest materią organizowaną przez duszę, a jej zaistnienie dokonuje się 
wraz z powstaniem ciała224. Dusza zatem tworzy sferę emocjonalną i psychiczną 
człowieka, której działanie objawia się w ciele. Jednocześnie sfera emocjonalna 
i  intelektualna również odpowiadają za zmienność form konstytuowania się 
osoby ludzkiej, gdyż przynależą do działalności rozumowej i wolitywnej.

Wymiary biologiczno-materialny, emocjonalny i intelektualno-wyobraże-
niowy Wojciech Chudy przenosi na dwie perspektywy, w  których przejawia 
się rozwój osoby ludzkiej. Pierwszym jest horyzont bytu, drugim horyzont JA. 
Horyzont bytu odpowiada za realność i obiektywność przeżyć osoby, ponieważ 
jest pierwotny w stosunku do samoświadomości. Ponadto stanowi o dorzecz-
ności „świata osoby”, o strukturach epistemicznych i lingwistycznych człowieka 
oraz jest podłożem dla aktów językotwórczych. Jest uprzedni wobec wszyst-
kich intelektualnych aktywności ludzkiego umysłu. Drugi horyzont profesor 
Chudy nazywa „zasadą personalistycznego zakotwiczenia ludzkich przeżyć”. 
Jest to „trwały ślad pierwotnej refleksji stowarzyszonej z poznaniem istnienia 
(bytu) i wywołanej przez tegoż afirmację”225. Na wymiar JA składają się przeży-
cie, samostanowienie, samoposiadanie i wolność, czyli elementy ontologiczne 
oraz aksjologiczne, etyczne (jak powinność, odpowiedzialność i  sumienie) 
i epistemologiczne (prawda, samowiedza). Zakres możliwości, w który wcho-
dzi sfera JA sprawia, że jego charakter przybiera postać subiektywną, nazna-
czoną jednostkowością i indywidualnością. W tym znaczeniu rozwój człowieka 
dostosowuje się do jego wymagań, możliwości i wiedzy. Jednocześnie poprzez 
skorelowanie horyzontu JA z horyzontem bytu, człowiek może oprzeć się na 
realistycznej, rzeczywistej i rzeczowej płaszczyźnie istnienia, która dzięki temu 
ukierunkowuje moment działania na obiektywne cele. Oba horyzonty są nie-
zbędne, aby móc podjąć twórczą aktywność i spełniać się jako osoba, być na 
miarę osoby ludzkiej. W każdym z  tych horyzontów istnieje moment reflek-
sji226. Refleksja zatem stanowi o  możliwości rozwoju człowieka. Spotencjali-
zowanie dokonuje się przede wszystkim przez akty świadomości, poznawanie 
swoich możliwości, zalet, wad i warunków społecznych. Szczytowym przeja-

224. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 91. Podobną koncepcję wysuwają W.K. Clifford, 
Th.H. Huxley czy S.H. Hodgson, jednak należy odróżnić ich teorię, w której świadomość jest odbiciem 
zjawisk neurologicznych od koncepcji personalizmu, gdzie człowiek kształtuje siebie poprzez swoje 
czyny wypływające z działania własnej woli.

225. Ibidem, s. 21.
226. Por. W. Chudy, Rola refleksji w epistemicznej i ontycznej strukturze osoby ludzkiej, „Studia Philosop-

hiae Christianae”, 1984, nr 20, s. 17−21.
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wem aktualizowania siebie jest podjęcie rozumnej i wolnej decyzji, za którą idą 
dobre czyny.

Każde ludzkie działanie, z  uwagi na godność człowieka, powinno być 
rozumne i dobrowolne. Powołując się na analizy Tadeusza Stycznia, lubelski 
filozof twierdzi, że akty poznania mają charakter moralny, a  towarzyszy im 
między innymi refleksja, która jest właśnie gwarantem prawdziwości i nieza-
przeczalności własnych tez. Jednak poznanie ludzkie jest narażone na błąd, 
dlatego refleksja stanowi również wyraz przygodności człowieka227. Refleksja 
odpowiada za świadomość ludzką, a  tym samym za jej spotencjalizowanie, 
ponieważ bez niej niemożliwe byłoby odnoszenie się do własnych aktów rozu-
mowych oraz kształtowanie swojej podmiotowości. W swoich rozważaniach na 
ten temat Wojciech Chudy powołuje się na koncepcje samowiedzy i samoświa-
domości Karola Wojtyły oraz na rozróżnienie refleksyjności i refleksywności228. 
Jednak w odróżnieniu od autora Osoby i czynu bardziej zajmuje się samopo-
znaniem osoby, jej samodostępnością oraz byciem samoświadomym229. Moż-
liwość rozwoju człowieka, uwarunkowana przez świadomość siebie, wynika 
z poznania swoich słabości, ograniczeń oraz atutów i walorów, których wyko-
rzystanie opiera się na wiedzy i zdolnościach człowieka. Wszelkie uwarunko-
wania cielesno-zmysłowe, władze i momenty spotencjalizowania osoby ludz-
kiej zawierają w sobie element refleksji, jeśli tylko jest on dostępny poznaniu 
rozumowemu. Podkreślanie przez Wojciecha Chudego funkcji refleksji w świa-
domości i kształtowaniu swojego życia przez samego siebie jest odzwiercied-
leniem tezy o nieprzekazywalności swojej osoby innym (persona est sui iuris 
et non alterius iuris)230. W  tym sensie osoba jest podmiotem należącym do 
samego siebie i przez to nienależącym do nikogo innego, co oznacza, że rów-
nież jej zdolności umysłowe i wolitywno-popędowe przynależą wyłącznie do 
niej. Porządek ten ma charakter ontyczny i tym samym wyprzedza wskazane 
przez Karola Wojtyłę rozumienie posiadania samego siebie i samoopanowania, 
które istnieją w porządku aksjologicznym. Stałość natury ludzkiej, wyrażająca 
się w  pojęciu substancji, pociąga za sobą jednostkową odpowiedzialność za 
sferę rozumową i wolitywną. Teza o jedności psychofizycznej stoi w opozycji 
do twierdzenia, jakoby to nie człowiek odpowiadał za swoje czyny. Mają one 
źródło w rozumnej sprawczości, a nie tylko w jego rozumie lub w refleksji. Jesz-
cze widoczniej ujawnia się to w  refleksywności świadomości. Refleksywność 
świadomości jest wyrazem jej zwrotu w  kierunku podmiotu, co oznacza, że 
227. Por. W. Chudy, Rola intelektu jako recta ratio w poznaniu realistycznym [w:] Osoba i realizm filozofii, 

red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002, s. 198−199.
228. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 92.
229. Por. W. Chudy, Rola refleksji w epistemicznej i ontycznej strukturze osoby ludzkiej, op. cit., s. 10.
230. Por. J.F. Crosby, op. cit., s. 32.
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człowiek przeżywa siebie jako własny podmiot, w przeciwieństwie do refleksyj-
ności, w której istnieje dystans pomiędzy przedmiotem świadomości a pozo-
stałym jej tłem. W tym drugim znaczeniu człowiek dokonuje oddzielenia prze-
żywaniowej funkcji świadomości od jej wymiaru nie zajętego namysłem nad 
danym przedmiotem. Innymi słowy tylko w tym rodzaju refleksji, kiedy osoba 
przeżywa dany moment świadomości, refleksja ujawnia siebie samą i buduje 
strukturę ontologiczną człowieka. Poprzez swoje czyny nie tylko bierze on 
za nie odpowiedzialność, ale ponadto współkonstytuuje ona jego tożsamość, 
spełniając go jako osobę. Przeżywanie siebie poprzez rozwijanie swojej sfery 
rozumowo-wolitywnej posiada dwa wymiary. Wojciech Chudy, odwołując się 
do Karola Wojtyły, twierdzi, że osoba doświadcza siebie jako byt zewnętrzny 
i samoświadomy własnej podmiotowości. Nawiązuje to w pewnym stopniu do 
ujęcia Mieczysława Krąpca, według którego człowiek jako byt doświadcza sie-
bie („jest widziany”) od zewnątrz i  od wewnątrz. Oba wymiary, zewnętrzny 
i wewnętrzny, dopełniają się, ale są też wobec siebie autonomiczne231.

Podstawową funkcją refleksji w  dziedzinie ludzkiej potencjalności jest 
budowanie fenomenów poznawczych człowieka, takich jak przeżywanie sie-
bie czy samoświadomość. Ponadto refleksja odpowiada za przeżycie towarzy-
szące w trakcie spełniania określonych aktów ludzkich. Dlatego, z jednej strony 
refleksja stanowi niejako ostoję metafizyczną wszelkich działań osoby, z drugiej 
natomiast pociąga za sobą świadomość dokonywanych właśnie czynów232. Te 
dwie funkcje prowadzą profesora Chudego do tezy, według której refleksja jest 
„władzą odpowiedzialną za odnoszenie i korelowanie danych metafizycznych 
z aksjologicznym obrazem świata kształtowanym w osobie”, co oznacza, iż roz-
wój osoby zależy od utwierdzenia wszystkich rozumnych aktów ludzkich na 
gruncie metafizyki233. W  tym znaczeniu refleksja jest „ostoją duchowości”234. 
Niezależnie od momentu rozwoju człowieka, od jego spotencjalizowania, 
czynu, jaki właśnie dokonuje, czy będzie to czynność wykonywana głównie 
fizycznie, czy głównie umysłowo, w każdej z nich istnieje świadomość towa-
rzysząca, która świadczy o człowieku jako o osobie ludzkiej. Rozwój człowieka 
może zawsze (jeśli tylko funkcja refleksji nie jest zniekształcona specyficznymi 
właściwościami umysłu, jak określony typ deformacji świadomości) przebiegać 
rozumowo, a więc planowo i celowo. Wszelka ludzka aktywność, będąca wyra-
zem jego spotencjalizowania, nie zawiesza odpowiedzialności za własne czyny, 
ponieważ nawet w największym natężeniu funkcji przeżywaniowej, człowiek 

231. Por. W. Chudy, Rola refleksji w epistemicznej i ontycznej strukturze osoby ludzkiej, op. cit., s. 13−17
232. Por. ibidem, s. 23.
233. Por. W. Chudy, Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”, op. cit., s. 346.
234. Ibidem, s. 341.
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posiada zdolność refleksji siebie jako osoby. Oznacza to, że nawet wtedy ma 
on świadomość wartości swojej cielesności, wolności, rozumu i w końcu god-
ności. Może zatem kształtować swoje czyny w trakcie ich spełniania, modyfi-
kować je w odniesieniu do swojej godności, która jest ostatnią racją ludzkiego 
postępowania. Celowość i planowość elementów potencjalności oznaczają, że 
działanie przebiega według z góry ustalonego porządku i zmierza do określo-
nego momentu. Jest to więc pewne podporządkowanie własnych możliwości 
rozwojowych pewnemu końcowemu stanowi finalnemu, którym jest pełna 
aktualizacja235.

Takie ujęcie spotencjalizowania osoby ludzkiej stoi w opozycji do tych ten-
dencji filozoficznych, które ujmują człowieka jako byt lub świadomość zależną 
nie od swoich naturalnych zdolności i od odniesienia do ostatniej racji bytu, 
jaką jest Bóg, ale redukują widzenie człowieka do wymiaru potencjalności. 
Człowiek jako czysta potencjalność nie byłby jednak zdolny do widzenia swo-
jej osoby jako bytu stałego i w pewnym sensie niezmiennego, co równałoby się 
sprzeczności. Natomiast w koncepcji personalizmu etycznego Wojciecha Chu-
dego człowiek nie tylko potrafi rozwijać się dzięki swoim właściwościom, lecz 
również może nimi kierować, ponieważ refleksja odnosi go do pojęć godności 
i rozumu. Fakt możliwości planowego i celowego działania ukierunkowanego 
na rozwój człowieka potwierdza zasadność wychowania, niemniej nie jest to jej 
pełne uzasadnienie.

Obok rozwoju indywidualnego, Wojciech Chudy wskazuje również na 
konieczność aktualizowania siebie w sensie społecznym, czyli w kulturze. Jest 
to wyraz największego wysiłku moralnego człowieka, kiedy w polu świadomo-
ści pierwsze miejsce zajmuje wolność realizowana w  kierunku innych ludzi. 
Rzeczywistość, w  której osoba urzeczywistnia siebie w  ogólnym, ponadjed-
nostkowym znaczeniu należy do dziedziny kultury236. Każda kultura opiera się 
o rozwój, który „jest rozwojem człowieka”237, dlatego też potencjalność ludzka 
objawia się również w tej sferze. Kultura zatem nie istnieje bez człowieka i dla-
tego nie jest ona czymś abstrakcyjnym, jakimś nieokreślonym wyrazem ludz-
kiej wyobraźni, niezakorzenionej w rzeczywistości. Uwidacznia się tutaj per-
sonalistyczny sposób określania kultury, w  której centralne miejsce zajmuje 
człowiek, rozumiany jako podmiot działający aktywnie i rozumowo.

Kultura jest dziedziną życia człowieka, i  jeśli ma ona przyczyniać się do 
jego rozwoju, to powinna opierać się o racjonalne poznanie i działanie. Pierw-

235. Por. T. Duma, op. cit., s. 11.
236. Por. W. Chudy, Rola refleksji w osobowym spełnianiu się człowieka, op. cit., s. 75−76.
237. W. Chudy, Kultura jako uczłowieczanie rzeczywistości, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2005, t. XXIII, z 4, 

s. 260.
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szym momentem rozumienia kultury jest właśnie moment poznawczy, moment 
aktywności rozumowej, co więcej refleksja towarzysząca pozwala osobie ludz-
kiej być świadomym każdego aktu twórczego238.

Wojciech Chudy odwołując się do Mieczysława Krąpca twierdzi, że aby 
działać w kulturze, tworzyć ją i nadawać jej duchowe znaczenie, człowiek musi 
być sobą, czyli powinien działać rozumnie, będąc wolnym. Działanie pod przy-
musem wyklucza więc tworzenie kultury. Rozwój swoich możności w dziedzi-
nie społecznej musi uwzględniać naturę ludzką. Pierwszym jej przejawem jest 
potrzeba autentyczności i  spontaniczności. Autentycznością można nazwać 
pewną formę prawdziwości człowieka, co jest odbiciem poznania i rozumie-
nia siebie. Poznanie wszystkich swoich możliwości nie jest jednak do końca 
możliwe, stanowi bowiem pewną tajemnicę. Spontaniczność zaś zakłada brak 
przymusu, a przede wszystkim dowolność momentu kształtowania samego sie-
bie. Kultura w pełni ludzka może być w tym znaczeniu wyłącznie indywidualną 
odpowiedzią na podstawowe cechy natury osoby ludzkiej. Dopełnieniem tych 
cech jest aspekt ogólny człowieczeństwa, który jest „esencjalną powszechnością 
daną normatywnie wszystkim ludziom”239. Kultura odwołująca się do ludzkiej 
natury rozwija go, utwierdza w człowieczeństwie, co więcej stanowi pewną rea-
lizację istoty bycia człowiekiem – swojej godności i godności innych ludzi240.

Kulturę tworzy człowiek, ale ten sam człowiek, jeśli chce żyć i rozwijać się 
musi respektować prawdę o  sobie i o otaczającej go rzeczywistości. Z  jednej 
strony osoba ludzka stanowi o wartości kultury, ponieważ nadaje jej pewien 
porządek, pewne znaczenie poprzez wartościowanie, z  drugiej strony jest 
zależna od kultury, od prawdy, dobra i piękna, które stwarza. Tak rozumiana 
kultura jest zbieżna z najistotniejszymi cechami kultury w ujęciu Jana Pawła II. 
Zdaniem Wojciecha Chudego można wskazać na kilka aspektów papieskiej 
koncepcji kultury. Po pierwsze w centrum kultury stoi człowiek. Według Jana 
Pawła II „tylko człowiek jest sprawcą i  twórcą kultury, tylko człowiek w niej 
się wyraża i  w  niej się potwierdza”241. Dlatego główny cel kultury to rozwój 
człowieka jako osoby242. Oznacza to, że zadania kultury są podporządkowane 
ludzkiej cielesności, płciowości, wolności, rozumowi i  godności. Dlatego 
każde sprzeniewierzenie się tak rozumianym zadaniom zniekształca podsta-
wowy cel kultury. Kultura realizuje swoją powinność, jeśli człowiek znajduje 

238. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 111.
239. W. Chudy, Kultura jako uczłowieczanie rzeczywistości, op. cit., s. 250.
240. Por. ibidem, s. 250.
241. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO (Paryż, 2 czerwca 1980 r.) [w:] www.cen-

trumjp2.pl/wp-content/uploads/2015/01/PRZYSZŁOŚĆ-CZŁOWIEKA-ZALEŻY-OD-KULTURY-
-Jan-Paweł-II-.pdf, nr 7, dostęp 24.02.2016 r.

242. Por. W. Chudy, Małżeństwo i rodzina w perspektywie stabilności i rozwoju kultury, op. cit., s. 166.
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w niej odpowiedź na swoje najgłębsze pytania dotyczące jego istoty i życiowego 
powołania. Jeśli człowiek potwierdza swoją tożsamość i ją rozwija dzięki kultu-
rze, wówczas spełnia ona swoje posłannictwo. Po drugie człowiek jest podmio-
tem kultury243, gdyż „nie da się pomyśleć kultury bez ludzkiej podmiotowości 
i  sprawczości”244. W  tym znaczeniu wszelkie wytwory ludzkiej działalności, 
czy to kultury materialnej czy duchowej stanowią o jedności psychofizycznej 
człowieka, świadczą o jego cielesno-duchowym uposażeniu, które konstytuuje 
ludzką podmiotowość245. Zdaniem papieża w kulturze należy szukać człowieka 
integralnego. Według profesora Chudego taka podmiotowość kultury stanowi 
formy życia społecznego, od rodziny po naród246. Trzecim elementem kultury 
jest perspektywa dziejów, w którym wymiar doczesny dopełnia wizja eschato-
logiczna. To ona właśnie wskazuje na moment rozwoju kultury, odwołuje do 
przyszłości, a przez to rozwija nadzieję. Głównym zadaniem kultury wybiega-
jącej w przyszłość jest jej odnowa247, która dokonuje się najpierw w jednostko-
wym człowieku.

Odnowa człowieka wchodzi w dziedzinę moralności. Człowiek, realizując 
siebie w  kulturze, kształtuje swoje postępowanie, odnosząc je do społecznie 
akceptowanych norm i obowiązków. Każdy akt osobowy podlega moralności, 
dlatego kultura również wchodzi w zakres formacji etycznej. Biorąc pod uwagę 
podstawową normę prawa naturalnego – „czyń dobro” oraz normę persona-
listyczną Karola Wojtyły, kultura staje się pewnym zadaniem i  powinnością 
człowieka, dzięki niej ma on stawać się lepszym; zadaniem kultury jest zatem 
wychowywanie248. W ujęciu personalizmu taka kultura jest nastawiona przede 
wszystkim na osobę, jako byt autonomiczny, rozumny i wolny. Nawet w dzie-
dzinie społecznej, człowiek realizuje siebie samodzielnie, kształtuje siebie 
w oparciu o rozumowo poznane kryteria postępowania. Kultura jako przejaw 
społecznie zorganizowanej sfery intelektualnej człowieka odwołuje w ostatecz-
ności do ludzkiej moralności i jest jej przejawem.

W ujęciu Mieczysława Krąpca kultura jest rzeczywistością tworzoną przez 
człowieka poprzez jego osobowe, jednostkowe i  społeczne przeżycia i  dzia-
łania. W  momencie poznawczym człowiek „intelektualizuje” zastaną naturę, 
co oznacza, że pierwszym aktem kulturowym jest przyjęcie tej rzeczywistości 
w postaci pojęcia−sensu. Nawiązując do Arystotelesowskiego podziału pozna-
nia na teoretyczne, praktyczne i pojetyczne, lubelski dominikanin dopełnia go 

243. Por. ibidem, s. 166.
244. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w siedzibie UNESCO, op. cit., nr 8.
245. Por. ibidem, nr 8.
246. Por. W. Chudy, Małżeństwo i rodzina w perspektywie stabilności i rozwoju kultury, op. cit., s. 166.
247. Por. ibidem, s. 166.
248. Por. W. Chudy, Kultura jako uczłowieczanie rzeczywistości, op. cit., s. 252.
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poznaniem religijnym, rozumianym jako osobowa więź z  Bogiem. W  religii 
nabierają sensu wszystkie pozostałe akty poznawcze. Gdy człowiek dokonuje 
aktu kulturowego, nadaje zastanym treściom intencjonalny sposób bytowania, 
racjonalizuje te treści. Dzięki zdolności przenoszenia zinterioryzowanego poję-
cia−sensu na sferę pozapsychiczną, człowiek usamodzielnia się w bytowaniu, 
doskonali swoje zdolności. Wyżej wymieniony badacz wyjaśnia, że wszystkie 
wytwory kultury są intencjonalne, są nabudowywane przez ludzkiego ducha. 
Poprzez przyporządkowanie ducha wszelkiej działalności kulturowej czło-
wieka, ostatecznym przeznaczeniem kultury jest przydzielenie jej rozwojowi 
ludzkiej osobowości, aktualizowaniu potencjalności człowieka. Wytwory ludz-
kiej działalności, podobnie jak ciało, mogą być zniszczalne albo, jak duch, 
wieczne. Wszystkie dzieła kultury posiadają zatem sposób istnienia trwały 
albo nietrwały. Nietrwały sposób charakteryzuje przedmioty materialne, to co 
widzialne i poznawalne zmysłowo. Z kolei trwały sposób istnienia cechuje te 
dzieła, które istnieją poznane przez człowieka, twórczo lub receptywnie. Duch 
ludzki jest bowiem nieśmiertelny, dlatego i wytwory ludzkiego ducha posia-
dają wymiar aczasowy. W twórczym akcie człowieka zachodzi poddawanie się 
materii duchowi, ponieważ to duch kieruje materią. Jest to transcendowanie 
świata widzialnego. Przenosząc te tezy do sfery religijnej, zmartwychwstanie 
ciała staje się naturalnym procesem transcendencji ducha przez ciało, poprzez 
specjalną interwencją Boga249.

Transcendencja świata widzialnego naprowadza na pojęcie natury. Czło-
wiek jako osoba potrafi przekraczać zastane warunki otoczenia i dzięki temu 
rozwijać się. Według Wojciecha Chudego kultura może być rozumiana jako 
przeciwieństwo natury, gdzie ta ostatnia oznacza przyrodę. Jednak człowiek 
posiada z  nią wspólny wymiar, jakim jest pewna obiektywność czy przed-
miotowość. Człowiek odróżnia się od natury, a nawet stanowi jej zaprzecze-
nie lub ją neguje samym swoim istnieniem, i stoi w innym porządku, bowiem 
potrafi przekształcać przyrodę oraz nadawać jej swoje piętno, czego nie potra-
fią zwierzęta. Kultura jest zatem transformacją natury. Jest jej zmienianiem, 
ponieważ dochodzi do jej intelektualizacji, ale też do obejmowania umysłem 
własnej natury ludzkiej. Profesor Chudy zauważa, że istotną refleksję nad 
naturą stanowi wątek heglowski, mówiący o tym, iż natura sama w sobie nie 
jest wartościowa, jeśli osoba nie nada jej swojego znaczenia. Wkładanie nie-
których elementów ducha w  przyrodę, czyli dokonywanie, np. wartościowa-
nia, świadczy właśnie o  charakterystycznym sposobie ludzkiej działalności. 
Racjonalizacja sfery przyrodniczej nie oznacza jednak wykluczenia wątków 

249. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 35−42.
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irracjonalnych, ponieważ twórczość może nosić znamiona wykraczające poza 
porządek rozumu. Przekształcanie natury dokonuje się również poprzez pro-
cesy wymykające się samoświadomości człowieka. Tym jednak, co decyduje 
o pojęciu kultury jest twórczość, którą można podzielić na odtwórczość i kre-
ację. Nie przesądzając o znaczeniu jednego lub drugiego podejścia do sztuki, 
można zauważyć, że twórczość najpierw cechowało wierne oddanie rzeczy-
wistości, następnie w  kulturze upowszechnił się model kreacyjny, jak pisze 
Marian Szymonik, powołując się na Ryszarda Legutko250. Kolejnym ważnym 
czynnikiem jest refleksja, która odpowiada za świadomość nawet w  najbar-
dziej podniosłym czy dramatycznym momencie tworzenia. Świadomość ta 
dotyczy poczucia własnego, indywidualnego wkładu w  rozwój kultury róż-
nych składowych ducha, mówiąc językiem Hegla. Refleksja, nadając kulturze 
rys samoświadomości, sprawia, że staje się ona kulturą refleksji, a tym samym 
nakierowuje ludzkie działanie na wartości. Z kolei Wojciech Chudy stanowczo 
twierdzi, że jeśli kultura nie będzie nastawiona na dążenie w kierunku wartości 
autentycznych, wówczas powstanie antykultura, co w  języku Karola Wojtyły 
przyjmuje nawet miano „cywilizacji śmierci”. Jeśli cel aktu kulturowego, np. 
politycznego, gospodarczego czy w dziedzinie wiedzy i sztuki, nie będzie pod-
stawowy, czyli personalistyczny, jeśli nie będzie w swoim prymarnym założeniu 
uwzględniał prawdę człowieka i jego samego, dojdzie do przewartościowania 
kultury i uderzenia w osobę ludzką, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio. „Nie 
ma takiego działania, które zdążając ku dobru nieprawdziwemu, nieopartemu 
na normie prawdy o  człowieku, nie wprowadziłoby kłamstwa w  kulturę”251. 
Działanie człowieka obraca się wówczas przeciwko niemu. Dlatego warunkiem 
uczłowieczania kultury jest nastawienie na prawdę, która objawia dobro lub 
piękno. Według profesora Chudego prawo przenikania wartości sprawia, że 
kulturze towarzyszą wartości autentyczne, to one są podstawą tworzenia kul-
tury ludzkiej252.

Fakt spotencjalizowania osoby ludzkiej, u  źródeł której stoi złożoność 
z aktu i możności, otwiera na perspektywę nadziei. Rozwój osoby dokonuje się 
przede wszystkim poprzez czyny miłości, a ta wraz z prawdą to, według Woj-
ciecha Chudego, źródła nadziei. Jej funkcja polega zwłaszcza na pobudzaniu do 
podejmowania wysiłku, który prowadzi następnie do pełni człowieczeństwa253. 
W tej perspektywie nadzieja towarzyszy wzrostowi człowieka. Otwiera go na 

250. Por. M. Szymonik, op. cit., s. 231.
251. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1, Społeczeństwo zakłamane, Oficyna Naukowa, War-

szawa 2007, s. 231.
252. Por. W. Chudy, Filozofia wieczysta w czas przełomu, op. cit., s. 182−184.
253. Por. K. Uzar-Szcześniak, Fenomen nadziei w Wojciecha Chudego filozofii wychowania, op. cit., s. 58, 

63.
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nowe doświadczenia, jeśli tylko zechce on podjąć wysiłek urzeczywistniania 
siebie w  wymiarze indywidualnym i  społecznym. Prowadzi go nie tylko do 
rozwoju jednostkowego, ale również do realizowania siebie w wymiarze kul-
turowym. Pierwszym krokiem na drodze do realizacji nadziei w życiu osoby 
jest poznanie prawdy. Prawda z kolei, aby była urzeczywistniana, wskazuje na 
poznanie i intelekt. Mimo że nadzieja jest pewnym fenomenem, niedostępnym 
w  swojej treści, może być ukierunkowana właśnie dzięki funkcji umysłowej. 
Jednak bez rozumnego kierowania się prawdą, nadzieja traci szansę swojej rea-
lizacji. Nie jest to utopijna, lecz rzeczywista wizja fenomenu nadziei, ponie-
waż wymaga trudu i jest dostępna każdemu człowiekowi. Koncepcja ta posiada 
znamiona chrześcijańskie. Nadzieja zawsze jest obiecująca, ale musi być oku-
piona realnym trudem, można powiedzieć trudem wiary.

Wojciech Chudy wskazuje na moment wyjścia i moment dojścia możności 
ludzkiej, którą jest wymiar religijny. Człowiek rodzi się z pewną potencjalnoś-
cią do rozwinięcia, którego istotę dosięga dopiero wymiar teologiczny. Również 
na końcu swojego życia, człowiek przez to, że pozostaje bytem niedokończo-
nym, niespełnionym, np. w sensie realizacji godności, staje w obliczu nieskoń-
czonego rozwoju, czyli wieczności. Jak tłumaczy lubelski filozof uczłowieczanie 
świata, które głosi Jan Paweł II, odnosi się tak naprawdę do sfery transcenden-
cji, do niewidocznego „pod maskami” ducha, który stanowi tajemnicę osoby 
ludzkiej oraz do sfery świętości, która jako jedyna może tę sferę wyjaśnić254. 
Wszelka aktywność człowieka posiada charakter nie tylko naturalny, lecz 
również nadnaturalny. Kultura jako wyraz normotwórczej formy realizacji 
powinności ludzkiej odsyła do pojęcia odpowiedzialności. Odpowiedzialność 
za swoje postępowanie przekracza tutaj wymiar ziemski, a wkracza w obszar 
niedostępny jeszcze w pełni ludzkiemu poznaniu. Najbardziej jest to widoczne 
w pamięci o danym człowieku i w dziełach, które stworzył, a które przetrwały 
po jego śmierci. Takie ujęcie ludzkich możliwości suponuje tezę głoszoną przez 
Mieczysława Krąpca, że człowiek wychowuje się do wieczności.

Fakt spotencjalizowania człowieka w  ujęciu Wojciecha Chudego można 
rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Pierwszą stanowi plansza jednostko-
wości i indywidualności, w której człowieka można ujmować w perspektywie 
wymiarów biologiczno-materialnego, emocjonalnego i intelektualno-wyobra-
żeniowego. W każdej z tych sfer można zauważyć moment refleksji, stanowiący 
fakt poznawczy osoby ludzkiej. Niemniej poznanie jest narażone na tak duży 
błąd, iż profesor Chudy twierdzi, że refleksja stanowi wyraz przygodności czło-
wieka. Drugą płaszczyzną analizowania ludzkiej potencjalności jest wymiar 

254. Por. W. Chudy, Kultura jako uczłowieczanie rzeczywistości, op. cit., s. 261.
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kultury. Jest to wyraz społecznego realizowania jednostkowych możliwości, 
wyraz możności indywidualnego wkładu w  ogólnie rozumiane człowieczeń-
stwo. Kultura sprowadza się w końcu do działania jednostkowej osoby. Jej roz-
wój to rozwój kultury. Wydaje się, że wynika to z  metafizyki osoby ludzkiej 
jako bytowo w istnieniu mocniejszej (substancja) od bytu zbiorowego (relacja). 
Dlatego również w  tym zakresie ludzka jednostkowość realizuje się poprzez 
rozumowe i wolne kierowanie swoimi aktami, które przez to wchodzą w dzie-
dzinę etyki. Wojciecha Chudego rozumienie spotencjalizowania człowieka 
cechuje integralność spojrzenia na osobę. Człowiek rozumnie realizując siebie, 
jednocześnie rozwija kulturę. Jego aktywność sprawia, że kultura nie posiada 
wymiaru statycznego, jest ona w nieustannym ruchu, w pewnym napięciu. Stan 
odwrotny, czyli „powszechna statyczność, brak ruchu w  sensie zapanowania 
ogólnego i jednostkowego poczucia braku ciekawości, uczucie życia w świecie, 
w którym nic się nie zmienia”, Leszek Kołakowski nazywa nudą, której jedna-
kowoż idealna realizacja wydaje się raczej utopijna255. Na tej podstawie można 
mniemać, że zarówno człowiek, jak i jego kultura rozwijają się dzięki ciekawo-
ści i różnorodności bodźców. Zatem więc im więcej człowiek rozwinie się jako 
osoba, tym bardziej kultura, poprzez realizowanie wartości autentycznych, sta-
nie się bardziej ludzka. Wyklucza to wszelkie formy jednostronnego spojrzenia 
na człowieka i na jego świat społeczny

1.5. Wnioski natury praktycznej

Wojciecha Chudego filozoficzno-pedagogiczny namysł nad człowiekiem 
jako osobą posiada swoje uwarunkowania w naturze ludzkiej i inklinuje okre-
ślone podejście do wychowania. Mimo że pewne wnioski płynące z personali-
stycznego podejścia do tych zagadnień zostały już wskazane, warto wzmocnić 
wydźwięk podstawowych zagadnień, aby jeszcze bardziej unaocznić znaczenie 
tego nurtu dla praktyki wychowawczej. Zostaną one przedstawione w dwóch 
uzupełniających się kierunkach: wychowanie w domu i wychowanie w szkole.

Personalizm etyczno-chrześcijański, choć jest nurtem filozoficznym, 
posiada swoje aspekty pedagogiczne i tym samym ma wpływ na zwykłe życie 
w  rodzinie i  w  szkole. Rodzice, świadomie podejmujący swoje zadania jako 
pierwsi wychowawcy, już od poczęcia starają się wychowywać swoje dziecko, 
opierając się na prawidłowościach, które wynikają z jego rozwoju. Przeciwsta-
wiając się trendom, które każą traktować dziecko jako zupełnie odmiennego 
255. L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006, 

s. 95, 100−101.
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człowieka, nie pozostającego w związku z innymi ludźmi oraz jako wykwit pro-
cesów społecznych (umowy międzyludzkiej), rodzice szanują prawo dziecka 
do indywidualnego rozwoju i jednocześnie socjalizują je w duchu wzajemnej 
miłości. Okazując dziecku czułość, znajdują czas, aby reflektować swoje postę-
powanie i szanować wzajemne, często odmienne, sposoby życia. Poświęcają się 
dla dobra dziecka, ale nie zapominają, że sami również potrzebują odpoczynku 
i wsparcia. Mają świadomość, że dziecko jest osobą, czyli kimś wyjątkowym 
i sami są kimś wyjątkowym. Personalizm etyczno-chrześcijański niesie za sobą 
brak zgody na działania sprzeczne z afirmacją życia, czyli np. aborcję i euta-
nazję. Rodzice od samych narodzin chronią swoje dziecko przed szkodliwym 
dla zdrowia wpływem innych ludzi i nie powierzają opieki nad swoim potom-
stwem osobom, do których nie mają pełnego zaufania. Kontrolują rozwój dzie-
cka i  dążą do wzrostu we wszystkich jego aspektach życia. Oznacza to brak 
zgody na pobłażanie dziecku i  umiejętne formowanie młodego charakteru. 
Jako chrześcijanie rodzice żyją życiem sakramentalnym i angażują się w środo-
wisku, pozostając otwartym na instytucje, które wspierają rodziny.

Rodzice wiedzą, jaki potencjał tkwi w ich dziecku, dlatego starają się wspie-
rać naturalne procesy rozwojowe. W tym względzie powinni pogłębiać wiedzę 
na temat wychowania i psychologii człowieka, czerpiąc wiedzę z mediów lub 
od doświadczonych terapeutów, psychologów, lekarzy czy logopedów. Intere-
sują się sygnałami, które płyną od dziecka i nie lekceważą niepokojących obja-
wów. Mimo że czasami oboje pracują, znajdują czas na rozmowę i pomoc. Choć 
dziecko formalnie rozpoczyna edukację w  przedszkolu (a  nawet w  żłobku), 
potem kontynuuje ją w  szkole, rodzice wiedzą, że mogą wspomagać samo-
dzielny rozwój potomstwa od jego narodzin. Harmonijny rozwój kładzie rów-
nomierny nacisk na wszystkie możliwe aktywności, koncentrując się na tych 
najbardziej potrzebnych, jak rozwój fizyczny, umiejętności językowe (mowa) 
czy inne, które rodzice uznają, zgodnie z prawidłowościami psychologicznymi, 
za stosowne. Personalizm etyczno-chrześcijański sprzeciwia się zatem nad-
miernemu akcentowaniu tylko jednego aspektu wychowania, kosztem innych. 
Chociaż rodzicom pozostawia się dowolność w tej kwestii, to muszą pamiętać 
o dostosowywaniu zadań do aktualnego rozwoju wychowanka. Ma to szcze-
gólne znaczenie w szkole, w której również nauczyciele wychowują uczniów. 
Wyznacznikiem wyboru szkoły jest możliwość rozwoju dziecka na miarę jego 
osobowej godności.

Odpowiedzialność rodziców i  kadry nauczycielskiej oznacza, że obie 
strony wychowują dzieci zgodnie z ustalonymi wspólnie zasadami. Na przy-
kład rodzice dziecka wzrastającego w duchu chrześcijańskim powinni wysłać 
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je do szkoły, która również wychowuje w tym duchu. Gdy dziecko będzie przyj-
mowało inne wartości w domu a inne w szkole, może wykształcić się w nim 
nieprawidłowy stosunek do rodziców lub do instytucji społecznych. W szkole 
przede wszystkim należy zwrócić uwagę na równomierność edukacji i wycho-
wania. Aktywność intelektualna musi przebiegać zgodnie z procesami emocjo-
nalnymi i psychicznymi dziecka, respektując jego cielesność i szanując go jako 
dojrzewającą do pełnego rozwoju osobę. Godna polecenia jest szkoła, która 
w swoim programie kieruje się miłością do każdego ucznia, indywidualizując 
jego wychowanie, kształcenie i edukację. Wzajemne relacje rodziców, nauczy-
cieli i uczniów winna cechować empatia i zaufanie, życzliwość, troska o dobro 
wspólne i  świadomość wspólnego kształtowania kultury. Według Wojciecha 
Chudego każde dziecko jest kimś wyjątkowym w świecie (jest całym światem), 
ale jednocześnie jest częścią wspólnoty rodziny, Kościoła i państwa, za które 
podejmuje odpowiedzialność od najmłodszych lat. Wzajemność, ukierunko-
wanie na dobro drugiego i  zaufanie, to podstawy relacji międzyludzkich tak 
w domu, jak i w szkole.





2.1. Dynamiczny wymiar życia osobowego człowieka

Zdaniem profesora Chudego życie ludzkie jest drogą, która bywa nieprze-
widywalna1. Jest drogą w podwójnym sensie. Najpierw jako życia wewnętrz-
nego, ludzkiej jednostkowości, nieprzekazywalności, prawdy człowieka, czyli 
wymiaru najbardziej osobistego. Następnie jest drogą w  znaczeniu społecz-
nym. Człowiek jako członek rodziny, społeczności, narodu i ludzkości posiada 
też prawdę o samym sobie (prawdę o człowieku). Na tych dwóch płaszczyznach 
drogi życie ludzkie wciąż ulega przeobrażeniom, choć nie zmienia to bytowej 
tożsamości osoby. Należy zgodzić się z  Emmanuelem Mounierem, że dyna-
miczny wymiar życia osobowego człowieka to „ruch ku personalizacji”2.

Osoba ludzka jest i pozostaje w sposób ontyczny sobą aż do swojej śmierci 
i w tym zakresie nic się nie zmienia. Wciąż przynależy jej godność, ponieważ 
jest to właściwość substancjalna, a więc niezbywalna i której nie można zawiesić 
czy przesłonić. Jednocześnie osoba, wciąż pozostając jednością psychofizyczną, 
posiada możność zmieniania się w  zakresie władz i  potencji, swojego ciała 
i ducha. W tym zakresie osoba ludzka staje się, ulega zmianom, rozwija i prze-
kształca. W koncepcji personalistycznej istnienie człowieka ma charakter pew-
nego dynamizmu bytu3. Już fakt zapewnienia małemu dziecku opieki ze strony 
osób dorosłych jest potwierdzeniem tezy, iż człowiek nie jest kimś doskonałym 
i  w  pełni ukształtowanym od początku swojego życia. Jeśli jego ciało pozo-
staje w stanie inicjacyjnym, to tym bardziej jego rozum i wola, które dopiero 

1. Por. W. Chudy, Być a stawać się osobą, op. cit., s. 36.
2. Według E. Mouniera „osoba jest przeżywaną działalnością autokreacji, komunikacji i przynależności, 

która daje się uchwycić i poznać w swoim akcie jako ruch ku personalizacji”. E. Mounier, Wprowadze-
nie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, op. cit., s. 10.

3. Na przykład według J. Marszałka istnieją trzy postacie zdynamizowania: „dynamizm bytowy – zaistnie-
nie; dynamizm natury – uczynnienie; dynamizm osoby – czyny”. J. Marszałek, Personalizm i pedagogia 
prewencyjna ks. Jana Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Kraków 2010, s. 298. Czyn według tego autora 
stanowi szczytowy przejaw dynamizmu osoby. Por. ibidem, s. 306.
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w przyszłości osiągną swoją pełną dojrzałość. Jeśli wartości duchowe decydują 
nawet o rozwoju ciała, co uwidacznia się, np. w zmianie wyglądu twarzy pod 
wpływem emocji i różnych stanów psychicznych, to człowiek w każdym swym 
wymiarze pozostaje osobą in statu nascendi. Człowiek od początku swojego 
życia staje się i dojrzewa do pełni człowieczeństwa. Cel ostateczny, jakim w per-
sonalizmie chrześcijańskim jest bezpośrednia relacja z Bogiem, wskazuje na to, 
że nie jest on osiągalny w obecnym życiu. Dlatego cele bliższe, jak np. wypra-
cowanie danej cnoty, wrażliwości czy osiągnięcie wiedzy stają się w życiu osoby 
jej zasadniczymi celami życia, które osiąga się na mocy transcendencji własnej 
osoby i społeczeństwa. Cele te są pewnym dobrem, ponieważ odzwierciedlają 
dobro Boga. Na gruncie teorii skutków przechodnich i nieprzechodnich rea-
lizacja tych celów sprawia, że człowiek dojrzewa do bycia osobą. Jak twierdzi 
Wojciech Chudy, człowiek jest osobą i jednocześnie się nią staje. Przejście od 
faktu bycia w stanie potencjalnym do pracy nad swoim rozwojem Mieczysław 
Krąpiec uzasadnia tym, że sądy teoretyczne o bycie „czytają” strukturę ogólną 
bytu, czyli wewnętrzne przyporządkowanie możności do aktu4. Stąd wynika, iż 
istnieje duchowe związanie potencji i działania, które jest dostępne rozumowi 
ludzkiemu. Jednak świat duchowy nie narzuca się człowiekowi expressis verbis. 
Zdaniem Karola Wojtyły wartości duchowe są trudniejsze w odczytaniu przez 
rozum i wolę w stosunku do wartości utylitarnych. Również profesor Chudy 
mówi o  wysiłku moralnym w  ludzkim postępowaniu. Rozwój człowieka jest 
pewnym zadaniem do wykonania, obliguje osobę, a  w  początkowym okre-
sie życia opiekunów małego dziecka, do troski o jego rozwój. W tym również 
zawiera się powinność wypływająca z płodności ludzkiej, bowiem narodziny 
dziecka wiążą rodziców obowiązkiem wychowania go. Biorąc to wszystko pod 
uwagę można zauważyć, że człowiek nie jest istotą „skończoną”, ale ciągle pozo-
staje w stanie możnościowym. Doświadczenie własnej przygodności i niezu-
pełności prowadzi do ujawnienia się dynamicznego charakteru bytu ludzkiego5.

Dynamizm życia osobowego człowieka jest również wynikiem faktu, iż 
człowiek nie tylko jest kimś, lecz również coś ma. Jest wyposażony w „skrzynkę 
z narzędziami”6. Jest to zdaniem Wojciecha Chudego aktualny lub potencjalny 
oraz konieczny do przetrwania zestaw ludzkich możliwości. Odnosząc się do 
zasadnych atrybutów bytu ludzkiego, można powiedzieć, że zestaw ten składa 
się z ludzkiej wolności, cielesności, rozumu i godności. Ujawniają one naturę 

4. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 51.
5. Por. J. Filipkowski, Dynamiczny charakter ludzkiego bytu i kierunki jego aktualizacji [w:] Wychować 

człowieka. Szkice z antropologii i teorii wychowania, red. J. Michalski, Studio Poligrafii Komputerowej 
„SQL”, Olsztyn 2000, s. 14.

6. W. Chudy, Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą, op. cit., s. 88. Określenie to pochodzi 
od S. Rucińskiego.
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bytu ludzkiego, ale te jako potencjalności wymagają rozwijania. Dynamizm 
życia przejawia się poprzez wykorzystanie swych osobowych atrybutów. Właś-
ciwości woli, ciała, rozumu i godności są uzależnione od ludzkiej natury, jed-
nak człowiek na mocy autotranscendencji potrafi wykraczać poza swoje obecne 
w danym czasie możliwości. Zrozumiałe jest aktualizowanie swojej rozumności 
(procesy nauczania i uczenia się), ciała (rozwój w sporcie) i woli (rozwój wiary 
czy miłości). Najbardziej istotną rolę pełni jednak godność osobowa. Suponuje 
to pytanie o  kierunki jej rozwoju. Dynamiczny wymiar godności przejawia 
się w wychowaniu i miłości. „(…) Powiedzielibyśmy, że reakcją na godność, 
zarówno swoją własną, jak i drugiego człowieka jest miłość w najbardziej fun-
damentalnym znaczeniu – jako wola dawania. Przejawia się ona wobec dru-
giego w respektowaniu jego wartości i postawie gotowości niesienia pomocy; 
wobec siebie zaś człowiek świadomy własnej godności postępuje tak, aby nie 
naruszyć jej normatywnych wskazań, to zaś oznacza postępowanie według 
dobrze pojętej miłości własnej”7. Dynamika osoby ludzkiej jest warunkiem 
zaistnienia relacji, w tym wartości, dialogu, a co za tym idzie, ich dynamiki.

Dynamizm życia można ująć również w sposób negatywny. W ujęciu Woj-
ciecha Chudego nad codziennością życia człowieka ciąży „ciągłe określanie 
istoty i sensu własnej egzystencji, zmaganie się z własną naturą wraz z jej skłon-
nościami do tego, co niższe i gorsze, przezwyciężanie swego niedopasowania do 
innych, zagrożenie chorobami oraz nieuchronność śmierci. Ucieczka od nich 
wskazuje na brak ładu i niedojrzałość. Tylko przyjmując wyzwania wzrastamy 
i rośnie w nas poczucie sensu”8. Brak dynamizmu oznaczałby w tym przypadku 
negację osobowego życia człowieka. Szczególnie wyraźnie prawda ta może 
objawiać się u osób nieuleczalnie chorych, które wiedzą ile dni pozostało im do 
przeżycia. Interpretacja choroby jako okazji do zintensyfikowania życia osobo-
wego z pewnością nie jest łatwa do akceptacji. Niemniej postawa wyrażająca się 
w wykorzystywaniu swojego dynamizmu w celu pogłębienia relacji lub rozwi-
jania dobra jest godna odnotowania. Można powiedzieć, że osoba działa dzięki 
działaniu. Przekładając to na praktykę życiową, trzeba powiedzieć, że „życiem 
trzeba żyć”9.

7. Ibidem, s. 90.
8. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 30.
9. M. Zioło, Obietnica otwartości, „W Drodze”, Poznań 2005, s. 234−235: „Życia nie da się tak naprawdę 

do końca opowiedzieć, choć znamy bardzo piękne próby w literaturze i sztuce – życiem trzeba żyć, ale 
może nade wszystko na początku życie trzeba zobaczyć. Zobaczyć raz jeszcze, ale nie zatrzymując się 
i dokonując konkretnej analizy każdego ruchu. Raczej zdobyć się na odwagę nie interpretacji, odwagę 
otwartych drzwi oczu i serca, odwagę drobnej życzliwości wobec tego, co się dzieje z nami, w nas, do 
czego jesteśmy zmuszeni, zaproszeni, co możemy odrzucić i wybrać”.
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Wojciecha Chudego implementacja personalistycznej koncepcji wychowa-
nia stanowi odpowiedź na pytanie o  możliwość doskonalenia się człowieka, 
spowodowaną dynamicznym charakterem życia osobowego. Obok trzech 
wymiarów życia (metafizyczny, aksjologiczny i teologiczny) wyróżnia on rów-
nież trzy aspekty istnienia bytu człowieka. Na tej podstawie można wyjaśnić 
miejsce i możliwość rozwoju dynamizmu osoby ludzkiej.

Analiza metafizyczna osoby ludzkiej w ujęciu lubelskiego filozofa dopro-
wadza do wniosku o istnieniu trzech wymiarów bytowej struktury człowieka. 
Pierwszy z nich łączy się płaszczyzną sub-ontyki, czyli płaszczyzną istnienia. 
Drugi dotyczy władz, takich jak rozum i  wola. Natomiast trzeci to wymiar 
zdarzeniowości. Sub-ontyka jest odpowiedzialna za ten wymiar człowieka, 
który nie podlega zmianie. Jest on współdany ontycznie i niezależny od aktów 
ludzkich. Łączy się z poczuciem sensu, przeżywania czy istnienia. Do podsta-
wowych wartości, na których opiera się sub-ontyka należą wartość istnienia, 
duchowość i substancjalność samoświadoma. Na bazie tego wymiaru nabudo-
wane są pozostałe wymiary osoby. Kolejny wymiar to potencjalność, wymiar 
władz i sprawności. Można zaliczyć do niego rozum, wolę, sprawność fizyczną, 
umysłową i inne własności. Płaszczyzna ta jest zadana każdemu człowiekowi, 
służy jego rozwojowi, sama też podlega zmianom. W końcu trzeci wymiar to 
zdarzeniowość, najbardziej zmienny i  zewnętrzny, który najsilniej podlega 
aktom ludzkim. Tworzą go aktualizacje faktów, wartości lub informacji. Oso-
biste przeżywanie tej płaszczyzny to część ludzkiej rzeczywistości, luźno zwią-
zanej z przeżywaniem i trwaniem. W ogólnym sensie Wojciech Chudy nazywa 
ten wymiar kulturą. Wszystkie wymienione tu płaszczyzny człowieka są kom-
plementarne wobec siebie i współzależne. W tym znaczeniu istotne jest pytanie 
o szansę urzeczywistniania celu wychowania poprzez osiąganie pełni podmio-
towości ludzkiej10.

Człowiek w wymiarze ontycznym jest przede wszystkim dany. Dane jest 
mu jego istnienie, a  także świadomość bycia konkretnym człowiekiem tu 
i teraz. W tym wymiarze człowiek nie ulega zmianom. Z kolei wymiar poten-
cjalności można rozumieć jako życiowe zadanie, coś co należy rozwinąć, prze-
kształcić i uzupełnić. Natomiast wymiar zdarzeniowości obejmuje najbardziej 
zewnętrzne przejawy życia człowieka. W  tym właśnie aspekcie możliwy jest 
najgłębszy rozwój, który podlega wpływom indywidualnym i  społecznym. 
W nim przede wszystkim kształtuje się zdarzeniowość, osobowe akty każdego 
człowieka. To właśnie ten wymiar jest dla Wojciecha Chudego naznaczony 
dynamizmem, to w nim można najgłębiej zmienić swoją osobową twarz. Do 

10. Por. W. Chudy, Rozwój filozofowania a pułapka refleksji, op. cit., s. 337−338.
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przejawów zdarzeniowości należą, między innymi postawy, uczucia, zachowa-
nie i mowa. W tym sensie osoba, jeśli tylko będzie aktualizowała, czyli ćwiczyła 
swoje możliwości, potrafi przekraczać zdeterminowanie społeczne oraz zastane 
warunki otoczenia. Dlatego edukacja, a w niej wychowanie, odgrywają donio-
słą rolę w życiu osobowym człowieka. Każdorazowe stawanie się i zmienianie 
zachodzi dzięki ludzkim czynom.

Człowiek jest spotencjalizowany, a to oznacza, że odczytuje on swoje atry-
buty jako pewne zadania do wypełnienia. Na początku życia atrybuty te nie 
przejawiają się na tyle, aby mogły być świadomie zauważone, jednak w miarę 
swojego rozwoju, człowiek zaczyna je samodzielnie odkrywać. Odwołanie do 
osobowego Boga, jako najwyższego dobra i  źródła potencjalności, prowadzi 
do szansy zintegrowania tych atrybutów i umożliwia ich pełny rozwój. Osoba 
ludzka nie potrafi jednak samodzielnie kierować wszystkimi procesami swo-
jego wzrostu. Stąd wynika jej zależność od społeczeństwa i konieczność wycho-
wania. Wychowanie staje się działalnością, w której wskazuje się na najwyższą 
i ostateczną rację rozwoju człowieka, jaką jest godność osobowa. Jej wypełnie-
nie dokonuje się poprzez aktualizację osoby w czynach.

Czyn ludzki, zdaniem profesora Chudego, może pociągać za sobą integra-
cję albo dezintegrację moralną w strukturze osobowej człowieka11. Ten wymiar 
sprawczości odpowiada za podporządkowanie siebie sobie samemu. Zauwa-
żalne jest tu nawiązanie do Karola Wojtyły kategorii czynu oraz do jego rozu-
mienia integracji i transcendencji.

Współzależność integracji i  transcendencji objawia się, między innymi 
w tym, że braki w integracji pociągają za sobą braki w transcendencji. Integra-
cja i dezintegracja objawiają się w czynie ludzkim, który nie jest tylko prostym 
złożeniem dynamizmów człowieka, lecz tworzy nową jakość. Dzięki czynowi 
złożoność ta staje się jednością, która jest nadrzędna w stosunku do psycho-
-somatycznych właściwości człowieka. Funkcją integracji jest zdolność do 
przejścia między „dzianiem się” a „działaniem”. Dzięki niej jest możliwy rów-
nież udział dynamizmów psychicznych i somatycznych w samostanowieniu, 
dlatego Karol Wojtyła zatrzymuje się dłużej na analizach związanych z ciałem 
i psychiką człowieka. Ich wzajemne uwarunkowania przynoszą dalekosiężne 
skutki. Podmiotowość osobowa człowieka pociąga za sobą przynależność 
ciała do osoby. Każde działanie osobowe ujawnia się więc w ciele człowieka, 
ponieważ stosunek osoby do ciała wyraża się w  jego czynie. Jednak osoba 
nie utożsamia się z  samym ciałem, ponieważ dusza jest ostateczną zasadą 

11. Por. W. Chudy, Być a stawać się osobą, op. cit., s. 32.
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jedności. Ponadto zauważa, że oba dynamizmy mają swoje konsekwencje 
w etyce i psychologii12.

W  nieco inny sposób tę kwestię rozstrzyga Mieczysław Krąpiec. Jego 
zdaniem działanie ludzkie (osobowe) polega na spełnianiu aktów, które są 
duchowe. Dzięki ich spełnianiu najwyraźniej uwidacznia się transcendencja 
osoby nad naturą (tym, co materialne). Poza tym związek ciała i duszy znajduje 
odbicie w osobowości jako określony sposób działania, jako źródło organizacji 
i hierarchizacji wspomnianych wyżej aktów. Osobowość nie jest czymś stałym, 
czymś, co nie ulega zmianom. Skoro działanie jest dynamiczne, również osobo-
wość przybiera tę cechę. Hierarchizacja aktów może przybrać formę przeobra-
żeń wewnętrznych, które prowadzą do zmiany elementów czy formy osobo-
wości albo może też powstać zupełnie nowa osobowość, będąca następstwem 
przyjęcia nowego kryterium wartościowania ludzkiego działania13.

Czyn ludzki, jako akt świadczący o  aktualizowaniu człowieka, dokonuje 
się zawsze we współzależności od innych ludzi. Jednocześnie każdy czyn pozo-
stawia w umyśle i woli pewien ślad, który tworzy tożsamość człowieka i staje 
się przez to składnikiem wymiaru metafizycznego. Człowiek rozwijając się nie-
sie z sobą swoją osobową tożsamość, a przez to wpływa na innych. Złożoność 
relacji ludzkich, a zwłaszcza relacji wychowawczych, rozciąga tezę o zdezinte-
growaniu osoby również na płaszczyznę społeczną i kulturową. Jest to o tyle 
istotne, że człowiek nie zawsze działa w sposób rozumny i wolny.

Wojciech Chudy podobnie jak Karol Wojtyła przyjmuje podział na „czyn” 
i „uczynnienie”14. Czyn jest działaniem, którego źródłem i podmiotem jest czło-
wiek. Zachodzi on zawsze świadomie. Z kolei uczynnienie to moment, w którym 
brakuje woli lub świadomości. To rozróżnienie Piotr S. Mazur nazywa „dynami-
zmem człowieka” i „dynamizmem w człowieku”15. Ten pierwszy cechuje życie 
osobowe, ten drugi życie wegetatywne. Jeśli człowiek działa świadomie i  jest 
sprawcą czynu, wówczas możemy mówić o dynamizmie człowieka. Natomiast 
jeśli działanie nie wynika z  ludzkiej aktywności a  jest procesem niezależnym 
od ludzkiej woli, jak procesy biologiczne organizmu, wtedy mamy do czynie-
nia z dynamizmem w człowieku. Rozróżnienie na czyn i uczynnienie jako dwa 
różne dynamizmy jest istotne, ponieważ, jak twierdzi Wojciech Chudy, „osoba 

12. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 230, 234−235, 237−239, 245, 
247.

13. Por. M.A. Krąpiec, Ja-człowiek, op. cit., s. 409.
14. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 61−62.
15. P.S. Mazur, Spór o źródła dynamizmu bytu ludzkiego [w:] Dynamizm − dynamizm ludzki − dynamizm 

osoby. Studia i rozprawy, red. P.S. Mazur, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, 
s. 48.
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ludzka wyraża się tylko w czynie”16. Oznacza to, że właściwym sposobem rea-
lizacji człowieka jest działanie rozumne i  wolne. Utwierdzanie siebie w  pod-
miotowości uzależnione jest od czynu, który prowadzi do poczucia sprawstwa. 
Każde zaś działanie nieświadome i pod przymusem prowadzi do poczucia nie-
spełnienia, niesamodzielności i braku wpływu na kierowanie własnym życiem.

Zdaniem lubelskiego filozofa, aby czyn był skuteczny potrzebne są wiedza, 
wolność i siła17. Wszystkie te elementy powinny być zharmonizowane. W rela-
cji wychowawca–wychowanek należy pamiętać, że musi zaistnieć element 
poznawczy. Wychowawca powinien unaoczniać wychowankowi zasadę działa-
nia, sposób dojścia czy strukturę funkcjonowania danego zjawiska, aby wycho-
wanek wiedział, jak postępować. Przeciwnie, jeśli wychowawca nie przekaże 
wiedzy, jego podopieczny nie będzie mógł wykonać danego zadania. Właściwy 
transfer wiedzy jest niezbędny do realizacji czynu. Potrzeba również wolności 
rozumianej jako zdolność wyboru dobra. Z kolei siła może być rozumiana nie 
tylko jako energia fizyczna, lecz również jako sprawność, zdolność lub umiejęt-
ność, które charakteryzują także człowieka dorosłego. W tym przypadku może 
to być na przykład zdolność kierowania sobą i ludźmi albo umiejętność pisania 
książek. Jak wynika z powyższych analiz wszystkie trzy elementy są niezbędne, 
aby czyn mógł zostać zrealizowany w sposób pełny.

Powołując się na Jacka Woronieckiego, Wojciech Chudy charakteryzuje czyn 
uwzględniając jego cztery kategorie: poznanie, pożądanie, element umysłowy 
i zmysłowy18. Zgodnie ze średniowiecznym adagium nil volitum nisi cognitum, 
twierdzi, że czyn cechuje się syntezą poznawczo-wolitywną. Jego zdaniem nie 
jest istotne doszukiwanie się pierwszeństwa poznania lub chcenia w strukturze 
czynu. Warto jednak zwrócić uwagę na poznanie, ponieważ czyn musi zostać 
poddany „obróbce intelektualnej”, sam element zmysłowy jest niewystarcza-
jący do podjęcia czynu19. Świadczy o tym szczegółowa analiza chcenia (pożą-
dania) i poznania. Pożądanie może być w jednym momencie ukierunkowane 
na wiele przedmiotów. Natomiast poznaniu, w jednej chwili, odpowiada tylko 
jeden przedmiot. Rozproszenie chcenia na kilka przedmiotów uniemożliwia 
realizację czynu. Wychowanie nie poddane pod kierownictwo rozumu, staje się 
pseudowychowaniem, gdyż dyspersja celów prowadzi do trudności w doborze 
metod i form oddziaływania. Nie oznacza to jednak negacji woli. Może prowa-
dzić jednak do zaniechania realizacji konkretnych etapów w wychowaniu. Tym 
samym czyn staje się niezbędnym środkiem wychowawczym.

16. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 62.
17. Por. ibidem, s. 62.
18. Por. ibidem, s. 63.
19. Por. ibidem, s. 64.
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Idąc dalej za Jackiem Woronieckim, Wojciech Chudy przypomina szczegó-
łową dynamikę czynu. Ludzki czyn składa się z siedmiu etapów: pomysłu, upo-
dobania, zamiaru, namysłu, przyzwolenia, rozmysłu i wyboru20. Etap pomysłu 
to moment rozpoznania danego dobra. Na płaszczyźnie intelektualnej wiąże się 
to ze spostrzeżeniem i sądem, a także ze zrozumieniem. Na podstawie rozpo-
znania człowiek dokonuje sądu w postaci: „Należy to zrobić”. W sytuacji wycho-
wawczej wychowawca rozpoznaje dobro, które może zrealizować, np. pomóc 
wychowankowi w przyswojeniu wiedzy. Drugi etap, upodobanie, sprowadza się 
do odruchu woli i powinności. Zachodzi tu przejście od „być” do „powinien”. 
Typowym przejawem braku tego etapu jest zaniedbanie wychowawcze, polega-
jące na nie udzieleniu wsparcia. Upodobanie wiąże się z odpowiedzialnością. 
Wychowawca, który nie czuje się odpowiedzialny za wychowanka, nie będzie 
chciał mu pomagać. Zamiar to etap, w którym umysł rozpoznaje cel działa-
nia; on również zachodzi w porządku woli. Jest to przejście od „powinien” do 
„musi”. Wychowawca dochodzi do wniosku, że tylko on może udzielić pomocy 
wychowankowi. Nie ma nikogo innego, kto mógłby zająć jego miejsce. W kolej-
nym etapie, namysłu, dokonuje się analiza środków. Biorą w nim udział rozum 
i wola. Zdaniem Wojciecha Chudego na tym etapie często kończy się cały pro-
ces czynu, ponieważ niedoszły sprawca konstatuje, że brak mu odpowiedniego 
zaplecza intelektualnego, fizycznego lub materialnego. W dziedzinie wychowa-
nia istotną rolę odgrywa też środowisko i zasób wiedzy, umiejętności, zdolno-
ści, kompetencji lub dóbr użytecznych. Tym samym ujawnia się podstawowa 
prawda, że wychowanie to unaocznianie wartości i prowadzenie do nich. Jeśli 
wychowawca nie potrafi tak postępować, aby odkrywać przed wychowankiem 
dobro, miłość czy nadzieję to proces wychowawczy nie zajdzie. Trzeba zazna-
czyć jednak, że nie wszystkie środki w równym stopniu determinują powodze-
nie wychowania. Często zdarza się tak, że niedobór dóbr materialnych nie stoi 
na przeszkodzie osobowego wzrostu wychowanka. Jeśli nadrzędną rolę odgry-
wają wartości autoteliczne, to zmniejszony zasób materialny może prowadzić 
nawet do utwierdzenia w  wyborze wartości wyższych. Na etapie przyzwole-
nia wola wybiera te środki, które są niezbędne do realizacji czynu. Odrzuca 
więc te, które są niekonieczne, a wybiera te, które rzeczywiście są potrzebne. 
W relacji wychowawczej wychowawca potrafi wybierać takie środki, aby naj-
lepiej służyły wychowankowi. W kolejnym etapie, jakim jest rozmysł, rozum 
potwierdza wybór środków do osiągnięcia celu. Dokonuje się analiza procesu 
czynu. Sprawca przechodzi przez kolejne punkty: wybrać to, potem zrobić to 
itd. Szczegółowa analiza środków przez wychowawcę utwierdza go w realizacji 

20. Ibidem, s. 66. Dalsza charakterystyka etapów za autorem niniejszej książki.
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czynu. Z kolei negacja tego etapu może prowadzić do zaniechania działania. 
Na końcu, w momencie wyboru (decyzji) zachodzi działanie, czyli aktywność 
ukierunkowana na dany cel. Należy odróżnić tu moment podjęcia decyzji od 
realizacji tejże decyzji. Zdaniem profesora Chudego, realizacja będzie składała 
się z  kolejnych czynów, które będą miały podobną strukturę. Najważniejszą 
rolę w całym tym procesie odgrywa decyzja. Po rozpoznaniu dobra człowiek 
nie ma innego wyjścia niż opowiedzieć się albo za dobrem albo za złem21.

Wojciech Chudy zauważa, że częstą przyczyną niepowodzeń życiowych 
jest pominięcie któregoś z  wyżej wymienionych etapów22. Tym samym rów-
nież i pomięcie etapu w procesie wychowania może prowadzić, np. do zanie-
dbań i w konsekwencji do niezrealizowania celu wychowania. Dramat jest tym 
większy, że jak twierdzi profesor Chudy, po etapie upodobania człowiek wpada 
w  „sieć moralności”. Musi dokonać wyboru. Powołując się na Jeana-Paula 
Sartre’a stwierdza, że brak decyzji to również decyzja23. W świetle tezy o speł-
nianiu się poprzez czyny widać, że zaniechanie działania prowadzi do niespeł-
nienia. Człowiek prawdziwie wzrasta będąc podmiotem sprawczym, podejmu-
jąc aktywność i dokonując wyborów. Szczególnie istotne jest to w dziedzinie 
wychowania resocjalizującego. Powrót do społeczeństwa może odbywać się nie 
poprzez zapewnienie nieustannej pomocy, lecz przez stworzenie warunków do 
samodzielnego życia.

Czyn ludzki w  optyce teorii skutków przechodnich i  nieprzechodnich 
powoduje moralną odpowiedzialność człowieka. Opierając się o dzieło Osoba 
i czyn, Wojciech Chudy podkreśla rolę skutków nieprzechodnich. Poprzez nie 
osoba staje się albo lepsza, albo gorsza moralnie. Nie pozostaje to obojętne dla 
działalności wychowawczej, dlatego że „w  swej istocie pedagogicznej ujaw-
niona tu filozofia [teoria skutków przechodnich i nieprzechodnich–S.L.] jest 
metafizyką pomocy. Wspomniana relacja [wychowawca−wychowanek] to 
zatem stosunek służby. Wychowawca zostaje obdarzony powołaniem służe-
nia pomocą człowiekowi – osobie bardziej potencjalnej i mocniej naznaczonej 
właściwościami przygodności niż on. Powinien wspomagać więc wychowanka 
21. Por. ibidem, s. 67. Decyzja odgrywa szczególnie ważną rolę w moralnym stawaniu się osoby. Opowie-

dzenie się za prawdą i dobrem, co jednak wymaga trudu, pociąga za sobą osadzanie się dobra w życiu 
człowieka. Natomiast opowiedzenie się za fałszem i kłamstwem suponuje moralną degradację osoby, 
i nie jest to wcale takie trudne. Pomimo, że człowiek pragnie prawdy, chciałby nią żyć, to ulega kłam-
stwu, które wciąga człowieka w zło. „Kłamstwo pociąga inne kłamstwo, a to z kolei utrzymuje tamto 
pierwsze. Każde kłamstwo wylęga nowe. Aby nie ulec demaskacji musi powoływać się na coraz to 
nowe oparcia, które podtrzymują jego wiarygodność. (…). Wypowiedziane, rozgałęzia się na nowy 
świat, a nie wykryte – narasta, rozszerza się niby polip czy rak ogarniający coraz to większe przestrze-
nie informacji i ducha. Starożytny mędrzec Teognis powiedział o nim tak oto: ‹‹Gdy raz z ust czło-
wieka padnie, staje się on jego niewolnikiem››. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 15, 92−93.

22. Por. ibidem, s. 67.
23. Por. ibidem, s. 67.
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w tych zasadniczych wymiarach, które stanowią o spełnianiu się człowieka jako 
osoby: rozumu, wolnej woli, ciała i ‹‹podsumowującej›› te wartości – godności 
osobowej. Spełnienie to jest rzeczywiście pełne, kiedy dokonuje się na grun-
cie samostanowienia jednostki”24. Czyn wychowawcy oddziałuje tutaj w trzech 
kierunkach. Po pierwsze doskonali samego wychowawcę, jako sprawcę czynu, 
po drugie udoskonala wspomniany akt pomocy. „Dynamizm ludzkiego bytu 
powoduje, że jednym ze skutków (ubocznym) działania ludzkiego jest wzmoc-
nienie i udoskonalenie podmiotu działającego (wartość osobowa) oraz udosko-
nalenie samego aktu działania”25. Po trzecie, jeśli rzeczywiście zachodzi relacja 
wychowawcza oparta na wolności, wzajemności i bezinteresowności, czyli dia-
log, wtedy działanie wychowawcy wpływa na wychowanka. Wymienione atry-
buty bytu ludzkiego nie są od siebie odizolowane. Dlatego wzmocnienie i udo-
skonalenie podmiotu działającego i podmiotu, na który się oddziałuje zacho-
dzi we wszystkich sferach jego istnienia i działania: somatycznej, poznawczej, 
uczuciowej i  wolitywno-sprawczej26. Dynamizm ludzki realizuje się poprzez 
całego człowieka i w całej jego psycho-somatyczno-moralnej jedności.

Dynamizm osobowy wyraża się w  aktywności samowychowania, „kiedy 
dochodzenie do prawdy o samym sobie jest warunkiem i motywem stawania 
się coraz bardziej tym, kim się chce być. Specyficznie osobowego charakteru 
samowychowanie nabiera jednak wówczas, kiedy formułujący się w sumieniu 
nakaz powinnościowy, zostanie ufundowany, na nakazie afirmowania osoby 
dla niej samej z racji prawdy o jej osobowej godności”27. To na godności właśnie 
osadzona jest podmiotowość człowieka. W  ujęciu Wojciecha Chudego osta-
teczną racją uzasadniającą podmiotowe traktowanie wychowanka jest god-
ność. Nie może nią być litera prawa, normy społeczne (te mogą przeczyć pod-
miotowości) czy praktyka życia w danym środowisku. Prawda człowieka, tak 
powszechnie w świecie głoszony szacunek, wynika wyłącznie z troski o praw-
dziwe dobro, a nie jest wynikiem postawy tolerancyjnej czy innej, schlebiającej 
określonej ideologii. Podmiotowość wychowanka posiada swoje uprawomoc-
nienie w  jego naturalnym prawie rozwojowym, opartym o  wymiar zdarze-
niowości. Najbardziej podległe kształtowaniu są postawy, zachowanie, uczu-
cia, mowa, nawyki i  inne tego typu przejawy. Ukazuje to również prawdę, że 
wychowanie to projekt całożyciowy. Labilność kondycji ludzkiej każe nieustan-
nie czuwać nad dostosowywaniem przejawów zdarzeniowości do obiektywnej 
prawdy, co wymaga obecności i pomocy drugiej osoby – wychowawcy. Pod-

24. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 60.
25. Działanie [w:] Leksykon filozofii klasycznej, op. cit., s. 136.
26. Por. ibidem, s. 136.
27. B. Hiszpańska, op. cit., s. 91−92.
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miotowość wskazuje na sposób postępowania w relacji wychowawczej. Zaufa-
nie do siebie nawzajem jako początek tej relacji musi być wspierane otwartością 
i konsekwentnym trwaniem w prawdzie. Wychowawca służy swoim doświad-
czeniem i wiedzą w odczytywaniu ludzkich atrybutów: rozumności, wolności, 
godności i  cielesności, które stanowią pewne zadanie do wykonania. Samo-
dzielne kształtowanie ich przez wychowanka będzie możliwe wówczas, gdy 
zobaczy ten proces u swojego wychowawcy, co będzie wymagało od niego pod-
jęcia trudu. Wychowawca jednak, w imię podmiotowości wynikającej z godno-
ści osobowej, powinien pozwolić na własną aktywność swojego podopiecznego 
i umieć przyjąć jego błędy. W ten sposób wychowanek zostanie skonfronto-
wany z  własną przygodnością, słabością, niedoskonałością, niemniej jest to 
jedyna droga do odkrycia prawdy o  sobie. Podmiotowość jako idea i pewna 
postawa w każdej relacji wychowawczej zakłada pewne ryzyko niepowodzenia, 
które może okazać się twórcze. Zakłada ryzyko wysiłku. Zdaniem profesora 
Chudego „samostanowienie jest trudem. Wymaga ciągłej uwagi nastawionej 
na wartość moralną swoich czynów; wymaga także siły woli, która nie może 
zrezygnować z wierności osobowym wartościom moralnym. W skomplikowa-
nym świecie współczesnym, wypełnionym ogromną ilością propozycji aksjo-
logicznych, często agresywnych i pełnym konfliktów, samostanowienie staje się 
prawdziwą szansą ocalenia osobowej tożsamości człowieka. Tylko tak może 
on osiągnąć spełnienie siebie, swego bytu”28. Tymi słowami Wojciech Chudy 
potwierdza, że podmiotowość w wychowaniu, w której zawarta jest zgoda na 
trud samostanowienia, jest krucha i w każdej chwili można stracić ją z pola 
widzenia. Wychowawca, choćby z  tego względu, musi czuwać nad swoim 
postępowaniem i  jednocześnie postępowaniem wychowanka. To pociąga za 
sobą szacunek wobec podstawowych ludzkich atrybutów i  dostosowywania 
zadań do ciągle rozwijającej się sfery zdarzeniowości człowieka. Prawda ta stoi 
u podstaw stosowania metod wychowawczych, odpowiadających aktualnemu 
rozwojowi dziecka, które pozwolą mu samodzielnie i  aktywnie brać udział 
w  życiu społecznym swojego otoczenia. Trud wzrastania nie może odbywać 
się w izolacji społecznej, lecz musi przebiegać w zgodzie i harmonii z najbliż-
szymi. Oparcie, które jest koniecznością wynikającą z faktu trudu, musi znaleźć 
swoje uprawomocnienie w postępowaniu wychowawcy, kierującego się prawdą 
osobową o dobru. Wysiłek samorozwoju jest również, zgodnie z powyższym, 
jedyną drogą spełnienia siebie. Nic, co przychodzi z  łatwością nie może być 
budujące i obiektywnie służyć wychowankowi. Wymagania stawiane dziecku 

28. W. Chudy, Jan Paweł II – Nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei [w:] Osobowy 
wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Jasna Góra, 18−20 listopada 
2004, red. J. Dobrzyńska, Rada Szkół Katolickich, Warszawa 2004, s. 34.
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od najmłodszych lat nie stoją w kontrze do wychowania w miłości, jeśli tylko 
oparte są o rozumną prawdę. Ujawnia się tu całe zło i kłamstwo wychowania 
bez zasad, jakiemu służą wyznawcy idei leseferyzmu wychowawczego, obec-
nego w niektórych prądach współczesności. Idei, która pozwala działać dziecku 
bez wsparcia dorosłych, a tym samym naraża je na ryzyko popełniania błędu 
bez możliwości pomocy ze strony innych. Takiej postawy, która nie prowadzi 
wychowanka do naprawiania błędów i  wyciągania wniosków, lecz pozwala 
mu trwać w  samooszukiwaniu. Skutki takiej formacji w  latach dziecięcych 
nie mogą pozostać obojętne na przyszłe życie człowieka i ujawnią się bardzo 
szybko. Według Wojciecha Chudego tylko realnie podejmowany trud samo-
wychowania, wspomagany przez rozumnie działających wychowawców ma 
szansę ocalenia człowieka od kierowania się pseudowartościami, antywartoś-
ciami i przekonaniami, które nikomu nie służą. Nie ma innej drogi rozwoju, jak 
droga takiego trudu i wysiłku. Zagrożeniem dla podmiotowości jest nie tylko 
brak tego trudu, lecz również środowisko życia człowieka. Już na początku 
lat 90. XX wieku profesor Chudy zauważał, że wiele grup w Polsce nie kieruje 
się wartościami chrześcijańskimi29, a  więc nie odnosi swojego postępowania 
do wartości transcendentnych, zakorzenionych w  osobowym Bogu, gwaran-
tującym pełny rozwój człowieka. Podmiotowość ukazuje, jak ważne jest, aby 
kierować się w życiu wartościami nadrzędnymi. Mieczysław Łobocki zgadza 
się z Carlem Rogersem i wymienia trzy warunki podmiotowego traktowania 
wychowanka: akceptację, rozumienie empatyczne i autentyzm30. Dzięki respek-
towaniu tych wartości wychowawca wskazuje na najwyższą wartość godności. 
Godność, która jest nie tylko „podstawową normą moralną i normą wycho-
wania, jest również zasadą wychowania. Stanowi kryterium czynu i kryterium 
działań pedagogicznych”31.

Wychowanie podmiotowe szanujące godność osobową każdego człowieka 
nie jest i nigdy nie było czymś prostym, co każdemu wychowawcy przychodzi 
z łatwością. Wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Wychowanie w swoich zasa-
dach, prawidłowościach, metodach i środkach przynależy do nauki. Jest dzie-
dziną, którą się studiuje i naucza. Lecz wychowanie to również pewna sztuka. 
Wojciech Chudy rozumie wychowanie bardziej jako sztukę niż jako naukę. 
Sztuka zaś wymaga dekompozycji utartych schematów myślowych i stworzenie 
z nich czegoś nowego. Nie jest to proste, gdyż wymaga wysiłku. Wychowanie 
w praktycznym tego słowa znaczeniu wymyka się szczegółowemu opracowaniu 
29. Por. W. Chudy, Filmowy ‹‹Dekalog››, „Ethos”, 1989, nr 4, s. 338.
30. M. Łobocki, Czynniki warunkujące skuteczność pracy wychowawczej [w:] Praca wychowawcza 

z dziećmi i młodzieżą, red. M. Łobocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
1998, s. 17−18.

31. A. Szudra, Wstęp [w:] W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 11−12.
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naukowemu z kilku powodów. Po pierwsze każdy człowiek, choć podlega tym 
samym powszechnym czynnikom wzrastania, jak geny, rozwój fizyczny i umy-
słowy jest również kimś indywidualnym, posiada swój rys osobowościowy, czy 
charakter. Kombinacja czynników zewnętrznych, wpływu społecznego z czyn-
nikami osobistymi czyni wychowanie fenomenem na wskroś oryginalnym. Po 
drugie życie społeczne zawsze wymyka się sformalizowanemu opisowi, gdyż 
ludzkie życie jest dynamiczne, a decyzje podejmuje się bez możliwości dogłęb-
nego poznania rzeczywistości. Może to być, jak twierdzi Michał Heller, specy-
fika bycia człowiekiem32.

Wojciecha Chudego personalistyczna koncepcja wychowania wskazuje 
na jeden cel, jakim jest odkrycie godności osobowej, a środkami do tego celu 
ma być mówienie prawdy i sprzeciw wobec kłamstwa. Wszelkie metody, które 
sprzyjają osiąganiu wymienionego celu i nie przeczą owym środkom i meto-
dom, są domeną wychowawców. Kierując się godnością osobową człowieka, 
mogą stosować dowolne praktyki wychowawcze, dostosowując się do wymo-
gów obiektywnej prawdy. Istnieje zatem przestrzeń wyboru określonych 
wartości w  każdej rodzinie i  innym środowisku wychowawczym. Pociąga 
to za sobą konkluzję o pewnej autonomii wychowawców, którzy jednak nie 
mogą uczynić z  niej dominującej tendencji. Autonomia, jeśli ma być twór-
cza, powinna pozostać otwarta na instytucje wspomagające, jak przedszkola, 
szkoły, domy kultury itp. Sztuka wychowania zakłada pewną zgodę na nie-
wiadomą. Rodzice, nawet jeśli czują się przygotowani do pełnienia roli opie-
kunów, muszą zakładać, że ich dziecko znajdzie własną ścieżkę rozwoju: jako 
niemowlę i  jako osoba dorastająca. Nie dotyczy to błędów wychowawczych, 
lecz pewnej dozy wolności, którą wychowawcy udzielają sobie nawzajem. Jest 
to wolność niedoskonałości. W trudnym i wymagającym procesie wychowa-
nia nie zawsze uda się przełożyć wiedzę i doświadczenie na praktykę życiową. 

32. Por. M. Heller, Moralność myślenia, Copernicus Center Press, Kraków 2017, s. 72. Toteż trudno uznać 
zawarte w licznych dziś poradnikach gotowe recepty na wychowanie za godne zaufania. Zawierając 
wypunktowane zadania do wykonania, aby wychowanie było prostsze, swoją jednoznacznością i pew-
nością osiągnięcia celu przypominają bardziej matematyczny wzór, który można przyłożyć do wszyst-
kich relacji wychowawczych niż wielostronny opis oparty nie tylko na praktyce, lecz również na teorii 
naukowej. Ponadto wiele poradników nie posiada aparatu naukowego. Na przykład E. Medhus, Roz-
sądne dziecko, przeł. J. Józefowicz-Pacuła, „Świat Książki”, Warszawa 2004; W. Bryan, W. Woodburn, 
Recepta na sukces. Jak wychować mistrza w sporcie, sztuce, nauce, Klub dla Ciebie−Bauer−Weltbild 
Media, Warszawa 2005; J.L. Roehlkepartain, N. Leffert, Kształtuj charakter i buduj osobowość dzie-
cka, tłum. R. Waliś, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2006; E. Klepacka-Gryz, Mamo, mamusiu, 
mamooo, czyli instrukcja obsługi dziecka od 0 do 100 lat, Wydawnictwo Axel Springer Polska, Warszawa 
2016; J. Korzeniewska, Jak być dobrym rodzicem, Wydawnictwo RM, Warszawa 2017; E. Reischer, Tak 
to robią wspaniali rodzice. 75 rad jak wychować szczęśliwe dziecko, przeł. K. Misiak, Wydawnictwo 
Czarna Owca, Warszawa 2017; A. Wróbel, Sztuka wychowania czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie, 
Peef-Media, Bielsko-Biała 2017.
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Przyjęcie pewnej niewiadomej w wychowaniu i własnej nieumiejętności może 
jednak okazać się szansą, którą wychowanek wykorzysta na swoją korzyść. 
Niezwykle istotne jest zatem oparcie się na wiedzy i  doświadczeniu, płyną-
cemu od innych wychowawców.

Wychowanie jako sztuka obejmuje swym zakresem pojęcie taktu pedago-
gicznego33. Jest on, jak wszystkie procesy wychowawcze, do pewnego stopnia 
wyuczalny, choć jednym wychowawcom przychodzi łatwiej, drugim trudniej, 
co nasuwa myśl, że być może jego korzenie sięgają osobistych, indywidualnych 
walorów danej osoby. Niezależnie od tego warto w tym miejscu wspomnieć, 
że sztuka wychowania ma prowadzić do stworzenia dzieła – rozwoju godno-
ści osobowej wychowanka. Wychowawca przystępując do swoich zadań jest 
jak twórca, który posiada pewne narzędzia (W. Chudy mawiał, że człowiek 
posiada pewną „skrzynkę z narzędziami” – swoje uzdolnienia), którymi może 
zacząć tworzyć. Operując swoimi narzędziami kształtuje nową rzeczywistość. 
Analogia do twórcy pokazuje, że zadaniem wychowawcy jest samowychowa-
nie, rozwijanie samego siebie, aby móc wpływać na wychowanka. Nie może 
posługiwać się atrybutami swojego podopiecznego jak swoimi, ale ma działać 
za pomocą własnej „skrzynki”. Sam proces tworzenia wymaga czasu. Nie od 
raz malarz tworzy obraz i nie od razu rzeźbiarz rzeźbi posąg. Stąd i wychowa-
nie musi zająć odpowiednio długi czas, który może być liczony w dziesiątkach 
lat. W perspektywie wieczności proces ten trwa przez całe życie, choć dzieło 
jest już w  pewien sposób ukończone. Różnica pomiędzy dziedziną sztuki 
a dziedziną wychowania przebiega właśnie między tym co możliwe do zmiany, 
a tym co od samego początku pozostaje niezmienne – godność osobowa. Czło-
wiek już od poczęcia jest dziełem doskonałym, bo posiada niezbywalną aż do 
śmierci godność. Niemniej w  znaczeniu etycznym jest dziełem otwartym, 
które wymaga obróbki.

Każde dzieło sztuki, mimo że spełnia wiele celów, posiada swój nadrzędny 
cel, jakim jest przeżycie estetyczne u  odbiorcy, pewien zachwyt lub mówiąc 
potocznie oczarowanie. Człowiek odznaczający się godnością osobową, którą 
potwierdza konkretnymi czynami w  swoim życiu, również oddziałuje na 
innych. Jego walory osobiste stwarzają przestrzeń do realizacji dobra i potwier-
dzają prawdę jako wartość podstawową. Mimo to człowiek, a zwłaszcza wycho-
wawca, powinien nie tylko być przykładem do naśladowania (co zakłada pewną 
bierność), lecz przede wszystkim nieustannie rozwijać się w kierunku dosko-
nałej miłości. Uzasadnieniem tego postulatu jest dynamiczny wymiar każdego 
człowieka bez wyjątku, niezależnie na jakim etapie rozwoju się znajduje.

33. Będzie o nim szerzej mowa w rozdziale dotyczącym dialogu w wychowaniu.
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2.2. Wychowanie jako samowychowanie (charakter)

Samowychowanie jako pedagogiczny fenomen posiada swoje uprawo-
mocnienia ontologiczne, antropologiczne i aksjologiczne, dlatego jest również 
kategorią filozoficzną. Posiada uzasadnienie ontologiczne, ponieważ dzięki 
rozumowi człowiek jest zdolny, na mocy refleksji, do samopoznania. Dzięki 
właściwej tylko człowiekowi funkcji samoświadomości osoba ludzka jest 
zdolna do podjęcia trudu pracy nad swoimi postawami. Posiada uzasadnienia 
antropologiczne, gdyż poprzez rozpoznanie i aprobatę godności osoby ludzkiej 
możliwe jest odniesienie godności do samego siebie. Godność jawi się tu jako 
kryterium i norma postępowania; odkrycie jej powinnościowej mocy prowadzi 
do postępowania wobec innych zgodnie z  jej wektorem. W  końcu samowy-
chowanie posiada uzasadnienie aksjologiczne, ponieważ dzięki poznaniu istot-
nych wartości człowiek może opowiedzieć się za ich realizacją, czyli dokonać 
dobrego czynu, który buduje go w sensie moralnym. Realizacja dobrego czynu 
jest równoznaczna z osobowym wzrostem człowieka. Niemniej jednak ten opis 
nie jest istotą samowychowania. Jej korzenie sięgają samostanowienia osoby, 
które przynagla do świadomego i celowego kierowania sobą, aby ukształtować 
własne wnętrze34. Można powiedzieć, opierając się na tej konstatacji, że istota 
samowychowania zawiera się w samostanowieniu o sobie.

Wojciech Chudy, w  koncepcji wychowania personalistycznego ujmuje 
proces wychowania przez pryzmat osoby ludzkiej. Proces ten dokonuje się 
w każdym indywidualnym podmiocie moralnym i  jest przez to niedostępny 
innym osobom. Niedostępność ta wynika z  bycia indywidualną jednostką 
oraz z odrębności bytowej każdego człowieka. Profesor sięga tu do rozumie-
nia wychowania według Jana Pawła II. Zdaniem papieża jakiekolwiek działa-
nie pedagogiczne rodziny lub instytucji zostanie zniweczone, jeśli sam młody 
człowiek nie podejmie dzieła swego wychowania35. Bycie osobą ex definitione 
suponuje bycie wychowawcą dla samego siebie. Pomimo wpływów środowi-
ska rodzinnego, szkolnego i  rówieśniczego, na młodym człowieku i dorosłej 
osobie spoczywa obowiązek samodzielnego kształtowania swojego życia. Stąd 
tak ważną rolę odgrywa najpierw wychowanie do samowychowania. Wiąże się 
to z unaocznianiem godności osoby ludzkiej i z umiejętnością samodzielnego 
kształtowania własnego życia i  kierowania nim. Humanizm chrześcijański, 
w  tym personalistyczne prądy filozoficzne i pedagogiczne, mocno akcentują 

34. Por. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 66.
35. Por. M. Leszczyńska, Pedagogiczne idee Jana Pawła II o wychowaniu młodzieży [w:] Pedagogia Jana 

Pawła II w XXI wieku: teoria i praktyka, red. N. Nyczkało, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeń-
stwie KUL w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2008, s. 238.
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ten aspekt, ponieważ dostrzegają złożoność człowieka, a  przede wszystkim 
prawdę o  nim, czyli zdolność do życia osobowego. Ponadto proces wycho-
wania nie zachodzi bez pomocy innych ludzi. Wojciech Chudy twierdzi, że 
najlepszą w  tym przypadku metodą wychowawczą jest świadectwo postaw 
jednej osoby w stosunku do drugiej36. Samowychowanie, choć zaczyna się od 
własnej osoby, zmierza do afirmacji drugiego człowieka37. Tak mocno akcento-
wany przez Emmanuela Mouniera wymiar społeczny pozwala sądzić, że samo-
wychowanie ma wpływ na innych. Dlatego lubelski filozof tak bardzo skupia 
się na tym, aby nie zawęzić tej pracy nad sobą tylko do pracy indywidualnej. 
Potwierdza to prawidłowość wychowawcza, gdy dziecko uczy się naśladując 
swoich dorosłych rodziców i opiekunów. Modelowanie staje się ważną zasadą 
samowychowania, stąd tak istotna jest umiejętność odnoszenia się do innych 
osób, aby ukazać im godność osoby ludzkiej38. W ten sposób samowychowanie 
prowadzi do dialogu.

Dialog39 w  ujęciu Wojciecha Chudego jest istotnym elementem każdego 
wychowania, bez którego nie można mówić również o  samowychowaniu. 
Natomiast Anna Szudra rozwija rozumienie wychowania jako samowychowa-
nia w dialogu. Proces ten dokonuje się w spotkaniu drugiego człowieka jako 
innego za pomocą poznania prawdy, ale w pełni znaczenia nabiera w postawie 
odpowiedzialności za nią. Samowychowanie zaczyna jawić się jako przejście 
od osoby−relacji do osoby−bytu, od jej stawania się do pełni bycia40. Samowy-
chowanie niejako a contrario zakłada relację osobową. Jest dziełem nie tylko 
danej osoby, lecz również efektem jej kontaktów z innymi. Z kolei według pro-
fesora Chudego „istotę wychowania stanowi to, że człowiek wychowuje się sam 
przy pomocy innych. Druga osoba może służyć swoją pomocą, ale nie może 
wyręczać innych w osiąganiu ich człowieczeństwa. Wszelkie związki między-
ludzkie powinny opierać się o prawdę, że każdy posiada jednostkową odpowie-
dzialność. O kształcie osobowości oraz o profilu moralnym człowieka i o jego 
rzeczywistej obecności w  kulturze i  w  społeczeństwie decyduje jego własny 
wybór: wewnętrzny wybór pewnych wartości, drogi życiowej, postaw itd. Istotą 
wychowania staje się samowychowywanie”41.

36. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 59.
37. Tak rozumiane samowychowanie obejmuje wszystkie trzy aspekty rozumienia samowychowania, 

które przedstawia B. Śliwerski: intraosobowe, interosobowe i grupowe. B. Śliwerski, Teoretyczne i empi-
ryczne podstawy samowychowania, op. cit., s. 205.

38. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 59
39. Dialog w kontekście wychowania będzie szerzej omówiony w ostatnim rozdziale, dlatego tu nie będzie 

rozwijany.
40. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 215−216.
41. W. Chudy, Etos pedagoga, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. XXXI, 2003, z. 2, s. 7.
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Wojciech Chudy definiuje samowychowanie jako „(…) akt wewnętrznego 
opowiedzenia się i włączenia do zawartości własnego etosu rozpoznanej war-
tości związanej z  działaniem, postawą lub światopoglądem. Tak rozumiane 
samowychowanie stanowi istotę wychowania”42. Pierwszym zadaniem osoby, 
która podejmuje trud samowychowania, jest rozpoznanie konkretnej wartości, 
czyli celu działania. Dopiero wówczas zachodzi uwewnętrznienie tej wartości, 
niejako przypisanie jej do swojego światopoglądu. Jak zauważa filozof czyn-
nik samowychowawczy składa się co najmniej z dwóch elementów. Pierwszy 
to zrozumienie aksjologicznego wymiaru czynu lub postawy, drugi jest uwe-
wnętrznieniem, czyli interioryzacją aspektu poznawczo-etycznego danej sytu-
acji i dokonaniem decyzji moralnej43. Do tego można dołączyć trzeci czynnik, 
a  więc rzeczywiste zapośredniczenie samoświadomości i  samostanowienia 
w wartości, będącej przedmiotem wychowania, gdyż samowychowanie wyraża 
się zawsze poprzez akty i postawy44. Istnienie tych elementów prowadzi do istot-
nych konkluzji. Po pierwsze samowychowanie to akt rozumowy. Nie wystarczy 
poznać cel działania, ale należy go jeszcze zrozumieć. Wszelkie przejawy nie-
zrozumienia tego, co należy czynić mogą wpływać na finalny efekt samowy-
chowania. Po drugie interioryzacja wartości pociąga za sobą decyzje moralne. 
Widoczne jest tu nawiązanie do kategorii czynu Karola Wojtyły. Po trzecie 
zapośredniczenie samoświadomości i samostanowienia w wartości oznacza, iż 
osoba potrafi kierować się tą wartością w swoim życiu. Nabiera nowej umie-
jętności, dzięki temu, że pamięta o powinności, jaka płynie z przyjętego etosu.

Zatem w samowychowaniu podstawową rolę odgrywają poznanie i czyny. 
Oba czynniki są konieczne, aby mówić o samowychowaniu. Samo tylko pozna-
nie bez działania narażone jest na bezowocne zagłębianie się we własnej pod-
miotowości. Natomiast działanie bez poznania może skutkować niewłaściwym 
postępowaniem i prowadzić do wypaczenia realizacji celu wychowania.

Wychowanie jako samowychowanie w ujęciu Wojciecha Chudego oparte 
jest na rozumieniu swojej osoby oraz zdolności do odkrycia i przyjęcia prawdy. 
Samowychowanie wiąże się więc z poznaniem samego siebie. Samowychowa-
nie rozpoczyna się od właściwego, czyli prawdziwego poznania. Uważa także, 
że konieczna jest pedagogika poznania intelektualnego, bez której człowiek 
ostatecznie popada w nihilizm45. Mówi o tym również Jan Galarowicz, kiedy 
twierdzi, że człowiek często nakłada różne maski, które prowadzą go do fałszy-
wego obrazu samego siebie; do tych masek zalicza procesy „wypierania, subli-

42. W. Chudy, Być a stawać się osobą, op. cit., s. 35.
43. Por. ibidem, s. 35.
44. Por. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 66.
45. Por. ibidem, s. 192−193.



Rozdział 2.

110

macji, identyfikacji, inwersji, kompensacji, konwersji, przeniesienia, projekcji, 
racjonalizacji i regresji”46. Z kolei Wojciech Chudy uważa, że „człowiek współ-
czesny, poza nielicznymi enklawami, żyje i działa w sieci gier, jest zmuszony 
do przywdziewania masek, uczestniczy w  ‹‹teatrze codzienności›› jako widz 
albo aktor, jego egzystencja w dużym stopniu zależy od zdolności wyuczenia 
się ról: dziecka, małżonka, pracownika, emeryta itp.”47. Tym bardziej poznanie 
samego siebie, które jest warunkiem samowychowania, staje się trudne, ale nie 
niemożliwe. Personalistyczna koncepcja wychowania w tym ujęciu opiera się 
o osobę ludzką, również w kwestii poznania i samopoznania. Podstawową rolę 
odgrywa tu refleksja i to, co Wojciech Chudy, podobnie jak Jan Paweł II nazywa 
recta ratio – prawy umysł48. Refleksja poznawcza „konstytuuje samo-poznanie 
człowieka. Scalając i utrwalając podmiotowość osobową, jednocześnie wiąże 
człowieka z  trwałym momentem transcendencji zawartym w  jego aktach. 
Zapewniając człowieka o  jego wyjątkowym (osobowym) walorze w  świecie, 
buduje w nim to przekonanie poprzez porównanie realności osoby z realnością 
świata istniejącego ‹‹na zewnątrz›› niej. Dzięki refleksji człowiek zdobywa tę 
wiedzę, stanowiącą element mądrości, że respektowanie prawdy obiektywnej, 
przedmiotowej buduje jednocześnie osobową podmiotowość w nas. Urzeczy-
wistnia nas w ciągłym perfekcjorystycznym procesie jako osoby”49. Refleksja, 
jako cecha wyłącznie ludzka, sprawia, że człowiek potrafi dokonać namysłu 
nad swoim postępowaniem, podjąć właściwą decyzję i tym samym zacząć kie-
rować własnym życiem. Odwołanie do perfekcjoryzmu zdradza nawiązanie do 
terminologii Karola Wojtyły. Natomiast prawy umysł to nie tylko sprawność 
filozofowania, to zarazem sprawność poznawcza i moralna, wraz z wytwórczą. 
Namysł filozoficzny nad recta ratio to w ścisłym sensie rozważania etyczne, to 
etyka poznania filozoficznego. „Dodać należy, że etyka poznania filozoficznego 
jest po prostu etyką człowieka”50. Prawy umysł jako umiejętność pozwala oso-
bie na właściwe poznanie, które kieruje ją ku prawdzie. Jak w kole hermeneu-
tycznym, prawda stoi u początku i końcu poznania, a proces ten, który doko-
nuje się za pomocą refleksji, uzdalnia do osobowego wzrostu.

Czesław S. Bartnik zauważa, że „ostatecznym firmamentem, zwieńcza-
jącym wszystkie rodzaje poznania w  jedno jest struktura osoby: osoba nie 
niweluje rodzajów poznania, lecz aktywuje je i daje możność poznaniu zmy-

46. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy: wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej 
Akademii Teologicznej, Kraków 1992, s. 282−283.

47. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1, Społeczeństwo zakłamane, op. cit., s. 10.
48. „Recta ratio to intelekt w sposób właściwy myślący o prawdzie”. W. Chudy, Rola intelektu jako recta 

ratio w poznaniu realistycznym, op. cit., s. 183.
49. W. Chudy, Rola refleksji w osobowym spełnianiu się człowieka, op. cit., s. 76.
50. W. Chudy, Rola intelektu jako recta ratio w poznaniu realistycznym, op. cit., s. 203.
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słowemu przejścia aż do dna poznania rozumowego i  aż do szczytu pozna-
nia intelektualnego. Czyni to dzięki swej złożoności i transcendującej jedności 
podmiotowej”51. Każdemu wymienionemu tu rodzajowi poznania można przy-
pisać pewną niezależność: człowiek czasami poznaje siebie i świat z przewagą 
zmysłu lub rozumu. Wciąż jednak jest to poznanie osobowe. Można to uza-
sadnić również wtedy, kiedy pod uwagę zostanie wzięta kategoria czasu. Bycie 
osoby ludzkiej jest rozciągnięte w czasie. Wojciech Chudy mówi o zmienianiu 
się, które nie jest tylko aktem, lecz przede wszystkim procesem. Tak również 
samopoznanie opiera się na różnych zdolnościach i władzach osoby ludzkiej, 
która do poznania prawdy dochodzi. Jej poznanie jest zatem pewną drogą, 
która ma swój początek, przebieg i cel. Dojście do poznania prawdy o sobie, 
choć obarczone wysiłkiem i czasem, wynagradza odkrycie prawdy, które zmie-
nia człowieka na lepsze: „Intelekt jest w stanie adekwatnie rozpoznać byt realny, 
jest w stanie funkcjonować poprawnie filozoficznie w horyzoncie całego bytu 
ludzkiego, jeżeli człowiek jest dobry, (…), a jego akty Praxis są zakorzenione 
w prawdzie o człowieku”52. Realizacja dobra, z  jednej strony jest warunkiem 
poznania prawdziwego, z drugiej zaś jest jego zwieńczeniem. Można bowiem 
czynić dobrze nie wiedząc o tym. Niemniej samowychowanie to proces świa-
domy53, dlatego u jego początku tkwi poznanie prawdy o sobie. Również zda-
niem Zofii Matulki „warunkiem skutecznej pracy samowychowawczej jest 
poznanie siebie, swoich właściwości fizycznych i psychicznych, swego tempe-
ramentu, zdolności, predyspozycji oraz zainteresowań i zamiłowań wytworzo-
nych w toku wychowania i nauczania domowego i szkolnego”54. Wiąże się to 
z tym, co Jan Paweł II opisuje jako odkrywanie człowieka wewnętrznego, jego 
właściwości, talentów, szlachetnych pragnień i ideałów. Najlepszym czasem na 
to odkrywanie jest czas młodości. Młodzi ludzie nie są już dziećmi, ale nie 
podjęli jeszcze w pełni wszystkich aktywności dorosłych, dlatego jest to najlep-
szy moment do rozwijania w sobie swoich zdolności. Praca samowychowawcza 
pozwala odnajdywać pełną wartość życia, pozwala również traktować je jak 
powołanie, które nie jest zarezerwowane tylko dla nielicznych, ale jest powoła-
niem każdego człowieka55.

51. C.S. Bartnik, Personalizm, op. cit., s. 319.
52. W. Chudy, Rola intelektu jako recta ratio w poznaniu realistycznym, op. cit., s. 202.
53. W psychologii rozwoju człowieka w kategoriach heteroedukacji – autoedukacji twierdzi się, że auto-

edukacja rozpoczyna się w momencie pojawienia się świadomości własnego istnienia. Por. Z. Wło-
darski, Samokształcenie i samowychowanie [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja 
„Innowacja”, Warszawa 1998, s. 787. W języku K. Wojtyły w czasie okresu heteroedukacji „człowiek nie 
działa”, ale „coś się w człowieku dzieje”.

54. Z. Matulka, Samowychowanie w życiu chrześcijańskim [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między trady-
cją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 172.

55. Por. Jan Paweł II, Musicie od siebie wymagać, „W Drodze”, Poznań 1984, s. 129, 131.
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W tym ujęciu „samowychowawczy proces decyduje o tym, kim człowiek 
jest, co w życiu osiągnie i  czy w ogóle potrafi w praktyczny sposób wdrażać 
w sprawy dnia codziennego zasady moralne, religijne i społeczne, które przyjął 
za swoje podczas wychowania”56. Warto zwrócić uwagę na niedokonany aspekt 
samowychowania. Wychowanie nie jest procesem, który się kończy. Trwa on 
właściwie przez całe życie i obejmuje zarówno działalność teoretyczną, prak-
tyczną, jak i  wytwórczą. Ponieważ wpływa na wszystkie sfery życia, samo-
wychowanie jako akt kształtuje ludzkie atrybuty: rozum, wolność, cielesność 
i godność. Nie można oderwać pracy nad rozumem od pracy nad godnością lub 
pracy nad cielesnością od wysiłku skierowanego ku ludzkiej wolności. W prze-
ciwnym razie prowadzi to do zubożenia osoby i niewłaściwego jej ukierunko-
wania. Samowychowanie może być realizowane na wiele sposobów. W życiu 
dorosłym obejmuje procesy doskonalenia zawodowego, dokształcania, super-
wizji (np. pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych 
i psychologów), seminaria, wykłady dla grup zawodowych itp. W życiu rodzin-
nym przejawia się w  aktywnym wspieraniu pozostałych członków rodziny 
poprzez własne zaangażowanie. Wreszcie w  życiu społecznym i  kulturowym 
samowychowywanie może przejawiać się w działaniach na rzecz lokalnej spo-
łeczności, poprzez wytwórczość artystyczną czy moralnie słuszne zaangażo-
wanie polityczne. Samowychowywanie decyduje o sensie ludzkiego istnienia, 
ponieważ procesy wzrostu i  doskonalenia stanowią o  kierunku aktualizacji 
osoby ludzkiej i jej spełnianiu się jako jednostka i członek społeczeństwa57.

W tym kontekście Wojciech Chudy pisze o relacji pomiędzy samowycho-
waniem a stawaniem się osobą. Samowychowanie przebiegające od zrozumie-
nia do zapośredniczenia samoświadomości i samostanowienia w świadomości, 
które prowadzi do czynu, sprawia, że człowiek osiąga wzrost osobowy. Tym 
samym jednostka staje się odpowiedzialna za swoje akty, w równym więc stop-
niu odpowiada zarówno za swój rozwój, jak i deformację w stawaniu się osobą58. 
Stawanie się coraz bardziej osobą posiada głęboki sens egzystencjalny. Wgłę-
bianie się w samego siebie i rozwijanie zdolności do zarządzania swoimi poten-
cjalnymi zdolnościami prowadzi do formowania poczucia sensu życia. Dzięki 
temu coraz lepiej można odróżniać wartości od antywartości, omijać sprawy 
56. R. Jusiak, Samowychowanie w kulturze chrześcijańskiej [w:] Młodzież a kultura życia w kontekstach 

społecznych, red. F.W. Wawro, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 52.
57. Sens życia jest potrzebą, wynikającą z życia osobowego. Por. J. Czepczarz, Sens życia w wieku dojrza-

łym [w:] Samowychowanie do dojrzałej dorosłości, red. Z.M. Nowak, T. Olewicz, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole 2015, s. 46. Samowychowanie rozumiane jako zadanie, 
którym można kierować, opisuje teoria nawyków skutecznego zadania S.R. Coveya. Zob.: I. Posmyk, 
Nawyki skutecznego działania w samowychowaniu do dojrzałej dorosłości [w:] Samowychowanie do doj-
rzałej dorosłości, op. cit., s. 57−61.

58. Por. W. Chudy, Być a stawać się osobą, op. cit., s. 35.
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nieistotne, a skupiać się na sprawach ważnych dla rozwoju. Jednak wzrastanie 
osobowe nie jest zadaniem prostym59. Wymaga wysiłku moralnego, opowia-
dania się za rozpoznaną prawdą, konfrontowania swoich decyzji z warunkami 
społecznymi oraz przekraczania naturalnej tendencji do zachowań egoistycz-
nych. Wychowanie określane jako pomoc w samowychowaniu, którą przeka-
zuje się przede wszystkim na drodze naśladowania, wymaga od wychowawców 
pracy nad własną osobowością. Już wcześniej Jan Paweł II wskazywał na kilka 
elementów, które są bardzo ważne w  wychowywaniu samego siebie. Przede 
wszystkim jest to zdolność do przekroczenia bariery lęku, w  tym celu, aby 
dawać świadectwo prawdzie i sprawiedliwości. Niesie to za sobą ryzyko nowej 
sytuacji, napiętnowania społecznego, ośmieszenia lub wręcz odrzucenia i prze-
śladowania. Zdolni są do tego ci, którzy cechują się wielkim poczuciem i świa-
domością prawdy i  dobra, dla których się poświęcają. Dyspozycję tę papież 
nazywa męstwem60.

Niejednokrotnie ponawiane wołanie o  zdolność do dawania życia nie 
musi jednak być utożsamiane tylko z wymiarem fizycznym. Równie ważny jest 
wymiar duchowy i psychiczny, umiejętność bycia w sytuacji obarczającej osobę 
wewnętrznie. Samowychowanie tu opisane można by nazwać negatywnym. 
Jest to wola przekroczenia tego, co krępuje i odrzucania tego, co przeszkadza 
w  drodze do prawdy i  sprawiedliwości. Można więc mówić o  dwóch funk-
cjach samowychowania. Funkcja pozytywna łączy się z dążeniem do zdobycia 
określonej sprawności, odkrycia wartości lub posiadania nowej umiejętności. 
Natomiast funkcja negatywna polega na odrzucaniu tego, co zbędne, złe i bez-
wartościowe, jest unikaniem fałszu i kłamstwa. Wojciech Chudy pisze o tym 
między innymi, gdy opisuje filozofię wychowania do prawdy61.

Dzięki odwołaniu do filozoficznych podstaw bytu osobowego proces 
samowychowawczy staje się głęboki i  mocno osadzony na najważniejszych 
aspektach ludzkiego istnienia. Samowychowanie przejawia się w zdolności do 
refleksji i kierowaniu samym sobą oraz w braniu odpowiedzialności za siebie 
i innych. Dlatego jest również procesem interpersonalnym, a nie tylko skupia-
niem się na własnym rozwoju. Można w tym miejscu wyróżnić dwie prawdy 
samowychowania, nawiązujące do nauczania papieskiego. Istnieje nie tylko 
prawda zewnętrzna, lecz również wewnętrzna. W terminologii Jana Pawła II ta 
struktura wewnętrzna człowieka, która pozwala realizować prawdę w wolności, 
jest kształtowana wyłącznie w trudzie, z cierpliwością i wytrwałością. Zdolność 

59. Por. ibidem, s. 36.
60. Por. D. Alimenti, A. Michelini, Wy jesteście moją nadzieją. Słowa Papieża Jana Pawła II do młodzieży 

całego świata, tłum. K. Szczerba, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1982, s. 89.
61. Por. W. Chudy, Filozofia wychowania do prawdy, op. cit., s. 5.
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do pójścia tą drogą jest samowychowaniem, które wynika z posiadania samego 
siebie62. Jedna prawda będzie więc prawdą obiektywną, świata zewnętrznego, 
którą można za Wojciechem Chudym nazwać prawdą o  człowieku. Druga 
będzie związana z jego światem osobistym, indywidualnym i dostępnym tylko 
dla niego. Stąd można ją nazwać prawdą człowieka63. Na tych dwóch rodzajach 
prawdy, na rozpoznaniu własnej godności i woli przyjęcia wartości, profesor 
Chudy opiera rozwój osoby ludzkiej. Rozwój ten jest, z  jednej strony bardzo 
osobisty, lecz z drugiej też i społeczny. Dlatego można powiedzieć, że ta wizja 
wychowania dąży w jakimś stopniu do objęcia całego człowieka i jego uwarun-
kowań, aby najpełniej zrozumieć, czym jest proces osobowego wzrostu.

Zdaniem lubelskiego filozofa praca samowychowawcza skupia się na trzech 
czynnikach. „W porządku zasad jest to refleksyjne uświadomienie wychowan-
kowi podstawowych i  ogólnych zasad postępowania podporządkowanych 
etyce. W porządku sumienia szczegółowego – wyrobienie umiejętności pozo-
stawania w  zgodzie z  zasadami oraz trafnego postępowania w  konkretnych 
sytuacjach. W porządku woli – rozwinięcie stanowczości i zdolności trwania 
przy swojej decyzji”64. Na tej podstawie można wymienić warunki zaistnie-
nia samowychowania. Po pierwsze konieczne i pierwsze jest poznanie zasad 
postępowania. Samowychowanie jako praca indywidualna, przynajmniej na 
początku, musi zakładać konfrontację z drugą osobą. To wychowawca czasami 
lepiej potrafi określić cele wychowania, ukierunkować na nie wychowanka 
i  uświadomić mu reguły, którymi powinien się kierować, aby osiągnąć dany 
cel. Po drugie wychowanek już samodzielnie, ale nie w  izolacji, może zinte-
rioryzować poznane zasady i ćwiczyć kierowanie się nimi. Dzięki temu będzie 
potrafił w  każdej sytuacji zachować się adekwatnie. W  końcu powinien on 
ponawiać swoją decyzję za każdym razem, kiedy będzie dokonywał wyboru. 
W  ten sposób, łącząc poszczególne akty działania, dojdzie do konsekwencji 
w swoim postępowaniu. Cały ten proces ma swoje źródło w rozumnych decy-
zjach wyboru dobra i powinien opierać się o rozpoznaną prawdę. Konsekwen-
cja w postępowaniu nie może więc zostać zabsolutyzowana na rzecz działania 
rozumowego i  prawdziwego. Faktycznym wskaźnikiem osobowego wzrostu 
pozostaje prawda.

Prawda o  realnym trudzie samowychowania według profesora Chudego 
posiada korzenie w chrześcijańskiej wizji ludzkiego losu. Ponadto daje on do 
zrozumienia, że poznanie samego siebie, które stoi u początku samowychowa-
62. Por. Jan Paweł II, Do młodych całego świata, op. cit., s. 61.
63. Por. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 61.
64. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 109, cytat za: Z. Chlewiński, Charakter [w:] Encyklopedia 

Katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 
1979, s. 68−70.
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nia, opiera się na rozumie i wierze65. Do pełni osobowego wzrostu należy więc 
również płaszczyzna teologiczna. Samowychowanie zaś jest formą doskonalenia 
się, które jest cechą charakterystyczną chrześcijaństwa: „Chrześcijańska wiara 
motywuje człowieka do integralnego i wszechstronnego rozwoju, który doko-
nuje się poprzez samopoznanie, samoocenę, samowychowanie oraz podejmo-
wanie zróżnicowanych działań, aby żyć w prawdzie i doskonałej miłości, czyli 
zmierzać do świętości”66. Wojciecha Chudego rozumienie samowychowania 
opiera się właśnie na życiu w prawdzie, a samospełnianie się jest możliwe tylko 
w miłości. Pierwotnym środowiskiem samowychowania jest rodzina. Jego zda-
niem rodzina to miejsce, w którym „każdy jej członek odnajdzie promień miło-
ści i afirmację dla swego życia”67. Wobec zagrożeń współczesnego świata samo-
wychowanie, które zaczyna się w rodzinie, jest obarczone niemałym trudem, 
nawet jeśli człowiek odkryje już podstawową prawdę swojego życia. Z pomocą 
Chrystusa jednak samowychowanie jest możliwe. Zgadzając się z  Janem 
Pawłem II Wojciech Chudy uważa, że słuchanie słów Zbawiciela i wypełnianie 
ich prowadzi do budowania przyszłości68. Jan Paweł II wyróżnia wiele aspektów 
tego trudu, między innymi samowychowanie do pracy czy samowychowanie 
do czystej miłości69. Samowychowanie w tym znaczeniu posiada swój właściwy 
wymiar jedynie w  duchu personalizmu chrześcijańskiego, do którego odwo-
łuje się papież. Wymiar ten łączy się z osobą Jezusa Chrystusa jako mistrza. 
Kształtowanie w  sobie nowego człowieka, co jest prowadzeniem do zmiany, 
a więc samowychowywaniem, jest możliwe wówczas, gdy słucha się Jego słowa 
i rozważa Jego życie. Wtedy mogą przytrafić się negatywne odczucia, których 
sens sprowadza się do zabijania w  sobie lekkomyślności. Ważniejsze jednak 
staje się odkrycie w sobie skarbu, czyli samego siebie; papież wskazuje tutaj na 
wytrwałość w naśladowania Chrystusa, wytrwałość w byciu blisko Niego, bo 
tylko dzięki temu człowiek potrafi zachować swoją tożsamość70.

Samowychowanie w koncepcji profesora Chudego jest zatem samowycho-
waniem chrześcijańskim. Katarzyna Uzar-Szcześniak przypomina, że wizja 
życia według personalistycznej koncepcji wychowania jest u niego wizją reali-
65. Por. W. Chudy, T. Styczeń, ‹‹Kim jestem?›› Gnothi se auton (‹‹Poznaj samego siebie››), op. cit., s. 9.
66. Por. R. Jasiuk, op. cit., s. 60, 62. Na temat prawdy w nauczaniu religii zob. np. C. Rogowski, Pedago-

gika religii. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 382−396: Prawda 
w nauczaniu Kościoła łączy w sobie przestrzeń wiary i przestrzeń filozofii. B. Milerski pisze, że „fun-
damentalnym zadaniem kształcenia religijnego jest rozwijanie kompetencji mentalnych, zwłaszcza 
rozumienia oraz krytycznego myślenia, dotyczących egzystencji ludzkiej i jej społeczno-kulturowego 
kontekstu”. B. Milerski, Pedagogika religii [w:] Pedagogika, t. 4, op. cit., s. 58.

67. W. Chudy, Polska rodzina bastionem tradycji otwartym na nowoczesność, op. cit., s. 144.
68. W. Chudy, Być a stawać się osobą, op. cit., s. 36.
69. Por. P. Kaźmierczak, Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Wydawni-

ctwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2003, s. 143, 146.
70. Por. Jan Paweł II, Musicie od siebie wymagać, op. cit., s. 130.
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styczną i pozytywną. Łącznikiem doczesnego trudu oraz pełni bycia w wiecz-
ności jest nadzieja71, nadzieja na osiągnięcie samospełnienia się w miłości.

Z samowychowaniem łączy się wychowanie charakteru72. Nie można więc 
mówić o wychowaniu człowieka nie uwzględniając możliwości rozwojowych 
tego aspektu osoby ludzkiej. Filozof wychodzi z założenia, że obecnie istnieją 
dwa rozbieżne modele rozumienia tego wychowania. Jeden odmawia możli-
wości kształtowania charakteru, drugi natomiast wprost przeciwnie, głosi, że 
charakter można formować. Analizując podstawowe elementy, które tworzą 
ludzki charakter, profesor twierdzi, że charakter można i należy wychowywać.

W ujęciu Wojciecha Chudego charakter powinien być rozpatrywany przede 
wszystkim z punktu widzenia filozofii, ponieważ w tym względzie jest ona naj-
bardziej obiektywistyczna i normatywna spośród wszelkich nauk. Wychodząc 
od Arystotelesa definicji charakteru, zauważa, że skupia się ona na obiektyw-
nych zasadach moralnych, wolnej decyzji i odpowiedzialności człowieka. Jest 
przeciwna jego deterministycznym i relatywistycznym ujęciom. W takim razie 
jest on człowiekowi zadany, co oznacza, że każda osoba jest w stanie kształ-
tować go, nadawać mu określony sens, panować nad nim lub innymi słowy 
„rzeźbić samego siebie”73.

Powołując się na Michaela Slote’a  autor Filozofii kłamstwa traktuje cha-
rakter jako „moralną naturę jednostkowej osoby”74. Dlatego charakter określa 
naturę indywidualną człowieka, co jednak nie przeczy istnieniu różnych typów 
charakteru. To oznacza, że akty moralne opierają się na pewnej już ukształtowa-
nej jego formie. Definicja ta odwołuje do boecjańskiej definicji osoby. Z jednej 
strony charakter posiada wymiar uniwersalistyczny. Każdy człowiek posiada 
charakter, który jest jego naturą. Z  drugiej strony każdy ma inny charakter, 
ponieważ natura ludzka przejawia się u każdego w inny sposób. Indywidual-
ność charakteru nie przekreśla jednak jego powszechności. Definicja ta pod-
kreśla zarazem moralny aspekt charakteru każdego człowieka i naprowadza na 
działalność wychowawczą. Istotą wychowania według Wojciecha Chudego jest 
wartość moralna. Natomiast istotą życia moralnego jest kultywowanie charak-
teru i na nim opiera się wykonywanie aktów moralnych75. Charakter nie jest 
zatem właściwym przedmiotem badań psychologii. Psychologia nie podejmuje 

71. K. Uzar-Szcześniak, Fenomen nadziei w Wojciecha Chudego filozofii wychowania, op. cit., s. 64.
72. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 94.
73. W. Chudy, Charakter jako wartość antropologiczno-etyczna [w:] Wychować charakter, red. A. Piątkow-

ska, K. Stępień, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2005, s. 29.
74. W. Chudy, Charakter jako wartość antropologiczno-etyczna, op. cit., s. 31, cytat za: M. Slote, Cnoty 

[w:] Encyklopedia filozofii, t. 1. red. T. Honderich, przeł. J. Łoziński et. al., Zysk i S-ka, Poznań 1998, 
s. 118−119.

75. Por. W. Chudy, Charakter jako wartość antropologiczno-etyczna, op. cit., s. 31−33.
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w swoich badaniach moralnego charakteru człowieka i nie osadza ich w struk-
turze filozoficznej osoby ludzkiej. Dla profesora Chudego charakter ma wymiar 
przede wszystkim etyczno-antropologiczny.

Ponieważ charakter nie jest czymś zamkniętym, a więc można go kształ-
tować, należy zastanowić się, jak to czynić. Do tego, aby charakter wspomagał 
odpowiedzialność człowieka niezbędne jest najpierw takie poznanie prawdy, 
aby służyło ono ludzkiemu działaniu. W tym względzie Wojciech Chudy przy-
wołuje rolę prawdy w  samowychowaniu według Karola Wojtyły. Pierwszo-
rzędną rolę odgrywa tutaj ludzki rozum, a  następnie sumienie. Aby rozum-
ność i sumienie nie były od siebie odizolowane potrzebny jest łącznik w postaci 
prawdy. Tym samym prawda wkracza w dziedzinę charakteru i decyduje o jego 
moralnym wymiarze. Beata Hiszpańska ujmuje to następująco: „Wola prag-
nie, aby rozum poznawał i  ‹‹ważył›› dobro, natomiast rozum wie, czego chce 
wola. W ten sposób prawda jako dobro rozumu jest celem woli, która chce jego 
dobra. W rezultacie prawda i dobro pozostają w ścisłej zależności, przenikając 
całe życie osobowe”76.

Do podstawowych elementów charakteru Wojciech Chudy zalicza rozum, 
sumienie i wolę. One wszystkie same w sobie są neutralne, jednak ich ukie-
runkowanie odpowiada za godne albo niegodne postępowanie. Do szczególnie 
ważnych cech na drodze do ukształtowania silnego charakteru zalicza on rów-
nież męstwo, w którym przecinają się odwaga i cierpliwość77. Tak kształtowa-
nie charakteru rozumie Mieczysław Krąpiec, który opowiada się za klasycznym 
wychowaniem, polegającym na kształtowaniu cnót. Celem takiego wychowa-
nia jest życie zgodne z prawdą.

Filozofia wychowania dotyka istotę człowieka, co oznacza, że sięga nie 
tylko do jego najważniejszych uwarunkowań i zależności, lecz również do uję-
cia całościowego. Dlatego należy mieć na uwadze, że człowiek to istota histo-
ryczna, ponieważ istnieje i działa w dziejach, od których zależy i które równo-
cześnie współtworzy78. Człowiek ma, zdaniem Mieczysława Krąpca, pamiętać 
o tym, co jest indywidualne i społeczne i co utrwala dobro79. Jednocześnie zaś 
można dopowiedzieć, że ma pamiętać, co sprzyja złu. Wydaje się, że jest to natu-
ralna zdolność człowieka dorosłego i dziecka, które bardziej instynktownie niż 
rozumowo wybiera dobro, a unika zła. Jednak w życiu dorosłym nie tak łatwo 
postawić znak równości pomiędzy wiedzą o dobru a dobrym postępowaniem. 
Potrzeba zdolności do wyboru prawdy i to prawdy w dziejach, aby móc wybrać 

76. B. Hiszpańska, op. cit., s. 67.
77. Por. W. Chudy, Charakter jako wartość antropologiczno-etyczna, op. cit., s. 34−36.
78. Por. R. Darowski, op. cit., s. 129.
79. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op. cit., s. 237.



Rozdział 2.

118

nadrzędną wartość, opowiedzieć się za prawidłowymi postawami, a uprzednio 
zrozumieć motywy postępowania nie tylko swoje, ale i innych. Wielość prawd 
skłania ku pytaniu, jaką posiada ona naturę, w  czym się przejawia i  jak nią 
żyć80. Pomocną może okazać się tu koncepcja cnót. W  ujęciu dominikanina 
nadrzędną rolę w samowychowaniu odgrywa roztropność81. Posiada ona dwa 
aspekty. Po pierwsze roztropność, przejawiająca się w  pamięci o  przeszłości, 
zakłada możliwość głębokiego poznania siebie i świata zewnętrznego oraz zro-
zumienia procesów historycznych i  uwarunkowań, które dziś niekoniecznie 
się sprawdzają. Jednocześnie pamięć ta, prawidłowo zinterpretowana w duchu 
prawdy, dobra i piękna oraz wolności, ukazuje motywy postępowania, wyła-
nia na światło dzienne sprawy niejasne, ukazuje oszustów i nagradza prawdo-
mównych. Mądrość ta może być więc wielką pomocą w kształtowaniu życia 
i wychowywania człowieka.

Drugim aspektem roztropności jest dobre rozeznanie w obecnej sytuacji 
tego, co jest szkodliwe, a  co pomaga urzeczywistniać ideał człowieczeństwa. 
Jest to np. znajomość współczesnych trendów kulturowych, politycznych, 
gospodarczych i innych przejawów życia społecznego oraz zdolność do zauwa-
żania wiodących nurtów i  wyciągania wniosków. Poza życiem społecznym 
należy uwzględniać również życie indywidualne i analizę własnego postępowa-
nia w danym czasie. Rozpoznanie tego, co szkodzi, a tego, co pomaga w dzie-
dzinie jednostkowej, głęboko antropologicznej, to między innymi świadomość 
rozróżniania spontaniczności od samostanowienia, które odpowiadają kolejno 
za fakt, że coś w człowieku „się dzieje” i że „człowiek działa”82. W pierwszym 
przypadku istnieje wyraźniejsza tendencja do niekontrolowanego zachowania, 
a tym samym do straty panowania nad poszczególnymi władzami, jak rozum-
ność czy wola. W drugim przypadku człowiek jest świadomy swojego postę-
powania, gdyż kieruje się rozumem, czyli poznaje prawdę. Daje mu to możli-
wość panowania nad swoim człowieczeństwem, a więc ukierunkowania wolnej 
woli ku dobru, a nie ku złu. Im częstsze jest uświadamianie przez człowieka, co 
się w nim dzieje i co sam czyni, tym prostsze jest dokonywanie odpowiednich 
wyborów. Rozeznanie w świecie wewnętrznym, najściślej osobowym, jest rów-
nie ważne, co rozeznanie światowych trendów.

80. Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 18.
81. Zdaniem Z. Pańpucha „funkcje roztropności to namysł, rozróżnianie dobra i zła, tego, co w życiu 

pożądane i nie, dobre użycie własnych dóbr, rozpoznanie poprawnego odniesienia się do innych, sto-
sownego czasu, umiejętne posługiwanie się słowem i czynem, posiadanie doświadczenia w rzeczach 
pożytecznych”. Z. Pańpuch, W poszukiwaniu szczęścia. Śladami aretologii Platona i Arystotelesa, Polskie 
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 219.

82. Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, op. cit., s. 284−285.
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Dopełnieniem roztropności jest przewidywanie83, czyli posługiwanie się 
ludzką opatrznością w  oparciu o  doświadczenie i  rozeznanie systemów spo-
łecznych. Wychowanie do tej umiejętności opiera się na zdolności obserwowa-
nia i wyciągania wniosków na przyszłość, aby popełniać coraz mniej błędów. 
Mimo że zdolność ta opiera się między innymi na doświadczeniu, co sprzyja-
łoby hipotezie, że im człowiek starszy, tym mądrzejszy, to jednak jak pokazują 
badania istnieje negatywny związek między mądrością a wiekiem ludzi doro-
słych84. Dlatego można żywić nadzieję, że zdolność do prognozowania nie jest 
zastrzeżona wyłącznie dla osób starszych.

Celem uznania roztropności za najważniejszą cnotę w analizach Mieczy-
sława Krąpca było wskazanie na właściwą hierarchię dóbr, którymi należy się 
kierować, aby wychować mądrego człowieka. Roztropność jest potrzebna, „by 
ludzka wiara, nadzieja i  miłość nie były głupie”85. Wychowanie charakteru 
powinno mieć następujący przebieg: najpierw ma być roztropność, następ-
nie pozostałe cnoty kardynalne: sprawiedliwość, męstwo i  umiarkowanie86. 
Wychowawca w duchu personalistycznym jest zobligowany najpierw do włas-
nego przykładu oraz dawania świadectwa prawdzie, że mądrość zaczyna się od 
roztropności, która właściwie kieruje zdolnością do sprawiedliwego osądu, siłą 
do przetrzymania zła i  wstrzemięźliwością w  wyborze dóbr. Całe wychowa-
nie zdaniem tego lubelskiego filozofa, można sprowadzić do jednego nadrzęd-
nego celu: aby wychować człowieka do podjęcia rozumnej i odpowiedzialnej 
decyzji87.

Opisana teoria mądrości88 posiada charakter realistyczny. Nie jest nacecho-
wana wątkami filozoficzno-religijnymi, które sprawiłyby, że nie jest możliwa 
jej realizacja w każdym ludzkim życiu. Wskazują na to elementy innej teorii 
mądrości, które też tu występują, takie jak znawstwo, czyli wiedza o  tym, co 

83. Por. P.S. Mazur, Prowidencja ludzka jako podstawa roztropnego formowania zasad życia osobowego 
i społecznego człowieka. Studium z antropologii filozoficznej na bazie tekstów św. Tomasza i jego współ-
czesnych komentatorów, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatia-
num”, Kraków 2009, s. 104.

84. Por. M. Olejnik, Średnia dorosłość. Wiek średni [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, Charaktery-
styka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2011, s. 251. Potwierdzają to również apoftegmaty Ojców Pustyni z IV w. zebrane w Latin 
Patrology Minge’a, zob.: T. Merton, Mądrość pustyni, tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo Esprit, Kraków 
2007, s. 75.

85. M.A. Krąpiec, Rozważania o wychowaniu, red. A. Maślach, K. Stępień, Fundacja Servire Veritati, 
Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2010, s. 29.

86. Por. ibidem, s. 37−45.
87. Por. ibidem, s. 45−46.
88. Ze względu na wychowawczy aspekt omawianej tu problematyki, teoria mądrości, o której tu mowa, 

nie obejmuje mądrości w kontekście metafizyki, którą M.A. Krąpiec zajmuje się przede wszystkim. 
Na temat koncepcji mądrości i mądrościowego poznania rzeczywistości u M.A. Krąpca oraz u innych 
przedstawicieli lubelskiej szkoły filozoficznej, zob.: K.M. Wolsza, op. cit.
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robić i  jak robić; wiedza o kontekście i okolicznościach w  fazach definiowa-
nia problemu i  jego rozwiązywania; praktyczny sąd, określający jak należy 
postępować89.

Inaczej jednak pracę nad charakterem postrzega Wojciech Chudy. Wyróż-
niając rudymentarne elementy charakteru, dochodzi on do określenia najważ-
niejszych wskazań mogących być pomocnymi w  realizacji celu wychowania, 
jakim jest wychowanie człowieka charakteru, a więc świadomego i odpowie-
dzialnego za siebie i innych, przede wszystkim w wymiarze moralnym. Wycho-
wanie do odpowiedzialnej decyzji jest u  niego poniekąd zbieżne z  filozofią 
Mieczysława Krąpca. Twierdzi, że „samowychowanie, wychowanie charakteru 
i  praca nad cnotami moralnymi – to jedność pedagogiczna”90. Jednak teorię 
cnót, za którą opowiada się lubelski dominikanin, Wojciech Chudy rozpa-
truje w oparciu o rozum, wolę i  sumienie. Uważa bowiem, że „w  interpreta-
cji charakteru lepiej posługiwać się pojęciami sumienia i  woli niż pojęciem 
cnoty”, gdyż „w wielu sytuacjach do wyjaśnienia słusznych aktów moralnych 
należałoby użyć kontradyktorycznych pojęć cnót”91. Kształtowanie charakteru 
wiąże się nierozerwalnie z formowaniem sumienia i woli, ponieważ sumienie 
pozwala na orientację w  konkretnych sytuacjach życiowych, natomiast wola 
pełni rolę umożliwiającą trwanie przy zasadach oraz ich przełożenie na życie 
moralne. Sumienie nie jest nieomylne, dlatego też istnieje potrzeba pracy nad 
nim, z uwagi na respekt dla godności osobowej, która jest normą moralności. 
Sumienie bowiem może być nie tylko prawe, lecz i zdeprawowane. Praca nad 
formowaniem sumienia może przybierać następujące formy:

−  zasada ad extra, polegająca na konfrontowaniu sumienia z zewnętrzną 
rzeczywistością;

−  oddziaływanie ad intra, które polega na zadaniu pytania własnej samo-
świadomości moralnej;

−  oddziaływanie ad alia, skupiające się na ostrożnym słuchaniu słów 
innych, dotyczących naszego postępowania;

−  oddziaływanie ad educationem, czyli praca nad wrażliwością sumienia 
już od dzieciństwa.

Wojciech Chudy kładzie nacisk na rolę wychowawcy, jego zdolności 
i wpływ na młodego człowieka, ale największą uwagę skupia na pracy samo-
wychowawczej, do której zalicza też pracę nad sumieniem. Może ona dotyczyć 
dostrzegania własnych błędów i  przeciwdziałania nim. Dostrzeżenie swoich 
błędów wymaga nie tylko refleksji, ale i pomocy drugiej osoby. Przygodność 

89. Por. M. Olejnik, op. cit., s. 250−251.
90. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 67.
91. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 86.
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i niedoskonałość bytu ludzkiego uzasadniają podjęcie takiej pracy nad sobą. 
Omawiane tu błędy można podzielić na zawinione i niezawinione. W tym dru-
gim przypadku najczęściej wypływają one z kultury danego miejsca, warunków 
społecznych, otoczenia i dziedzictwa, które trudno zmienić. Z kolei błędy zawi-
nione posiadają konotacje indywidualne i jest ich całe spektrum92. W wycho-
waniu sumienia doniosłą rolę odgrywają ponadto reguła konsekwencji oraz 
horyzont ostateczny. Reguła konsekwencji opiera się o realizację stałej postawy 
moralnej, czyli o konsekwencję w postępowaniu. Niejednokrotnie zdarza się, 
że wychowanie przyjmuje wypaczoną postać z powodu zaniechania lub nie-
dbałego kierowania procesami rozwoju. Natomiast horyzont ostateczny ozna-
cza nieustanną pamięć o ostatecznym celu człowieka: dla wierzących jest nim 
Bóg i Jego przykazania, dla niewierzących „zbiór wartości absolutnych, ukon-
stytuowanych w wymiarze naturalnym. Odwołanie do tego horyzontu pomaga 
uniknąć sytuacji, gdy sumienie zostanie pozostawione same sobie i nie będzie 
mogło odwołać się do instancji donioślejszej”93. Tak rozumiany horyzont osta-
teczny nabiera cech uniwersalnych, dotyczy wszystkich ludzi. Do kształtowa-
nia sumienia w  wychowaniu charakteru należy dołączyć wychowanie woli, 
które można podzielić na pracę zewnętrzną i  wewnętrzną. Pierwsza polega 
na kontroli własnej wolności, druga na samowychowawczej formacji wolno-
ści. Przykładem pierwszego rodzaju pracy może być uprawianie sportu, nato-
miast do drugiego trzeba zaliczyć wszelkie małe i duże postanowienia i chęć 
ich realizacji94.

Praca nad charakterem w ujęciu Wojciecha Chudego posiada zatem dwa 
aspekty: społeczny i indywidualny. Ten drugi wydaje się być ważniejszy, ponie-
waż każdy człowiek jest osobą, której samodzielne decyzje tworzą świat spo-
łeczny95. Praca nad charakterem to część samowychowywania, które ma pro-
wadzić do godnego postępowania. Wychowawca jedynie pomaga osiągnąć ten 
cel, pomaga wychowankowi żyć96.

92. Por. W. Chudy, Charakter jako wartość antropologiczno-etyczna, op. cit., s. 40−43.
93. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 107.
94. Por. ibidem, s. 43−44. Szczególną rolę sportu w wychowaniu podkreślał K. Wojtyła jeszcze jako biskup 

Krakowa. Na początku pontyfikatu Jan Paweł II znany był jako „papież sportowiec”. Interesujące 
metody pracy nad charakterem podaje M. Kreutz: 1. Planowanie i rozmyślanie codzienne; 2. Praca 
pozytywna; 3. Codzienna kontrola własna; 4. Rozmyślanie ogólne; 5. Lektura budująca; 6. Zmiana 
warunków zewnętrznych i dostosowanie ich do potrzeb pracy nad sobą; 7. Unikanie złych wpływów 
i niekorzystnych sytuacji. Pierwsze pięć reguł M. Kreutz nazywa pozytywnymi, ostatnie dwie negatyw-
nymi. Zob.: M. Kreutz, Kształcenie charakteru: wskazówki praktyczne [w:] www://pbc.gda.pl/dlibra/
docmetadata?id=12957&from=publication, dostęp 13.03.2017 r., s. 87.

95. Należy zauważyć, że samodzielne realizowanie pracy nad charakterem jest ważną częścią życia ana-
choretów. Niemniej, jak twierdzi Jan Paweł II, istnieje podejrzenie, iż życie pustelnicze nie prowadzi 
do wzrostu miłości braterskiej.

96. Por. W. Chudy, Charakter jako wartość antropologiczno-etyczna, op. cit., s. 46.
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Praktyczna realizacja samowychowania w tym ujęciu dotyczy całokształtu 
działań człowieka i wybiega poza formalne relacje wychowawca–wychowanek 
w domu lub w szkole. Samowychowanie może być realizowane przez każdego 
w  każdych warunkach życia (choć w  niektórych warunkach może wymagać 
dużego nakładu sił i czasu). W życiu dorosłym obejmuje procesy doskonale-
nia zawodowego, dokształcania, superwizji, udział w seminariach i wykładach 
dla grup zawodowych i wszelką działalność nie skierowaną na cele zawodowe 
(np. prywatna realizacja pasji, hobby). Samowychowanie jest tu rozumiane 
jako dokształcanie lub doskonalenie zawodowe w ramach edukacji nieformal-
nej. Choć takie formy dotyczą przede wszystkim rozwoju umysłowego, nie 
omijają moralności człowieka, ponieważ każde ludzkie działanie wiąże się ze 
sferą etyczną. W życiu rodzinnym samowychowanie przejawia się w czynnym 
wspieraniu pozostałych członków rodziny. Wdrażanie dzieci do samodzielno-
ści oraz ich pomoc w prowadzeniu domu, zwłaszcza kiedy ich rozwój moralny 
nakłania je do pomocy innym, są doskonałymi formami samowychowania tak 
dzieci, jak i dorosłych, zwłaszcza tych, którzy dopiero uczą się bycia rodzicami. 
Wreszcie w życiu społecznym i kulturowym samowychowywanie może obrać 
formę działalności artystycznej i pomocowej czy moralnie słuszne zaangażowa-
nie polityczne. Może obejmować również działalność wolontaryjną w ramach 
różnych organizacji i  fundacji, wspierających osoby chore, samotne i starsze. 
W ujęciu Wojciecha Chudego samowychowanie prowadzi do relacji wzajem-
nej miłości, dlatego nie ogranicza się do rozwoju indywidualnego, ale otwiera 
na rozwój innych. Interesującym przejawem praktycznego samowychowania 
jest skauting, o którym Bogusław Śliwerski pisze, że nie poświęcono mu żadnej 
uwagi w literaturze pedagogicznej97, mimo iż ta egzemplifikacja samowychowa-
nia powstała na przełomie XIX i XX wieku wciąż sprawdza się bardzo dobrze. 
Szczytową formą działania ludzkiego może być polityka, jako pełne zaangażo-
wanie się na rzecz rozwoju konkretnej społeczności lub całego społeczeństwa.

Formalnie samowychowanie rozpoczyna się od aktu rozumu. Aby wie-
dzieć, jak postępować, należy poznać i zrozumieć konieczne warunki działa-
nia, czyli przewidywać i  planować swój samorozwój. Już pogłębione, reflek-
syjne rozumienie rzeczywistości stanowi ogromną wartość nie tylko pedago-
giczną, lecz wręcz kulturową. W tym znaczeniu nauczanie i wychowanie będzie 
polegało nie na przekazie wiedzy od nauczyciela do ucznia, który w tym cza-
sie jest bierny, tylko na pobudzaniu ucznia do stawiania pytań, weryfikowania 
tez, wyciągania wniosków i innych czynności umysłowych. Nauczyciel powi-
nien dawać przestrzeń do samodzielnego dochodzenia do prawdy. Powinien 

97. Por. B. Śliwerski, Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, op. cit., s. 179.
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pamiętać, że pomaga w samowychowaniu, a nie kształci i modeluje bezwolną 
osobę (zresztą zwrot ten byłby tu oksymoronem). Takie nauczanie i  wycho-
wanie należą do metod aktywizujących i w większym stopniu przyczyniają się 
do samodzielności odkrywczej wychowanka niż bierny przekaz. Tym samym 
nauczyciel pobudza nie tylko umysł, ale i  wolę. Życie ludzkie bowiem zło-
żone z  ciągu decyzji wpływa na ludzkie postępowanie, w  które włączone są 
akty woli. Szczególnym przejawem wysiłku poznawczego i wolitywnego może 
być działalność naukowa, lecz również uprawianie sportu. Samowychowawcza 
formacja i kontrola wolności obejmuje zarówno małe, jak i doniosłe postano-
wienia, które zostaną wdrożone w życie. Tak kształtowanie charakteru pomaga 
w wysoce zinstytucjonalizowanych relacjach, jak np. szpital, zakon czy szkoła.

Życie wewnętrzne człowieka kształtuje się zawsze w  kontekście życia 
zewnętrznego, czyli warunków kulturowych i społecznych. Transcendencja rze-
czywistości dokonywana przez osobę ludzką rozpoczyna pogłębiona refleksja 
nad otaczającym ją światem. Zdaniem Roberta Kwaśnicy refleksja ta charakte-
ryzuje tożsamość postkonwencjonalną, bazującą na racjonalności emancypa-
cyjną (a nie adaptacyjnej)98. Samowychowanie może i powinno więc prowadzić 
do przekształceń życia społecznego, np. w  szkole, instytucjach oświatowych 
i kulturowych, zwłaszcza, gdy zauważa się taką konieczność99.

Aby samowychowanie spełniło swoją rolę, czyli prowadziło do osobowego 
wzrostu, musi opierać się o refleksję. Łącząc się z personalistyczną koncepcją 
człowieka i  wychowania, refleksja umożliwia osiągnięcie celu konkretnych 
działań wychowawczych, ukierunkowanych na dobro innych osób, a  więc 
i dobro własne.

98. Por. R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Instytut Kształcenia 
Nauczycieli. Oddział Doskonalenia we Wrocławiu, Wrocław 1987, s. 101.

99. Na przykład R. Kwaśnica, Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie reflek-
syjności, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014, s. 242−243: R. Kwaśnica stawia tezę, że współ-
cześnie mamy do czynienia z „inwazją rozumu instrumentalnego”, który doprowadził do zniewolenia 
myślenia i dyskursu edukacyjnego. „Skutki inwazji rozumu instrumentalnego na nasze myślenie i roz-
mowę o edukacji są dwa przyjmowane z poczuciem oczywistości i nierozpoznane krytycznie ograni-
czenia. Każde na swój sposób zamyka nasze myślenie w granicach, których nie znamy i w ogóle nie 
podejrzewamy o to, że istnieją: Pierwsze daje znać o sobie w przyjmowanym z poczuciem oczywisto-
ści przeświadczeniu, że szkoła jest instytucją usługową,, służącą realizacji powszechnego obowiązku 
szkolnego (…). Drugie – z podobnym poczuciem oczywistości uzasadnia adaptacyjną krytykę szkoły 
i nobilituje iluzje pozornej zmiany, racjonalizuje ich iluzoryczność, co prowadzi do przekonania, że 
kryzys szkoły nie dotyczy jej zasad, lecz wykonania. Dlatego ten rodzaj krytyki zamiast szkołę zmie-
niać, utrwala jej istnienie w racjonalnej i ponadczasowej − jak sądzimy, podzielając przeświadczenie 
poprzednie – formule”. R. Kwaśnica pisze, że „zadanie refleksji hermeneutycznej, która bada uwarun-
kowania języków rozumienia, polega w istocie na wspieraniu innych w hermeneutycznej refleksyj-
ności. Potrzebujemy jej wszyscy, my, ludzie dzisiejsi, jeżeli chcemy zachować gotowość do rozmowy 
z innymi i zdolność do refleksyjnego doświadczania własnego istnienia”. Ibidem, s. 248−249.
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2.2.1. Wychowawcza rola refleksji

Aczkolwiek o refleksji w ujęciu Wojciecha Chudego była już mowa, przede 
wszystkim w  podrozdziale o  podstawowych atrybutach bytu ludzkiego100, to 
była ona charakteryzowana z  filozoficznego punktu widzenia, w  nieznaczny 
tylko sposób podejmując kwestie wychowawcze. W podrozdziale tym więcej 
miejsca poświęcono rozumieniu refleksji dla procesów wychowawczych, czyli 
wskazaniu możliwości, jakie płyną ze stosowania tej funkcji umysłu. Warto 
zatem przypomnieć rudymentarne właściwości refleksji, jej funkcje i zadania, 
jakie spełnia.

Refleksja jest niewątpliwie szczególnie ludzką cechą, pozwalającą na świa-
dome przeżywanie własnego życia. W szerszym ujęciu jest ona częścią rozum-
nej działalności człowieka: poznania intelektualnego, działania moralnego, 
przeżycia estetycznego oraz przeżyć o charakterze religijnym, skupiając w sobie 
wszystkie te aktywności. Obecna w każdym ludzkim akcie (choć w różny spo-
sób manifestowana) decyduje o postępowaniu i zachowaniu człowieka, który 
dzięki niej rozpoznaje wartości. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku funkcja 
poznawcza umysłu, a więc również takie zdolności, jak pamięć, uwaga i uczenie 
się. Refleksja zatem nie pozostaje bez wpływu na życie osobowe, które przejawia 
się w możności poznania i dostrzeżenia wartości. Co więcej, osoba ludzka, roz-
wijając tkwiące w niej możliwości potencjalizacji, może kształtować refleksję 
o sobie i o świecie. Refleksja już w ujęciu ontologicznym, a przede wszystkim 
etycznym, pozwala rozwijać się każdemu, kto działa świadomie i dobrowolnie, 
wpływa zatem na spotencjalizowanie osoby ludzkiej.

Oczywistym jest wpływ refleksji na działalność wychowawczą, opartą 
o  celowe i  świadome działanie wychowawcy. Refleksja, tak jak ją opisywał 
Wojciech Chudy, może być skierowana ku podmiotowi poznającemu (reflek-
sja towarzysząca) lub na podmiot zewnętrzny, na przykład na wychowanka 
i na wartości. Trzy kierunki działania refleksji, wyodrębnione na potrzeby tej 
analizy w istocie rzeczy stanowią jedność ontologiczno-aksjologiczno-etyczną 
i  pozwalają na scharakteryzowanie poszczególnych form aktywności ludz-
kiej. Po pierwsze wychowanie rozumiane jako oddziaływanie wychowawcy na 
wychowanka główny akcent kładzie na refleksję skierowaną na osobę wychowy-
waną, mniejszy zaś na wychowawcę i wartości. W tym rozumieniu wychowawca 
skupia się na podmiocie zewnętrznym, w nim przede wszystkim upatrując celu 
swojej działalności. Jest ukierunkowany zwłaszcza na pracę własną tych, któ-
rych wychowuje, a mniej na samowychowaniu. W ujęciu lubelskiego filozofa 
(drugi przypadek) akcent w wychowaniu powinien być położony zwłaszcza na 

100. Zob.: Rozdział 1. Personalistyczna koncepcja człowieka jako podmiotu wychowania.
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opartą o prawdę samorefleksję wychowawcy, w którym wychowanek pełni rolę 
towarzysza – celem zaś stają się wartości internalizowane przez wychowawcę. 
Wychowanek wychowuje się samodzielnie, z pomocą osób dorosłych, nie tylko 
na zasadzie analizowania swojego postępowania, lecz również poprzez naśla-
downictwo. Zachodzi tu relacja dwustronna, wpływająca na wszystkie osoby 
biorące w niej udział, toteż można mówić o różnych odcieniach czy zabarwie-
niach tych stosunków. W trzecim przypadku, wychowawca pozostaje skupiony 
wyłącznie na pracy nad swoją osobowością i przez to nie może pełnić swojej roli 
właściwie, gdyż nie dostrzega zmian w sposobie postępowania swojego wycho-
wanka. W takich przypadkach może ujawnić się chłód emocjonalny, dystans 
i obustronne niezrozumienie. Z kolei nadmierne skupianie się na wszystkich 
czynnościach wychowanka grozi postawą nadmiernej opiekuńczości, a z cza-
sem degradacją roli wychowawcy w  oczach wychowanka, gdy ten pierwszy 
nie będzie zważał na własne postępowanie. Do prawidłowej relacji niezbędny 
jest cel zewnętrzny, którym mogą być wartości i dążenie do życia nimi. Nawet 
doprowadzona do perfekcji refleksja (ze względu na niedoskonałość ludzką 
jednak nieosiągalna) nie może zastąpić roli wartości w wychowaniu, zbudowa-
nych na fundamencie prawdy i godności osobowej.

Zdolność do kształtowania swojego postępowania możliwa jest dzięki 
posługiwaniu się refleksją. Wychowanie zawsze zakłada dobro wychowanka, 
w  ujęciu personalistycznym oznacza to rozwijanie ontologicznego dobra 
w praktycznym znaczeniu życia społecznego. Biorąc pod uwagę cztery kierunki 
działań, wymienionych przez Wojciecha Chudego, w których obecna jest reflek-
sja: poznanie, moralność, estetyka, religia, można dostrzec w  nich potencjał 
wychowawczy, a  zwłaszcza edukacyjny, bowiem w  tym kontekście niezmier-
nie ważną rolę odgrywa pedagogika poznania intelektualnego. W tym miejscu 
warto przypomnieć, iż spośród wyżej wymienionych płaszczyzn wychowania 
najważniejszą rolę odgrywa plansza postępowania moralnego, której pozostałe 
powinny być podporządkowane, jeśli chce się uniknąć kłamstwa przesłonięcia 
celu wychowania: poznania godności i zdolności kierowania się nią w życiu. 
Dlatego też można mówić o rozumnej (lub racjonalnej) moralności, rozumnej 
estetyce i rozumnej religii (przeżyciu religijnym). Sięgając do Platona, Michał 
Heller ujmuje prawdę (cel poznania) i dobro jako jedność, dlatego może powie-
dzieć, że „racjonalność staje się moralnością myślenia”101. W podobny sposób 
zagadnienie to przedstawia Wojciech Chudy, który w poznaniu upatruje szansę 
kierowania się dobrem drugiego człowieka. Klasyczna triada zawiera również 
piękno, dlatego uprawnione jest dostrzeganie piękna tam, gdzie prawda i dobro 

101. M. Heller, Moralność myślenia, op. cit., s. 11.
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(a więc i zauważanie prawdy i dobra w pięknie). Kierowanie się w wychowaniu 
racjami rozumowymi nie trywializuje estetyki opartej na prawdzie. Dogłębnie 
i szeroko omawianie roli piękna w wychowaniu estetycznym nie jest celem tego 
akapitu, ale warto wspomnieć, że pojęcia te odsłaniają, jak silnie powiązane 
są ze sobą poznanie i piękno. Nie może być także wolne od prawdy przeżycie 
religijne, choć wydaje się, że świadomość tego przeżycia jest inna niż pozostałe 
stany umysłu. Dzieje mistyków każą jednak patrzeć rozumnie na kwestie wiary, 
bowiem konsekwencje natury religijnej bez prawdy w  szybki sposób zostają 
rozpoznane jako zło. Refleksja, której celem jest ona sama, grozi „pułapką 
myślenia” (W. Chudy) i wciąga powoli swój podmiot w sferę irracjonalności. 
Z drugiej strony wychowanie bez refleksji staje się kłamstwem.

Ludzkie poznanie, z niezmiennie uczestniczącą w nim refleksją, obejmuje 
swoim obszarem kilka pól zainteresowań, zwłaszcza psychologów poznaw-
czych: percepcję, ludzką inteligencję, język, myślenie i rozwiązywanie proble-
mów, pamięć oraz uwagę102. Nie tylko edukacja opiera się na osiągnięciach psy-
chologów, lecz przede wszystkim wychowanie powinno oprzeć się na owych 
umiejętnościach ludzkiego umysłu. Celem refleksji w ujęciu wychowawczym 
jest nie tylko efekt poznawczy, zgromadzenie wiedzy czy zdolność rozwiązywa-
nia problemów, lecz coś o wiele istotniejszego, tzn. ukształtowanie moralnego 
bytu osobowego, zdolnego do kierowania się w życiu godnością oraz osiągnięcie 
pełnej realizacji osobowej poprzez miłość. Wojciech Chudy, analizując funkcje 
refleksji, twierdzi, że „w  strukturze personologicznej człowieka refleksja sta-
nowi część istotną oraz narzędzie, gdyż dzięki niemu ujawniają się w doświad-
czeniu wewnętrznym coraz głębsze wymiary konstytuujące ludzki byt osobowy 
– aż po wymiar duchowości. Część istotną – (…) – gdyż samoświadomość jest 
czynnikiem niezbędnym do realizacji osobowej człowieka oraz do zachowania 
jego osobowej jedności103. Wymienione wyżej cele poznawcze stanowią w tym 
kontekście jedynie tzw. cele bliższe lub nawet środki do osiągnięcia celów kon-
stytutywnych. Aby osiągnąć świadomość, refleksję o  swoim postępowaniu 
niezbędne są podstawowe czynności umysłu. Percepcja, czyli dostrzeganie 
nie tylko świata zewnętrznego, lecz zwłaszcza uświadamianie sobie własnych 
intencji, myśli, czynów i  ich skutków jest niezbędna do osobowego wzrostu. 
Umiejętność dostrzeżenia tych sfer życia prowadzi wychowanka do zmiany 
zachowania, naprawienia popełnionej krzywdy, czy wreszcie odnalezienia celu 
swoich dążeń. Wychowawca natomiast może dzięki temu lepiej dopasować 
swój program działań do życia wychowanka, jego potrzeb i zdolności. Aby jed-

102. P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, Psychologia i życie, tłum. E. Czerniawska et.al., Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2012, s. 321.

103. W. Chudy, Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”, op. cit., s. 351−352.
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nak zauważyć intencje i  czyny należy mieć przed oczami niezmienny punkt 
odniesienia, czyli prawdę: teoretyczną i praktyczną.

Ludzkość wykorzystuje inteligencję albo do celów dobrych, albo złych. 
Inteligentny był zarówno Józef Stalin, jak i Mahatma Gandhi. Kwestią i zada-
niem podstawowym pozostaje zdolność gospodarowania tymi naturalnymi 
właściwościami umysłu w celach godnych osoby ludzkiej. Pogłębienie świado-
mości tak u wychowawcy, jak i wychowanka opiera się zawsze o inteligencję. 
Istotne jest, aby umieć dopasować zakres zadań do możliwości podopiecznego, 
co jest szczególnie ważne we wczesnym wieku szkolnym. Wyrazem świadomo-
ści wychowawcy będzie przygotowanie zadań odpowiednich do danego etapu 
rozwoju dziecka, natomiast świadome podejście do własnej inteligencji wycho-
wawca osiąga zwyczajną uczciwością – wiedzą o  własnych zasobach umy-
słowych. Postawa uczciwości zakłada zawsze pewien margines błędu, a  więc 
dystansu do samego siebie, umiejętności przewidywania upadków i wyciąga-
nia z nich wniosków. Toteż sprawne posługiwanie się własną inteligencją może 
mieć duże znaczenie w wychowaniu i samowychowaniu.

Język jest doskonałym narzędziem ludzkim, który podobnie jak inteligen-
cja może sprawiać dobro lub zło. Językiem można błogosławić, ale językiem 
można też zabijać. Nie bez uzasadnienia Wojciech Chudy traktuje akt kłam-
stwa jako zakorzeniony w  ludzkiej mowie104. Realizacja osobowa człowieka, 
a także zachowanie jedności chyba najbardziej uwidacznia się poprzez mowę. 
Tylko pełna zgodność wypowiedzianego sądu z czynem może budować oso-
bową twarz. Błędy i kłamstwa, które się wypowiada, samym swoim zaistnie-
niem przeczą już osiąganiu tego celu. Kłamca nie może pozostać nienazna-
czony pewnym ontologicznym i  aksjologicznym pęknięciem, które uwidacz-
nia się w  jego zachowaniu i postępowaniu. Język wychowawcy, aby wpływał 
pozytywnie na wychowanka powinien sprostać zadaniu jedności z  czynem. 
W momencie kłamstwa wychowawca doprowadza do złamania dobra w sobie 
samym i również prowadzi do tego swojego wychowanka. W takiej sytuacji rea-
lizacja osobowa pozostaje niespełniona, nawet jeśli nikt nie będzie tego świa-
domy. Życie w przeświadczeniu spełniania się, gdy jest się złodziejem, pogłębia 
tylko aksjologiczną pustkę złodzieja. Wychowanie oparte na prawdzie zawsze 
będzie dążyło do jedności: mowy i czynu oraz jedności osobowej człowieka.

Myślenie i  rozwiązywanie problemów opiera się o  logikę zarówno 
w  naukach teoretycznych, jak i  empirycznych, a  pedagogika czerpie z  obu 
tradycji. Zdolności te służą nie tylko uczniom w ich zadaniu domowym, lecz 
wszystkim ludziom w  ich wydarzeniach, które spotykają do końca swojego 

104. Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit.
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życia. Tylko samowychowanie ujęte całożyciowo może rozwijać w  osobie 
pokłady dobra. Stąd niezwykle ważne i podkreślane często pozostaje tzw. kry-
tyczne myślenie. Postulat, aby uczniów nauczyć tej doniosłej sztuki wymaga jej 
przede wszystkim od nauczycieli, którzy łącząc refleksję z praktyką, wskazują, 
że nauczanie jest procesem złożonym105. Nie można zapominać, że krytyczne 
myślenie, jako domena edukacji, to część wychowania, które w personalizmie 
jest ukierunkowane na dobro drugiego człowieka. Dlatego nie można mówić 
o dążeniu do osobowego wzrostu, gdy umiejętność tę wykorzystuje się w celach, 
które to dobro niweczą. Krytyczne myślenie można podzielić na trzy sekwencje 
(funkcje): analizę, twórcze przekształcenie oraz wykorzystanie w  praktyce106. 
Obejmują one całą gamę zdolności i procesów, jak: porównanie, ocena, wyjaś-
nienie (analiza), wymyślanie, wyobrażanie, formułowanie założeń (twórcze 
przekształcenie) oraz wprowadzenie pomysłów w życie107. Należałoby uzupeł-
nić, że powyższe działania umysłu nie przebiegają zawsze w tej kolejności, lecz 
powtarzają się, nakładają i często dzieją się w pewnym przedziale czasowym. 
Wydaje się jednak, że wykorzystanie wszystkich przybliża do odkrycia prawdy 
i tym samym buduje osobę wewnętrznie i uświadamia własne postępowanie.

Niezwykle istotną rolę w  wychowaniu i  kształtowaniu refleksji odgrywa 
pamięć, a z nią uwaga. To właśnie dzięki pamięci można odtworzyć wydarze-
nia i na podstawie ich analizy, zmieniać swoje intencje i czyny. Z pamięcią łączy 
się zagadnienie zapominania. Psychologia mówi, że człowiek nie może zapa-
miętać w pamięci krótkotrwałej więcej niż siedem, czasem osiem elementów 
(nie mówimy o  nadzwyczajnych przypadkach), gdyż ludzki umysł selekcjo-
nuje dane, które do niego docierają. Dla samoświadomości ma to znaczenie 
o tyle, o  ile interioryzuje się te dane, które są istotne z punktu widzenia jed-
nostki w celu jej rozwoju i przetrwania. Wychowanie polega też na zapamięty-
waniu i zapominaniu, najczęściej tego, co złe i niepotrzebne. Rodzice mogą od 
najmłodszych lat kształtować umysły swoich dzieci, dostarczając im pozytywne 
bodźce i nie dopuszczając do przyjmowania złych postaw i modeli postępowa-
nia (przez co nigdy nie zapadną im w pamięć lub szybko zostaną zapomniane). 
Mogą tym samym wzmacniać uwagę na daną rzeczywistość, budując ich cha-
rakter w zależności od ich aktualnych potrzeb. Samoświadomość siebie może 
być przedmiotem nie tylko pedagogiki wczesnoszkolnej czy przedszkolnej, 

105. Por. J.L. Kincheloe, Into the Great Wide Open: Introducing Critical Thinking [w:] J.L. Kincheloe, 
D. Weil, Critical Thinking and Learning. An Encyclopedia for Parents and Teachers, Greenwood Press, 
Westport−London, 2004, s. 6.

106. Por. R.J. Sternberg, L.Spear-Swerling, Jak nauczyć dzieci myślenia, przekł. O.W. Kubińscy, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 121.

107. Por. ibidem, s. 121.
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lecz również pedagogiki dorosłych i osób starszych (w ich przypadku pamięć 
i uwaga są szczególnie ważne dla ich aktywnego funkcjonowania).

Kształtowanie moralności bez refleksji uświadamiającej intencje, czyny 
i  ich skutki, musi być skazane na niepowodzenie. Gdy rodzic, nauczyciel lub 
inny wychowawca nie informuje wychowanka o  jego postępowaniu, nie daje 
mu informacji zwrotnej, nie może być mowy o wychowaniu. Niemożliwe jest 
wówczas dogłębne i  wielostronne spojrzenie na samego siebie, gdyż ludzka 
świadomość musi być oparta nie tylko o  prawdę człowieka, lecz również 
o prawdę o człowieku. Wojciech Chudy, opierając się o analizy zawarte w Oso-
bie i czynie, stwierdza, że „granicą refleksji jest byt”108, co oznacza iż doświad-
czenie przedmiotowości jest obecne w każdym wewnętrznym akcie człowieka. 
Zadaniem wychowawców jest jednak wzmacnianie tego doświadczenia, które 
może łatwo zagubić się w gąszczu świadomości. Rozpoznanie dobra i zła leży 
u podstaw moralności, ale należy do nich również wrażliwość, ukształtowana 
wraz z ćwiczeniem się w postępowaniu moralnym. Posiada ona dwa narzędzia, 
czyli prawdę i wolność, a relacja między nimi decyduje o ostatecznym wybo-
rze, albowiem rozumna moralność to de facto decyzja. Należałoby mówić tu 
o  decyzji, nie zaś o  wyborze, który jest czymś mniej doniosłym. Decyzja to 
wybór podstawowy, który podkreśla ważność danej sprawy i tym samym bar-
dziej wiąże moralnie. Jak ważną rolę pełni racjonalne myślenie w moralności 
mogą przekonać się następcy Jeana-Jacquesa Rousseau i Lwa Tołstoja, choć nie 
może ono przerodzić się w intelektualizm etyczny, gdyż sama wiedza, o czym 
przypomina Wojciech Chudy, jest niewystarczająca do dobrego postępowania.

Refleksja osobowa i świadomość spełniają podobną rolę w przeżyciu este-
tycznym i religijnym, jak w moralności, choć bardziej należą one do intuicji 
i wyobraźni niż do zdolności percepcyjnych i recepcyjnych człowieka. Przeży-
cie estetyczne można rozumieć jako doświadczenie piękna, które jednocześ-
nie, poprzez wewnętrzne związanie z  prawdą i  dobrem, kształtuje podmiot 
moralny. Refleksyjność tego doświadczenia pozwala odnieść się nie tylko do 
jego przedmiotu, lecz również do jego funkcji i wykorzystać ją w rozwijaniu 
uczuć, wrażeń i spostrzeżeń. Człowiek jest w stanie modelować odbiór wra-
żeń zewnętrznych i przeobrażać je w proces ściśle wewnętrzny, któremu może 
nadać znaczenie dobre lub złe, tym samym prowadząc nieustanny dialog prze-
żyć. Refleksja ta, choć oparta o subiektywne dochodzenie do świadectwa (tak 
rozumie doświadczenie J. Tischner), może stać się przedmiotem wychowania 
i  edukacji wówczas, gdy zostanie pozytywnie zinterpretowana i  integralnie 
włączona w kształtowanie dojrzałej osoby ludzkiej. Wymaga to uwzględnienia 

108. Por. W. Chudy, Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”, op. cit., s. 352.
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w procesach rozwojowych roli emocji i intuicji, a nawet zmienionych stanów 
świadomości, bowiem „człowiek jest skazany również na dialog wewnętrzny 
między tym, co świadome i nieświadome”109. Warunkiem osobowego rozwoju 
w  przeżyciu estetycznym jest ukierunkowanie przeżycia na prawdę, mimo 
dominacji emocji niepozwalającej na wyjście poza czystą subiektywność. 
Wychowanie bez odwoływania się do wszystkich sfer życia człowieka będzie 
niepełne i  zawsze powinno dążyć do obiektywnej prawdy o  świecie i  czło-
wieku. Tylko tak zabezpieczona refleksja, nawet w polu doświadczenia este-
tycznego, może być czynnikiem rozwojowym i  uszlachetniać ludzkie myśli 
i czyny.

Podobne procesy zauważa się w przeżyciu religijnym. Refleksja jako „ostoja 
duchowości”110 gwarantuje możliwość osobowego wzrostu poprzez łączenie 
w  sobie pierwiastków obiektywnych i  subiektywnych, danych poznawczych 
zewnętrznie i  wewnętrznie. Zdolność odnoszenia się do własnego myśle-
nia oraz kierowania się racjami rozumowymi to dwa elementy duchowości, 
odgrywające podstawową rolę we wszelkich procesach wychowawczych. 
Przeżycie religijne dzięki odniesieniu do wartości transcendentnych pomaga 
skonfrontować osobiste spostrzeżenia z  innymi osobami, a  będąc uformo-
wane w strukturze procesów Kościoła, pozwala rozwijać postawy zgodności 
z  rzeczywistością, prostoty, działania, celowości i  logicznego postępowania. 
Prawdziwość i skuteczność tych postaw sprawdza się dzięki przeżyciu religij-
nemu i ono jest również jego początkiem, stąd można porównać je do her-
meneutycznego koła, w którym procesy powracają do początku, zapewniając 
realność swojego istnienia i  funkcjonowania. Refleksja, będąc samozwrotna, 
wspomaga doświadczenie duchowe w  ramach zewnętrznej formy religijnej 
i naprowadza na wartość prawdy, formując osobową godność każdego uczest-
nika tego doświadczenia.

Refleksyjne osadzenie procesów poznawczych, moralnych, estetycznych 
i religijnych pozwala wychowaniu osiągać zamierzone cele, otwiera przestrzeń 
rozwoju zdolności poznawczych, łącząc jednocześnie wewnętrzny świat czło-
wieka z  zewnętrznym kształtem rzeczywistości. Świadome, wolne, celowe 
i konsekwentne kierowanie się zasadą konfrontacji własnych doznań z obiek-
tywnymi prawami realności to fundament osobowego spełnienia i  szansa 
na budowanie prawdziwych relacji międzyludzkich. To również stanowi cel 
wychowania.

109. W. Andrukowicz, Teoria kształcenia integralnego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wiel-
kopolski, 2000, s. 148.

110. Zob.: Podrozdział Spotencjalizowanie osoby ludzkiej.
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2.3. Cel wychowania

Omawiane wyżej pojęcie samowychowania, zdaniem Wojciecha Chudego, 
decyduje o wyborze celu wychowania. Wychowanie ma prowadzić do samo-
dzielnego doskonalenia się w wymiarze moralnym. Jednak cel ten może być 
różnie rozumiany, a wychowanie i manipulacja mogą być ze sobą zbieżne: „(…) 
Trzeba stwierdzić, iż jeżeli wychowanie zostanie zdefiniowane jako wyzna-
czenie przez kogoś (wychowawcę) osobie (wychowankowi) celu życiowego, 
a następnie stymulację w osiąganiu go za pomocą doboru racjonalnych środ-
ków oraz posługiwania się nimi, to nie jest możliwe odróżnienie manipulacji 
i wychowania. Nie będzie bowiem efektywne przeciwstawienie sobie, z jednej 
strony wychowania jako działania zmierzającego do dobrego celu, a z drugiej 
strony manipulacji jako działania o złym celu, ponieważ oceny te – dobro i zło – 
są zbyt głęboko uwikłane w założenia pedagogiczne: antropologiczno-etyczne, 
a nawet metafizyczne. (…). Zacieranie granic między wychowaniem i manipu-
lacją zachodzi zawsze wtedy, kiedy w określeniu wychowania zawiera się jego 
cel zewnętrzny, kiedy stawia się na pierwszym miejscu cel, a sam proces wycho-
wania utożsamia się tylko z kształtowaniem, modelowaniem, urabianiem lub 
formowaniem według wzoru przyjętego przez dany system wychowawczy”111. 
Należy dodać, że wypowiedź ta może wskazać na kilka istotnych aspektów, 
między innymi czym wychowanie nie jest i jaki nie powinien być cel wycho-
wania. Wychowanie, które zbliża się do manipulacji neguje relacje między-
ludzkie albo przynajmniej redukuje je do relacji posłuszeństwa. Jest to rela-
cja, w której panuje kłamstwo. Wojciech Chudy nazywa kłamstwo „korupcją 
antropologiczną”112, gdyż jest zepsuciem prawdy, niszczy i tworzy zło. Manipu-
lacja zaś każdorazowo prowadzi do zafałszowania wizji osoby ludzkiej i rzeczy-
wistości113. Tak zatem każde pseudowychowanie jest zniszczeniem prawdziwej 
111. W. Chudy, Etos pedagoga, op. cit., s. 6.
112. W. Chudy, Kłamstwo jako korupcja antropologiczna, op. cit., s. 92; por. W. Chudy, Kłamcy profesjo-

nalni? Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki, Maternus Media, Tychy 2004, s. 128.
113. Według W. Chudego „manipulacja jest oddziaływaniem na świadomość jednostkową lub zbiorową 

za pomocą ‹‹sposobów i środków›› o charakterze informacyjnym, emocjonalnym, ekonomicznym, 
organizacyjnym itp., których bezpośrednim celem jest ukierunkowanie sądów poznawczych, skła-
nianie do podejmowania określonych decyzji lub wykonywania określonych czynów, formowanie 
światopoglądu, kształtowanie postaw, a nawet osobowości, i którym towarzyszy założenie o ‹‹zasad-
niczej niejawności›› (utrudnieniu lub uniemożliwieniu odkrycia przez przedmiot manipulacji) tych 
sposobów lub środków”. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, Kłamstwo jako metoda, Ofi-
cyna Naukowa, Warszawa 2007, s. 27. „Cel manipulacji nie musi mieć na względzie zła (np. szkody) 
tego, kto jest manipulowany. Możemy manipulować dla dobra drugiej osoby. Kiedy np. wychowanie 
staje się manipulacją, cel jest obiektywnie dobry – sama natomiast manipulacja jest moralnie zła.
(…). Manipulacja stanowi zło dlatego, że zaprzecza osobowemu byciu człowieka. W działaniu tym 
człowiek, który jest podmiotem, traktowany jest jako przedmiot”. Ibidem, s. 21 (podkreślenie S.L.). Por. 
W. Chudy: Indoktrynacja [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. II, red. T. Pilch, Wydawnictwo 
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relacji osobowej z drugim człowiekiem. Panuje w niej niejasność, krętactwo, 
niewiedza i  przemoc. Cel wychowania znajduje się wtedy poza wychowan-
kiem. Może to być dobra ocena, sportowe osiągnięcie, realny zysk pieniężny 
(dla wychowawcy) lub cokolwiek innego. Jednocześnie cel ten nie prowadzi 
wychowanka do osobowego wzrostu, ale pogłębia jego stagnację lub osobowy 
regres. Małgorzata Łobacz zauważa, że „wychowanie jest mało skuteczne, jeśli 
jest oparte na systemie nakazowo-zakazowym, sankcjach i strachu, który nisz-
czy atmosferę wielu szkół”114. Jeszcze innym problemem jest mylenie celów 
wychowania z celami kształtowania i edukacji w szkołach. Można zauważyć, że 
jeśli osoba manipulowana nie jest w pełni świadoma zachodzących procesów, 
to na takim celu zależy tylko manipulatorowi.

Zupełnie inaczej wygląda rzeczywisty proces wychowania. Według pro-
fesora Chudego „określenie wychowania, które chce uniknąć popadnięcia 
w syndrom manipulacyjny, musi mieć na względzie osobę wychowywaną, jej 
wolność, rozwój oraz decydujący współudział w wychowaniu, a także uczest-
niczenie w samej relacji: wychowawca–wychowanek”115. W tym nie zawiera się 
jeszcze cel wychowania. Są to warunki zaistnienia relacji wychowawczej opar-
tej o prawdę, które wynikają z personalistycznego podejścia do wychowania. 
Personalizm, jak zostało wykazane, ma na celu afirmację osoby ludzkiej jako 
podmiotu moralnego, dlatego decydującą rolę w wychowaniu odgrywa wycho-
wanek. Wychowawca najpierw ma za zadanie postępować zgodnie z wektorem 
godności osobowej. Musi nawiązać relację z wychowankiem i w ciągu całego 
procesu wychowania o  nią dbać116. Przez cały czas musi weryfikować swoje 
zachowanie w odniesieniu do prawdy i wychowanka. Wychowanie ma na celu 
potwierdzenie godności osobowej osoby wychowywanej. Wychowanie do war-
tości w  syntezie wychowania personalistycznego opiera się o  triadę: prawdę, 
dobro i transcendencję i to one stanowią cel i drogę każdej działalności peda-
gogicznej ukierunkowanej na godność osoby ludzkiej.

Taki cel wychowania posiada swoje ostateczne uzasadnienie w  realnej 
filozofii i metafizyce oraz, co najważniejsze, w codziennej praktyce życiowej. 
Poznanie jest niezmiernie ważne, aby móc formułować cel godny osoby ludz-
kiej. Wojciech Chudy podkreśla jej wpływ, stwierdzając że: „Niemożliwe jest, 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 295−298; ‹‹Istotą manipulacji jest kłamstwo›› [w:] Rozmowy 
edukacyjne, red. S.J. Żurek, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”: „Norbertinum”, Lublin 1998; Mass 
media w perspektywie prawdomówności i kłamstwa [w:] Społeczeństwo informatyczne: szansa czy zagro-
żenie?, red. B. Chyrowicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.

114. M. Łobacz, Relacja wychowawca – wychowanek z perspektywy filozofii personalistycznej. Implikacje 
praktyczne [w:] Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej, op. cit., s. 110.

115. W. Chudy, Etos pedagoga, op. cit., s. 7.
116. Zdaniem M. Nowaka wychowawca powinien być zaangażowany w relację z wychowankiem włącznie 

z poświęceniem. Zob.: M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, op. cit., s. 481.
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aby człowiek dał sobie radę bez metafizyki, jak jest niemożliwe, aby poznawał, 
myślał i działał nie czując gruntu swego życia i nie widząc dokąd zdąża. Meta-
fizyka spaja świat człowieka, zbliża do niego ludzi, daje sens życiu, zmniejsza 
trwogę i strach”117. Ideałem, z którego wypływa cel wychowania jest w tym sen-
sie poznanie świata i poznanie własnej osoby. Dopiero na tym można budować 
wychowanie i dopiero wówczas może ono skutecznie oddziaływać na wycho-
wanków. Po pierwsze istnieje potrzeba niewiedzy, stwierdzenie braku wiedzy 
w danej dziedzinie życia: czy to w wychowaniu, czy w edukacji, czy w kształ-
ceniu. Wtedy rodzi się pytanie, a z niego poszukiwanie odpowiedzi. Brak sta-
wiania pytań musi prowadzić do intelektualnego samozadowolenia z  zasta-
nego porządku rzeczy i przerodzić się w pedagogiczną pewność, przechodzącą 
w postawę wszystkowiedzącego nauczyciela. Aby unaocznić jak ważna jest nie-
rozdzielność tych dwóch kwestii, lubelski filozof stwierdza, że bez stawiania 
pytań dochodzi do obojętności na dobro drugiego człowieka118. Według niego 
metafizyka daje życiu sens, ponieważ odnosi do pytań ostatecznych. Każdy 
pedagog, a przede wszystkim nauczyciel, który nadmiernie podkreśla aspekt 
edukacyjny, bez świadomości celu swoich dążeń, stopniowo zmienia podejście 
do wychowanka i zamiast interesować się jego osobą, powoli, lecz konsekwen-
tnie, skupia się na technikach wpływu, co zawsze grozi kłamstwem w wycho-
waniu. Pedagog, którego celem jest poznanie siebie i swojego wychowanka, nie 
popadnie w te błędy, lecz będzie uczył się nowych metod i form wychowaw-
czych. Metafizyka naprowadza wychowawców na wartość pokory, czyli postawy 
konieczności przygotowania się na stawianie pytań i odwagę w poszukiwaniu 
dróg adekwatnych rozwiązań. Zabezpiecza przed dogmatyzacją i absolutyzacją 
własnej wiedzy i postaw; jest nieustannym poszukiwaniem prawdy w świecie. 
Mimo to nie ona pełni rolę najważniejszą w formułowaniu celu wychowania, 
gdyż jest nim rozwój osobowy wychowanka. Cele, które są poza nim, nie są 
prawdziwe, o czym będzie mowa poniżej. Pomimo całego swojego wykształce-
nia filozoficznego, w którym Wojciech Chudy zajmował się metafizyką, twier-
dzi, że ostatecznym weryfikatorem celu wychowania jest samo życie: „Człowiek 
przeżywający świat i  wyrażający to przeżycie – oto fakt podstawowy każdej 
filozofii, fakt rozpoczynający każdą filozofię, jak wrzask i płacz – wyraz prze-
życia świata – rozpoczyna każde życie ludzkie”119. „Życie jest pierwsze i życie 
jest bogatsze od metafizyki”120. Nie oznacza to jednak odrzucenia filozoficz-
nego namysłu nad człowiekiem i otaczającym go światem, ale włączenie tego 

117. W. Chudy, Metafizyka – słowo podejrzane, „Więź”, 1978, nr 1, s. 122.
118. Por. W. Chudy, Wewnętrzna sprzeczność, „Więź”, 1978, nr 4, s. 110.
119. W. Chudy, Życie i filozofia – o pewnym truizmie, „Więź”, 1978, nr 2, s. 143.
120. W. Chudy, Metafizyka – słowo podejrzane, op. cit., s. 122.
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namysłu jako składową życia wychowanka. Z materialnego punktu widzenia 
źródłem wszelkich celów wychowania jest zatem osoba ludzka, natomiast for-
malnie jest nim poznanie tej osoby. Choć jest to pewne uproszczenie i podział 
sztuczny, warto pamiętać, że to osoba wychowanka jest celem troski każdego 
wychowawcy, a poznanie służy realizacji tego celu.

Tak pojęty cel wychowania należy przedstawić w  kontekście edukacji 
i kształtowania, gdyż wówczas ukaże się on w pełni121. Przedmiotem kształcenia 
(kształtowania) jest to, co Wojciech Chudy nazywa „skrzynką z narzędziami”122. 
Tutaj właśnie termin kształcenie bywa mylony z terminem wychowanie. De facto 
cel kształcenia, jakim jest „przetrwanie i rozwój” jest również celem wychowa-
nia. Celem kształcenia, jak zauważa profesor za Arystotelesem, jest też to, aby 
„dobrze żyć i dobrze się mieć”. Pomimo doniosłości tych celów stanowią one 
domenę pragmatyzmu, tego co „niezbędne” w życiu, jak solidne wykształcenie, 
dochodowy zawód, obycie kulturalne czy nienaganne postępowanie. Wojciech 
Chudy podkreśla niejednokrotnie, iż tak rozumiany cel kształcenia może być 
różny od rzeczywistego celu wychowania. Rozpoznanie jednak tego prawdzi-
wego celu może być bardzo trudne. Kształcenie również zmierza do tego, aby 
„bardziej być” (jak zatytułował niegdyś swoją książkę Krąpiec); aby być kul-
turalnym, prawym, miłym, towarzyskim czy uprzejmym − ogólnie mówiąc − 
szczęśliwym. W wąskim rozumieniu nie ma w tym pozornie nic sprzecznego 
z rozpoznaniem godności osobowej, niemniej cele takiego wykształcenia mogą 
nosić znamiona błędu, który można nazwać „błędem antropologicznym”. Może 
on wynikać co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze błędem jest zaliczanie 
do celów kształcenia szczęścia, jakkolwiek rozumianego. Sformułowanie celu, 
jakim jest szczęście, zawiera w sobie nadzieję, że szczęście można zdobyć, można 
je osiągnąć na drodze planowej działalności. Tymczasem błąd polega na tym, 
iż szczęścia nie można osiągnąć w ten sposób, lecz musi ono wynikać z pew-
nego sposobu życia. Szczęście powinno być raczej celem dalszym niż bliższym. 
Drugi błąd, który jest efektem zamieszania aksjologicznego w kulturze, polega 
na myleniu szczęścia (dobrostanu) z dobrobytem123: jeśli człowiek będzie miał 
121. Poniższy akapit został zrekonstruowany na podstawie nagrania wykładu W. Chudego (w archiwum 

autora).
122. Zob.: Podrozdział Dynamiczny wymiar życia osobowego człowieka.
123. „Dobrobyt to stan posiadania zapewniający komfort psychiczny w stosunku do potrzeb materialnych. 

Dobrobyt budowany jest najczęściej na micie (który jak każdy mit zawiera znaczy procent prawdy), że 
wszystko można kupić, więc dobrobyt materialny zapewnia praktycznie dostęp do wszystkich innych 
wartości. Dobrostan to subiektywny stan poczucia komfortu psychicznego. Przyjmuje się, że dobrobyt 
powoduje dobrostan, lecz zależność nie jest prosta, często poczucie dobrostanu nie jest racjonalne, 
spotykane częściej wśród ludzi, których potrzeby są niezaspokojone, zwłaszcza te materialne”. A. 
Doda-Wyszyńska, Społeczeństwo dobrobytu a pragnienie dobrostanu [w:] Aksjologia współczesności. 
Problemy i kontrowersje, red. B. Truchlińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2012, s. 74, 87.
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coś, to będzie coraz bardziej człowiekiem, inaczej mówiąc, stanie się lepszy. 
Cel kształcenia, jakim jest „bardziej być”, zawiera w sobie najpierw „bardziej 
mieć”, a raczej „więcej mieć”. Zdobywanie ogłady towarzyskiej, tytułów czy pro-
fesji przekształca się często w zaowalony egocentryzm. Ogromną rolę w tym 
odgrywa reklama, która, zwłaszcza młodych, stymuluje do chęci posiadania124. 
Innym przejawem ukrycia rzeczywistego celu, jakim jest posiadanie, jest mani-
pulacja, którą można nazwać soft. Miękką manipulacją [S.L.] posługują się psy-
cholodzy, trenerzy sportowi, specjaliści od marketingu czy nawet nauczyciele, 
lekarze i prawnicy. Istotne jest to, aby rozróżniać cele wychowania prowadzące 
do osobowego wzrostu (które może dlatego wydają się nieatrakcyjne, bo nie 
oferują od razu czegoś materialnego) od ukrytych celów kształcenia, które nie-
jednokrotnie prowadzą do manipulacji i przedmiotowego traktowania drugiej 
osoby.

Podobnie, jak uważa Wojciech Chudy, rzecz wygląda z celem edukacji, któ-
rym jest „zaspokajanie potrzeb jednostki lub społeczeństwa”. Edukacja odnosi 
do dziedziny wiedzy, czegoś, co można nabyć w  toku nauczania. „Do takich 
celów należy, między innymi:

1.  Zaznajamianie uczniów z podstawami wiedzy o przyrodzie, społeczeń-
stwie, technice, technologii i kulturze.

2.  Rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych.
3.  Kształtowanie podstaw akceptowanego społecznie systemu wartości 

i związanych z nimi postaw.
4.  Wdrożenie do systematycznego samokształcenia”125.
Cele te są więc ukierunkowane na posiadanie wiedzy i nie muszą ozna-

czać celów kształcenia. Można być dobrym mechanikiem lub lekarzem, lecz 
w moralnym znaczeniu być abnegatem. Sama edukacja zwykle nie wystarcza 
do dobrego życia. Profesor Chudy neguje powiedzenie Sokratesa, iż wiedza 
o dobru prowadzi automatycznie do dobrego postępowania, ale nie odrzuca cał-
kowicie wartości wiedzy – jest ona tylko jedną prawdą: prawdą o człowieku126.

124. W pewnym stopniu fenomen reklamy tłumaczy jej ewolucja: od funkcji nakłaniającej do zakupu 
danego produktu, kształtowania stosunku do marki do funkcji konsumpcyjnej „jako działalno-
ści twórczej, estetycznej, więziotwórczej i przyjemnej”, które zmieniają tożsamość konsumenta. Por. 
M. Lisowska-Magdziarz, Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeń-
stwie konsumpcyjnym, Oficyna Wydawnicza Łośgraf – Wiesław Łoś, Warszawa 2010, s. 279. Zob. też 
Z. Melosik, Edukacja, młodzież i kultura współczesna: kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej [w:] 
www://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2003-t1/Chowanna-r2003-t1-s19-37/
Chowanna-r2003-t1-s19-37.pdf, dostęp 20.03.2017 r., s. 27.

125. C. Kupisiewicz, Dydaktyka. Podręcznik częściowo programowy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2012, s. 79.

126. Por. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 129, 146−147.
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Natomiast różne od celów kształcenia i  edukacji są cele wychowania127. 
Wojciech Chudy, zgodnie z  personalistyczną wizją człowieka, uznaje różne 
wymiary bytu osoby ludzkiej, ale w stosunku do celów wychowania traktuje 
podmiot moralny jako jedność. Stąd wypływa wskazywanie tylko na jeden 
cel wychowania, jak również z  tego, aby dotrzeć do tego, co najważniejsze 
w wychowaniu. Wielokrotnie podkreślana godność osoby ludzkiej, która jest 
traktowana jako pewien ogólny cel wychowania, jego zdaniem stanowi przed-
miot mądrości. Godność ta jest jej katalizatorem. Nie jest to jednak mądrość 
filozoficzna, rozumiana ogólnie czy szeroko. Celem szczegółowym wychowania 
jest mądrość w znaczeniu wąskim, jako „zdolność odkrywania tego, co ważne 
oraz zdolność postępowania zgodnie z tym, co odkryte”128. Nie utożsamia się 
to jednak z wiedzą nabytą w toku edukacji. Niejednokrotnie bowiem zbyt duże 
skupianie się na zdobycie danego dobra przesłania ten cel i popycha w egocen-
tryzm. Celem wychowania jest odkrycie godności osobowej oraz postępowa-
nie godne tego odkrycia. Ponieważ godność ta jest własnością ukrytą, a godne 
postępowanie oznacza miłość jako „wolę dawania” obejmuje on wszystkie sfery 
życia, włączając w to kształcenie i edukację. Warto przypomnieć, że rolę god-
ności podkreśla również Mieczysław Krąpiec129.

Realizacja celu wychowania zawiera w sobie cały horyzont bytu człowieka, 
wszystkie jego wymiary: bytu, wartości i „wymiar znaku Bożego”. Cel wycho-
wania skierowany jest ku osobie jako jednostce i rozumnej substancji. Oznacza 
to, po pierwsze założenie odrębności bytowej wychowanka. Wychowawca musi 
stanąć w pozycji Sokratesa: „wiem, że nic nie wiem”. Mówiąc inaczej: pedagog 
wie, że nic nie wie, o tym, kim jest dana osoba. Nie zna jej. Najpierw musi ją 
poznać. Postawa ta uwalnia od wzajemnego niezrozumienia i błędnego formu-
łowania celu wychowania. Po drugie człowiek, który jest celem wychowania, 
jest istotą rozumną. Odznacza się możliwością wyciągania wniosków, logicz-
nym myśleniem, zdolnościami wizualizacji, planowania i  refleksji. Szacunek 
do wychowanka będzie polegał również na respektowaniu całego zakresu tych 
umiejętności. Cel wychowania, który wychowanek osiąga samodzielnie, jed-
nocześnie stanowi pewne zadanie do wykonania. Respektowanie rozumności 
polega na naprowadzaniu na samodzielne myślenie, nie zwalnia z obowiązku 
krytycznego podejścia do rzeczywistości, uczy formułowania sądów oraz inter-
nalizacji norm i zasad społecznych. Po trzecie wychowanek, jako byt substan-

127. W ujęciu W. Brezinki celem wychowania jest pewien ideał osobowości, który nie jest tożsamy 
z takimi celami, jak edukacja i kształtowanie, które jednak zalicza do celów wychowania. Zob.: W. 
Brezinka, Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, przekł. H. Machoń, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2007, s. 33.

128. W. Chudy, Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą, op. cit., s. 89.
129. Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, op. cit., s. 486−487.
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cjalny, jest kimś, kto posiada swoją tożsamość. Należy zatem pamiętać, że każde 
oddziaływanie na człowieka powoduje osadzanie się różnych śladów w  jego 
umyśle, woli, psychice i duszy ludzkiej. Człowiek w toku wychowania dopiero 
buduje swoją tożsamość. Nie jest więc obojętne to, jakie wartości wychowawca 
będzie starał się mu przekazać lub jakie postawy ten wychowawca reprezentuje. 
Każda aktywność wychowawcy w rzeczywistej relacji wychowawczej oddzia-
łuje na osobowość wychowywanego.

Realizacja celu wychowania zgodnego z myślą Wojciecha Chudego wpływa 
więc na podstawowe atrybuty bytu ludzkiego: rozum, wolność, cielesność 
i  godność. Wolność, która przejawia się w  samostanowieniu i  uczestnictwie 
we wspólnocie, prowadzi do rzeczywistego przyjęcia celu wychowania przez 
wychowanka. Wychowanie, które jest dialogiem, rozpoczyna się od wolnej 
decyzji wychowywanego, że chce on realizować dany cel. Realizowanie wolno-
ści przejawia się również w naprowadzaniu wychowawcy na prawdę i wartości 
autoteliczne i doprowadza do umiejętności życia we wspólnocie. Pamięć o celu 
wychowania, jakim jest odkrycie mądrości, nie oznacza zaniedbania ludzkiej 
cielesności. Cielesność powinna być włączona w każdą działalność wychowaw-
czą, nawet jeśli chodzi o osoby chore. Jednym z celów wychowania jest także 
doskonalenie sprawności sportowej, która, gdy uwzględnia właściwą hierarchię 
wartości, prowadzi do potwierdzenia godności osobowej uprawiającego sport.

Pojawia się pytanie, jak tak sformułowany cel wychowania koreluje z tymi 
samymi teleologicznymi postulatami w  pedagogice? W  literaturze pedago-
gicznej uważa się, że cel „odnoszony jest do, uznanych przez nas za korzystne, 
zmian w  psychice wychowanków”130. Waldemar Furmanek wymienia dwa 
modele formułowania celów: przedmiotowy i podmiotowy. Model przedmio-
towy opisuje za pomocą takich słów, jak: „poznawanie, wyrabianie, kształto-
wanie, urabianie i przekazywanie”, natomiast w modelu podmiotowym wystę-
puje: „wspomaganie, organizowanie, ułatwianie, samodoskonalenie”131. Cele 
w modelu podmiotowym „traktowano jako powinności związane z przygoto-
waniem uczniów do pełnienia określonych ról”132. Odnosząc powyższe modele 
130. W. Furmanek, Cele pedagogiczne [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003,s. 459. „Celami nazywamy, zgodnie z przyjętą 
w prakseologii konwencją terminologiczną, antycypowane stany rzeczy i zjawisk, w których powinien 
się znaleźć działający podmiot lub przedmiot oddziaływań. Oznacza to, że są nimi te przyszłe stany 
rzeczy i zjawisk, których oczekujemy z uwagi na to, że stanowią one dla nas określone wartości. Owe 
stany rzeczy lub zjawisk i zdarzenia są pożądane przez działającego, oczekiwane w przyszłości, uznane 
za ważne, godne wysiłku człowieka; mogą one być bardziej lub mniej wyraźnie uświadamiane, na które 
jednak to osiągnięcie jest ukierunkowane. Wszystko wskazuje na potrzebę odróżnienia sensu dwóch 
pojęć: cel i zadanie. Zadanie to cel zaakceptowany przez podmiot ze świadomością, że został ustalony 
przez kogoś innego, został zadany”. Ibidem, s. 460.

131. Ibidem, s. 460−461.
132. Ibidem, s. 460.
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do celu wychowania, można zauważyć, że nawet podmiotowość tak rozumiana 
nie oznacza podmiotowości w  personalizmie. Wojciech Chudy twierdzi, iż 
wychowawca dopiero po odkryciu godności osoby ludzkiej, może traktować 
swoją rolę jako powinność133. Nie jest ona tożsama z celami wychowania, stoi 
bowiem dopiero za nimi.

Z kolei „Czesław Kupisiewicz wyróżnia następujące cele wychowania:
1.  Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, do bez-

interesownej służby własnemu narodowi, do respektowania praw czło-
wieka oraz współpracy z innymi ludźmi.

2.  Przysposobienie do pracy zawodowej.
3.  Przygotowanie do czynnego udziału w życiu kulturalnym.
4.  Możliwie pełny rozwój intelektualny, społeczno-moralny, fizyczny 

i estetyczny”134.
Tak ujęte cele wychowania są, zdaniem ich autora, zgodne z ideałem wycho-

wania, zawartym w różnych dyrektywach i deklaracjach, a rozumianym jako 
„osobowość wszechstronnie rozwinięta, zaangażowana i twórcza, aktywna pod 
względem poznawczym, społecznym, zawodowym i kulturalnym (…)”135. Ideał 
ten, choć formalnie jest ukierunkowany na wychowanka, to zgodnie z celem 
wychowania Wojciecha Chudego, odbiega od rzeczywistego postulowanego 
stanu rzeczy, a zmienia się w ukrytą manipulację.

Powyższe rozbieżności w formułowaniu celów wychowania można wyjaś-
nić za pomocą terminologii Bogusława Śliwerskiego. Wymienia on następujące 
„cele wychowania w wąskim rozumieniu:

1.  Postulowane zmiany w osobowości wychowanka wyrażone w katego-
riach nawyków, postaw czy cech osobowości, które ukierunkowują dzia-
łania wychowawcy.

2.  Stan wewnętrzny lub zewnętrzny, jaki podmiot wychowujący musi osiąg-
nąć, by zaspokoić określone potrzeby i interesy (swoje, wychowanka, 
grup lub zbiorowości społecznych, instytucji itp.).

3.  Przyczyna i motyw działania wychowawcy, które sprzyjają konkretyzacji 
potrzeb i wartości wychowanków w postaci decyzji o treściach i kierun-
kach ich rozwoju.

4.  Sąd normatywny wyrażający specyficzną powinność, która odnosi się 
wyłącznie do podmiotów rozumnych i zobowiązuje je do działania zgod-
nego z postulowanym stanem rzeczy”136.

133. Por. Wykład W. Chudego (w archiwum autora).
134. C. Kupisiewicz, op. cit., s. 69−70.
135. Ibidem, s. 70.
136. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

2012, s. 70.
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Cele wychowania, które opisuje Czesław Kupisiewicz, można traktować 
jako postulowane zmiany w  osobowości wychowanka oraz ukierunkowanie 
na realizację interesów wychowawcy lub określonych grup społecznych. Nato-
miast cele formułowane przez Waldemara Furmanka odnoszą się również 
do tych kategoryzacji oraz do sądu normatywnego, który wyraża powinność 
oddziaływania na wychowanka. Cel wychowania, jaki podaje Wojciech Chudy, 
czyli mądrość pozwalająca na odkrywanie godności i  postępowanie zgodnie 
z jej wektorem mieści się w przyczynach i motywach działania wychowawcy. 
Wychowawca postępuje wedle godności, którą odkrył u wychowanka, a także 
zgodnie z powinnością, która pociąga to poznanie. Następuje tu zatem przesu-
nięcie celu wychowania rozumianego jako skutek, jakim jest określony ideał, 
stan osobowości lub interesy społeczne w kierunku celu jako przyczyny oddzia-
ływania, czyli samego wychowanka. Doprowadzenie wychowanka do mądro-
ści, czyli do „zdolności odkrywania tego, co ważne” jest zarówno przyczyną, 
jak i celem wychowania. Nie oznacza to jednak, jak chcieli zwolennicy antype-
dagogiki, postępowania wychowującego tylko w oparciu o dobro wychowanka, 
bo te można sformułować różnie. Godność osobowa zawsze wiąże się z prawdą 
o  wychowanku oraz o  świecie137. Kryterium postępowania wychowawcy sta-
nowi godność weryfikowana przez prawdę.

Innym powodem formułowania różnych celów przez pedagogikę jest jej 
wyłącznie pozytywistyczne podejście do fenomenu człowieka i pomijanie filo-
zoficznych kategorii pojęciowych. Bogusław Śliwerski uważa, że istnieją głosy 
mówiące o słabości poznawczej pedagoga, która wynika z niemożności opisu 
człowieka jako „ukrytego podmiotu aktywności”138. Te głosy jednak stają się 
dziś coraz bardziej historyczne, skoro coraz więcej nurtów i  teorii wychowa-
nia sięga do filozofii, jak choćby pedagogika Janusza Tarnowskiego, Aleksan-
dra Kamińskiego i Marii Łopatkowej. Poznanie w pedagogice nawiązuje dziś 
w pewnym stopniu do osiągnięć filozoficznych, czego wyrazem jest zastosowa-
nie do niej elementów fenomenologii i hermeneutyki.

Cel wychowania, jakim jest mądrość, czyli zdolność do odkrywania włas-
nej godności i  postępowania zgodnie z  nią, pozwala wyróżnić dwa rodzaje 
szczegółowych celów wychowania. Po pierwsze jest nim odkrycie własnej god-
ności osobowej. Po drugie jest to umiejętność takiego życia, aby dawać świa-
dectwo, które nie sprzeciwia się poznaniu tej godności, lecz jest jej potwier-
dzeniem. Takie cele prowadzą do określonych postaw zarówno wychowawcę, 
jak i wychowanka. Wychowawca ma na celu, między innymi doprowadzenie 
podopiecznego do samodzielnego odkrycia godności osoby ludzkiej, która 
137. Por. W. Chudy, Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą, op. cit., s. 85.
138. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna, op. cit., s. 93.
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wypływa z  faktu jej istnienia (oraz z  faktu powołania przez Boga). Można 
zatem, w  psychologicznym horyzoncie wychowawcy, wyróżnić stan „przed” 
odkryciem i stan „po” tym odkryciu. Istotną rolę we wzajemnej relacji wycho-
wawcy i wychowanka, o której będzie mowa w następnym rozdziale, odgrywa 
świadomość celu wychowania każdej ze stron. Bez tej świadomości nie można 
mówić o powodzeniu procesu wychowawczego. Wychowawca powinien mieć 
świadomość, że cel wychowania w pewnym sensie nie zostanie zrealizowany 
raz na zawsze i do końca. Wynika to z przygodności osoby ludzkiej, jej nie-
stałości, ontologicznej i  epistemologicznej słabości. Raz osiągniętego ideału 
nie można utrzymać, ale trzeba go nieustannie zdobywać. Łączy się to z teo-
rią skutków przechodnich i  nieprzechodnich. Zdaniem Wojciecha Chudego 
człowiek „staje się lepszy lub gorszy poprzez nieprzechodnie skutki czynu”139. 
Nieustanne spełnianie dobrego czynu zaś wymaga wysiłku moralnego, który 
musi być podtrzymywany przez wychowawcę. To wychowywanie nazywa on 
„metafizyką pomocy”140. Ostatecznym celem wychowania jest doprowadzenie 
wychowanka do własnego samorozwoju. Na tym kończy się rola wychowawcy. 
Nie osiąga on swojego celu, jakim jest „idealny wychowanek”, ale otwiera drzwi 
do jego spełnienia się na drodze samostanowienia („idealnym wychowankiem” 
jest w tym przypadku ktoś, kto odkrył mądrość). O ile w odkryciu godności 
wychowawca pełni dużą rolę, o tyle w kolejnym etapie, samospełniania się jego 
podopiecznego, jego zadanie musi zostać ograniczone. Natomiast samodzielne 
poznanie godności przez wychowanka wzmacnia jego poczucie sprawstwa 
i  pomaga mu żyć w  sposób godny tego poznania. Personalistyczna koncep-
cja człowieka zakłada, że osoba ludzka spełnia się poprzez miłość. Jak twierdzi 
lubelski filozof, powołując się na Jana Pawła II, „miłość odgrywa najistotniejszą 
rolę w ontyczno-moralnym procesie spełniania się”141. Miłość jest zatem właś-
ciwym celem wychowania i samowychowania.

Również wychowanek znajduje się w sytuacji, którą można nazwać stanem 
„przed” i  „po” odkryciu osobowej godności. W każdym wieku, jako dziecko 
i  jako nastolatek, podopieczny inaczej będzie przeżywał te wydarzenia. Sytu-
acja aksjologiczna wychowanka przed odkryciem godności osoby ludzkiej 
pozostaje na etapie rozwoju. Charakterystycznym i właściwym czasem na doj-
ście do celu wychowania, jakim jest mądrość, jest młodość. Wojciech Chudy 
pisze, że: „młodość w życiu każdego człowieka ma znaczenie szczególne. Jest 
okresem intensywnego dojrzewania oraz wielorakich, dynamicznych zmian 
i  przeobrażeń we wszystkich wymiarach człowieczeństwa: cielesnym, psy-

139. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 60.
140. Ibidem, s. 60.
141. Ibidem, s. 61.
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chicznym i duchowym. Młodość jest także czasem, kiedy człowiek w sposób 
szczególny ‹‹tworzy siebie›› pod względem moralnym, co ma istotne znacze-
nie w kształtowaniu się jednostki jako osoby”142. Procesom wzrastania w czło-
wieczeństwo towarzyszą więc liczne i ważne decyzje rzutujące nawet na całą 
dalszą przyszłość. Na tym właśnie polega dramatyzm tego okresu. Człowiek 
dopiero odkrywa, czym jest miłość, jak należy postępować, co to znaczy reali-
zować dobro i jak żyć godnie, ale już musi podejmować życiowe decyzje. Dla-
tego jest to stan bardzo wrażliwy na różne podszepty i  manipulacje. Jednak 
wrażliwość ta pozwala również na prawdziwie osobowe wzrastanie w każdym 
wymiarze życia. Im bardziej decyzja młodego człowieka i podjęcie przez niego 
odpowiedzialności za swoje życie będzie dojrzalsza, tym lepiej zacznie on speł-
niać się jako człowiek. Stan po odkryciu tego, co w  życiu ważne jest nazna-
czony poszukiwaniem możliwości realizacji siebie jako podmiotu moralnego. 
Niejasne dotąd cele konkretyzują się w postaci decyzji o wstąpieniu w związek 
małżeński, do wspólnoty zakonnej czy w wielu innych projektach życiowych.

Każdy człowiek jest osobą, co znaczy, że jest również indywidualnością, 
dlatego Wojciech Chudy nie formułuje jakiegoś konkretnego wieku, kiedy 
wychowanie przechodzi w  samowychowanie. Z  jednej strony jest to pewna 
jedność, gdyż nawet małe dzieci dokonują wyborów, działają i postępują zgod-
nie z przyjętymi normami. Trzeba jednak dopowiedzieć, że w tym okresie ich 
moralność opiera się przede wszystkim o  zewnętrzne przepisy, zachowanie 
opiekunów i nauczycieli. Samodzielne, rozumne i wolne postępowanie jest osią-
gane u każdego w różnym czasie, choć formułuje się zbliżony wiek osiągania 
tej dojrzałości143. W końcu w życiu człowieka następuje moment, kiedy może 
on samodzielnie dokonywać wyborów w oparciu o sądy sumienia, oparte na 
prawdzie o godności osobowej. Niemniej w tej koncepcji wychowanie i samo-
wychowanie tworzą nierozerwalną jedność.

Do realizacji celów wychowania szczególnie przeznaczeni są rodzice 
i wychowawcy. Inne osoby, grupy społeczne, instytucje i jednostki mają za zada-
nie jedynie pomagać w realizacji celów wychowania. Profesor Chudy pisze, że 
„rodzice są bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci. Mają 
też w tej dziedzinie pierwsze i podstawowe uprawnienia. Są wychowawcami, 
ponieważ są rodzicami. Jeśli zadanie to rodzice dzielą z innymi ludźmi, a także 
z instytucjami, na przykład z Kościołem i państwem, to wyraża się w tym pra-
widłowe zastosowanie zasady pomocniczości”144. Filozof nie uważa, że rodzina 
jest samowystarczalna i samodzielna. Realizacji jej celów ma sprzyjać właściwy 

142. Ibidem, s. 61.
143. Zob.: I. Obuchowska, Adolescencja [w:] Psychologia rozwoju człowieka, op. cit., s. 188−189.
144. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 54.
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do niej stosunek innych grup społecznych i vice versa. Odznacza się on współ-
działaniem: „Współdziałać nie znaczy ingerować. Państwo najlepiej wypełnia 
swoje obowiązki w aspekcie edukacyjnym wtedy, kiedy zapewnia szkole mak-
simum autonomii i wolności, nie zapominając o swojej funkcji strukturalno-
-kontrolnej (…)”145. Wojciech Chudy zawsze stawia w centrum osobę ludzką. 
Całe więc wychowanie społeczne wychodzi i zmierza ku jednemu celowi: ku 
dobru tej osoby. Józef Majka zauważa, że „wychowanie jest podporządkowane 
dobru wspólnemu społeczności, w którym osoba wychowywana, kształtowana 
żyje i działa, ale tylko dlatego i dzięki temu, że dobro wspólne jakiejkolwiek 
społeczności nie może być rozpatrywane i określane, jeśli nie weźmie się przy 
tym pod uwagę dobra osoby. Żadna zatem grupa społeczna nie panuje nad 
wychowaniem, nie może go podporządkować dowolnie przez siebie wybranym 
celom (…)”146. Celem wychowania tak rodziny, jak i pozostałych komórek spo-
łecznych, pozostaje niezmiennie mądrość, jako zdolność odkrycia i postępo-
wania zgodnie z godnością osobową. Cel ten realizowany jest wspólnie z celem 
społeczeństwa, czyli dobrem wspólnym. Wojciech Chudy za Janem Pawłem II 
przypomina, że istnieją dwa warunki realizacji tych celów: wolność i solidar-
ność147. Wolność, jako charakterystyczne znamię osoby ludzkiej, wyraża się 
w  poszanowaniu praw jednostki, a  jednocześnie obliguje ją do wypełniania 
powinności wobec społeczeństwa. Natomiast solidarność zakłada współdzia-
łanie, czyli urzeczywistnianie zasady pomocniczości. W tym kontekście szcze-
gólnie dyskusyjna pozostaje kwestia wychowania religijnego.

O  ile w  rodzinie wychowanie w  duchu określonej religii nie napotyka 
większych trudności, o  tyle wychowanie chrześcijańskie w  szkole, zwłasz-
cza wtedy, kiedy panuje w niej światopoglądowy pluralizm, może napotykać 
pewne przeszkody. Zauważa to Wolfgang Brezinka, który twierdzi, że nie ma 
dziś zgody co do religijnych i światopoglądowych aspektów życia148. Remedium 
na wynikłe stąd skomplikowanie celów wychowania we współczesnej szkole 
może być propozycja Wojciecha Chudego, że: „państwo winno stronić od naci-
sków ideologicznych, wyrażających się na przykład w przymusie neutralności 
światopoglądowej, powinno natomiast popierać wszelkie typy wychowania 
religijnego, zakorzeniającego człowieka w transcendencji, i promować zdrowy 
ekumenizm”149. Po pierwsze szkoła powinna być wolna od ideologii. Oczywiście 
ideologią możemy nazwać też ukryty program szkolny, który będzie istniał tak 

145. Ibidem, s. 54.
146. J. Majka, Wychowanie personalistyczne wychowaniem chrześcijańskim [w:] Wychowanie w rodzinie, 

red. F. Adamski, Wydawnictwo „Petrus”, Kraków 2010, s. 21.
147. Por. W. Chudy, Filozofia personalistyczna Jana Pawła II (Karola Wojtyły), op. cit., s. 249.
148. Por. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, op. cit., s. 89.
149. Por. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 56.
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długo, jak długo będzie trwała instytucja szkoły. Filozof ostrzega raczej przed 
zagrożeniem ideologiami, które redukują wizję osoby ludzkiej, pozbawiając 
ją wymiaru nadprzyrodzonego. Jest to więc negatywna forma wychowywania 
w duchu personalizmu chrześcijańskiego (unikanie ideologii w edukacji). Po 
drugie zaś, co można nazwać pozytywną formą oddziaływania nauczycieli na 
uczniów, jest to promowanie takich postaw, aby ukazywały one możliwość rea-
lizacji siebie w miłości. Może to oznaczać przekraczanie samego siebie, czyli 
samospełnianie się w miłości150, a  także transcendowanie ku Absolutowi. Co 
więcej Wojciech Chudy postuluje promocję zdrowego ekumenizmu. W odnie-
sieniu do personalistycznej koncepcji człowieka zdrowy ekumenizm to oparcie 
na prawdzie, otwartości i poszanowaniu każdej ze stron dialogu.

Cel wychowania w ujęciu Wojciecha Chudego zawiera się w chrześcijań-
skiej wizji osoby i  społeczeństwa. Zdaniem Wolfganga Brezinki podstawo-
wym celem chrześcijańskiego wychowania jest cnota wiary151. Profesor Chudy 
odchodzi tutaj od stosowania pojęcia cnoty, ale jego wywód zasadniczo nie 
różni się od słów Wolfganga Brezinki, bowiem realizacja miłości nie wyklucza 
wiary, ale ją zakłada: „człowiek, tworząc siebie i świat, miłując siebie, drugich 
i Boga, wstępuje na drogę wiary”152. Miłość, która jest ukonkretyzowaniem celu 
wychowania osoby ludzkiej, jakim jest odkrycie godności osobowej, przybiera 
formę uniwersalną. Podobnie jak Wincenty Granat, Mieczysław Krąpiec czy 
Jan Paweł II Wojciech Chudy nie widzi sprzeczności w połączeniu świeckiego 
celu wychowania, takiego, jak integralny rozwój osoby ludzkiej lub doskona-
lenie siebie z  celami ściśle chrześcijańskimi153. Wynika to przede wszystkim 

150. Por. W. Chudy, Miłość a grzech społeczny (W oparciu o nauczanie Jana Pawła II o osobie i wspólno-
cie), „Przegląd Powszechny”, 1986, nr 3, s. 346: „Uczestnictwo jednostki we wspólnocie posiada swą 
moralną tożsamość z postawą jej samospełnienia i samostanowienia”.

151. W. Brezinka pisze o „wierze w osobowego Boga, w Jezusa jako Syna Bożego oraz w treść Jego naucza-
nia zgodnie z przekazem w księgach Nowego Testamentu”. W. Brezinka, Chrześcijańskie cele współ-
czesnego wychowania [w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Redakcja 
Wydawnictw KUL, Lublin 2000, s. 51.

152. Zdaniem W. Chudego droga do transcendencji otwarta jest również dla niewierzących: przez miłość 
lub sztukę. W. Chudy, Kultura jako uczłowieczanie rzeczywistości, op. cit., s. 260.

153. W opinii W. Granata „miłość chrześcijańska zawiera wszystkie cechy humanizmu, ale jej umoty-
wowanie jest szersze”. W. Granat, Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, red. 
K. Guzowski, H. Szumił, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 389. M.A. Krąpiec pisze, że „wizja życia 
chrześcijańskiego w miłości to z jednej strony najbardziej bezpośrednia więź z Bogiem w uszczęśliwia-
jącej wizji, będącej uczestnikiem w trynitarnym życiu Boga, a drugiej strony podkreślenie pełni osobo-
wego rozwoju człowieka, trwającego zawsze indywidualnie ze swoją samoświadomością (…)”. „Reali-
zacja tej wizji dokonuje się już teraz w duchu człowieka, kiedy opowiada się on za prawdą i potwierdza 
aktem miłości relację do Boga i drugiej osoby”. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, Redakcja Wydaw-
nictw KUL, Lublin 1999, s. 419, 423. Jan Paweł II natomiast zauważa, iż „do Boga, który jest miłością, 
można dojść jedynie na drodze przemiany wewnętrznej w duchu takiej samej miłości do drugiego 
człowieka”. Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 
op. cit., s. 127−128.
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ze struktury bytowej człowieka i  z  jego uposażenia. Człowiek jako podmiot 
działania moralnego cechuje się osobową i niezbywalną godnością, która przy-
sługuje wszystkim ludziom, dlatego każdy szczegółowy cel wychowania jest 
w ostateczności naprowadzaniem na odkrycie tej godności. W ujęciu profesora 
Chudego spośród trzech wymiarów osoby ludzkiej (metafizycznego, aksjo-
logicznego i  teologicznego) najważniejszą rolę odgrywa wymiar teologiczny, 
gdyż unaocznia ostateczny cel życia człowieka. Wychowawca świadomy tego 
celu wszystkie swoje wysiłki powinien integrować z tą wizją. Chrześcijańskie 
cele wychowania nie stoją więc w sprzeczności z celami formułowanymi przez 
personalizm. Również wartości chrześcijańskie są jego zdaniem, wartościami 
ogólnoludzkimi i nie muszą być nacechowane religijnie154. Nie uciekają rów-
nież od refleksji ani nie popadają w idealizm, lecz są zawsze związane ze świa-
tem realnym. Pytanie o Stwórcę to pytanie o rzeczywistość155.

Wskazując na istotę celu wychowania w ujęciu Wojciecha Chudego, należy 
powiedzieć, że nie neguje ona istnienia innych celów, które wchodzą w skład 
tego podstawowego. Zwłaszcza dziś zauważa się formułowanie wielu celów 
szczegółowych. Możemy zaliczyć do nich wychowanie do wyboru wartości, 
wychowanie do wolności, odpowiedzialności, miłości lub piękna. Wyróżnia się 
również takie cele, jak religijność, patriotyzm, seksualność, czystość itp. Plura-
lizm ten świadczy o pogłębianiu się świadomości celów wychowania i filozo-
ficznego spojrzenia na osobę ludzką. Jest to też przejaw efektów długiej refleksji 
i dyskusji licznego grona specjalistów z różnych dziedzin życia. Warto jednak 
zauważyć, że wielość celów może przesłonić ten najważniejszy, którym w per-
sonalistycznej koncepcji Wojciecha Chudego jest wychowanie do odkrycia 
godności osobowej i zdolność do kierowania się zgodnie z jej wektorem. Róż-
norodność ta ma szansę powodzenia swojej realizacji, ale tylko w duchu soli-
darności i otwartości z poszanowaniem wszystkich aspektów życia osobowego 
człowieka.

W kontekście działalności pedagogicznej, ale także w każdej nastawionej 
na konkretny cel działalności ludzkiej, niezwykle ważną rolę odgrywa świa-
domość celu. Cele edukacyjne i wychowawcze niejednokrotnie są rozbieżne. 
Można być dobrym nauczycielem, jako dobrym urzędnikiem, ale nie musi to 
oznaczać dobrego postępowania wychowującego wobec podopiecznych. Woj-
ciecha Chudego filozofia kłamstwa przestrzega przed kłamstwem relacji wycho-
wawczej. Rzeczywiste cele pedagogów mogą być ukrywane pod płaszczem 
manipulacji nawet wtedy, gdy nie zdają oni sobie z tego sprawy. Jest to o tyle 
istotne, że uczniowie są w wieku dorastania i wpływ wychowawcy, rodzica lub 
154. Por. W. Chudy, Telewizja a wartości chrześcijańskie, „Ethos”, 1990, nr 1−2, s. 389.
155. Por. W. Chudy, T. Styczeń, ‹‹Kim jestem?›› Gnothi se auton (‹‹Poznaj samego siebie››), op. cit., s. 7.
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innych osób odgrywa dużą rolę w kształtowaniu ich wiedzy i postaw, jak rów-
nież pozostawia moralne ślady w psychice. Daleko idąca atencja świadomości 
celu wychowania ma szansę przyczynić się do oddzielenia zamierzeń niewłaś-
ciwych i bezcelowych od tych prawdziwych i koniecznych.

Do podstawowych kategorii teleologicznych należą również zasady, metody 
i środki wychowania, bez których niemożliwe jest zrealizowanie żadnego celu 
pedagogicznego156.

2.4. Podstawowe środki i metody wychowania

Wojciecha Chudego personalizm etyczno-chrześcijański jest pewną 
matrycą, na której zasadzają się określone zasady wychowania, a które za Wie-
sławem Andrukowiczem, można sformułować następująco: zasada względnej 
otwartości; zasada pomocniczości; zasada autodeterminacji; zasada autokrea-
cji; zasada stymulowania zdolności157.

Zasada względnej otwartości w  ujęciu profesora Chudego stanowi reali-
zację prawdy o nieustannym dialogu prawdy człowieka i prawdy o człowieku, 
w  której autonomia i  prawdziwa wolność stanowią granice godności osoby 
ludzkiej. Względność tej otwartości zabezpiecza wolność osobową, umoż-
liwiając jednocześnie pełny rozwój na przestrzeni całego życia. Wychowanie 
uwzględniające poszanowanie dla drugiej osoby nie może zamykać jej na 
nieingerencję ze strony osób za nią odpowiedzialnych, jak również nie może 
prowadzić do nadmiernej kontroli i  sterowania, gdyż wówczas przerodzi się 
w kłamstwo. Zarówno pedagogika zbyt liberalna, jak i tradycyjnie rozumiana 
pedagogika autorytarna powinny kierować swoje działania zgodnie z tą zasadą, 
a więc w odpowiednim czasie życia człowieka, biorąc pod uwagę godność oso-
bową. Ze względu na to, iż każdy wychowanek człowiekiem jest i nim się staje, 
należy mówić o dwóch wymiarach wychowania: wymiarze metafizycznym, sta-
łym i niezmiennym, w polu którego odnajdujemy niezmienne prawidłowości, 
jak i wymiarze aksjologicznym i etycznym, gdzie człowiek przede wszystkim 
się zmienia i podlega zmianom, co wymaga od niego otwartości na prawdę. 
Zasada względnej otwartości ściśle łączy się z  zasadą pomocniczości. Woj-
ciech Chudy twierdzi, że człowiek wychowuje się sam, ale z pomocą innych 
osób, stąd zasada ta stanowi o istocie wychowania. Pomoc wychowawcy, jeśli 

156. Pytanie o cel wychowania implikuje pytanie o sposoby dojścia do tego celu. Zob.: S. Sobczak, Tele-
ologia wychowania [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VI, red. T. Pilch, Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 544.

157. Por. W. Andrukowicz, op. cit., s. 148−172.
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nie chce być pogwałceniem godności osobowej, musi uwzględniać aktualne 
potrzeby dziecka, jego wolę oraz okoliczności, w jakich się znalazł. Nie może 
być mowy o używaniu perswazji w wychowaniu tam, gdzie nie znajduje ona 
swego racjonalnego uzasadnienia, ale nie może oznaczać to, iż pomoc nigdy 
nie jest potrzebna. Zwłaszcza pierwsze lata życia człowieka ukazują jak wielką 
rolę odgrywa pomoc rodziców, bez których byłoby ono skazane na śmierć. 
Rosnąca z wiekiem heteronomia nie uchyla zasady pomocniczości, lecz zmie-
nia się aktualnie do danych potrzeb i przybiera różne formy. W sensie szerszym 
każda rodzina potrzebuje pomocy innych podmiotów, aby móc realizować 
swoje powołanie, ponieważ rodzina nie jest samowystarczalną komórką życia 
społecznego, jak autonomiczna jednostka ludzka nie jest zupełnie oderwana 
od relacji z innymi. Wychowanie według Wojciecha Chudego to „metafizyka 
pomocy”, bowiem każdy jest bytem niepełnym i  zawsze będzie potrzebował 
pomocy innych ludzi, co widoczne jest przede wszystkim w wychowaniu.

Zasada autodeterminacji wypływa z  potencji ludzkich możliwości 
(„skrzynki z  narzędziami”), czyli pewnych zdolności, umiejętności i  spraw-
ności, którymi człowiek może się posługiwać w  imię rozwoju własnej osoby 
i osobowej godności. Niemniej autodeterminacja nie jest wartością absolutną, 
jak nie jest nią ludzka wolność, której granice wyznaczają prawda i dobro. Leży 
ona na granicy pomiędzy prawdą a wolnością i może być ukierunkowana przez 
rozumne działanie człowieka. Wraz z przejściem od heteronomii do autonomii 
młoda osoba buduje w sobie reprezentację wartości, internalizując je i porów-
nując z realnym światem zewnętrznym. Jest gotowa do kształtowania obrazu 
swojej osoby i obrazu świata, starając się je ze sobą uzgodnić. Ludzkie zdolności 
oparte o rozum stają się wystarczającym bodźcem rozwojowym i pozwalają na 
budowanie poczucia godności oraz otwarcie na innych. Zasada ta daje wycho-
wawcy możliwość wskazywania na obiektywny świat i czynniki go warunku-
jące, konfrontując wychowanka z jego własnymi możliwościami. Zasada auto-
determinacji jest związana z zasadą autokreacji, czyli samodzielnego tworzenia 
własnej osoby. Wojciecha Chudego personalizm, mówiąc o trzech wymiarach 
osoby, jednocześnie odwołuje do niezmiennych praw bytu ludzkiego, które 
gwarantują prawidłowość rozwoju w granicach prawdy, dobra i piękna, a także 
transcendencji. Autokreacja nie oznacza więc nieskrępowanej niczym krea-
cji siebie, bez uwzględniania innych osób, lecz jest złączona z bytem ludzkim 
poprzez teorię skutków przechodnich i nieprzechodnich. Autokreacja pomaga 
w  rozwijaniu godności osobowej tylko wówczas, gdy autentycznie buduje 
dobro dzięki dobrym skutkom czynów i  wspiera w  rozwoju innych, za któ-
rych bierze się odpowiedzialność. Wskazując na obiektywizm i godność innych 
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osób, wychowawca rozwija w wychowanku zdolność kierowania własną osobą 
tak, aby jej działanie było zgodne z prawdą. W tym znaczeniu takie terminy jak 
egoizm, altruizm czy dobrowolność stają się narzędziami a nie stałymi cechami 
osobowości, bowiem ich obecność bardziej zależna jest od danej sytuacji (jest 
intencjonalna) niż od rysu charakterologicznego158. Autokreacja to kształtowa-
nie siebie w czynie prowadzącym do realizacji osobowego dobra, potwierdza-
jącego prawdę o godności i wolności każdego człowieka.

Zasada stymulowania zdolności, od strony wychowawcy, łączy się z zasadą 
pomocniczości, natomiast dla wychowanka jest ona częścią autokreacji i auto-
determinacji. Rozwój osoby ludzkiej w ujęciu profesora Chudego jest pewną 
drogą, na której znajdujące się w zalążku uzdolnienia mogą rozwinąć się w ciągu 
całego życia. Jednak nie kładzie on głównego akcentu na możliwości rozwo-
jowe tkwiące w uzdolnieniach umysłowych (choć jest to również istotne), lecz 
odwołuje się przede wszystkim do godności osobowej, w której rozwój to wzra-
stanie w dojrzałej i prawdziwej miłości. Stymulowanie takiej zdolności odbywa 
się początkowo w  rodzinie, która jest pierwszym środowiskiem wychowaw-
czym, a  następnie w  szkole i  w  innych instytucjach społecznych. Stąd każde 
miejsce jest dobre na rozwój tego rodzaju i pozostaje zawsze aktualne. Rów-
nież osoba niepełnosprawna intelektualnie lub umysłowo oraz zniekształcona 
fizycznie może doświadczyć osobowego rozwoju, jeśli tylko jej priorytetem 
będzie kształtowanie godności osobowej w duchu prawdy i miłości.

Powyższe zasady wychowania dają podstawy do określenia metody 
wychowania: „Wychowanie dziecka i  człowieka w  ogóle (wychowuje się na 
przestrzeni całego życia) winno się opierać nie tyle na informowaniu lub for-
mowaniu drugiej osoby, ile na pokazywaniu, naprowadzaniu i unaocznianiu 
godności osobowej”159. Można wyróżnić tutaj dwie metody wychowawcze: 
poprzez postawy wychowawcy i  poprzez jego słowa. Pierwszą i  najważniej-
szą metodą wychowawczą jest naprowadzanie na odczytanie godności, jednak 
Wojciech Chudy nie neguje zupełnie innych metod, takich jak informowanie 
lub formowanie160. Słowa jednak muszą stanowić jedność ze sposobem życia. 
Autentyczny etos wychowawcy jest bowiem spójnią „przekonań i życia, słowa 
i życia”161. Słowa są uzależnione od myśli. Poza tym daje poniekąd radę, aby 
najpierw zastanowić się, a potem dopiero udzielać odpowiedzi. Najpierw warto 
podjąć refleksję nad tym, co chce się powiedzieć, niż powiedzieć coś niezgod-

158. Por. W. Andrukowicz, op. cit., s. 160.
159. W. Chudy, Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą, op. cit., s. 90.
160. Warto zauważyć, że człowiek nie zdobędzie mądrości bez wiedzy: „Gdzie brakuje wiedzy, tam nie ma 

mądrości”. Syr., 3, 25., Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 
2008.

161. W. Chudy, Etos pedagoga, op. cit., s. 11.



Rozdział 2.

148

nego ze swoimi postawami. Przez „słowa” rozumie on nie tylko wyrażenia wer-
balne, lecz i niewerbalne. Zaangażowanie sprzeczne z postawą wychowawcy, 
nauczyciela, prawnika lub lekarza godzi w etos tych zawodów. Słowo i życie, 
czyli postawy i  zachowania wzajemnie na siebie oddziałują. Wypowiedziane 
kłamstwo godzi w sposób jednoznaczny i totalny w zachowanie kłamcy, który 
zaczyna odtąd „poruszać się w błędnie postrzeganej rzeczywistości”162. Kłam-
stwo neguje jego postawę i przyczynia się do rozdźwięku między wspomnianą 
wyżej jednością. Podobnie zachowanie, jeśli zaprzecza wypowiadanym sło-
wom, wzbudza dysonans poznawczy. Istotną rolę odgrywa tu wykrycie kłam-
stwa. Informowanie lub formowanie wychowanka może przebiegać prawid-
łowo, aż do odkrycia postaw lub słów, które przekreślają wzorcowy dotąd etos 
wychowawcy.

Samo tylko informowanie jest zatem niewystarczającą metodą wychowaw-
czą. Jest to raczej, zgodnie z podziałem Wojciecha Chudego, domena edukacji. 
Dostarcza wiedzy, ale nie postaw. Łacińskie przysłowie verba docent, exempla 
trahunt dobrze oddaje znaczenie różnicy pomiędzy metodą edukacji a metodą 
wychowania w  ujęciu lubelskiego filozofa. Słowa potrafią dostarczyć wiedzy, 
niemniej w rzeczywistości zmianę postaw pociąga za sobą autentyczne świade-
ctwo wychowawcy163.

Dlatego ważniejszą, choć nie jedyną, jest metoda unaoczniania godności. 
Według Wojciecha Chudego „najlepszą metodą wychowawczą jest tutaj specy-
ficzne świadectwo, polegające na takim odnoszeniu się do innych w codzien-
nym życiu, że – poprzez respekt dla nich, delikatność i wrażliwość ich trakto-
wania – ukazywana zostaje (albo przynajmniej zasugerowana) wartość, będąca 
motywem takiego odnoszenia. Godność osobową ‹‹ja›› najlepiej ukazywać 
przez odniesienie do ‹‹ty›› lub do osoby trzeciej. Tylko metoda świadectwa 
doprowadza do doświadczenia godności”164. Specyficzne świadectwo, o którym 
162. M. Filipowicz, Kłamstwo jako zagrożenie współczesnego społeczeństwa, „Interdyscyplinarne Studia 

Społeczne”, 2016, nr 1, s. 71.
163. Zmianę postaw poprzez modelowanie, a więc obserwację zachowań innych osób opisuje teoria ucze-

nia się. W teorii nawiązującej do koncepcji równowagi poznawczej zmiana postaw następuje w wyniku 
obserwacji własnego zachowania, natomiast w teoriach, sięgających do psychoanalizy postawy zmie-
niają się dzięki psychoterapii. Zob.: A. Ceranek-Dadas, E. Neumann-Schmidtke, Postawy [w:] Encyklo-
pedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, 
s. 747−748.

164. W. Chudy, Godność człowieka wartością ontyczno-wychowawczą, op. cit., s. 90. Podobnie dzieje się 
w edukacji. Zdaniem M. Żylińskiej, zajmującej się neurodydaktyką, „przekaz werbalny jest dla mózgu 
najtrudniejszą formą nauki, ponieważ aktywizuje jedynie wybrane struktury hipokampa, a pomija 
dużo efektywniejsze struktury korowe”. M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przy-
jazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 56, cytat 
za: U. Herrmann, Gehirnforschung und die neurodidaktische Revison, s. 161. Badacze zatem „postulują 
częstsze odchodzenie od wykorzystującego kanał werbalny modelu przekazywania wiedzy i szersze 
zastosowanie metod aktywizujących. Dzięki nim w procesie uczenia się biorą udział różne struktury 
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mówi, wymaga takiego podejścia wychowawcy: wyobraźni, taktu pedagogicz-
nego i własnego doświadczenia, które rodzi empatię dla innych. Świadectwo to 
nie jest jednorazowym aktem, lecz życiową postawą. Wychowawca w swoim 
postępowaniu pedagogicznym powinien godność traktować jako źródło i cel 
swoich zamierzeń i postaw. Nie może nimi być choćby najlepiej sformułowane 
dobro wychowanka ani cel zewnętrzny bez odniesienia do prawdy. Wychowa-
nie jest „aktem miłości, wychowaniem do budowania prawidłowej osobowości 
człowieka”165. W języku pedagogicznym mówi się w tym przypadku o meto-
dzie modelowania, czyli „metodzie działania własnym przykładem”, „uczenia 
się przez naśladownictwo” lub „uczenia się zastępczego”166. Jej skuteczność jest 
tym wyższa, im bardziej model jest postrzegany jako atrakcyjny pod względem 
kompetencji, duchowego wsparcia, podobieństwa lub zachowań altruistycz-
nych167. Możliwość takiego prowadzenia wychowanka (rozumianego jako jego 
samowychowanie) odbywa się jako bardziej naturalne i przede wszystkim bar-
dziej bezpośrednie niż w innych metodach wychowawczych.

Metoda wychowawcza, która polega na ukazywaniu godności, czyli inaczej 
mówiąc, na czynieniu dobra, w rodzinie oczekującej dziecka zaczyna się w okre-
sie prenatalnym, a nawet jeszcze wcześniej168. Rodzina jest tym uprzywilejowa-
nym miejscem wzrastania w poczuciu własnej godności i godności u  innych 
osób, gdy rodzice mają wspólny cel wychowania: okazywanie szacunku sobie 
i dziecku. W innych środowiskach wychowawczych, np. w szkole, ilość i głębia 
relacji międzyludzkich mogą być na tyle różnorodne, iż postępowanie zgodne 
z ukazaną tu zasadą wychowania nie zawsze musi przynosić oczekiwane skutki. 
Jednakże zdaniem profesora Chudego jest to najlepsza metoda wychowania, 
która w  połączeniu z  informowaniem (w  mniejszym stopniu) doprowadza 
wychowanka do ukazania mu godności osobowej i wyrobienia u niego umie-
jętności kierowania się w życiu miłością.

mózgowe, w tym również bardzo efektywne struktury korowe. Te uaktywniają się na przykład wtedy, 
gdy ucząca się osoba może obserwować doświadczenia lub je samodzielnie planować i przeprowa-
dzać”. Ibidem, s. 56. M. Żylińska twierdzi dalej, że „wiedzy nikomu nie można przekazać” (ibidem, s. 
57), gdyż uczeń ma ją zdobywać samodzielnie, choć z pomocą nauczycieli. W tym kontekście należy 
rozumieć W. Chudego metodę wychowania. Mądrości nie można przekazać, ale można ją tylko poka-
zać i zainspirować do samodzielnego jej zdobycia na drodze doświadczenia. Potwierdzają to badania 
psychologii społecznej. Por. E. Aronson, Człowiek. Istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 380.

165. J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem wychowania [w:] Wychowanie personalistyczne, op. cit., 
s. 208.

166. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 191.
167. Ibidem, s. 196.
168. Zdaniem W. Chudego każdy akt małżeński musi odznaczać się otwartością na dziecko (a nie być 

skierowany ku samemu sobie). Prawdziwe dobro zakłada odpowiedzialność. Por. W. Chudy, Pedagogia 
godności, op. cit., s. 149.



Rozdział 2.

150

Wychowanie jest ukierunkowane nie tylko na uświadamianie, lecz rów-
nież na działanie, stąd uzupełnieniem metody modelowania jest metoda zada-
niowa, w  której wychowawca powierza wychowankowi pewne zadanie do 
wykonania, aby mógł w praktyce podjąć realizację rozwijania godności osobo-
wej swojej i innych osób. Metoda ta, według Mieczysława Łobockiego, nie jest 
prosta i wymaga spełnienia pewnych warunków, aby była skuteczna: rozumie-
nie przez wychowanków zadania jako służby; podjęcie się zadania z wyboru; 
zainteresowanie zadaniem; znajomość celu działania; adekwatność zadania do 
możliwości wychowanka; wielostronność zadania; zachęta ze strony wycho-
wawców; doświadczenia zadowolenia wychowanków z  zadania169. Analiza 
czynu człowieka oraz teoria skutków przechodnich i nieprzechodnich w kon-
tekście tej metody wychowania suponuje wnioski natury wychowawczej. Dzia-
łając dobrowolnie, ze świadomością celu, z zainteresowaniem oraz stosowanie 
do swoich predyspozycji wychowanek jest w stanie tworzyć w sobie osobowe 
dobro, budując poczucie sprawstwa, świadomość swojej godności i  miejsca 
w społeczeństwie. Metoda ta pozwala mu na doświadczenie poczucia przyna-
leżności, eksploracji świata bez lęku oraz satysfakcji z  wykonanego zadania. 
Należy podkreślić, że skuteczność nie jest tu czynnikiem kluczowym, jeśli zro-
zumie się ją nie jako osiągnięcie celu, lecz jako dążenie do niego. Warto przy-
pomnieć, że wychowanie jest pewną sztuką i nie zawsze prowadzi do zaplano-
wanego celu, ale właśnie dzięki temu, że jest sztuką cel ten może przybierać 
różne formy. Nauczyciele, rodzice i wychowawcy powinni wiedzieć, że zadanie 
powierzone dziecku nie musi spełniać ich celu, lecz może być ważne dla pod-
opiecznego z  innego powodu. Wszechstronność spojrzenia na rzeczywistość 
oraz dogłębne rozumienie osoby ludzkiej pomagają w  twórczej interpretacji 
skutków stosowania metody zadaniowej i zabezpieczają przed jej fiaskiem.

Realizacja zasady modelowania (a  także zadaniowej) wypływa ze statusu 
i konstytucji osoby ludzkiej. Każdy człowiek jest rozumnym i wolnym podmio-
tem wychowania. Ponadto jest obdarzony wolnością oraz cielesnością. Szacu-
nek dla drugiej osoby w kwestii rozumu przejawia się w postawie naprowadza-
nia na prawdę. Postawa wychowawcy wraz z informowaniem powinna pobu-
dzać wychowanka do postępowania zgodnego z  prawdą. Aktywność osoby 
wychowywanej ubogaca ją tylko wówczas, gdy sama, kierując się poznaniem, 
czyni dobro. Tworzenie siebie w sensie moralnym, według Wojciecha Chudego, 
to budowanie swojej „osobowej twarzy”, zaś rozumienie tego procesu czerpie 
od Mieczysława Krąpca, który pisze: „Czynności tryskające z podmiotu istnie-
jącego w sobie – a więc z osoby jako jaźni racjonalnej natury – są czynnościami 

169. Por. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, op. cit., s. 204.
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bogacącymi sam podmiot: one są ‹‹dla siebie››, mimo iż są uprzedmiotowione 
na różne cele, albowiem spełnienie tych czynności – nade wszystko osobowych 
− ‹‹buduje››, modyfikując bytowo, sam podmiot spełniający te czynności. One 
jakby tworzą ‹‹osobową twarz›› człowieka”170. Metoda naprowadzania, która 
szanuje rozumność drugiej osoby w dużej mierze opiera się o wzajemne zaufa-
nie. Wychowawca musi mieć świadomość, że jego działalność będzie realizo-
wała się w czasie, podczas którego niełatwo będzie zauważyć w wychowanku 
zmiany. Praca nad sumieniem i  wolą, którą przedstawia profesor Chudy, to 
właśnie metoda wychowania. O  ile w  dziedzinie edukacji narzędzia diagno-
styczne pozwalają na weryfikowanie wiedzy, o tyle w wychowaniu, mogą być 
one nieprzydatne. Być może dopiero po długim czasie okaże się, że wychowa-
nek przejął określone postawy i kieruje się nimi w życiu. Wychowawca musi 
zatem informować również o możliwościach popełnienia błędu i wskazywać 
na te obszary życia, w których jest on najbardziej możliwy. Z kolei wychowa-
nek, dzięki świadomości metod wychowania, powinien wychowawcy zaufać. 
Rozumność zakłada też przewidywanie i wiarę, że w przyszłości nastąpią okre-
ślone zmiany na lepsze. Wiara powinna wspierać rozum w  dążeniu do celu 
wychowania.

Ukazywanie prawdy i  dobra to również realizacja respektu dla wolności 
osoby ludzkiej. Wolność rozumiana jako samostanowienie odwołuje się do 
odpowiedzialności wychowanka. Metoda unaoczniania wartości jest skiero-
wana na budowanie w wychowanku poczucia sprawstwa i bycia odpowiedzial-
nym. Wejście w „orbitę wartości”, jak uważa Wojciech Chudy, pociąga za sobą 
określone postawy. Poznanie, które doprowadza do ukazania wolności jako 
wyboru dobra, każe dokonać hierarchizacji. Jedne wartości można realizować, 
natomiast inne trzeba odrzucić. Wychowawca, ukazując prawdę o danej warto-
ści, jednocześnie oddziałuje na sferę rozumną i wolitywną wychowanka, a także 
na jego sferę psychiki. W parze z unaocznianiem idzie informowanie. Niekiedy 
realizacja wolności napotyka przeszkody, które kamuflują podstawowe i godne 
wyboru wartości, ukazując pozorną atrakcyjność przedmiotu pożądania. Sytu-
acja ta może zaistnieć już na poziomie wyboru określonego produktu w sklepie 
aż po angażowanie się w życie społeczne na szczeblu ogólnokrajowym lub mię-
dzynarodowym. Rolą wychowawcy jest, aby ukazać prawdziwe dobro, a przez 
to ukierunkowywać wychowanka na budowanie w  sobie postawy autentycz-
ności. Realizacja wartości sprzecznych z  rzeczywistym dobrem prowadzi do 
zakłamania i  w  konsekwencji do opowiedzenia się za złem. Wolność, tzn. 
samostanowienie jest procesem prowadzącym do wzbudzania w wychowanku 

170. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 156.
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woli realizacji pozytywnych i  wyższych wartości oraz wartości absolutnych. 
Naprowadzanie na budowanie wolności obejmuje wszystkie formy życia: teo-
rię, praktykę i wytwórczość.

Cielesność odgrywa istotną rolę w  wychowaniu, a  więc i  w  metodach 
wychowania. Znane są metody aktywizujące ciało, odwołujące się do ruchu 
i tańca171. W ujęciu Wojciecha Chudego „człowiek jest jednością i każdy aspekt 
jego istnienia oraz czyn ma charakter cielesny, jest naznaczony cielesnością 
tak jak innymi istotnymi właściwościami osobowymi”172. W  tym kontekście 
wszelka działalność, w tym działalność wychowawcza, zakłada istnienie cieles-
ności. Metoda naprowadzania i unaoczniania wartości tylko z pozoru nie ma 
nic wspólnego z tym wymiarem życia człowieka. Wrażliwość i delikatność naj-
łatwiej wprowadzić w czyn poprzez przytulenie, przyjazne poklepanie po ple-
cach, podanie ręki i inne czułe przejawy miłości. Niebagatelną rolę odgrywa też 
cała sfera przekazów niewerbalnych, które stanowią większy procent przekazu 
komunikacji ludzkiej niż mowa. Szczególne znaczenie ma stosowanie oma-
wianej tu metody wobec osób niepełnosprawnych fizycznie. Z dwóch modeli 
zachowania się wobec niepełnosprawnych: medycznego i społecznego lubelski 
filozof wybiera ten drugi i buduje podejście personalistyczne. Każdy człowiek, 
nawet z najbardziej zniekształconym ciałem, jest osobą posiadającą godność 
osobową, żyjącą wśród innych ludzi. Osobowe traktowanie niepełnospraw-
nych w procesie wychowania jest potwierdzeniem jedności ich sfery cielesnej 
i duchowej. Prowadzi do afirmacji prawdy, że cielesność jest integralną częścią 
życia, którą można przeżywać w duchu wdzięczności i wolności.

Odnoszenie się do wychowanka z  intencją naprowadzania go na war-
tość godności osobowej wynika z istnienia trzech wymiarów życia człowieka: 
metafizycznego, aksjologicznego i teologicznego. Człowiek jako „jednostkowa 
substancja natury rozumnej” jest przede wszystkim „kimś” (w odróżnieniu od 
posiadania czegoś, czyli tego, co się „ma”). Posiada swoją naturę, która charak-
teryzuje się rozumnością i  wolnością. Jako jednostka pozostaje kimś odręb-
nym, czyli niedostępnym w  pewnym stopniu innym osobom. Człowiek nie 
może przekazać innym swojego rdzenia tożsamości, które zawarte jest w byciu 
jednostką. Może innym jedynie pokazać swoją odrębność. Istnienie człowieka 
wiąże się nierozerwalnie z  pewnym statusem inności. Tak samo nie można 
przekazać komuś wiedzy na temat bycia kimś godnym, ale godność można 
pokazywać i odkrywać. Płaszczyzna metafizyczna ukazuje prawdę człowieka 
jako kogoś niezdolnego do wejścia w  najgłębszą przestrzeń istnienia innych 
osób. Bytowa inność przynagla niejako do wejścia na drogę doświadczenia: 
171. Na przykład metoda Weroniki Sherborne, Rudolfa Labana, Emila J. Dalcroze’a, Carla Orffa i inne.
172. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 141.
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„Odrębność osoby ludzkiej zakłada w  perspektywie personalistycznej otwar-
tość na drugiego”173. Tylko dzięki doświadczeniu człowiek może wejść w sferę 
drugiego i poznać jego godność.

Wymiar aksjologiczny wiąże się z  przekazywaniem wartości. Aby war-
tość została zinterioryzowana musi zostać uprzednio zaakceptowana, włą-
czona w całokształt życia drugiej osoby. Nie można nikogo zmusić do przyję-
cia wartości. Zwłaszcza wartości autoteliczne, jako prawda, dobro czy piękno 
wymagają osobistego poznania, ponieważ dotyczą całego życia człowieka wraz 
z jego osobistymi i tylko dla niego charakterystycznymi przeżyciami i doświad-
czeniami. Człowiek tworzy siebie, buduje swoją osobową moralność dzięki 
dobremu postępowaniu, wybierając wartości. „Czyn żyje wartością”174, jak 
twierdzi Wojciech Chudy odwołując się do słów dominikanina: świat ludzkich 
wartości związany jest z nieustannym działaniem osoby175. Tylko osobiste zaan-
gażowanie się w  poznane wartości przynosi rezultat w  postaci przyjęcia lub 
odrzucenia danych wartości. Naprowadzanie, informowanie i  unaocznianie 
działania związanego z wartością prawdy jest wyrazem szacunku dla ludzkiej 
osoby. Wychowawca ma obowiązek uświadamiać wychowanka o jego wolnym 
wyborze i osobistej odpowiedzialności za wartości. Natomiast wymiar teolo-
giczny, związany z  wymiarem transcendentnym, dotyczy istoty egzystencjal-
nego niepokoju człowieka. Bycie osobą, stworzoną na obraz Boży, wiąże się 
z poczuciem niespełnienia i pewnym brakiem jedności z najwyższym bytem, 
jakim jest Bóg. Delikatność i wrażliwość w odnoszeniu się do drugiej osoby jest 
jakimś odbiciem takiego stosunku Boga do ludzi. Istnienie wymiaru teologicz-
nego w życiu ludzkim jest najwyższym uzasadnieniem postępowania zgodnie 
z odkrytą godnością. Bóg jako źródło tej godności i cel ziemskiego życia może 
zostać poznany na drodze doświadczenia z drugą osobą. Toteż relacje wycho-
wawcy z wychowankiem mogą być pewnym znakiem istnienia Boga.

Metoda wychowania, polegająca na unaocznianiu godności osoby ludzkiej, 
warunkuje zatem relację między wychowankiem a wychowawcą. Posiada ona 
podstawowe znaczenie dla każdego z podmiotów wychowania i determinuje 
ich postępowanie i działanie.

Do innych paradygmatów, których metody wychowania zbliżone są do 
metody proponowanej przez Wojciecha Chudego należą, między innymi 
pedagogika filozoficzna Karola Kotłowskiego, chrześcijańska pedagogika per-
sonalno-egzystencjalna Janusza Tarnowskiego oraz pedagogika serca Marii 
173. W. Chudy, Osoba i religia w ujęciu Karola Wojtyły. Próba rekonstrukcji [w:] Polacy o religii – od myśle-

nia religijnego do filozofii, red. J. Barcik, G. Chrzanowski, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii 
Teologicznej, Kraków 2005, s. 36.

174. Ibidem, s. 47.
175. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 151.
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Łopatkowej176. Choć nie reprezentują one dokładnie tych samych metod, to 
wszystkie posiadają wspólny rdzeń.

W  swojej pedagogice Karol Kotłowski wyróżnia metody informacyjne 
(dydaktyczne), internalizacyjne (wzbudzenie u  wychowanków szacunku dla 
obowiązujących norm moralnych i  doprowadzenie do przyswojenia tych 
norm) oraz metody pobudzania i hamowania (stosowanie wzmocnień pozy-
tywnych i  negatywnych). Natomiast Janusz Tarnowski posługuje się metodą 
dialogu, która ma odsłonić wychowankowi jego prawdziwe oblicze, aby mógł 
on samodzielnie wejść na drogę wartości autotelicznych, takich jak prawda, 
dobro, piękno i miłość. Z kolei pedagogika serca Marii Łopatkowej opowiada 
się w metodzie wychowania za stosowaniem „mądrej miłości”, opartej o uczu-
ciową i emocjonalną bliskość wychowawcy i wychowanka177.

Wojciecha Chudego metoda unaoczniania godności, której przedmiotem 
jest mądrość a praktycznym przejawem miłość (czynienie dobra), w rzeczywi-
stości zawiera w  sobie wszystkie wymienione wyżej metody innych pedago-
gii. Informowanie i internalizacja, które wymienia Karol Kotłowski są również 
metodami, które wyróżnia Wojciech Chudy. W przeciwieństwie jednak do niego 
nie pisze on o metodzie pobudzania i hamowania, które sprowadzają się tutaj 
do stosowania kar i nagród. Pedagogia profesora Chudego wypływa z odmien-
nej antropologii, innej definicji natury ludzkiej i nie ma nic wspólnego z pre-
zentowanymi tu behawioryzmem i naturalistyczną koncepcją wychowania.

Istotną rolę w metodach, które prezentuje profesor, odgrywa dialog. Wejście 
na drogę autentycznej relacji wychowawczej odbywa się przez dialog, czyli wza-
jemne zrozumienie i akceptację. Dla Janusza Tarnowskiego dialog jest pierwszą 
i podstawową metodą wychowania, natomiast Wojciech Chudy traktuje dialog 
bardziej jako postawę, czyli gotowość otwarcia się na drugą osobę. Niemniej 
w obu koncepcjach dialog jest niezbędnym warunkiem i drogą, dzięki której 
możliwe jest zrealizowanie celu wychowania.

„Mądra miłość” Marii Łopatkowej jest metodą wychowawczą, która wyra-
żona nie wprost znajduje się również w metodzie Wojciecha Chudego. Wraż-
liwość i delikatność, naprowadzanie na dobro poprzez własne moralnie praw-
dziwe postępowanie jest przejawem miłości. Czymś, co może różnić metody 
proponowane przez lubelskiego filozofa oraz metody w wymienionych wyżej 
pedagogiach, to uznanie przez Wojciecha Chudego godności osobowej za kry-
terium i normę postępowania. Oznacza to, że jego koncepcja wychowania per-
sonalistycznego wszystkie metody podporządkowuje temu właśnie kryterium. 
Ukazywanie godności może obejmować zatem metodę dialogu, „mądrej miło-
176. Wybór został dokonany z książki B. Śliwerskiego pt. Współczesne teorie i nurty wychowania, op. cit.
177. Ibidem, s. 65−66, 78, 112.
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ści” czy metodę dydaktyczną, jeśli tylko służą one afirmacji osoby wychowanka. 
Dlatego propozycja Wojciecha Chudego jest otwarta na różne przejawy opera-
cjonalizacji metod i celów wychowania, jeśli służą one godności osobowej.

Metody wychowania, na które wskazuje profesor Chudy, czyli unaocznianie 
godności osobowej i informowanie o dobru i złu178 w rzeczywistości są intui-
cyjne i proste w realizacji. Przekazywanie wartości często polega na zwykłym 
czułym geście, na przekazaniu życzliwych słów lub na cierpliwości w słucha-
niu innych (wysłuchanie179). Wrażliwość i delikatność najłatwiej wprowadzić 
w czyn poprzez własne zaangażowanie. Truizmem jest twierdzenie, że ma to 
duże znaczenie w relacji rodzic–dziecko, zwłaszcza w okresie prenatalnym (gdy 
dotyk obok słów wpływa na relacje najmocniej). Jednocześnie te proste i natu-
ralne gesty wskazują na szacunek drugiej osoby i  unaoczniają godność oso-
bową każdej ze stron dialogu. Drugą metodą jest informowanie. Trzeba pod-
kreślić, że pedagogika poznania, którą tworzy Wojciech Chudy nabiera w tym 
kontekście dużej wartości. Rzetelna wiedza rodzica i nauczyciela buduje jego 
autorytet. W dalszym życiu dziecka, które zaczyna dokonywać samodzielnych 
wyborów, uwidaczniają się wpływy z dzieciństwa, dlatego umiejętność odróż-
niania rzeczywistych potrzeb od niepotrzebnych pragnień pomaga w  całym 
życiu ludzkim. Współczesne czasy nastawione na rozum, a  nie na intelekt, 
nie sprzyjają głębszym przemyśleniom; zdolność refleksji zaś rozwija postawę 
realistyczną i pozwala unikać błędów, zwłaszcza w wychowaniu180. Dotyczy to 
również sfery mediów. Dzieci i młodzież znacząco ulegające ich wpływom, jeśli 
będą wdrażane do selektywnego i refleksyjnego odbioru informacji, opartego 
na wiedzy o ich tworzeniu, posiądą łatwość w kontrolowaniu swoich zachowań, 
będą krytycznie odnosić się do przekazu medialnego i z biernych odbiorców 
staną się twórcami181. Tym samym rzetelne informowanie o skutkach negatyw-

178. O większej roli unaoczniania godności, czyli praktyki wychowawczej nad informowaniem pisze 
też S. Hessen: „(…) jeżeli bowiem każde działanie przyswaja się w działaniu i przez działanie, tym 
bardziej dotyczy to moralności, która jest nie tyle wiedzą, co praktyką, jest przede wszystkim czystym 
działaniem”. S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania: zagadnienia pedagogiki personali-
stycznej, wyb. i oprac. W. Okoń, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1997, s. 157.

179. O różnicy w słuchaniu i wysłuchaniu w kontekście językowym świadczy niedokonaność i dokona-
ność, co widoczne jest nie tylko w języku polskim, ale też np. w języku niemieckim (hőren – erhőren). 
O aktywnym i skutecznym słuchaniu zob.: M. Śnieżyński, Dialog w rodzinie. Studium teoretyczno-
-empiryczne, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 80−87. Autor powołuje się 
na analizy Marka Dziewieckiego.

180. S. Swierzawski, Święty Tomasz na nowo odczytany, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 
1983, s. 174.

181. W istocie opozycja (bierny) odbiorca – (aktywny) twórca odsłania współczesny rozwój technolo-
gii i mediów i ich wpływ na życie ludzi. Wobec negatywnych konsekwencji przerostu mediatyzacji 
człowieka, społeczeństwa i edukacji oraz „detożsamizacji” formułuje się różne sposoby powrotu do 
autentyczności i realizmu w relacjach międzyludzkich. Zob.: J. Miąso, Wzmacnianie tożsamości real-
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nych postaw już w domu rodzinnym przekłada się na całe dorosłe życie mło-
dego człowieka.

Każdy ludzki czyn ujawnia osobę bardziej niż tylko namysł nad osobą, 
dlatego działanie staje się istotnym komponentem nauczania i  wychowania. 
Nauczanie poprzez działanie, działanie w akcji i metoda projektów to niektóre 
popularne dziś formy edukacji. Wychowanek ma świat doświadczać, a  nie 
tylko ujmować intelektualnie. Z jednej strony podkreślają one indywidualność 
każdego zaangażowanego, a  z  drugiej tworzą jeden ciąg działań, zmierzają-
cych do wspólnego celu. Takie metody uczą współpracy, ale nie są też wolne 
od zniekształceń (jak np. scedowanie działania na inną osobę). Działanie takie 
może być również wychowujące, jeśli w polu świadomości uczestników będzie 
znajdowało się dobro osobiste i dobro wspólne, kierowane prawdą o godno-
ści osobowej. Akcja, która godzi w  tę godność, powinna zostać zakończona 
i ponownie skonstruowana. Dlatego trzeba podkreślić doniosłość metod akty-
wizujących, ale tylko wówczas, gdy nie sprzeciwiają się one godności osobowej 
wszystkich jej uczestników, lecz ją potwierdzają.

2.5. Wychowanie a niepełnosprawność

Zainteresowanie niepełnosprawnością Wojciecha Chudego wynika nie 
tylko z jego pracy naukowej, w której podejmował filozoficzny i pedagogiczny 
namysł nad człowiekiem i jego kondycją, lecz jest również wynikiem jego oso-
bistych doświadczeń182. Zajmował się tym zagadnieniem od strony przede 
wszystkim filozoficznej, odsłaniając również pedagogiczne aspekty wysiłku, 
trudu, cierpienia i kondycji osób niepełnosprawnych.

Zdaniem profesora Chudego filozofia zajmująca się problemem niepełno-
sprawności posiada szerszy kontekst ogólnoantropologiczny, etyczny i meta-
fizyczny. Zwłaszcza ten ostatni uprawnia do podejmowania tego zagadnienia, 
ponieważ dosięga istoty rzeczy i sensu niepełnosprawności. Metafizyka rozróż-
nia w człowieku pewne składowe elementy, czyli warstwy. W aspekcie niepełno-
sprawności są to warstwa fizyczna, warstwa psychiczna oraz warstwa duchowa. 
Pierwsza związana jest z funkcjami motoryczno-organicznymi, druga dotyka 
funkcji psychiczno-popędowych, natomiast trzecia łączy się z  działalnością 

nej – pedagogicznym wyzwaniem chwili w kontekście procesu wirtualnej detożsamizacji [w:] Człowiek 
– media – edukacja, red. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Gór-
nicza 2015, s. 175−183.

182. W. Chudy od dzieciństwa do końca życia poruszał się na wózku inwalidzkim. Stąd problematyka 
niepełnosprawności była dla niego nie tylko zagadnieniem teoretycznym, ale i praktycznym. Niepeł-
nosprawność była integralną i stałą częścią jego świadomości i tożsamości.
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intelektualną i  wolitywną człowieka. Obok wyżej wymienionych warstw ist-
nieją określone funkcje każdej z nich. Ich zakłócenia, którego przejawem są np. 
niepełnosprawność ruchowa lub umysłowa, nie stanowią o ułomności danej 
warstwy. Ponieważ jest to tylko zakłócenie danej funkcji, a  nie całego czło-
wieka, można optymistycznie patrzeć np. na rozwój walki z tzw. „chorobami 
nieuleczalnymi”, zwłaszcza jeśli osobę taką ujmuje się w kategorii „duchowego 
uśpienia”. Brak pełnosprawności nie dotyka zatem istoty człowieka, czyli jego 
godności osobowej183. Z  tego względu, a  nie tylko ze względu na widoczne 
lub ukryte deformacje ciała lub umysłu, osobie niepełnosprawnej należy się 
szacunek. „Należna mu afirmacja wynika z  tego, że jest osobą i  „nosi” war-
tość ontyczną godności, wyróżniającą go z  innych bytów naturalnych”184, tak 
jak każdy inny człowiek. Zadaniem drugiej osoby jest odkryć ową wartość 
i  ją przyjąć. Takie ujęcie zagadnienia niepełnosprawności przeciwstawia się 
jego medycznemu modelowi, a jednocześnie wykracza poza model społeczny 
i funkcjonalny185. Można zaryzykować tezę, iż profesor Chudy wypracowywał 
nowe podejście do tej kwestii, które można nazwać podejściem personalistycz-
nym. Ważną rolę odgrywają w nim zarówno aspekty medyczne, jak i społeczne, 
niemniej istotą tego modelu jest podkreślanie znaczenia osoby i godności ludz-
kiej, która stanowi weryfikator wszelkich działań w obszarze niepełnospraw-
ności, jest ich źródłem i celem. W tym modelu, w którym niepełnosprawność 
nie dotyka metafizycznego jądra bytu ludzkiego, należałoby mówić raczej nie 
o osobie niepełnosprawnej, lecz o osobie z niepełnosprawnością. Dzięki temu, 
że ujęcie to odnosi się do wymiarów metafizycznego, aksjologicznego i teolo-
gicznego nie jest ono jedynie sumą elementów podejścia medycznego i  spo-
łecznego, lecz wykracza o wiele dalej, gdyż sięga filozoficznego aspektu życia 
ludzkiego. Daje to szansę włączenia w tę problematykę nadziei, jako wartości 
skierowanej ku przyszłości, która pełni istotną rolę w  kształtowaniu się sto-
sunku osób z niepełnosprawnością do własnej ułomności i życia oraz do życia 
innych ludzi, budując podstawy rzeczywistej, czyli również duchowej egzysten-
cji i współodpowiedzialności za dobro i prawdę w każdym aspekcie bytu ludz-
kiego. Personalistyczne spojrzenie na niepełnosprawność otwiera na bogactwo 
i różnorodność przeżyć, a także umożliwia świadome i wolne podjęcie wyzwa-
nia ryzyka porażki lub sukcesu własnego istnienia.

183. Por. W. Chudy, Człowiek niepełnosprawny w świetle filozofii, op. cit., s. 67−69.
184. W. Chudy, Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego [w:] Osoba niepełnosprawna i jej 

miejsce w społeczeństwie (Materiały z sympozjum „Wartość osoby upośledzonej i jej miejsce w społeczeń-
stwie”, KUL, 18−20 II 1985), red. D. Kornas-Biela, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988, s. 119.

185. Na przykład D. Otapowicz, A. Sakowicz-Boboryko, M. Bilewicz, D. Wyrzykowska-Koda, Autonomia 
osób z niepełnosprawnością, Trans Humana, Białystok 2006.
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Podstawowym aspektem bytowania osoby niepełnosprawnej jest strona 
przygodności egzystencjalnej, która związana jest ze świadomością momen-
tów utracalności, przemijalności czy brakowości, ogólnie łączącej się z niedo-
skonałościami natury fizycznej czy psychicznej człowieka. Człowiek zdrowy 
przeżywa te chwile tylko w  skrajnych przypadkach i  momentach, np. pod-
czas wypadku zagrażającemu życiu lub chwilowego zmęczenia albo ogrom-
nego wyczerpania organizmu. Do takich momentów należą również tragiczna 
miłość i  brutalny czyn186. Dla osoby niepełnosprawnej takie stany stanowią 
wewnętrzny horyzont życia, w  oparciu o  który kształtuje ona swoje relacje 
i  wartości. Osoby niepełnosprawne, zdaniem Wojciecha Chudego, mocniej 
i  ze szczególną intensywnością przeżywają takie chwile, można powiedzieć, 
że stale znajdują się w horyzoncie przygodności, który jest poprzez to bardziej 
zobiektywizowany. W takich momentach człowiek doświadcza swojego czło-
wieczeństwa i  nawet przy braku jednoznacznego zdefiniowania, i  ocenienia 
tych chwil aspekt przygodności stanowi ważną część życia ludzkiego. W tym 
sensie niepełnosprawność można rozpatrywać od strony osoby niepełnospraw-
nej (podmiotowej), jak i od strony społeczeństwa (przedmiotowej)187. Mimo 
tego podziału niepełnosprawność jest aspektem życia osoby, która zawsze jest 
jednością, stąd podkreślić należy wzajemne powiązania między tymi płaszczy-
znami spojrzenia, co uwidacznia się wyraźnie w perspektywie czasowej188.Nie-
pełnosprawna osoba może patrzeć na swoją ułomność albo jak na pewne zło, 
albo jak na źródło życiowej energii. Zło ostatecznie pozostaje tajemnicą, ale 
może też, odnosząc je do Boga, stać się szansą nadania własnemu życiu więk-
szej wartości i  szerszego, transcendentnego charakteru. Niepełnosprawność 
jeszcze bardziej staje się źródłem energii wówczas, kiedy zostanie włączona 
do świadomości i podstawowego projektu życia. Cierpienie może zostać prze-
kute w miłość do drugiego człowieka wtedy, kiedy osoba cierpiąca przyjmuje 
je i rozumie jego sens w duchu chrześcijańskim189. W tym momencie człowiek 
z niepełnosprawnością może przewartościować swoje postępowanie a rewizja 
dotychczasowego życia może doprowadzić go do oparcia się na wartościach 
prostszych i bardziej naturalnych, niż drugorzędnych, jak kariera czy wygląd. 

186. „Przygodność człowieka pojawia się nagle w całej ostrości i bólu wraz z doświadczeniem błędności 
poznania, wraz z refleksją egoizmu i podłości.; brutalny czyn czy tragiczna miłość przywodzą na myśl 
ludzką słabość”. W. Chudy, Teatr dramatu ludzkiej przygodności [w:] Teatr bezsłownej prawdy. ‹‹Scena 
plastyczna›› Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. W. Chudy, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 
1990, s. 27.

187. Por. W. Chudy, Człowiek niepełnosprawny w świetle filozofii, op. cit., s. 70−72.
188. Por. A.I. Brzezińska, R. Kaczan, L. Rycielska, Czas, plany, cele. Perspektywa czasowa osób z ogranicze-

niami sprawności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010, s. 96.
189. Por. W. Chudy, Realny trud i łatwość pozoru, „Zeszyty Karmelitańskie”, 2003, nr 2, s. 28.
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Z samej istoty kondycji osoby niepełnosprawnej wynika, że jej życie ukierun-
kowane jest raczej na wartość stosunków międzyludzkich i wartości transcen-
dentne o charakterze absolutnym. Nieustanna zwiększona świadomość włas-
nej ułomności jest szansą niepełnosprawnego, zwłaszcza we współczesnych 
czasach nastawionych na relatywizację wartości i odznaczających się szybkim 
tempem życia. Strona przedmiotowa niepełnosprawności dotyka sensu znaku 
przygodności osoby niepełnosprawnej, a  ponadto wskazuje na elementarne 
wartości życia i jest pewnym sprawdzianem moralnym dla zdrowego członka 
społeczeństwa190.

Niepełnosprawność łączy się z trudem i cierpieniem, nie tylko w wymia-
rze fizycznym, lecz również w wymiarze psychicznym. Co więcej, dotyka istoty 
życia człowieka, ponieważ każe na nowo ustosunkować się do własnej osoby 
i do świata. Szczególnie osoby niepełnosprawne odczuwają trud cierpienia, czyli 
konieczność cierpliwego znoszenia własnej ułomności. Choć może ona stać się 
dla nich pewną zwyczajnością, mogą się do cierpienia przyzwyczaić, szczegól-
nie gdy nie tracą z pola widzenia sensu walki o prawdziwe dobo w sobie, budują 
swoją osobową godność. Ze względu na bardziej wyraziste odczuwanie przez 
nich fenomenu życia i  możliwości jego utraty niemal każdego dnia, wiedzą 
lub mają przeczucie, że istnieją tylko dwie drogi w życiu człowieka: albo życie, 
albo śmierć. Istnieje więc pewien wspólny obszar chorych i  niepełnospraw-
nych, połączonych cierpieniem, które może mieć wymiar rozwojowy. Dlatego 
Wojciech Chudy twierdzi, że „każdy akt walki z cierpieniem lub cierpliwego 
znoszenia bolesnych skutków choroby stanowi zarazem opowiedzenie się po 
stronie życia”191. Brak walki oznacza stanięcie po stronie śmierci, nawet jeśli 
zdarzy się to tylko jeden raz. Dzięki walce rośnie zdolność i wola przetrwa-
nia, a co za tym idzie, pragnienie nadania znaczenia swojej egzystencji, które 
niejednokrotnie uwalania ukryte pokłady dobra i  rozwija moralnie. Cierpie-
nie może okazać się czynnikiem o wybitnie pedagogicznym sensie, gdy staje 
się motorem napędowym życia i  samoświadomości: „Bez cierpienia nie ma 
korekty dążeń ludzkich i nie ma dążenia do doskonałości. Nie ma uczenia się 
i nie ma refleksji nad własnym postępowaniem”192. Stwierdzenie to wskazuje 
na ważną rolę ludzkich czynów, podejmowania decyzji i działania w życiu każ-
dego człowieka, a w życiu osób niepełnosprawnych wyjątkowo istotną. To ludz-

190. Por. W. Chudy, Człowiek niepełnosprawny w świetle filozofii, op. cit., s. 73−76.
191. W. Chudy, Sens życia a sens trudu. U podstaw rozważań nad problemem sensu życia osób niepełno-

sprawnych [w:] Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, t. I, red. A. Bartoszek, D. Sitko, 
„Biblios”, Katowice−Ruda Śląska 2003, s. 42.

192. M. Kuźniar, Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [w:] Człowiek chory i umierający. 
Możliwości wsparcia i formy pomocy, red. J. Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2014, 
s. 51.
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kie czyny kształtują postawy i  stosunek do świata, budują sprawczość i wolę 
walki, a poprzez dawanie przykładu uczą innych opowiadania się po stronie 
życia. W ujęciu filozofa „człowiek (…) jest ostatecznie definiowany przez swoje 
czyny, które są sprawcze. Człowiek jako sprawca jest ściśle osobą ludzką”193. 
Autor tych słów zauważa, że istnieje związek ludzkiego czynu z nadawaniem 
mu sensu, choć wydaje się, że nie działa tu żaden automatyzm, poza poczu-
ciem sprawczości. Stąd ostrożnie należy brać pod uwagę badania osób niepeł-
nosprawnych ruchowo, którzy mogą odczuwać dyskomfort w działaniu, nawet 
jeśli wymaga on przemieszczenia się. Dlatego też niektóre badania wskazują 
na mniejsze poczucie sensu życia u  osób niepełnosprawnych w  porównaniu 
z osobami pełnosprawnymi, mimo że analiza danych jakościowych zbliża do 
siebie wyniki obu grup194. Z kolei w podsumowaniu wielu wyników badań nad 
postrzeganiem własnej niepełnosprawności Agnieszka Łukasiewicz wyciąga 
wniosek mówiący o nieistnieniu pewnego związku pomiędzy brakiem spraw-
ności a nieprawidłowościami w budowaniu obrazu siebie oraz samooceny195. 
Nie oznacza to, że taki związek nie istnieje, niemniej pewne argumenty każą 
twierdzić, że nie wszyscy naznaczeni jakimś rodzajem niepełnosprawności 
mają niższy obraz własnej osoby niż osoby sprawne. Otwiera to drogę do wspo-
mnianego już traktowania przez osoby z niepełnosprawnością własnych niedo-
skonałości jako źródła energii życiowej i daje im nadzieję na zmianę w wymia-
rze egzystencjalnym.

Akceptacja siebie to pierwszy krok w kierunku postawienia pytania o rolę 
i znaczenie cierpienia psychicznego lub fizycznego oraz o sens własnego istnie-
nia. Według profesora Chudego twierdzenie o opowiedzeniu się po stronie życia 
w  sytuacji cierpienia stanowi pewną diagnozę całokształtu samooceny osób 
niepełnosprawnych, którą można analizować od strony zewnętrznej, strony 
prawdy o  człowieku i  strony wewnętrznej, strony prawdy człowieka. Obok 
samorozwoju osób niepełnosprawnych, rozumianego jako działanie autono-
miczne, istnieje wiele czynników mających wpływ na poczucie przez nich 
sensu (lub bezsensu) życia, do których z pewnością można zaliczyć cechy oso-
bowości, wzmocnienia otrzymywane w relacjach z bliskimi, kapitał kulturowy 
środowiska rodzinnego oraz szeroko ujętą sytuację społeczno-ekonomiczną196.
193. W. Chudy, W każdym człowieku drzemie twórca, „Jesteśmy”, 2003, nr 2−3, s. 4.
194. Por. L. Bobkowicz-Lewartowska, Cele życiowe i poczucie sensu życia jako wskaźniki jakości życia osób 

z niepełnosprawnością ruchową, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, 2013, nr 9, 
s. 35.

195. Por. A. Łukasiewicz, Psychospołeczne korelaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych osób z niepełno-
sprawnością, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Lublin 2016, s. 116.

196. Por. Z. Gajdzica, Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim [w:] M. Bełza, 
Z. Gajdzica, D. Prysak, (Nie)łatwe drogi wchodzenia w dorosłość przez osoby z niepełnosprawnością, 
Wydawnictwo Arka, Cieszyn 2017, s. 139.
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Osoby z niepełnosprawnością mogą odczuwać ciężar natury psychicznej 
przez to, że nie radzą sobie z podstawowymi zadaniami, co z kolei może prze-
radzać się u nich w poczucie bezsensu życia197. W zależności od podejścia do 
zagadnienia przyczyny tego stanu rzeczy można upatrywać albo w jednostce, 
albo w  społeczeństwie. Wojciecha Chudego personalistyczne ujęcie niepeł-
nosprawności nie odrzuca wyżej wymienionych faktorów, niemniej skupia 
się nie na aktualnej perspektywie, lecz na perspektywie nadziei, nie na tym, 
czego brakuje, lecz na tym, czym się osoba charakteryzuje i kim jest –posiada 
niezbywalną godność, wolność i rozumność, a będąc kimś zupełnie wyjątko-
wym w świecie potrafi go przekraczać poprzez wymiar eschatologiczny. Należy 
dodać, że nie jest to postawa odwrócenia się od problemów, lecz wyjście ku nim 
z całym swym bogactwem, zauważanie własnych – nawet znikomych − możli-
wości. Silna potrzeba odpowiedzialności i wolności u każdej osoby, niezależnie 
od sprawności, wymaga jedynie odpowiedniego ukierunkowania na atrakcyjny, 
z punktu widzenia danej jednostki, cel, pójścia za nim z odważną świadomoś-
cią własnych ograniczeń, a przede wszystkim własnych potencjalności. Podkre-
śla się, jak ważną rolę odgrywa podejmowanie ryzyka, które stanowi doniosły 
czynnik prorozwojowy, mimo iż może ono przynieść niepowodzenie198. Cza-
sami niezwykle trudna zmiana perspektywy przynosi jednak psychiczny kom-
fort i przyczynia się do wzmocnienia poczucia sensu własnej egzystencji. Kilka 
znanych w literaturze wskazówek, które mogą pomóc w przezwyciężeniu nie-
mocy związanej z niepełnosprawnością to np.:

1.  Dostosowanie tempa życia do własnych możliwości i aspiracji.
2.  Wyznaczenie granic ingerencji innych we własne życie.
3.  Odsunięcie przedmiotów, działań i osób, które nas osaczają, a nie są nie-

zbędne.
4.  Akceptowanie działań ze względu na znaczenie całości, a nie tylko ze 

względu na przyczynę.
5.  Dowartościowanie nie tylko celów, lecz także samych dróg ich realizacji.
6.  Trzymanie się wyzwań rozumu i własnej intuicji199.
Powyższe postulaty ukazują, jak ważna jest hierarchia zadań i zrozumie-

nie oraz akceptacja własnej roli w  społeczeństwie. Kierowanie się rozumem 
wyklucza infantylne podejście do życia, ale nie przekreśla spełniania marzeń, 
tylko odsuwa gratyfikację z nimi związaną. Niezwykle ważne jest również holi-
197. Por. J. Konarska, Psychospołeczne korelaty poczucia sensu życia a niepełnosprawność, Górnośląska 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2002, s. 61.
198. Por. A.I. Brzezińska, R. Kaczan, L. Rycielska, Czas, plany, cele. Perspektywa czasowa osób z ogranicze-

niami sprawności, op. cit., s. 94.
199. Por. W. Andrukowicz, op. cit., s. 164.
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styczne spojrzenie na rzeczywistość, uwzględnianie potrzeb nie tylko swoich, 
lecz także potrzeb swoich najbliższych. Chociaż niepełnosprawność mimowol-
nie zwraca osoby nią naznaczone na własne ciało lub psychikę, stanowią one 
część rodziny, narodu i Kościoła, będąc niezastępowalnymi członkami ogółu 
społeczności, w której żyją. Istotne znaczenie posiada też odpowiednie podej-
ście do celów, które osoby z niepełnosprawnością sobie stawiają lub stawia je 
przed nimi codzienne życie. Skuteczność nie zawsze osiągana nie musi odgry-
wać wiodącej roli i być punktem odniesienia do własnej samooceny, ponieważ 
liczy się także droga dojścia do celu, rzetelne i  uczciwe wypełnianie aktual-
nych w danym momencie obowiązków, w oderwaniu od określonej wizji ich 
spełnienia. Pomoc w  takim podejściu stanowi różnorodność zainteresowań, 
realizacja, choćby najdziwniejszego w  oczach społeczeństwa, hobby, z  jasno 
i  szeroko określonymi celami, które jednak z czasem mogą ulec zmianie. To 
z  kolei wymaga refleksji, umożliwiającej przyjęcia odmiennej perspektywy 
rzeczywistości i konceptualizacji świata. Nacisk otoczenia na osoby z niepeł-
nosprawnością oraz panujące w nim przesądy mogą znacząco przeciwstawiać 
się realizacji własnej osoby i umacnianiu poczucia sensu życia, dlatego niepeł-
nosprawni powinni działać wspólnie, w  różnych organizacjach, fundacjach, 
stowarzyszeniach i domach kultury, aby w ten sposób nieść sobie wzajemną, 
adekwatną pomoc i wsparcie i aby doznawać ją od specjalistów. Gdy zawodzą 
własne możliwości, niezawodne stają się współpraca i wspólne cele.

Możliwość realizacji siebie i  wysokie poczucie sensu własnego życia 
potwierdzają wypowiedzi osób, które zmagają się z jakimś rodzajem widocz-
nej niedoskonałości i  silnie odczuwanej przygodności: „Moje relacje spo-
łeczne nie polegają tylko na tym, aby umieć brać, korzystać z pomocy, ale by tę 
pomoc nieść innym, ponieważ uważam, że mam w sobie pokłady umiejętno-
ści, wrażliwości, wiedzy, czym mogę kogoś obdarować (Wiesława, dysfunkcja 
wzroku)”200. Z kolei Wojciech Chudy przedstawia historię sparaliżowanego od 
urodzenia Ch. Nolana, któremu osobisty wysiłek i pomoc najbliższych pomo-
gła przezwyciężyć ograniczenia ciała201.

Perspektywa podmiotowa człowieka niepełnosprawnego (poza wymia-
rem ściśle związanym z psychiką), ze względu na jego uwrażliwienie na dobro 
i obiektywne wartości, to de facto perspektywa dialogu z drugą osobą. Dzięki 
otwartości bytu ludzkiego na drugiego człowieka możliwe staje się wejście 
w relację głębszą i donioślejszą, jak również urealnia się szansa na współwy-
200. D. Otapowicz, A. Sakowicz-Boboryko, M. Bilewicz, D. Wyrzykowska-Koda, Autonomia osób z niepeł-

nosprawnością, op. cit., s. 170. W pracy można odnaleźć inne wypowiedzi osób z niepełnosprawnością. 
Również sam, pracując z dorosłymi osobami niedowidzącymi i z autyzmem, spotkałem się z ich silną 
wiarą we własne możliwości, mimo obiektywnych trudności i życiowych tragedii, które ich spotkały.

201. Por. W. Chudy, Cierpliwość i poezja, „Ethos”, 1989, nr 2−3.
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chowywanie. Analizując słowa Wojciecha Chudego, że „walka z  ułomnością 
usprawnia człowieka do działania w kierunku innych”202, można stwierdzić, że 
niepełnosprawny staje się wychowawcą swojego opiekuna, gdyż dzięki ostrości 
widzenia rzeczywistości oraz ukierunkowania na dobro i prawdę, wskazuje na 
podstawową wartość godności osobowej, ułatwiając rozpoznanie prawdziwej 
hierarchii wartości. Niepełnosprawność często zawstydza osoby zdrowe, kiedy 
okazuje się, że nie sprostają oni wymogom godności i są uwikłani w świat arte-
faktów, drugorzędny dla kogoś, kto zmaga się z trudnościami w poruszaniu się 
czy sprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Istnieje dziś pilna potrzeba 
wskazywania na wartość niepełnosprawności, ponieważ zdrowy człowiek 
rzadko uświadamia sobie jego sens. Jest to jednak możliwe zwłaszcza w czasie 
spotkania kogoś upośledzonego ruchowo lub intelektualnie. Szok, jaki doznaje 
zdrowa osoba w czasie niespodziewanego spotkania niepełnosprawnego, jest 
wywołany odwołaniem do własnej ułomności, zagrożenia chorobą lub śmiercią 
bliskich osób, co zwykle jest wypierane z pola świadomości. Znaczenie odczu-
wanej wówczas przygodności to ujrzenie prawdy, że osoba niepełnosprawna 
odsłania egzystencjalne znamię każdego człowieka, mniej lub bardziej ukryte, 
a  jest nim właśnie przygodność. Kontakt z  kimś niepełnosprawnym wywo-
łuje również świadomość wartości elementarnych, ponieważ osoba ta jest bli-
żej wartości prostych i  podstawowych: „Osoby niepełnosprawne może częś-
ciej niż ktoś w pełni zdrowy (…) stawiają sobie pytania, które są pierwszymi 
dla człowieka”203. Dlatego osoba zdrowa w takiej konfrontacji musi zmierzyć 
się z  własnym systemem wartości, co może wywołać pewien niepokój, gdyż 
każe negatywnie ocenić przynajmniej niektóre z  własnych postaw. To może 
prowadzić do pewnego sprawdzianu moralnego. Jest to sprawdzian, ponieważ 
wymaga od społeczeństwa pewnego hartu ducha i wytrwałości, tym bardziej 
że niepełnosprawny jest również obdarzony taką samą godnością osobową. 
Niemniej poprzez zniekształcenie swojego ciała lub umysłu wymaga odpo-
wiedniego stosunku intelektualnego i wolitywnego osoby zdrowej. Żeby spro-
stać temu moralnemu sprawdzianowi należy mieć również na uwadze fakt, że 
niepełnosprawny wymaga częstszych i bardziej regularnych form pomocy, niż 
ktoś zdrowy. To wszystko sprawia, że sens moralnego egzaminu sprowadza się 
do pewnego wyrzeczenia ze strony osoby pełnosprawnej204. Sens ten ma rów-
nież znaczenie ogólnospołeczne, bowiem kształtuje postawy moralne innych 
członków społeczności oraz wskazuje na potrzebę pomocy i  międzyludzkiej 
solidarności, którą Wojciech Chudy interpretuje jako szansę: „Ludzie ułomni 

202. W. Chudy, Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, op. cit., s. 112.
203. W. Chudy, Naddatek serca, „Przegląd Uniwersytecki”, 2001, nr 6, s. 7.
204. Por. W. Chudy, Człowiek niepełnosprawny w świetle filozofii, op. cit., s. 76−80.
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i  chorzy wymagając pomocy i  opieki stwarzają szczególną szansę rozbudze-
nia i  wzmocnienia swoistego ‹‹instynktu solidarności›› stanowiącego wią-
zadło wspólnoty ludzkiej: są silnym bodźcem do powstania w ludziach takiego 
poczucia solidarności”205. Ten pedagogiczny aspekt spotkania osób zdrowych 
i niepełnosprawnych, w ujęciu szerszym niż indywidualna relacja, nie ukazuje 
się jednak wprost. Z  jednej strony wymaga prostoty i  świadomości potrzeby 
udzielenia pomocy, a z drugiej otwartości i przyjęcia gestu. Jest to szansa dla 
całego społeczeństwa, co oznacza, że wszystkie pośredniczące instytucje, fun-
dacje i stowarzyszenia, które realizują misję pomocy osobom niepełnospraw-
nym mogą stać się enklawą dobroci i rozwoju, która ubogaca wszystkie zaanga-
żowane strony. Nie tylko ktoś niepełnosprawny doznaje pomocy, lecz również 
pomagający zostaje obdarzony doświadczeniem spotkania, może zrewidować 
swoje poglądy i przypomnieć sobie, co w życiu jest najistotniejsze.

Różne są postawy osób zdrowych w stosunku do osób z niepełnospraw-
nością. Badania pokazują, że ktoś zdrowy, kto nie miał kontaktu z niepełno-
sprawnymi, cechuje się negatywnym stosunkiem wobec nich, z zaznaczeniem, 
że bardziej przychylnie traktował osoby z deformacjami ciała lub mowy ani-
żeli z zaburzeniami natury intelektualnej; co więcej pozytywną postawę wyka-
zywano wobec dzieci, a nie wobec dorosłych niepełnosprawnych206. Przegląd 
badań postaw wobec osób z niepełnosprawnością umożliwia postawienia tezy, 
świadczącej o tym, że ważnymi czynnikami, które warunkują postawy wobec 
nich są:

−  Rzetelna wiedza o potrzebach, możliwościach i trudnościach osób nie-
pełnosprawnych

−  Doświadczenia i osobisty kontakt.
−  Czynniki osobowościowe osób pełnosprawnych207.
Wskazuje się więc na potrzebę pracy w tych obszarach, które pozwoliłyby 

na pozytywne ustosunkowanie się osób zdrowych w stosunku do osób z nie-
pełnosprawnościami. Mimo iż powyższe faktory wskazują na społeczne źródła 
postaw, jednak należy dopowiedzieć, że kontakt osób niepełnosprawnych z oso-
bami sprawnymi również kształtuje ich samych, podnosi ich wiedzę i świado-
mość odnośnie do warunków wzbogacenia własnych doświadczeń, perspektyw 
rozwoju i samooceny. Niezwykle istotną rolę odgrywa edukacja i wychowanie, 
lecz również uświadamianie pracodawców o możliwościach zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Z pewnością do przełamania stereotypów w tym wzglę-
205. W. Chudy, Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Pawła II [w:] Osoba niepeł-

nosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, op. cit., s. 135.
206. Por. A. Buczek, Wybrane determinanty postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, „Niepeł-

nosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, 2005, nr 19, s. 59.
207. Por. ibidem, s. 63.
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dzie, które stanowią najważniejszy czynnik hamujący ideę włączania w społe-
czeństwo208, najlepiej przyczyniłaby się wspólna, już od najmłodszych lat, edu-
kacja osób zdrowych i z dysfunkcjami. Wojciecha Chudego personalistyczne 
ujęcie tej problematyki, w której każda osoba zasługuje na szacunek od początku 
życia, nasuwa myśl, że idea integracji mogłaby przyczynić się do zniwelowania 
barier mentalnych w społeczeństwie zarówno wśród władz, jak i wśród zwy-
kłych obywateli oraz dałaby możliwość realizacji i eksplozji wartości podsta-
wowych, a tym samym odrzucenia fałszywych postaw i relacji. Nie wchodząc 
w złożoność zagadnienia edukacji włączającej, od poziomu przedszkoli, szkół 
podstawowych, aż do specjalistycznych kursów zawodowych, w różnych środo-
wiskach i okresach rozwoju życia człowieka, należy podkreślić uniwersalność 
przesłania profesora Chudego, które można sformułować w zasadę kierowania 
się godnością osobową wszystkich uczestników edukacji i rozumnymi możli-
wościami realizacji wolności ludzkiej w warunkach integralnego rozwoju wróż-
nych wymiarach wychowania, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Najważniejszym argumentem potwierdzającym możliwość 
i realność usamodzielniania się osób z różnymi deformacjami ciała lub umy-
słu wydają się być sama rzeczywistość i doświadczenia osób, które już doznały 
poczucia sprawstwa i odpowiedzialności, przydatności zawodowej i godnego 
traktowania w sprawnie zorganizowanych szkołach, warsztatach i innych miej-
scach służących realizacji idei edukacji integracyjnej209.

Zagadnienie niepełnosprawności doczekało się licznych opracowań210, 
których próbkę można odnaleźć w  powyższych rozważaniach, a  mimo to 
wciąż stanowi ono pewne wyzwanie dla badaczy, praktyków, rodziców, nauczy-
cieli i  innych specjalistów211. Dziedzina ta wraz z  rozwojem wiedzy, również 

208. Por. ibidem, s. 64.
209. Por. B. Cytowska, Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2012, s. 356.

210. Poza pracami cytowanymi, zob. np. D. Chimicz, Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną 
wobec własnej sytuacji życiowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015; 
H. Żuraw, Taka zwykła codzienność. Jakość życia niepełnosprawnych intelektualnie absolwentów zawo-
dowych szkół specjalnych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013; A. Kowalczyk, Samo-
ocena jako predyktor przystosowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością pourazową, Wyż-
sza Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, Lublin 2013; Doświadczanie choroby i niepełnosprawności, red. 
E. Zasępa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013; Z. Kazanowski, Przemiany 
pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, Lublin 2011.

211. Choć sytuacja osób niepełnosprawnych uległa dziś znaczącej poprawie w porównaniu np. z sytuacją, 
którą referował W. Chudy w 1981 r. (Por. W. Chudy, Granice bezradności. Sytuacja niepełnosprawnych 
w Polsce: opis – diagnoza – postulaty, „Znak”, 1981, nr 8), to obecnie pojawią się wciąż nowe wyzwa-
nia i nowe obszary działań, w których istnieje konieczność głębszego zrozumienia potrzeb tych osób 
i wyjścia im naprzeciw.
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tej medycznej, przynosi nowe możliwości interpretacji i  aktualizacji, choćby 
takich pól badawczych, jak stosunek osób zdrowych do niepełnosprawnych i na 
odwrót, odniesienia do własnej deformacji, perspektywy edukacyjne, wycho-
wawcze i zawodowe. Niewątpliwie prace Wojciecha Chudego przyczyniły się 
do wskazania na pewną nową orientację badawczą w kwestii niepełnospraw-
ności, lecz całościowe jej ujęcie z punku widzenia pedagogiki personalistycznej 
wymaga jeszcze podjęcia wysiłku zespołu badaczy z różnych dziedzin wiedzy 
i życia. Nawet nie uwzględniając personalizmu etycznego i chrześcijańskiego 
w odniesieniu do niepełnoprawności, można wskazać na kilka niezbadanych 
dotąd całościowo obszarów dotyczących tej tematyki w obszarze wychowania, 
według niżej wymienionych kategorii:

1.  Okresy życia człowieka i niepełnosprawność – możliwości edukacyjne 
i wychowawcze.

2.  Stosunek osób niepełnosprawnych do otoczenia (osób zdrowych i nie-
pełnosprawnych).

3.  Warunki rozwojowe w środowiskach edukacji specjalnej w zależności od 
rodzaju niepełnosprawności.

4.  Postrzeganie osób niepełnosprawnych w innych krajach (badania po-
równawcze).

5.  Wyzwania cywilizacyjne a świat osób niepełnosprawnych.
6.  Rozwój technologii i jej wpływ na jakość życia osób niepełnosprawnych.
7.  Utrata zdrowia (nabycie niepełnosprawności) u osób w różnym wieku 

i edukacja inkluzyjna.
8.  Religia w życiu osób niepełnosprawnych.
9.  Doświadczanie ciała przez osoby niepełnosprawne ruchowo.
Warto dodać, że niepełnosprawność w wymiarze trudu jest doświadcze-

niem wszystkich ludzi i w tym sensie żadna deformacja ciała lub umysłu nie 
zwalnia człowieka z jego odpowiedzialności za własne życie, ponieważ „kon-
takt z drugim człowiekiem, z Bogiem, a nawet zrozumienie samego siebie jest 
rzadkim owocem trudu i cierpliwości”212.

212. W. Chudy, Cierpliwość i poezja, op. cit., s. 315.
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2.6. Wnioski natury praktycznej

Człowiek rozwija się w  wymiarze fizycznym od początku swojego życia 
i jeśli tylko nie jest naznaczony chorobą powodującą zahamowanie jego wzro-
stu, z czasem staje się osobą dojrzałą, gotową do życia w sensie biologicznym. 
Niemniej o istocie człowieka świadczy jego rozwój w wymiarze intelektualnym, 
duchowym, kulturalnym i społecznym, i to on, wraz z rozwojem biologicznym, 
powinien stanowić dominujący przedmiot troski rodziców, wychowawców, 
nauczycieli i pedagogów. Każda osoba ludzka cechuje się pewnym atrybutami, 
jak rozumność, wolność, cielesność i godność, które przynależą do życia osobo-
wego i podlegają rozwojowi. Już samo ich istnienie stawia przed wychowankiem 
i  wychowawcą zadanie do wypełnienia: możliwie najlepiej rozwinąć wszyst-
kie atrybuty i doprowadzić do kierowania się godnością w życiu codziennym. 
Odpowiedzialność ta dotyczy wszystkich, którzy poważnie traktują nie tylko 
samorozwój, lecz zwłaszcza zajmują się działalnością wychowawczą. Wojcie-
cha Chudego personalizm etyczny i chrześcijański zauważa, że już małe dzie-
cko potrafi wykorzystywać swoje możliwości rozwojowe, czyli samodzielnie, 
zgodnie z  aktualnymi możliwościami, rozwijać się − jednym słowem: samo-
wychowywać. Jednak, aby móc rozwinąć się w  pełni, wymagana jest pomoc 
innych osób, najczęściej własnych rodziców. Prawda o wychowaniu mówi, że 
każdy wychowuje się sam, ale z pomocą drugiego człowieka. Wychowanie jest 
więc pewną formą pomocy, co prowadzi do wniosku, że bez aktywnego udziału 
pomagającego nie zachodzi. Nie może być mowy o wychowaniu w przypadku 
fizycznego lub psychicznego braku rodzica w domu. Nie ma wychowania tam, 
gdzie rodzice są bierni i nie robią nic, aby rozwijać swoje dziecko. Sytuacja ta 
dotyczy również przestrzeni szkoły i każdej placówki oświatowej.

Wojciech Chudy wyróżnia trzy wymiary bytowej struktury człowieka: 
płaszczyznę sub-ontyki, wymiar władz i sprawności oraz zdarzeniowość (kul-
turę). Wychowanie to jednocześnie ciągłość i zmiana. Ciągłość, gdyż wymiar 
sub-ontyki pozostaje niezmienny, dzięki niemu każdy człowiek zachowuje 
świadomość siebie i swoich czynów. Jest to również zmiana, ponieważ pozo-
stałe dwie płaszczyzny, poprzez czyn, do którego zalicza się również myśle-
nie i który składa się na pojęcie działania, ulegają przekształceniu. Biorąc pod 
uwagę teorię skutków przechodnich i  nieprzechodnich, należy powiedzieć, 
że ludzki czyn powoduje moralną odpowiedzialność człowieka, jego integra-
cję lub dezintegrację. Warto podkreślić, że nawet najmniejszy czyn dziecka 
pozostawia u niego moralny ślad i buduje w nim pokłady albo dobra, albo zła. 
Choć dzieje się to często niezauważalnie, dezintegracja z czasem może ujaw-
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nić się złymi ocenami w  szkole, nieprawidłowymi postawami lub drobnymi 
oszustwami. Odpowiednio wczesna interwencja i właściwe środowisko mogą 
zahamować tę „kaskadę kłamstw” (W. Chudy). Skuteczność czynu zależy od 
kilku czynników, którymi są wiedza, wolność i siła. Ukierunkowane w stronę 
dobra powodują dobre skutki, zwrócone w kierunku zła, deformują osobową 
twarz człowieka. W wychowaniu najważniejsze staje się czuwanie nad swoim 
postępowaniem wychowawcy, które choć niekiedy bagatelizowanie, ma zna-
czący wpływ na wychowanka.

Profesor Chudy uważa, że wychowanie to przede wszystkim sztuka, choć 
jest to też rodzaj nauki. Sztuka wychowania oznacza, iż nie można przewidzieć 
dokładnie, jak zastosowane metody wpłyną na wychowanka; prowadzi to do 
nieustannej refleksji nad wszystkimi czynnikami procesów wychowawczych. 
Dzięki takim procesom, jak wizualizacja, przykład poprzedników i współpra-
cowników oraz myślenie logiczne, możliwe jest przewidzenie dalekosiężnych 
skutków działań wychowawcy, lecz ponieważ osoba ludzka posiada wolną wolę, 
nie wszystkie zaplanowane cele muszą zostać spełnione. Nie oznacza to porażki 
pedagogicznej, ale uczy modelowania wychowaniem oraz uwzględniania czyn-
ników dotąd mało znaczących. Ze względu na godność osobową każde dziecko 
już jest pewnym dziełem w  rozumieniu metafizycznym, jednak w  wymiarze 
etycznym oczekuje ono na pomoc rodziców i opiekunów, a więc wciąż pozo-
staje otwarte na ich pomysłowość, wiedzę i doświadczenie.

Samowychowanie personalistyczne w  ujęciu Wojciecha Chudego prze-
ciwstawia się indywidualizmowi. Rodzice czynią błąd pozostawiając dziecko 
samemu sobie (choć w przypadku zabawy jest to niekiedy wskazane) w momen-
cie, kiedy ich potrzebuje, myśląc, że powinno rozwijać się samodzielnie. Samo-
wychowanie jest procesem przebiegającym w środowisku społecznym i choć 
jego źródłem jest pojedyncza jednostka, jego celem powinna być afirmacja god-
ności drugiego człowieka. Istnieją dwa niezbędne elementy, aby samowycho-
wanie przebiegło prawidłowo: poznanie i czyn. Wiedzę o świecie wychowanek 
powinien czerpać od najbliższych, a sprawdzianem poznania jest jego aktyw-
ność. Stworzenie dziecku i często też nastolatkowi warunków do doświadcza-
nia świata sprzyja wrodzonej ciekawości, a co ważniejsze, uczy samodzielności 
i  wprowadza w  dorosłe życie. Postawy nadopiekuńczości i  zwalnianie dzieci 
z  obowiązków szkodzi ich rozwojowi, a  tym samym szkodzi samym rodzi-
com. W perspektywie dłuższego czasu trud wychowania opłaci się zaradnością 
wychowanka, jego przewidywalnością i wiedzą. Co więcej, nie można odrywać 
poznania od działania, gdyż samo tylko poznanie naraża osobę poznającą na 
bierność i  nieudolność. Niemniej działanie bez uprzedniego poznania może 
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skutkować brakiem skuteczności, a  z  czasem zniechęceniem i  frustracją do 
otrzymanego zadania. Ważność poznania i czynu podkreślają warunki samo-
wychowania: poznanie własnej osoby, właściwości fizycznych i psychicznych, 
temperamentu, zdolności, predyspozycji i  zainteresowań. Nie może to ozna-
czać uczestnictwa dzieci w  licznych zajęciach pozaszkolnych, kosztem relacji 
z rodzicami i rówieśnikami. W dialektyce pomiędzy wymaganiami dojrzewa-
nia a nadmiernym przeciążeniem obowiązkami należy zachować zdrowy roz-
sądek i umiar, zawsze kierując się godnością osobową wszystkich uczestników 
procesu wychowania, tak w domu, w szkole, jak i poza nimi.

Wychowanie jest procesem opartym na zaufaniu, również zaufaniu roz-
ciągniętym w  czasie. Odraczanie skuteczności działania nie musi być powo-
dem, zwłaszcza u osoby w młodym wieku, rezygnacji z konkretnej działalności. 
Rodzice i wychowawcy, udzielając dziecku pewnego rodzaju kredytu zaufania 
i dostarczając mu zadań, których cel jest odległy, ale mobilizujący je do pracy, 
wzmacniają poczucie jego sprawstwa i odpowiedzialności.

Samowychowanie nie kończy się wraz z osiągnięciem dorosłości. W życiu 
dojrzałym może przybierać różne formy, od doskonalenia zawodowego, przez 
uczestnictwo w różnych formach kształcenia, działalność polityczną, społeczną 
aż po aktywność charytatywną, artystyczną, sportową i  realizację hobby lub 
pasji (edukacja nieformalna). Jednak nie każdy rodzaj zaangażowania sprzyja 
samowychowaniu. Jego celem jest rozwój osobowy, pogłębienie świadomości 
dobra i  zła, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, wykształcenie w  sobie 
dobrych nawyków czy przyzwyczajeń, odbywające się zawsze w wolnym i świa-
domym procesie. Aby urzeczywistnić ten cel niezbędna jest druga osoba oraz 
chęć pracy nad sobą. Samowychowanie, co może być paradoksem w znacze-
niu semantycznym, to wychodzenie poza siebie, poza własną strefę komfortu, 
nieustanny rozwój i  refleksja nad własnym życiem. Sprzyja temu pogłębione 
rozumienie zdolności komunikacyjnych oraz procesów poznawczych, jak per-
cepcja, myślenie i rozwiązywanie problemów, a także pamięć i uwaga. Samo-
wychowanie prowadzi do budowania opartych o prawdę głębokich relacji mię-
dzyludzkich, a w wymiarze kultury buduje cywilizację prawdy, dobra i piękna.

Celem samowychowania, a  więc i  wychowania (jest to jedność pedago-
giczna) jest potwierdzanie godności osobowej osoby wychowywanej, które 
Wojciech Chudy rozumie jako pewne zadanie, powinność osiąganą nie poprzez 
perswazję i  informowanie, ale poprzez pokazywanie, naprowadzanie na god-
ność osobową. Wzorem do naśladowania powinien być sam wychowawca, 
a pomocniczo inne osoby żywe lub postaci historyczne. Uzupełnieniem tych 
metod jest metoda zadaniowa, czyli konfrontacja wychowanka z obiektywnym 
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wyzwaniem w duchu pomocy i wsparcia. Do zasad wychowania można zali-
czyć zasadę względnej otwartości, a więc relację ograniczonego zaufania wobec 
podopiecznego; zasadę autodeterminacji i  autokreacji, czyli wskazywanie na 
osobiste cele wychowanka, jako czynniki wsparcia procesów wychowawczych; 
zasadę stymulowania zdolności, co oznacza dostarczanie narzędzi i możliwości 
rozwoju w dziedzinie kształcenia i wychowania (np. od pewnego okresu wska-
zywanie na dylematy moralne).

Zagadnienie niepełnosprawności w  wychowaniu można rozpatrywać 
z punktu widzenia danej osoby lub społeczeństwa, niemniej według profesora 
Chudego jest ono pewną całością, dzięki czemu realne staje się uwzględnienie 
wielu płaszczyzn dialogu nad tą tematyką. Wychowanie w duchu personalizmu 
etycznego i chrześcijańskiego uczy nowego spojrzenia na problematykę niepeł-
nosprawności – nie jako problem jednostki lub społeczności, ale jako dostrze-
żenie ukrytych możliwości osoby z niepełnosprawnością, jej rozwój moralny 
i poznawczy. Jest to perspektywa nadziei, bowiem jest skierowana ku przyszło-
ści, a jej pozytywny rys może znacząco wpływać nie tylko na samoocenę osób 
z deformacjami ciała lub umysłu, lecz także na postawy osób zdrowych wobec 
nich. Podejście to opiera się na podkreślaniu ludzkiego czynu, jego mocy 
budzenia poczucia sprawczości, odpowiedzialności i sensu życia, jak również 
na wydobywaniu godności osobowej osób niepełnosprawnych. Nie jest to 
omijanie widocznych ułomności, ale skupianie się na potencjale rozwojowym, 
który poprzez ciężką pracę i trud samowychowania może wpływać na podnie-
sienie poziomu satysfakcji z życia. Niepełnosprawni są obecni w społeczeństwie 
polskim dzięki postępowi w  różnych dziedzinach wiedzy i  technologii. Nie-
mniej w niektórych sytuacjach wciąż panują stereotypy, których źródłem jest 
najczęściej niewiedza. Rozwój techniki w dzisiejszych czasach oraz moda na 
łatwiznę, kult młodości i doskonałego wizerunku skutecznie zakrywają tema-
tykę niepełnosprawnych i  odsuwają problematykę trudu oraz wysiłku, który 
w życiu okazuje się niezbędny. Dlatego zadaniem dla wszystkich, a szczególnie 
dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli jest ukazywanie postaw niepełno-
sprawnych, ich walki z codziennością, braku skuteczności i niepowodzeń, nie 
po to, aby ich deprecjonować, lecz aby wskazywać na podstawową prawdę bytu 
ludzkiego – prawdę o jego kruchości i niekonieczności. W tym sensie niepeł-
nosprawność niesie rzeczywisty obraz egzystencji i uwalnia od drugorzędnych 
i mało znaczących artefaktów mody, pieniądza czy urody. Zbliżanie do siebie 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz włączanie ich do społeczeństwa jest 
wysiłkiem dla kolejnych pokoleń. Należy pamiętać, że ważne są nie tylko duże 
gesty i ogromne inwestycje, lecz także drobne aspekty codzienności, rozwijanie 
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własnej wiedzy i wrażliwości oraz budowanie doświadczenia życia z niepełno-
sprawnymi. Skuteczne może być odwrócenie ról: wszak to często nie ci, którzy 
nie widzą, są na wózkach inwalidzkich lub mają wyraźny defekt umysłu, lecz 
zdrowi i w pełni sił potrzebują wsparcia – właśnie od niepełnosprawnych.





3.1. Wychowanie osoby do świata wartości a świat wartości

Wartości, które Wojciech Chudy najbardziej eksponuje w swoich pracach 
to prawda, godność i dobro. Szczególnie traktuje prawdę i jej rolę w życiu jed-
nostkowym i  społecznym1. Życie prawdziwe warunkuje jego zdaniem życie 
godne i dobre. Poza tym jako kontynuator klasycznie rozumianej koncepcji 
człowieka, a jednocześnie spadkobierca personalizmu etycznego Karola Woj-
tyły i Tadeusza Stycznia, przyjmuje określoną postawę w stosunku do świata 
wartości. To, czy Wojciech Chudy opowiada się za tradycyjnie pojmowanymi 
wartościami, np. prawdą i  dobrem czy za ich rozumieniem personalistycz-
nym jest ważne dla jego syntezy koncepcji wychowania. Na podstawie treści 
w poprzednich rozdziałach można sformułować wniosek, iż profesor Chudy 
rozumie wartości tak, jak np. Karol Wojtyła: wartości trzeba doświadczyć, aby 
móc je realizować. Chociaż, przynajmniej na początku swojej drogi nauko-
wej, opowiadał się za tomizmem w wersji wypracowanej przez Mieczysława 
Krąpca.

Prawda przedstawia wartość i sama jest wartością. Stwierdzenie, że prawda 
jest wartością nie było w nowożytnej nauce ugruntowane w tradycji. W słow-
niku języka polskiego zapisano, że wartość to cecha tego, co jest dobre pod 
jakimś względem, którą przypisuje się rzeczom z  powodów utylitarnych lub 
emocjonalnych, czyli możliwości wywołania pozytywnych uczuć. Z  tego 
względu cecha ta spełnia określoną funkcję, czyli zaspokaja określone potrzeby. 
Wartość utożsamia się również z  posiadaniem zalet moralnych lub społecz-

1. Zob.: W. Chudy: Filozofia wychowania do prawdy, op. cit.; Prawda człowieka i prawda o człowieku, 
op. cit.; Prawda w zawodzie naukowca i pola jej najczęstszej zdrady [w:] Oblicza prawdy. Materiały 
z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, 22 stycznia 2005, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 2006; Problem prawdy w dziele sztuki, op. cit.; 
Sztuka a problem jej prawdomówności a kłamstwa, op. cit.; Miejsce prawdy w systemie wartości, op. cit.

3. Wychowanie osoby w aspekcie przedmiotowo-relacyjnym
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nych. W końcu, wartość to dobre cechy, będące wzorem postępowania2. Jest to 
też ważność, znaczenie3.

Pojęcie wartość przypisuje się zatem ludziom oraz rzeczom martwym 
i  mogą być one wzorem do naśladowania. Nie istnieją one same dla siebie, 
lecz spełniają określoną rolę, są do wykorzystania. W  tym rozumieniu war-
tość znajduje się w danej cesze, nie w osobie, ponieważ jest ona celem samym 
dla siebie. W drugim rozumieniu wartość to posiadanie pewnych zalet. Jeśli 
osobę, ex definitione, uznać za posiadającą pewne dobre cechy, czyli zalety, to 
automatycznie osoba staje się wartością. Tak jak w pierwszym przypadku, jeśli 
wziąć pod uwagę terminologię Dietricha von Hildebranda, wyróżniającego 
rzeczy „subiektywnie ważne” i rzeczy „ważne same w sobie”4, to w powyższym 
przykładzie osoba już z racji bycia osobą jest wartościowa, bo jest bytem „waż-
nym sam w sobie”, a nie dzięki nadaniu lub posiadaniu pewnych cech, które są 
subiektywnie ważne. Widoczne jest tutaj odwołanie do klasycznej, przedmio-
towej filozofii, traktującej każdy byt jako dobry, ponieważ w tej filozofii zamiast 
słowem „wartość” posługiwano się terminem „dobro”5. Można zatem wyróżnić 
jedną tradycję wartości – realistyczną (filozofia bytu) i drugą, którą jest nurt 
pokantowski, czyli filozofię aksjologiczną.

Filozofię aksjologiczną jako teorię wartości stworzono w  nurtach, które 
nawiązują do dzieł Immanuela Kanta, czyli w pragmatyzmie, fenomenologii, 
hermeneutyce i egzystencjalizmie; zdaniem Mieczysława Krąpca taka filozofia, 
która jest obarczona subiektywizmem poznawczym, prowadzi do utraty obiek-
tywizmu w poznaniu, której miarą jest treść bytu istniejącego realnie6. Zatem 
opowiadający się za subiektywizmem traktują wartości jako cechę nadaną 
przedmiotowi przez podmiot, z kolei zwolennicy obiektywizmu ujmują warto-
ści jako cechę przynależną przedmiotowi (rzeczy, osobie, działaniu, zjawisku) 
niezależnie od subiektywnej oceny podmiotu (jednostki, zbiorowości)7.

Istnieje wreszcie „trzecia droga” (pośrednia) rozumienia wartości, która 
jest kombinacją wcześniejszych ujęć. Mówi się o pewnej obiektywnej stronie 
wartości z  powodu zawierania w  sobie potencjalnych właściwości obiektu8, 
które wymagają aktualizacji. Precyzyjniej tę prawdę wyraża Wincenty Okoń, 
mówiąc, że wartości zależą w równym stopniu od samego człowieka (a więc od 
2. Por. L. Drabik, E. Sobol, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, red. S. Dubisz, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 353−354.
3. Por. Słownik współczesnego języka polskiego, t. V, red. B. Dunaj, SMS, Kraków, 2003, s. 164.
4. B. Hiszpańska, op. cit., s. 31.
5. Ibidem, s. 31.
6. Por. M.A. Krąpiec, Wartość [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Polskie 

Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 704−707.
7. J. Gajda, Wartości w wychowaniu [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, op. cit., s. 39.
8. Por. ibidem, s. 39.
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tego, że istnieje) oraz od pewnych cech przedmiotu, które mogą być wartoś-
ciowe, ponieważ zostały twórczo przetworzone przez człowieka9. To prowadzi 
do tezy, że wartościowanie jest zależne nie tylko od konkretnej osoby, lecz rów-
nież od kultury i społeczeństwa.

Z kolei Wojciech Chudy traktuje wartość jako coś, co jest cenne i coś, co 
zaspokaja potrzeby. Jednak wartości, w tym prawda, muszą być zrealizowane 
na drodze doświadczenia, w  zgodności z  poznaniem. Profesor opowiada się 
za realistyczną wizją świata, a więc i wartości, ale uznaje również jednostkowe 
doświadczenie każdej osoby: „człowiek rozpoznaje wartość i  wybiera ją”10. 
Takie stanowisko sytuuje jego myśli dotyczące wartości w nurcie pośrednim. 
Wartość jest czymś cennym samym w sobie, lecz wymaga ona również aktu-
alizacji. Prawda, która jest czymś pożądanym z powodu tego, że jest prawdą, 
wymaga jednak dopełnienia i urzeczywistnienia w świecie osobowym. W myśli 
Wojciecha Chudego nie istnieje zatem problem opozycyjnego ujęcia kwestii 
tomizm versus filozofia wartości, jak np. u Jarosława Horowskiego11, gdyż per-
sonalizm lubelskiego profesora łączy obie te tradycje12.

Poza tym filozof zajmuje się prawdą w jej szerokim i wąskim znaczeniu − 
w podwójnym sensie. Najpierw jako prawdą absolutną, wartością najwyższą, 
która dotyczy wszystkich ludzi. Następnie jako prawdą indywidualną, kon-
kretną dla każdego człowieka, realizowaną w najbardziej osobistym doświad-
czeniu. Oba rodzaje prawdy, jak awers i  rewers jednej monety, mogą jednak 
ulec zepsuciu, toteż Wojciech Chudy uważa, że prawda jest delikatna i podatna 
na absolutyzację i  redukcję. Dlatego obok ukierunkowania życia na prawdę 
twierdzi, że prawdy trzeba bronić. Należy bronić się przed kłamstwem, aby nie 
dawać prymarnego miejsca wartościom drugorzędnym i  utylitarnym. Poza 
stroną formalną prawdy, rozważa także jej istotę w odniesieniu do przedmiotu: 
prawdę w  kontekście wychowania, w  sztuce, dyplomacji czy w  literaturze. 
Ponadto ważną rolę odgrywa wychowanie do dobra, szczególnie kontynuacja 
tradycji, którą przejmuje od Mieczysława Krąpca. Wojciech Chudy uważa, że 
w wychowaniu chodzi o to, aby „dobrze żyć i dobrze się mieć”13. Wychowanie 
do dobra oznacza, że człowiek ma odkryć i zrealizować w swoim życiu dobro 

9. Por. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 432.
10. W. Chudy, Wartości i świat ludzki [w:] Wartości dla życia, red. K. Popielski, Wydawnictwo KUL, Lub-

lin 2008, s. 19.
11. Por. J. Horowski, Pedagogika tomistyczna a pedagogika wartości, „Pedagogia Christiana”, 2008, nr 1.
12. W interesujący sposób ujmuje to zagadnienie Benedykt XVI: „Nie możemy wprawdzie powiedzieć: 

«Mam prawdę», ale to ona bierze nas w posiadanie, ona nas dotyka, a my próbujemy poddać się jej 
przewodnictwu. (…). Z prawdą można współpracować, ponieważ jest «osobą». Można też zagłębiać 
się w prawdę i próbować zapewnić jej skuteczność oddziaływania”. P. Seewald, Benedykt XVI, Ostatnie 
rozmowy, tłum. J. Jurczyński, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2016, s. 280.

13. Wykład W. Chudego (w archiwum autora).
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godziwe. Jest to równoznaczne z podjęciem trudu samowychowania, bowiem 
człowiek zawsze wchodzi w dialog z różnymi wartościami. Ostatnim, lecz nie 
najmniej ważnym tematem, pozostaje wychowanie osoby do spotkania z trans-
cendencją. Profesor Chudy buduje pedagogikę, którą można zawrzeć w jednej 
z głównych cech jego antropologii pedagogicznej: nadziei. Ostatecznie wycho-
wanie do spotkania z  transcendencją jest wychowaniem do gotowości bycia 
otwartym na nowy wymiar życia.

Wychowanie do wartości, to wychowanie do zdolności przekazywania 
ich innym osobom. Złożoność tego zagadnienia warunkuje strukturę roz-
działu: od wychowania do prawdy przez wychowanie do dobra aż do spotkania 
z transcendencją.

3.1.1. Wychowanie osoby do prawdy a prawda

„Prawda jest człowiekowi potrzebna do życia”14 – sformułowaniem Woj-
ciecha Chudego można określić jego stosunek do prawdy. Prawdą trzeba żyć, 
aby, w sensie moralnym, nie umrzeć. Śmierć moralna staje się groźniejsza od 
śmierci kończącej ludzkiej życie, ponieważ odpowiedzialność za prawdę towa-
rzyszy człowiekowi nieustannie. Wobec wielości prawd i  ich definicji trzeba 
zadać pytanie fundamentalne: co jest prawdą w ujęciu filozofa lub jak definiuje 
on prawdę? W swojej charakterystyce prawdy wyróżnia cztery jej koncepcje: 
„klasyczną, koherencyjną, pragmatyczną i  socjologiczną”15. Nie definiując 
prawdy klasycznej, opisuje ją następująco: „Różne są wersje najbardziej pod-
stawowego i prostego sformułowania prawdy, lecz we wszystkich chodzi o to 
samo: o dopasowanie intelektu do rzeczy. Intelekt musi dorównać rzeczywisto-
ści, odczytać ją, ująć taką, jaką jest. Aktywny umysł nie konstruuje rzeczywisto-
ści, ale ją konstatuje. Prawda to zgodność”16.

Zdaniem tego filozofa prawdziwość cechuje sąd a nie pojęcie. Prawda ist-
nieje pomiędzy światem realnym a myślą i nie redukuje się do rzeczywistości 
lub myślenia. W końcu, według Wojciecha Chudego, w jednym zdaniu prawda 
jest możliwa do poznania tylko w  pewnym zakresie. Każdy człowiek mówi 
zwykle tylko część prawdy, a nie jej całość. „Prawda jest więc aspektywna”17.

Prawda koherencyjna polega na spójności logicznej i przydaje się w naukach 
przyrodniczych. Natomiast, jak twierdzi Wojciech Chudy, nie przydaje się 
w  świecie osób, ponieważ wprowadza relatywizm. Prawda pragmatyczna to 
inaczej prawda użyteczności. Kryterium, które stosują zwolennicy tej koncep-

14. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1, op. cit., s. 50.
15. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 22.
16. Ibidem, s. 23.
17. Ibidem, s. 23−24.
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cji prawdy jest praktyka. Tak naprawdę koncepcja ta nie tłumaczy rozumie-
nia prawdy, lecz jej zastosowanie. Natomiast prawda socjologiczna oznacza, 
że prawdą jest to, co większość uznaje za prawdę. Profesor Chudy widzi wiele 
kosztów realizacji takiej prawdy: relatywizm społeczny, historyczny, dramat 
demokracji, fałszowanie sztuki18.

Dla Wojciecha Chudego najważniejszą jest prawda klasyczna, uważa, że: 
„tylko w  niej o  wartości poznania rozstrzyga intelekt jednostkowej osoby. 
Tylko w  tej koncepcji gwarantem obiektywności prawdy jest zgodność 
z rzeczywistością”19. Prawdą, którą człowiek musi się kierować, aby nie zgubić 
się w  świecie wyobraźni lub uczuć jest prawda oparta o  poznanie. Nie cho-
dzi tu tylko i wyłącznie o zgodność poznania naocznego ze światem realnym. 
Chodzi nie tylko o poznanie zmysłowe lub zmysłowo-intelektualne, ale rów-
nież o poznanie przez doświadczenie. W szczególny sposób opowiada się on 
za poznaniem jednostkowym. Udzielona rada, informacja zwrotna lub przekaz 
medialny są o tyle wartościowe, o ile przyczyniają się do potwierdzenia prawdy, 
stwierdzonej osobiście przez poznającego. Ma to duże znaczenie w wychowa-
niu, gdzie choćby aspektowość prawdy nie pozwala na jej natychmiastową afir-
mację, ale każe dopowiadać inne aspekty w dialogu.

Tak rozumiane koncepcje prawdy, z prymatem prawdy klasycznej na czele, 
można nazwać rozumieniem prawdy od strony pozytywnej. Jednak w dorobku 
profesora Chudego ważną rolę odgrywa odczytanie prawdy w kontekście jej 
negacji. Z  logicznego punktu widzenia przeciwieństwem prawdy jest fałsz. 
Natomiast kłamstwo jest przeciwieństwem prawdomówności i zasadza się na 
sprzeczności myślenia i mowy20. Nie każde jednak fałszowanie świata jest kłam-
stwem, gdyż można powiedzieć nieprawdę w dobrej intencji. Dlatego kłamstwo 
jest zawsze intencjonalne i świadome21. Pomimo to filozof do podstawowych 
form kłamstwa zalicza półprawdę, omyłkę (która jest często „rozsadnikiem 
kłamstwa”) oraz przemilczenie22. Prawdą w tych przypadkach można nazwać 
stwierdzenie nieprawdy: ktoś widzi, że się pomylił i  tym samym stwierdza 
18. Por. ibidem, s. 24−27.
19. Ibidem, s. 27.
20. Por. ibidem, s. 54. W indeksie rzeczowym Filozofii kłamstwa W. Chudy wymienia następujące dzie-

dziny, typy i przejawy kłamstw: „agresywne, aktywne (czynne), bezinteresowne, bierne, dopuszczalne 
(sprawiedliwe, obronne), epistemiczne (poznawcze), erotyczne, historyczne, jednostkowe (indy-
widualne), konwencjonalne, metafizyczne, nieświadome, odruchowe, ontologiczne, permanentne, 
«piękne», poetyckie, polityczne, przyrodnicze, publiczne, społeczne, szkodliwe (niegodziwe, złośliwe), 
użyteczne, zbiorowe, żartobliwe”. Ibidem, s. 549−550. Porównując liczbę rodzajów kłamstw do czterech 
koncepcji prawdy wydaje się, że kłamstwo jest mocniej reprezentowane niż prawda. Jednak w opozycji 
do rodzajów kłamstwa można wyróżnić również taką samą ilość prawd (a raczej prawdomówności). 
Zestawienie to nie jest więc pesymistyczne.

21. Por. ibidem, s. 63.
22. Por. ibidem, s. 63−64.
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prawdę. Ktoś, kto zauważa przemilczenie drugiej osoby również widzi prawdę: 
ta osoba milczy. Konstatacja prowadząca do sądu, iż coś prawdą nie jest, to 
istotny komponent ludzkiego myślenia. Wychowanie bez zauważania własnych 
błędów byłoby okłamywaniem samego siebie.

Z  powyższych tez wypływa uzasadnienie wychowania do prawdy. Czło-
wiek jako byt przygodny nie posiada pełni prawdy, choć jest mu ona potrzebna 
do życia. Człowiek potrzebuje prawdy, aby realizować swoje człowieczeństwo, 
zaczynając od elementarnych potrzeb, a  kończąc na osobowym spełnieniu 
w miłości. Konieczność wychowania do prawdy jest ukazywana przede wszyst-
kim poprzez etyczny charakter postępowania osoby ludzkiej. Wychowanie do 
prawdy to naprowadzanie na nią, odkrywanie jej różnych aspektów. Odkrycie 
prawdy rozumianej jako zgodność myśli z rzeczywistością pozwala na potwier-
dzenie osobowej tożsamości człowieka, utwierdza go w cechujących się reali-
zmem środkach, prowadzących do transcendencji wertykalnej i horyzontalnej 
oraz uczy szacunku dla siebie i  innych. W ostateczności zdobywanie prawdy 
prowadzi do pokojowej współegzystencji członków grup i społeczności. Każ-
dorazowe pomijanie prawdy jako celu wychowania skutkuje zaistnieniem 
indywidualnego i społecznego kłamstwa.

Filozoficzna refleksja nad kondycją współczesnego człowieka oraz nad 
prawdą w  historii i  obecnie umożliwia Wojciechowi Chudemu sformułowa-
nie pytania, jak wychować do prawdy? Inaczej mówiąc, co trzeba zrobić, jakie 
podjąć działania i jakich nie podejmować, aby wychowanek potrafił kierować 
się prawdą w  swoim życiu, jako wartością najwyższą? W  ujęciu Wojciecha 
Chudego wychowanie do prawdy przybiera dwie postaci: negatywną, która 
polega na wykryciu kłamstwa oraz pozytywną, której istotą jest przekonanie 
do cenienia tej wartości23. Wychowawca ma nie tylko unaoczniać, uwrażliwiać 
na prawdę, ale ma również wskazywać obszary kłamstwa, wykrywać je, poka-
zywać kłamstwo w  życiu indywidualnym i  społecznym. Jest to więc dążenie 
nie tylko do osobistego życia w prawdzie, ale też do życia w kulturze opartej 
na prawdzie, kulturze, która niejednokrotnie była świadkiem rozwoju kłam-
stwa i fałszu. Lubelski filozof przypomina, że wiele kłamstw w dziejach nigdy 
nie zostało wykrytych24, a  tym samym przyczyniło się do budowania zakła-
manej historii i w konsekwencji do życia w kulturze obarczonej kłamstwem. 
Jeśli prawda jest jak powietrze, to kłamstwo w tym przypadku powoduje jego 
zanieczyszczenie, nie pozwalając na swobodne oddychanie. Wydaje się jednak, 
że niemożliwe jest życie w zupełnie przejrzystym moralnie społeczeństwie, bez 
udziału choćby krzty kłamstwa w dziedzinie życia społecznego. Mimo iż wciąż 
23. Por. W. Chudy, Filozofia wychowania do prawdy, op. cit., s. 5.
24. Por. ibidem, s. 6.
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dochodzi do odkłamywania historii, nie można mieć pewności o prawdziwości 
intencji ludzi, którzy ją fałszowali. Dlatego powrót do prymatu prawdy w życiu 
społecznym może dokonać się jedynie na drodze wykrycia kłamstw i rehabili-
tacji ich ofiar.

W obliczu zakłamania społecznego można jednak zadać pytanie bardziej 
fundamentalne: gdzie jest prawda, a  gdzie kłamstwo? Żeby bowiem wykryć 
kłamstwo, trzeba wiedzieć czym ono jest. Tymczasem obecnie dochodzi do 
pomieszania pojęć lub przynajmniej do eufemistycznego traktowania kłam-
stwa, przede wszystkim w wyjątkowo skomplikowanych relacjach, jak polityka, 
media czy administracja lub sądownictwo25. Paradoksalnie „społeczeństwo, 
którego byt określa przemożna potrzeba prawdy i komunikacji, samo z siebie 
generuje skłonność do kłamstwa”26. Nadmierne dążenie do prawdy w społe-
czeństwie może więc zrodzić sytuację obarczoną kłamstwem. Im dalej zaś od 
źródła nadawcy, tym przekaz nabiera innego znaczenia, np. w przypadku plotki. 
Dlatego tak istotny staje się postulat zatrzymania kłamstwa już na samym 
początku. Naganna jest taka postawa wychowawcy, który toleruje choćby małe 
kłamstwo wychowanka, bowiem zgodnie z zasadą „stopy w drzwiach” przero-
dzi się ono w coś poważniejszego i szkodzącego jego rozwojowi. Rodzi to pyta-
nie o dobór środków adekwatnych do wieku i dojrzałości wychowanka, które 
mają, mówiąc językiem Wojciecha Chudego, zahamować „kaskadę kłamstwa”. 
Samo informowanie może być niewystarczające, dlatego istotny jest przykład 
wychowawcy, ogólnie mówiąc przykład „z góry”, czyli od instytucji, państwa, 
urzędu itp. Skuteczność realizacji negatywnej formy wychowania do prawdy 
jest uzależniona od internalizacji postaw służących prawdzie i  sile odrzuce-
nia zła, które niesie kłamstwo. O sile tej pisze Janina Kostkiewicz w kontek-
ście pedagogiki Friedricha Wilhelma Foerstera: „Właściwy charakter polega 
na stałości woli, która przejawia się w ciągłym dostosowywaniu postępowania 
do obranych zasad”27. Wydaje się, że tylko w  ten sposób można nieustannie 
naprawiać swoje błędy w dziedzinie moralnej i wciąż powracać do wierności 
prawdzie.

Nie tylko jednak samo wykrycie kłamstwa prowadzi do jego negacji, gdyż 
istotną rolę odgrywa również przebaczenie. Wojciech Chudy uważa, że „kłam-
25. Już w szkole uczniowie mają problem z odróżnieniem prawdy od kłamstwa. Zob.: K. Kobierski, B. Śli-

werski, Rzecz o edukacyjnym kłamstwie [w:] www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_02_
sliwerski_kobierski_23_36.pdf, dostęp 15.02.2017 r., s. 35.

26. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1, op. cit., s. 6.
27. J. Kostkiewicz, Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki Fryderyka Wil-

helma Foerstera, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 171. Jednak, jak twierdzi J. Kostkie-
wicz, celem wychowania u Foerstera nie jest silny charakter, ale „wewnętrzne przetworzenie człowieka, 
integracja jego osobowości, wyrażająca się także w «skupieniu duchowości przeciwko kaprysom, 
popędom, instynktom»”. Ibidem, s. 180.
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stwo, będące ciężarem i rodzajem choroby, jaka dręczy osoby, które łączy rela-
cja winy, demaskacji i kary, domaga się unicestwienia, wytarcia i wymazania 
z pola tej relacji”28. Przebaczenie wychowankowi i vice versa nie może jednak 
odbywać się bez skruchy, która jest weryfikatorem prawdziwości demaskacji 
kłamstwa. Istnienie konieczności przebaczenia wynika z  inklinacji człowieka 
do życia w  prawdzie, jednakże samo wykrycie kłamstwa nie musi pociągać 
za sobą zupełnego wymazania winy z pola świadomości i z własnego sumie-
nia. Wciąż należy pamiętać, że swoją osobą człowiek wkracza w relacje spo-
łeczne, dlatego ich jakość wpływa na jednostkę. Bez przebaczenia sobie i bez 
otrzymania przebaczenia od drugiej osoby niemożliwe staje się życie i powrót 
do momentu sprzed zajścia sytuacji kłamstwa. Należy w tym miejscu jednak 
dodać istotną uwagę, że przebaczenie jest zawsze jakimś procesem, a  więc 
trwa w czasie. Stąd należałoby chyba mocniej podkreślić proces dojrzewania 
do przebaczenia w kontekście całożyciowego rozwoju człowieka. Wychowanie 
do prawdy, które polega na przekroczeniu kryzysu kłamstwa, powinno brać 
pod uwagę czas, jako istotny warunek samowychowania. Tak wychowawca, jak 
i wychowanek muszą wiedzieć, że ostateczne pojednanie może nadejść dopiero 
wtedy, kiedy obaj będą gotowi do przyjęcia przebaczenia. Dojrzewanie do tego 
momentu kształci nie tylko ich cierpliwość, lecz również ich wzajemne relacje. 
Choć powrót do prawdy przywraca stan sprzed okłamania, to osoby zaangażo-
wane w tę sytuację nie są już takimi samymi, jak przedtem. Dlatego interesujące 
z punktu widzenia pedagogiki i psychologii może być przeanalizowanie kształ-
towania się tożsamości kłamcy i okłamywanego, którzy dochodzą do prawdy. 
Natomiast stan finalny, jak twierdzi Wojciech Chudy, może przynieść pewien 
uszczerbek wczorajszego już kłamcy29. Na poziomie relacji wychowawca–
wychowanek taka sytuacja może zostać z  pewnością szybciej zażegnana niż 
w przypadku osoby na wysokim stanowisku, która może to stanowisko utra-
cić, nawet jeśli proces przebaczenia win już się dopełnił. Co więcej, dla osób 
o wysokim poczuciu prawdy proces wykrycia kłamstwa może być już wystar-
czającym czynnikiem samowychowawczym, natomiast o  niskim poziomie 
internalizacji najwyższej wartości, niekoniecznie. Tutaj właśnie leży problem 
właściwego stosowania środków zaradczych (otwartość, dialog), które miałyby 
zaprzeczyć kłamstwu w fazie przebaczenia i zadośćuczynienia. Przy tym należy 
pamiętać, że jego realizacja nie może uderzać w godność sprawcy czynu.

Obok negatywnego wymiaru wychowania do prawdy (należy położyć kres 
kłamstwu) istnieje jego ważniejszy, pozytywny wymiar, który posiada dwa obli-
cza. Pierwsze sprowadza się do zadawania pytań, drugie jest oparte na twierdze-
28. W. Chudy, Filozofia wychowania do prawdy, op. cit., s. 6−7.
29. Por. ibidem, s. 8.
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niach, jako owoc dialogu pomiędzy wychowankiem a wychowawcą30. Niemniej 
stawianie nadmiernej liczby pytań przez wychowawcę może odzwierciedlać 
jego sceptycyzm. Może być wyrazem braku zaufania do samego siebie, ściślej 
mówiąc, do swojego poznania. W  sytuacji, gdy wychowawca wyraża wątpli-
wości w  sprawie tak ważnej, jak poszukiwanie prawdy, istotną rolę odgrywa 
jego postawa taktu31. Zbyt wielka liczba pytań, które stawia wychowawca w sto-
sunku do swojej wiedzy może przynieść dwa skrajne rezultaty. Z jednej strony 
wychowawca, jeśli nieustannie wyraża wątpliwości, które w kontekście relacji 
wychowawczej stają się wątpliwościami samego wychowanka, może doprowa-
dzić do podważenia swojego autorytetu. Jeśli do tego dochodzi brak odpowie-
dzi na te pytania, można mniemać o zagrożeniu pojawienia się poczucia zagu-
bienia, a w konsekwencji postawy fatalizmu wychowawcy. Z drugiej zaś strony, 
w sytuacji wzajemnego zrozumienia i w poczuciu odpowiedzialności wzajem-
nej, wychowanek może zbudować w sobie inny obraz wychowawcy, który nie 
potrafi znaleźć odpowiedzi na stawiane pytania. Jeśli jest wystarczająco dojrzały, 
jest zdolny do przyjęcia nawet takiej postawy swojego wychowawcy i gotowy 
do odnalezienia tychże odpowiedzi samodzielnie. Niezależnie jednak od skut-
ków tej sytuacji, która naraża się na relatywizm, niezwykle ważną rolę odgrywa 
dopasowanie liczby i jakości pytań do wiedzy i dojrzałości wychowanka. Może 
to być przysłowiowe balansowanie nad przepaścią, dlatego wychowawca powi-
nien wykazać się tutaj niemałą kreatywnością i zapobiegliwością. Roztropność 
w tym znaczeniu może oznaczać, między innymi umiejętność przewidywania 
i  planowania, a  także zdolność do kierowania się zdrowym rozsądkiem lub 
znajomość życia32. Wychowanie do prawdy w tym aspekcie powinno jednakże 
zawsze być ukierunkowane na cel, jakim jest godność osobowa wychowanka.

Obok stawiania pytań, pozytywny wymiar wychowania do prawdy oznacza 
również formułowanie twierdzeń na wspólnym dla wychowanka i wychowawcy 
polu racjonalności. Wobec dialogowego charakteru wychowania, dochodzenie 
do twierdzeń natury ogólnoludzkiej będzie wynikało z wzajemnego spotkania. 
Niemniej nawet takie podejście może grozić przeintelektualizowaniem sytu-
acji wychowawczej i  jej apodyktycznością. Podobnie jak w  postawie wątpie-
nia, tak i tutaj należy ostrożnie posługiwać się tą bronią, jaką jest twierdzenie 
o czymś lub czegoś. W tym zakresie życiowa mądrość wychowawcy musi iść 
w parze z jego wiedzą i umiejętnością argumentowania, gdyż już małe dzieci 
oczekują wyjaśniania stawianych tez. Wychowawca, który potrafi uzasadnić 
30. Por. ibidem, s. 10.
31. Według J. Michalskiego „takt zawiera poczucie umiaru”, który zakłada pewną ostrożność w działaniu, 

a więc i w mówieniu. Por. J. Michalski, Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela, Wydawnictwo Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013, s. 39.

32. Por. J. Nagórny, Wychowanie do wartości, red. K. Jeżyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 120.
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swoje zdanie może wzbudzać szacunek i tym samym budować swoją pozycję. 
Jednak wciąż powinien pamiętać o  dobru swojego wychowanka i  zachować 
umiar w głoszeniu prawdy. Wojciech Chudy podkreśla, że prawda ma swoje 
ograniczenia i nie jest podatna na skrajne interpretacje. Ten pozytywny wyraz 
wychowania do prawdy, jak twierdzi, zawiera się w tradycji filozofii mądrościo-
wej33. Jednak współcześnie zauważa się odejście od takiego modelu wychowa-
nia, co potwierdzają takie nurty, jak antypedagogika i pedagogika postmoder-
nistyczna. W  sytuacji narastającego relatywizmu, każde twierdzenie staje się 
obarczone zbyt dużym zaufaniem, co w ostateczności prowadzi do jego odrzu-
cenia i zastąpienia go fałszywym obrazem rzeczywistości. Dlatego tak istotną 
rolę w  filozofii profesora Chudego pełni realistyczne podejście do człowieka 
i do świata, które jednak nie ciąży na personalistycznej relacji międzyludzkiej.

Jak zauważa Wojciech Chudy, obie postawy, czyli postawa wątpiąca 
i  postawa twierdzenia czegoś są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia 
ich realizacji. Dążenie jedynie do tej strony obrony prawdy, która grozi popad-
nięciem w sceptycyzm i fatalizm, jak i budowanie relacji wyłącznie na twierdze-
niach, co grozi dogmatyzowaniem, przeradza się w kłamstwo sytuacji wycho-
wawczej. Remedium na takie ryzyko ma być pewna synteza obu perspektyw34. 
W szerszym kontekście taka postawa umożliwia realizację wartości i wychowa-
nie do nich, jednak wymaga ona od wychowawcy dużego poczucia rzeczywi-
stości, przenikliwości i stanowczości. Poczucie rzeczywistości chroni pedagoga 
przed powierzchownym, a więc niewłaściwym stosunkiem do samego siebie, 
a zarazem do innych osób. Przenikliwość pozwala na realizację długotrwałych 
projektów, a  stanowczość rozwija poczucie sprawstwa i  zapobiega postawie 
fatalizmu. Realizacja postawy łączenia obu perspektyw pozytywnego wycho-
wania do prawdy nie jest jednak łatwa. Wychowawca, z  jednej strony powi-
nien posiadać rzetelną wiedzę na temat tego, co wie. Inaczej mówiąc, musi wie-
dzieć, co tak naprawdę potrafi nazwać, a co więcej, znaczenie, które przypisuje 
danemu bytowi powinno zgadzać się z jego (bytu) prawdziwym powołaniem. 
Realny sąd o rzeczywistości swojej wiedzy umożliwia wychowawcy przyzna-
nie się do błędu. Powinien on też posiadać zdrowe poczucie własnej wartości, 
nabudowane na godności osobowej. Dlatego też pedagog może i powinien bro-
nić swojej osoby i osoby wychowanka przed różnymi pseudoprawdami, które 
godzą w jego prawdziwe dobro. Taka postawa zaś prowadzi do formułowania 
rzetelnych twierdzeń, opartych na prawdzie i przyczynia się do afirmacji god-
ności swojej i  podopiecznego. Na kształcie relacji wychowawczej, która jest 
postawą poszukiwania prawdy, znaczące piętno odciska też konkretna sytuacja 
33. Por. W. Chudy, Filozofia wychowania do prawdy, op. cit., s. 10.
34. Por. ibidem, s. 11.
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wychowawcza. Należy również brać pod uwagę całą emocjonalność i psychikę 
człowieka, jego doświadczenia i zadania, przed którymi stoi. W odniesieniu do 
wychowawcy budowanie prawdy w sobie będzie oznaczało integrację wszyst-
kich dynamizmów i ukierunkowanie ich na dobro wychowanka. W odniesieniu 
zaś do wychowanka będzie rozumiane jako odkrywanie prawd, ich interiory-
zację i kształtowanie zdolności do kierowania się odkrytą wartością. Duże zna-
czenie wychowawcze, które prowadzi do prawdy realizuje się zawsze w danym 
miejscu i czasie, co również powinno być brane pod uwagę w projektowaniu 
działań pedagogicznych: dydaktycznych i wychowawczych.

Wojciecha Chudego filozofia wychowania do prawdy oparta na dwóch 
wymiarach: negatywnym i pozytywnym i stanowi pewien wzór, matrycę, która 
można przyłożyć do jednej z wielu form działalności człowieka. Profesor roz-
wija filozoficzny kontekst wychowania do prawdy w  odniesieniu do świata 
nauki, sztuki i polityki, w każdej z nich widząc możliwość dążenia do wierności 
prawdzie. Jego dorobek w tej materii może znacznie przyczynić się do budowy 
etyki dla nauczycieli, artystów i polityków. Każda z  tych szczegółowych etyk 
posiada swoje dwa oblicza. Pierwsze związane jest z  personalistyczną wizją 
człowieka i  świata i  opiera się na prawdzie o  godności człowieka, dążącego 
do realizacji dobra zarówno w  wymiarze indywidualnym, jak i  w  wymiarze 
społecznym. Jest to najszerzej ujęta prawda, która jest wspólna dla każdego 
zawodu na świecie. Oczywiście inny sens posiada etyka pracownika fizycz-
nego, która będzie polegała na tym, iż wykona on dzieło, które zaplanował, 
ponieważ wartość jego działania wyznacza przede wszystkim pragmatyka, 
a inny sens posiada etyka, np. nauczyciela. W tym znaczeniu pierwszy wymiar 
zasadza się na wartości dobra i to jemu powinien być on poświęcony. Drugie 
oblicze wszystkich wymienionych tu etyk szczegółowych posiada charakter 
indywidualny i dotyczy każdego pojedynczego działania człowieka. Choć cel 
jest wspólny, bo jest nim realizacja konkretnego dobra, dążenie do poznania 
prawdy, to jednak stosowane środki są różne. Innymi środkami będzie posłu-
giwał się nauczyciel, innymi lekarz, innymi zaś polityk, niemniej każdy z nich 
będzie realizował swoje powołanie w kontekście prawdy. Te dwa oblicza rea-
lizacji zadania, wynikającego z  prowadzonej działalności, stanowią wachlarz 
odniesień do wartości, którymi powinna cechować się każda etyka. Realizacja 
wartości prawdy i wychowanie do niej stanowią warunek sine qua non oparcia 
etyki szczegółowej o godność osobową człowieka.

Wychowanie do prawdy w  świecie ludzi nauki i  w  środowisku nauczy-
cielskim35 zajmuje centralne miejsce w całej działalności Wojciecha Chudego, 

35. Szerzej o etosie nauczycielskim będzie mowa w podrozdziale pt. Dialog w relacji wychowawczej.
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przede wszystkim z  powodu jego osobistego zaangażowania w  roli wykła-
dowcy. Jako nauczyciel filozofii traktował prawdę jako najważniejszą wartość, 
która określa ramy moralne zachowania się każdego pedagoga. Wychowanie 
do prawdy w  powołaniu, jakim jest bycie pedagogiem, profesor rozpatruje 
posługując się dwoma skrajnymi kategoriami: prawdą (prawdomównością) 
i  kłamstwem. Na podstawie tezy Witolda Starnawskiego, że wychowanie to 
zwłaszcza rozwój moralny, Wojciech Chudy wyciąga wniosek, iż opiera się ono 
na dwóch prawdach: „z jednej strony na prawdach przekazywanych, oznajmia-
nych i  unaocznianych wychowankowi, z  drugiej – na kształtowaniu zdolno-
ści, umiejętności i sprawności wychowanka, potrzebnych do otwierania się na 
prawdę. Nauczyciel uczy nie tylko określonych tez, lecz również dochodzenia 
do nich i krytyki”36. Ma zatem nie tylko przekazywać pewien zasób wiedzy, ale 
też uczyć, jak tę wiedzę wykorzystać. Realizacja etosu pedagoga jest niepełna 
bez wychowania. Co więcej, sprowadzanie tego etosu wyłącznie do roli instru-
mentalnej, służącej realizacji celom zewnętrznym szkoły, takim jak prestiż, 
liczba punktów czy parametryzacja szkoły, zaprzecza znaczeniu prawdy w tym 
ujęciu. W  takich sytuacjach do etosu nauczyciela i  wychowawcy wkrada się 
postawa ukierunkowana na wartości materialne, nawet jeśli są to dobro wycho-
wanka lub jego wyniki w nauce. Nie bez znaczenia grają rolę takie czynniki 
psychiczne, jak uczucia i emocje. Interesujące spostrzeżenie profesora dotyczy, 
między innymi stresu: „Wychowanie polega również na stresie pozytywnym 
stającym przed każdym wychowankiem”37. Stres pozytywny ma wyzwalać do 
działania, pobudzać i ożywiać umysł wychowanka, aby osiągnąć zamierzony 
cel. Na przeciwległym brzegu osi, opozycyjnym do prawdy, znajduje się sfera 
kłamstwa pedagogicznego. Zdaniem Wojciecha Chudego „wpływy antywy-
chowawcze szerzą się zwłaszcza w klimacie odrzucenia prawdy”, a ich konse-
kwencjami są, między innymi relatywizm w świecie wartości, cynizm i anomia 
moralna w społeczeństwie38. Przypomina zatem, iż brak prawdy nie zostanie 
zastąpiony jakimiś wartościami neutralnymi, że życie moralne człowieka jest 
jak moneta, posiadająca tylko dwie strony: prawdę i  kłamstwo. Każdy brak 
prawdy, zwłaszcza w dziedzinie wychowawczej skutkuje demoralizacją postaw 
wychowanka. Warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka staje się ukierun-
kowanie na wartość prawdy o godności każdego człowieka. Godność ta, która 
odpowiada za wartość życia ludzkiego, pozwala z optymizmem podejmować 
działalność wychowawczą.

36. W. Chudy, Etos pedagoga, op. cit., s. 8.
37. Ibidem, s. 9.
38. Por. ibidem s, 17, 19.
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Wychowanie do prawdy dokonuje się także poprzez sztukę i w tym zakresie 
również ona przyczynia się do jej ukazania. Temu zadaniu odpowiada wycho-
wanie estetyczne, zapoznawanie z dziełami sztuki, zdobycie wiedzy o niej oraz 
przyjęcie wartości, które niesie. Sztuka odgrywa istotną rolę w wychowaniu, 
gdyż u  początków namysłu nad nią, czyli w  starożytnej Grecji, piękno było 
związane z  dziedziną moralną39. Dziś, wobec różnych wypaczeń tej intuicji, 
niełatwo jest dostrzec w wartości piękna dobra i prawdy. Tym pilniejsze staje 
się przypomnienie na czym tak naprawdę polega rola sztuki w wychowaniu.

Najważniejszym warunkiem prowadzącym do ukazania roli sztuki 
w wychowaniu, jako jednej z form wychowania do prawdy, jest, za Wojciechem 
Chudym, scharakteryzowanie istotnych cech piękna. Pozwoli to na wskaza-
nie powiązań tej wartości z dziedziną życia osobowego i naprowadzi na rolę 
prawdy w wychowaniu przez sztukę. Wskaże również na wzajemne połączenia 
pomiędzy życiem osobowym człowieka a realizowaniem siebie dzięki twórczo-
ści artystycznej.

Zdaniem lubelskiego filozofa „piękno to wartość estetyczna jakiejś rzeczy”40. 
Będąc wartością, piękno w personalizmie etycznym, jest czymś do odkrycia. 
Jednak profesor twierdzi, że jego istotną cechą jest samoujawnianie się. Prawda 
zawarta w  dziele staje się przez to dostępna każdemu, kto, dzięki poznaniu, 
wyrobił sobie pewien zmysł estetyczny. Obcowanie z dziełem malarskim, fil-
mem lub z przedstawieniem teatralnym oddziałuje na takiego odbiorcę wprost, 
co ma znaczenie w wychowaniu. Brak zapośredniczenia powoduje uwrażliwie-
nie odbiorcy na autentyczność i zniechęca do wszelkich przejawów fałszowania 
rzeczywistości. Samoujawnianie się dzieła sztuki i jej wartości wymaga jednak 
uprzedniego przygotowania. Dlatego w edukacji istotną rolę odgrywa nabywa-
nie wiedzy o różnych przejawach piękna w dziejach kultury i metodach two-
rzenia dzieła.

Piękno, które odczytuje odbiorca, jest więc nabudowane na cechach treś-
ciowych lub strukturalnych, stąd jest ono osadzone przedmiotowo41. Odbiorca 
poznaje je subiektywnie, ale nie może zaprzeczyć uprzedniemu istnieniu pew-
nej formy lub treści dzieła. Przedmiotowość piękna odzwierciedla tu status 
prawdy: istnieje niezależnie od ludzkiego bytu, jest czymś, do czego trzeba się 
ustosunkować. Potwierdza to wspomniane samoujawnianie się piękna. Wycho-
wanie estetyczne w tym aspekcie zbliża się bardzo do wychowania do prawdy. 
Dzięki przedmiotowości piękna i prawdy, zawartych w dziele sztuki, odbiorca 
potwierdza swoją tożsamość. Osoba ludzka, jako byt substancjalny i  w  ten 

39. Por. W. Chudy, Sztuka a problem jej prawdomówności i kłamstwa, op. cit., s. 46.
40. Por. ibidem, s. 47.
41. Por. ibidem, s. 47.
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sposób trwały, również w sztuce znajduje elementy niezmienne, dzięki czemu 
może odnaleźć poczucie pewnej wspólnoty z  twórcą, poczucie bezpieczeń-
stwa i zaufania do reprezentanta kultury, której jest świadkiem. Wydaje się, że 
odbiór dzieła z innej kultury tylko ugruntowuje to poczucie, gdyż relatywizuje 
inne czynniki, takie jak czas lub miejsce jego powstania42.

Kolejną cechą piękna jest racjonalność − że jest ono, choć w  pewnym 
stopniu, zrozumiałe43. Oznacza to, że odbiorca odnajduje w swoim doświad-
czeniu pewne kategoryzacje, które może przypisać elementom danego dzieła. 
Ogromną rolę odgrywa zatem edukacja i przygotowanie do odbioru, ale jest to 
tylko pewna część całego doświadczania świata danej osoby. Wojciech Chudy 
przywołuje znane powiedzenie, że „o gustach się nie dyskutuje” i twierdzi przy 
tym, że posługiwanie się nim jest sprowadzeniem „aksjologicznego wymiaru 
piękna do domeny subiektywności”44. Popularność tego powiedzenia może 
częściowo wynikać stąd, że współcześnie przeważa kultura indywidualizmu i to 
w każdej niemal dziedzinie życia. Zatem i pytanie o to, czy coś jest zrozumiałe, 
czy nie, zaczyna dryfować w stronę subiektywizmu. Wychowanie do prawdy 
napotyka tu niejedno wyzwanie. Aby w ogóle zacząć dyskusję o racjonalności 
piękna, a więc i prawdy, należałoby chyba zacząć od edukacji i nazewnictwa. 
Niemożność znalezienia wspólnej płaszczyzny dialogu wynika również z braku 
wspólnych pojęć i wyjaśnienia obopólnych różnic. W personalizmie etycznym 
profesora wychowanie do prawdy oparte na rozumie jest gwarancją znalezienia 
odpowiedzi na pytanie o zasadność racjonalności w pięknie.

W  każdym odbiorze dzieła znajduje się przedmiot, wartość i  odbiorca, 
co naprowadza na inną jeszcze cechę piękna, czyli relacjonalność45. Wojciech 
Chudy argumentuje, że niegdyś przeżywanie piękna zawierało, między innymi 
element obcowania z ludźmi46, a więc wiarę artystów w międzyludzkie porozu-
mienie, które dzięki oparciu na wspólnym kodzie kulturowym mogło dojść do 
skutku; sztukę tworzono dla ludzi. Mimo to, jego zdaniem odbiór dzieła należy 
do pewnej wrażliwości i konwencji społecznej, która może ulec zmianie47. Czy 
to oznacza jednak, że wartość piękna lub prawdy w nim zawartej może z cza-
sem ulec dewaluacji? Skoro piękno cechuje się przedmiotowością i  racjonal-

42. Przedmiotowość w sztuce, np. w sztuce malarskiej, została dziś znacznie zaciemniona od czasu, gdy 
dominującą rolę zaczęły odgrywać kierunki subiektywizujące w sztuce i awangardowe i gdy twórcy 
odeszli od sztuki figuratywnej i realizmu. Popularność nowych trendów nie przekreśliła jednak wciąż 
ogromnego zainteresowania dziełami Giotta, Leonarda da Vinci czy Caravaggia, którzy stali się nawet 
ikonami pop-kultury.

43. Por. W. Chudy, Sztuka a problem prawdomówności i kłamstwa, op. cit., s. 47.
44. Ibidem, s. 47.
45. Por. ibidem, s. 47.
46. Por. W. Chudy, Bezinteresowna potrzeba piękna, „Ethos”, 1996, nr 3−4, s. 291.
47. Por. W. Chudy, Sztuka a problem prawdomówności i kłamstwa, op. cit., s. 47−48.
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nością, trzeba powiedzieć, że nie. Dzieło jest przedmiotem ludzkiej wrażliwości 
i percepcji, które podlegają wielu czynnikom, takim jak powszechność tren-
dów, rozwój technologiczny, dostęp do wiedzy i może przede wszystkim rozwój 
moralny i psychiczny człowieka. Można te czynniki podzielić na zewnętrzne 
i  wewnętrzne. Gdyby opierać wrażliwość estetyczną tylko na czynnikach 
zewnętrznych lub tylko wewnętrznych, trzeba byłoby zgodzić się na przekre-
ślenie wartości piękna w znaczeniu, o którym pisze Wojciech Chudy. Jednak 
integracja obu czynników, czyli harmonijny rozwój moralny i np. dostosowany 
do niego dostęp do wiedzy i technologii nie muszą negować piękna w dziele. 
Wychowanie do prawdy w tym przypadku opiera się na odpowiednim stoso-
waniu metod (eksponujących i aktywnych), pokazujących jak przygotować się 
na odbiór, z jakich elementów składa się dane dzieło, jaki jest cel odbiorcy oraz 
na rozwijaniu twórczości własnej48. Wówczas, chociaż w pewnym stopniu, per-
cepcja dzieła ma szansę nie ulegać czynnikom skrajnym w kształtowaniu ludz-
kiej wrażliwości.

Jednak najistotniejszą rolę odgrywa wartość artystyczna, która opisuje 
dzieło „od strony twórczości i od strony zrealizowanego już dzieła sztuki”, a jest 
„sposobem takiego wytworzenia dzieła, że staje się ono zdolne do objawienia 
piękna”49. Celem wytworzenia dzieła sztuki jest artyzm i w tym najgłębiej ujaw-
nia się wartość prawdy. Każde wychowanie estetyczne, jeśli ma być skorelowane 
z prawdą, powinno zmierzać do wniosku, iż sztuka ma za zadanie przybliżyć 
człowiekowi piękno. Ma ukazać piękno, które oddaje prawdę o świecie i o czło-
wieku. Wychowanie do prawdy poprzez sztukę posiada duże znaczenie właśnie 
ze względu na zbliżanie do wartości konstytutywnych.

Według Wojciecha Chudego wszystkie aspekty rozważań nad sztuką, 
które wskazują na prawdę, znajdują swoje ostateczne potwierdzenie w  ludz-
kiej naturze50. Istnieje ścisła relacja wzajemności ludzkiej natury oraz sztuki. 
Potwierdzanie swojej osobowej godności dokonuje się dzięki sztuce, która 
ukazuje poziom rozwoju moralnego człowieka. Natomiast mądrość ludzka 
opiera się na dwóch skrzydłach: metafizyki oraz sztuki, „aby ujmować prawdę 

48. Zdaniem B. Suchodolskiego wychowanie przez sztukę obejmuje dwa zakresy: węższy i szerszy: 
„Pierwszy obejmuje kształcenie kultury estetycznej, drugi – identyfikuje się z propozycją wychowa-
nia przez sztukę, z koncepcją wychowania pełnego człowieka”. Zob.: I. Wojnar, Teoria wychowania 
estetycznego: zarys problematyki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995, s. 238. Również 
S. Szuman, w praktyce wychowania estetycznego, wyróżnia dwie metody: wychowanie i kształcenie 
odbiorców sztuki oraz „pobudzanie, pielęgnowanie i rozwijanie twórczej aktywności wychowanków”. 
Zob.: S. Szuman, Wybór pism estetycznych, wprow., wyb. i oprac. M. Kielar-Turska, Towarzystwo Auto-
rów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2008, s. 316.

49. W. Chudy, Sztuka a problem prawdomówności i kłamstwa, op. cit., s. 48.
50. Por. W. Chudy, Problem prawdy w dziele sztuki, op. cit., s. 67.
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poprzez wyjaśnienie istnienia i poprzez piękno”51. Dlatego można powiedzieć, 
że to właśnie ludzka natura stanowi kryterium prawdziwościowe dzieła sztuki 
i naprowadza na wartość prawdy. Prawda o pięknie zbliża się do prawdy o god-
ności człowieka zawsze wtedy, kiedy człowiek żyje na miarę swojego człowie-
czeństwa. Potwierdzają to przypadki, w których postawy moralne ulegają prze-
mianie pod wpływem odbioru dzieła sztuki. Możliwe jest odwrócenie się od 
zła i afirmacja prawdy dzięki słuchaniu pięknej muzyki, czy podziwianiu pięk-
nego obrazu: „Współdziałanie moralne, a nawet religijne sztuki – szlachetnej 
muzyki, dobrego malarstwa czy słów pełnych istotnych znaczeń i związanych 
piękną formą – jest w  stanie odmienić serce ludzkie”52. Dzięki temu, że ist-
nieje łączność piękna i istnienia bytu ludzkiego, istnieje też możliwość przejścia 
od sztuki do metafizyki i na odwrót, co ma istotne znaczenie w wychowaniu. 
Poznanie własnej osoby, własnej osobowej natury może dokonać się za pośred-
nictwem sztuki, które naprowadza na wartość prawdy. Współczesne odejście 
od tego, co naturalne, otaczanie się artefaktami – czyli swoisty kryzys sztuki – 
utrudnia dotarcie do prawdy o człowieku, a więc przyczynia się do zafałszowa-
nia relacji wychowawczych53. Wychowanie do prawdy poprzez i dzięki sztuce 
nie jest czymś abstrakcyjnym, lecz posiada swoje uprawomocnienia w  życiu 
osobowym człowieka, który afirmuje ludzką naturę. Wojciecha Chudego rozu-
mienie wychowania przez sztukę i  wychowania estetycznego przypomina, 
że sztuka jest integralną częścią świata osobowego i należy się jej szczególna 
uwaga każdego wychowawcy.

Dla profesora prawda przenika wszystkie sfery działalności człowieka, 
w tym również i politykę. Tropi jej ślady i stara się odkrywać różne jej imiona, 
tym samym ponownie wiążąc moralność osoby z tą dziedziną życia. Polityka 
więc może ukazywać prawdę, a politycy mogą stać się wychowawcami unaocz-
niającymi jej znaczenie.

Zagadnienie wychowania do prawdy w  sferze polityki implikuje pytanie 
o  to, jaką rolę polityk pełni w  społeczeństwie. W  opinii lubelskiego filozofa 
„zadaniem odpowiedzialnego polityka jest zdobywanie poparcia dla prawdy. 
Wyraża się to nie tylko w odpowiedzialności za prawdę wypowiedzi, deklaracji 
politycznej, której polityk stara się sprostać w  trakcie realizacji swojego pro-
gramu. Jest on odpowiedzialny również za prawdę natury człowieka: zarówno 
w  wymiarze konieczności (…), jak i  moralnym. W  tym drugim wymiarze 
rola polityka polega na wspomaganiu urzeczywistniania w realnej wspólnocie 
zasady powinności moralnej jednostki wobec drugiego człowieka, jednostki 

51. W. Chudy, Prawdomówność dzieła i człowieka, „Ethos”, 2001, nr 4, s. 301.
52. W. Chudy, Przekraczanie horyzontów a poezja, „Ethos”, 2000, nr 4, s. 5.
53. Por. W. Chudy, Forma ocalająca, „Ethos”, 1997, nr 4, s. 5−6.
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wobec społeczeństwa oraz społeczeństwa wobec osób indywidualnych i grup. 
(…). Działacz polityczny w  takim świetle jawi się nie tylko jako organizator 
życia społecznego i  funkcjonariusz państwa, ale także jako pedagog i  twórca 
społeczny”54. Polityk ma pełnić rolę wychowawcy, edukować i  wychowywać 
społeczeństwo. Niemniej w relacji dialogowej, to również społeczeństwo staje 
się punktem odniesienia dla polityka, poprzez wyrażanie dla jego projektów 
swojego poparcia. Uważnego polityka powinna cechować postawa słuchania 
obywateli i odpowiadania na ich potrzeby. Pierwszorzędnym zaś warunkiem 
takiej relacji jest cel polityka, którym jest dobro wspólne. Mieczysław Krąpiec 
pisze: „Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą dobra materialne, będące koniecz-
nymi środkami do realizowania przez społeczeństwo dobra wspólnego poję-
tego jako cel, jednostka ludzka jest przyporządkowana społeczeństwu i wybra-
nemu wolnie jego kierownictwu”55. Nie ma tu jednak mowy o  przymusie 
przyporządkowana jednostki społeczeństwu bez poszanowania jej prawa do 
wolnego wyboru. Należy rozumieć to przyporządkowanie jako wolną decyzję 
jednostki, która świadoma dobra, jakie przez to otrzyma, podejmuje decyzję 
przynależności do grupy społecznej. Wojciecha Chudego koncepcja wycho-
wania do prawdy w polityce ma na celu realizację takiej postawy. Instrumen-
tami służącymi politykowi w tej działalności wychowawczej są prawo cywilne 
i  karne, edukacja, wychowanie oraz wspieranie właściwej kultury społecznej 
i obywatelskiej56. Jego filozofia powinna być ponadczasowa. Niemniej obecnie 
spotykamy się z odwrotną tendencją, służącą przemocy i bezprawiu, właśnie na 
scenie politycznej57. Profesor, świadomy tych zagrożeń, wymienia „kilka moty-
wów kłamstwa politycznego, które zawsze godzą w jednostkowego człowieka:

1.  Dla własnej indywidualnej korzyści.
2.  Dla korzyści ogółu pojętego jako zbiorowość mniejsza (np. partia) albo 

jako zbiorowość większa (np. naród, państwo lub nawet ludzkość).
3.  Dla prawdy dziejowej, dobra lub innej wartości pojmowanej abstrakcyj-

nie, w oderwaniu od jednostki ludzkiej lub konkretnego społeczeństwa.
4.  Dla prawdy w ogóle”58.
Oczywiście przykłady te wskazują na pewne kłamstwo nie zaś na normę, 

którą dziś się stosuje. Jan Baszkiewicz zauważa, że w normalnych warunkach 

54. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 272−273. Por. W. Chudy, Prawda narodu 
o poczucie ojczyzny, „Arcana”, 2001, nr 1, s. 45: „Patriotyzm wyraża się dziś nie w akcji szablą, lecz 
raczej w działaniu gospodarczym, kulturalnym i pedagogicznym; stale jednak celem tej aktywności 
winno być dobro ojczyzny”.

55. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 102−103.
56. Por. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 272.
57. Por. W. Chudy, Kłamstwo zawsze psuje politykę, „Nasz Dziennik”, 2006, 14−15 X, s. 22.
58. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 268.
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polityk posługuje się perswazją, negocjacjami, wskazuje na szacunek dla ładu 
społecznego59. W  przypadkach opisanych przez Wojciecha Chudego mamy 
do czynienia z sytuacjami wyjątkowymi, które choć zdarzają się, nie stanowią 
dużego procentu wszystkich działań politycznych na co dzień. Pytanie, jakie 
pojawia się w  związku z  tymi wypaczonymi motywami postępowania poli-
tyka brzmi, dlaczego proces wychowawczy nie przebiega tu prawidłowo? Kto 
zawiódł lub kto jest winny takiemu stanowi rzeczy? Żeby rozstrzygnąć ten 
problem należy wyjść od określonej wizji człowieka, w tym przypadku można 
odwołać się do personalistycznej koncepcji człowieka w  ujęciu Wojciecha 
Chudego i jego odmiany personalizmu etycznego, którą raz jeszcze należy tu 
przywołać.

Osoba ludzka w swoim życiu może kierować się: rozumem, wolnością, cie-
lesnością i godnością, które są ściśle ze sobą złączone. Poza tym jej byt osa-
dzony jest na trzech sferach: substancjalistycznej, aksjologicznej i teologicznej. 
Wszystkie te sfery są współzależne i  przenikają się. Człowiek jako byt indy-
widualny i  społeczny rozgrywa swoje życie na tych trzech planszach. Tym 
zaś, co powinno decydować o  jego kierunku działania jest godność: odkryta 
i uwewnętrzniona. Jednak obok tych wszystkich istotnych komponentów bytu 
i życia osoby ludzkiej można wymienić również doświadczenie przygodności 
i zależności bytu ludzkiego od okoliczności zewnętrznych. Wojciecha Chudego 
rozumienie osoby ludzkiej obejmuje również kwestię sfery działań, która jako 
najmniej trwała, jest podatna na różne czynniki, takie jak czas, miejsce czy opi-
nia publiczna. Natomiast wychowanie do prawdy cechuje zawsze wrażliwość 
na niedomówienia lub wyolbrzymienie mówienia prawdy. Odwrotność prawdy 
w polityce to kłamstwo polityczne rozumiane jako rodzaj korupcji antropolo-
gicznej – złamanie, zaprzeczenie prawdy o człowieku. Celem istnienia każdego 
człowieka jest życie osobowe, oparte na godności, prawdzie i dobru. Natomiast 
kłamstwo temu zaprzecza. Polityk uprawiający swoją profesję z  wykorzysta-
niem kłamstwa sprzeniewierza się celowi swojego życia, gdyż kłamstwo naj-
pierw uderza w kłamiącego. Ukierunkowanie wyłącznie na własną korzyść to 
przekreślenie prawdy o życiu w społeczeństwie. Ktoś taki „zapomina” o powin-
nościach wobec społeczeństwa, przestaje je słuchać i  w  rezultacie racjonal-
nie odbierać otaczającą go rzeczywistość. Natomiast cel polityczny, jakim jest 
korzyść ogółu staje w opozycji do prawdy indywidualnej każdej osoby ludzkiej. 
Przekreśla jej ontologiczny status i odrębność bytową, pewną nieprzekazywal-
ność i intymność. Spotęgowana i wzmocniona zostaje tylko prawda, że człowiek 
jest istotą społeczną. Działanie zaś tylko ze względu na określone wartości lub 

59. Por. J. Baszkiewicz, Władza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009, s. 6.
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działanie dla dobra abstrakcyjnego, które jest oderwane od osoby ludzkiej, to 
zakłamanie prawdy o indywidualności i prawdy o życiu społecznym człowieka. 
Skoro zaś osoba ludzka przestaje być celem działalności politycznej, w jej miej-
sce wkracza przymus i chaos60. Przymus ten, choć niezbędny, nie może stać się 
podstawą ładu społecznego61. Wychowanie do prawdy w dziedzinie polityki nie 
może pomijać, że zabsolutyzowanie przymusu, jako tylko jednego komponentu 
władzy, prowadzi do kłamstwa62. Kłamstwo staje się wówczas sprzymierzeń-
cem w walce o władzę. Stąd zaś łatwo przejść do stanu zakłamania indywidual-
nego i społecznego. Wojciecha Chudego koncepcja prawdy nabiera ogromnego 
znaczenia w  sferze politycznej z  uwagi na swoją skalę, obejmującą nie tylko 
pojedyncze osoby, lecz przede wszystkim całe społeczności.

Istnieje wiele imion prawdy i  prawda ta jest ważna i  obowiązująca każ-
dego. Wśród nich znajduje się prawda socjologiczna, która w kontekście roz-
woju demokracji jest obecnie najpopularniejsza. Choć demokrację pojmuje się 
różnie i dzieli się ją na szczegółowe typy, to jest ona obarczona prawdą socjolo-
giczną, przed absolutyzacją której przestrzega profesor. Demokratyczne prawo, 
które kieruje życiem w zbiorowości, traktowane jako suma sądów poszczegól-
nych reprezentacji narodu niekoniecznie przyczynia się do optymalnego roz-
woju społeczeństwa. O  tym należy pamiętać, aby nie popaść w  trendy anar-
chizujące, jak to miało miejsce np. w I Rzeczpospolitej od połowy XVII wieku. 
Prawda uzgadniana społecznie może, ale nie musi służyć afirmacji osoby ludz-
kiej. Życie prawdziwe w społeczeństwie zakłamanym i wychodzącym z samo-
zakłamania, niezależnie od przyczyn jego powstania, może dokonać się jedynie 
na drodze wykrycia kłamstw i rehabilitacji ich ofiar. W życiu narodu realizacja 
troski o prawdę oznacza nie tylko afirmację tych zdarzeń, które przynoszą mu 
sławę, lecz również wskazywanie na niechlubne karty historii, w  duchu rze-
telnej krytyki63. Polityk, który dba o  dobro obywateli ma odwagę przyznać, 
że jego państwo lub naród nie zawsze spełniał wymogi prawdy i  jeśli jest to 
koniecznie, powinien dążyć do wypracowania prawdziwego spojrzenia na 
pewne kwestie. Troska o rzetelną pamięć historyczną, jeśli ma być realizowana 
konsekwentnie, powinna być pielęgnowana i dostępna każdemu obywatelowi. 
W tym znaczeniu można przypomnieć profesora Chudego rozumienie funkcji 
polityka. Polityk ma pełnić rolę wychowawcy, edukować i wychowywać spo-
łeczeństwo poprzez unaocznianie znaczenia prawdy klasycznej. Należy o tym 
pamiętać także współcześnie, ponieważ prawda często miesza się z kłamstwem. 

60. Por. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 271.
61. Por. J. Baszkiewicz, op. cit., s. 7.
62. Istotnym elementem władzy jest też autorytet. Por. J. Baszkiewicz, op. cit., s. 5−7.
63. Por. W. Chudy, Aspekty narodu polskiego, op. cit., s. 77.
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Poza tym polityka jest ściśle skorelowana z mediami i administracją, dlatego 
od polityków zależy struktura i  jakość relacji w wielu instytucjach. Z drugiej 
jednak strony przemożna potrzeba prawdy w społeczeństwie prowadzi do sytu-
acji kłamstwa. Stąd filozof broni prawdy przed jej nadmiernym ujawnianiem, 
co w sferze bezpieczeństwa narodowego jest koniecznością. W każdym przy-
padku zaś naczelną rolę odgrywa poznanie prawdziwościowe konkretnej osoby 
ludzkiej. Udzielona rada, informacja zwrotna lub przekaz medialny są o  tyle 
wartościowe, o ile przyczyniają się do potwierdzenia prawdy, stwierdzonej oso-
biście przez poznającego. Odpowiedzialność za prawdę jest zawsze osobista.

Moralnym sprawdzianem dla każdego członka narodu, zdaniem Wojciecha 
Chudego, jest jakość osobowego życia jednostek, zwłaszcza tych najmniejszych 
i najsłabszych. Życie ludzkie to wartość, o którą powinni zadbać ci, którzy mają 
władzę. „Życie – bronione, podtrzymywane i  afirmowane w  każdym poczę-
ciu – stanowi czynnik niezbywalny i  konstytutywny dla wspólnoty narodo-
wej, a także składnik treści autentycznego poczucia ojczyzny. (…) O istnieniu 
narodu i jakości jego egzystencji decyduje jakość osobowego życia jednostek: 
dzieci poczętych, ludzi chorych i niepełnosprawnych, osób starszych i każdego 
człowieka wchodzącego w skład wspólnoty”64. Stąd diagnostyczne mogą oka-
zać się dane mówiące o dzieciach głodnych, ubogich, żyjących w nędzy i o cho-
rych, którym nie udziela się odpowiedniej pomocy, czy o ludziach starszych, 
opuszczonych przez bliskich. Nie tylko najbliżsi są odpowiedzialni za los dru-
giego człowieka, lecz również, a może przede wszystkim ci, którzy mogą zna-
cząco przyczynić się do uświadomienia roli prawdy i życia w społeczeństwie. 
O  kształcie i  obecności wartości podstawowych wśród obywateli decydują 
wszyscy, niemniej to polityczni, społeczni i duchowi nauczyciele są obarczeni 
za to odpowiedzialnością przed każdym członkiem narodu, nawet jeśli działają 
tylko na określonym obszarze.

Zdaniem Wojciecha Chudego w demokracji prawdziwej ustrój jest budo-
wany wokół zasady „plus ratio quam vis” (bardziej racja – prawda o człowieku, 
niż siła)65. Zasada ta sprzeciwia się wszelkim mechanizmom totalitarnym, zao-
walonym demokracjom, w których dochodzi do pogwałcenia prawa, czy to za 
pomocą siły fizycznej czy psychicznej, niezależnie od tego, ile ofiar pochłonęły 
i jak długo trwały. Dopiero pełne zrozumienie wartości prawdy w społeczeń-
stwie, nawet zasłonięte skomplikowanymi procedurami, daje szansę jej inter-
nalizacji przez polityków wszystkich szczebli. Trzeba jednak dopowiedzieć, że 

64. Ibidem, s. 293.
65. W. Chudy, W obronie demokracji, „Arcana”, 1995, nr 1, s. 25. „Wartość demokracji polega w istocie 

na consensusie w prawdzie, nie zaś na prawdzie consensusu”, W. Chudy, Dekada nadziei (Dziesięć lat 
pontyfikatu Jana Pawła II w wypowiedziach prasowych) [z Karolem Klauzą], „Ethos”, 1988, nr 4, s. 171.
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w warunkach demokracji z nadzwyczajnie niejasnymi i trudnymi przepisami, 
egzekwowanymi w sposób błędny i niewłaściwy, prawda zostaje zagubiona lub 
w jakimś stopniu gubi się w gąszczu prawnym, skazując często zwykłych obywa-
teli na polityczny niebyt. Uczciwość niejednokrotnie przegrywa z kłamstwem 
ubranym w różne formuły i racje, wykorzystywane do celów prywatnych.

Niezwykle istotną kwestią pozostaje swoista dialektyka pluralizmu i  jed-
ności: polityczna, kulturowa, obyczajowa, artystyczna i inne. Filozof nie sprze-
ciwia się ani pluralizmowi, ani jedności, lecz przedstawia je w świetle warto-
ści prawdy na tle całej kultury narodu i  mówi: „Celem dla kultury jest jed-
ność oparta na wartości prawdy”66. W kontekście chrześcijańskim oznacza to 
odrzucenie postulatów negujących osobową godność człowieka, a więc euta-
nazji, adopcji dzieci przez pary homoseksualne czy legalizacji narkotyków67. 
Tylko prawda o człowieku, o jego powołaniu do transcendencji, prawda o jego 
wartości bycia kimś wyjątkowym w  świecie, zakorzenionym w  rzeczywisto-
ści ewangelicznej jest weryfikatorem wszelkich działań w zakresie pluralizmu 
i  jedności. Tą prawdą powinien kierować się polityk, który respektuje prawo 
człowieka do wolności, ale również ma świadomość jego odpowiedzialności 
przed swoim pokoleniem i pokoleniem przyszłym. Tak trudne dziś problemy 
Polski i Europy, jak migracje ludności, przestępczość, narkomania czy korupcja 
stanowią przestrzeń pracy nad obecnością prawdy w społeczeństwie, planszę 
na której rozgrywa się najważniejszy spór współczesnego świata: spór o war-
tości. Według Wojciecha Chudego nie ma wyjścia z tego typu problemów, jeśli 
politycy nie zwrócą się w stronę prawdy. Mimo że niesie to za sobą wiele trud-
ności, tylko zbiorowy akt prawdy ma siłę sprzeciwić się również zbiorowemu 
aktowi rozpaczy, bo rzeczywiście aktualne wyzwania naszych czasów są pew-
nego rodzaju krzykiem bezsilności. Do tego potrzeba jednak odwagi, determi-
nacji, konsekwencji w działaniu i współpracy.

Reasumując, nauczyciel wychowujący do prawdy nie tylko ma uczyć, ale 
i  wychowywać. Nie można nikogo nauczyć żyć prawdą, ale można innych 
nakierować na tę wartość i wskazać na potrzebę jej afirmacji. Wychowawca ma 
pokazać, jak można wykorzystać nabytą wiedzę w życiu praktycznym. Choć 
dziś może wydawać się, że szkoła powinna przede wszystkim kształcić w duchu 
pragmatycznym i  uczyć konkretnych umiejętności, to przecież i  filozofia, 
i historia i politologia również uczą rzeczywistych umiejętności, które można 
rozumieć jako umiejętności miękkie. Wychowanie jako dziedzina sztuki, ale 
i nauczanie nie prowadzi w prostej linii do wykształcenia i wychowania ucz-

66. W. Chudy, Wielość i jedność, „Ethos”, 2001, nr 3, s. 286; por. W. Chudy, Kultura ponad podziałami [Głos 
w dyskusji zorganizowanej z okazji 10-lecia „Akcentu”], „Akcent”, 1991, nr 1, s. 198.

67. Ibidem, s. 286.
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nia, jeśli on sam nie przyjmie odkrytych prawd i nie zacznie kierować się nimi 
w swoim życiu. Pokazuje to właśnie dziedzina sztuki, której celem jest potwier-
dzanie życia osobowego odbiorcy. Każde wychowanie estetyczne powinno 
zmierzać do wniosku, iż sztuka ma za zadanie ukazać piękno, które oddaje 
prawdę o  świecie i  o  nas samych. Tak również inne dziedziny wiedzy mają 
ukazywać prawdę o człowieku i prawdę człowieka, internalizowane następnie 
w procesie wychowania. Warto wskazać na politykę, jako na dziedzinę życia 
zbiorowego, w  której prawda jest koniecznie potrzebna, ponieważ politycy 
mają znaczny wpływ na dzieje narodu i prawa, to od nich zależy następnie cało-
kształt życia społecznego.

Prawda, która jest koniecznym warunkiem życia moralnego człowieka, 
jest obecna w każdej działalności ludzkiej. Odczytanie prawdy jako wartości 
własnej, wpisanie jej w pole własnej świadomości moralnej daje podstawy do 
wychowywania innych i  samowychowania. Człowiek nie może obyć się bez 
prawdy, kiedy odkryje jej wartość, która prowadzi do życia godnego. Wychowa-
nie człowieka w duchu personalizmu etyczno-chrześcijańskiego wskazuje rów-
nież na prawdę jako osobę Boga. W tym kontekście życie człowieka jest od jego 
początku aż do końca zanurzone w Prawdzie. Optymizm, który wynika z każ-
dej prawdy, posiada więc również swoje uprawomocnienia w wierze. W duchu 
wiary właśnie mówi Wojciech Chudy: „Nawet największa porażka rozumiana 
w sensie doczesnym staje się zwycięstwem, jeśli opromienia ją obietnica, której 
wyrazem jest Krzyż”68.

Zrozumienie religii chrześcijańskiej jest istotnym warunkiem zrozumie-
nia kontekstu wiary, w  którym poruszał się profesor Chudy. Wspomniane 
w poprzednich rozdziałach elementy chrześcijańskiej wizji życia konkretyzują 
się w  aspekcie wychowania do prawdy i  zawierają w  sobie zarówno analizę 
czynników pozytywnych, jak i negatywnych, utrudniających osobowy wzrost 
człowieka. Prawda i  wiara chrześcijańska stanowią jedność, przenikają się 
i wzajemnie warunkują. Osoba żyjąca prawdą jest również wezwana do dia-
logu z transcendencją, niezależnie od tego, na jakim etapie życia się znajduje, 
jaki posiada status czy możliwości edukacyjne. Jako komentator encyklik Jana 
Pawła II, podobnie jak papież, filozof zauważa, że wiedza czy życie w prawdzie 
oraz wiara są nierozerwalne i tylko wspólnie mogą prowadzić do osiągnięcia 
pełni osobowego rozwoju.

68. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 370.
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3.1.2. Wychowanie osoby do dobra a dobro

Personalistyczne rozumienie wychowania zakłada, że człowiek realizuje 
swoje powołanie, będąc wiernym prawdzie, zasadom autentycznego dialogu 
oraz własnościom, przysługującym naturze ludzkiej, przede wszystkim god-
ności osobowej. Człowiek znajduje się zatem w kręgu wielu wartości, których 
realizacja prowadzi do osobowego spełnienia. Wszystkie one stanowią ogólnie 
rozumiane dobro, choć posiadają swoją odrębność i tworzą hierarchię, według 
której człowiek powinien postępować.

Postulat wychowania do dobra wynika ze statusu ontologicznego osoby 
ludzkiej. Człowiek nie może zrealizować siebie wyłącznie swoimi siłami, 
ponieważ jest bytem niedoskonałym i  istotą społeczną. Z  tego powodu jest 
uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i  zewnętrznymi. Do tych pierw-
szych w tym zakresie należy zaliczyć przygodność bytu ludzkiego, która każe 
odwoływać się do celu, jakim jest osiąganie dobra. Począwszy od zdobywania 
podstawowych dóbr aż do realizacji wartości najwyższych, człowiek jawi się 
jako ktoś, kto jest powołany do budowania dobra w świecie: „Fundamentalnym 
nakazem natury ludzkiej jest czynić dobro – w  aspekcie kultury odpowiada 
temu wymóg rozwoju człowieka”69. Człowiek nie może być w pełni sobą, jeśli 
nie oprze się o wyższe dobra, a także o dobro absolutne. W ujęciu personalizmu 
etycznego osoba wychowuje się samodzielnie, ale z pomocą innych osób. Pro-
wadzi to do tworzenia dobra wspólnego, pewnej wspólnej przestrzeni wartości, 
dzięki którym człowiek urzeczywistnia swoją podmiotowość w drodze wolnej 
i  rozumnej afirmacji godności osobowej swojej i  innych ludzi. Konieczność 
współpracy osobowej, aby osiągnąć pełnię człowieczeństwa buduje poczucie 
dobra i staje się podstawą do tworzenia dóbr kultury. Najwyższą formą realiza-
cji swojej osoby jest poświęcenie się dla dobra innych ludzi, traktowanego jako 
dobro wspólne.

Personalizm etyczny Wojciecha Chudego w tej kwestii odwołuje się zna-
cząco do podstawowych kategorii etyki klasycznej oraz myśli Karola Wojtyły, 
odnoszącej się do kategorii czynu ludzkiego. W aspekcie pedagogicznym rea-
lizacja dobra jest podstawowym celem wychowania. Cel ten należy rozumieć 
w szerokim znaczeniu, obejmującym wychowanie do życia zgodnego z wartoś-
cią godności osobowej, wychowanie do prawdy i do spotkania z transcenden-
cją. Wychowanie osoby do dobra w ścisłym tego słowa znaczeniu jest wycho-
waniem do takiej postawy, która służy realizacji wartości podporządkowanych 
do dobra. Innymi słowy, wychowanie to zakłada samodzielne wypracowanie 
przez wychowanka, ale z pomocą wychowawcy, względnie trwałej, bo zależ-

69. W. Chudy, Kłamstwa wojny, „Ethos”, 2005, nr 3−4, s. 182.
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nej od poznania rozumowego, gotowości do czynienia dobra. W filozoficznym 
języku Karola Wojtyły realizacja dobra jest spełnianiem siebie w miłości, która 
w optyce chrześcijańskiej odnosi się do osobowego Boga.

Klasycznie rozumiana norma postępowania osoby ludzkiej, zgodna z  jej 
naturą, brzmi: czyń dobro, a dokładniej: czyń dobro a unikaj zła. Budowana 
przez Wojciecha Chudego oryginalna synteza wychowania personalistycznego 
nawiązuje do tej kategorii, zwłaszcza w  recepcji Mieczysława Krąpca, choć 
została sformułowana w innych kategoriach. Etyka godnościowa jest ukierun-
kowana na godność osobową i to jej realizacja staje się podstawowym nakazem, 
będącym uszczegółowieniem podstawowej normy w  etyce klasycznej. God-
ność w personalizmie profesora Chudego staje się dobrem, które należy czynić. 
Wychowanie do dobra to wychowanie do godnego postępowania.

Zdaniem Wojciecha Chudego etyka personalistyczna zakłada rozróżnienie 
dóbr na dobra moralne i przedmoralne, z którym wiąże się pytanie o zasad-
ność obdarowania kogoś dobrem moralnym70. Etyka, zwłaszcza wypracowana 
przez Karola Wojtyłę, mocno podkreśla element daru, którym jeden człowiek 
obdarowuje drugiego. Odnosi się to przede wszystkim do relacji wzajemności 
i wchodzi w zakres miłości na każdym jej etapie. Człowiek potrafi obdarowywać 
innych, przekazując im swoje słowa, gesty i czyny, które budują poczucie god-
ności osobowej. Przekazuje innym pewne dobra. Ujmując to etymologicznie, 
dar odwołuje do czegoś, co jest komuś dane i wiąże się z kategorią przekazywal-
ności. Dar można komuś przekazać, ponieważ nie łączy się on tylko z wymia-
rem substancjalnym osoby ludzkiej. Należy on zarówno do dóbr przedmoral-
nych, jak i moralnych. Dobra przedmoralne są to takie dobra, których człowiek 
potrzebuje do swojej egzystencji duchowej71. Biorąc pod uwagę, np. piramidę 
Abrahama Maslowa, w której kolejne dobra konieczne do życia są ułożone hie-
rarchicznie, zauważa się, że miłość, czyli sytuacja obdarowywania należy do 
kategorii dóbr podstawowych, czyli niezbędnych dla ludzkiej duchowości72.

Dobra moralne nie narzucają się człowiekowi tak bardzo, jak dobra przed-
moralne, bez których nie mogłyby być one doświadczane73. Są to te dobra, 
które za pomocą dóbr przekazywanych przyczyniają się do osobowego wzrostu 
osoby ludzkiej; nie można więc ich nikomu przekazać74. Do tej kategorii można 
zaliczyć poczucie godności, przynależności do grupy, poczucie sprawstwa, rea-
lizacji i  spełnienia dobrego czynu oraz właśnie dar. Czasami po intensywnej 

70. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 71.
71. Por. ibidem, s. 71.
72. Por. A. Maslow, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 62, 68.
73. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 71−72.
74. Por. ibidem, s. 71.
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pracy, której wynikiem był zamierzony efekt, sprawca czuje, że zrobił to, co 
należy, ma poczucie wykonania tzw. dobrej roboty. W tym znaczeniu wycho-
wanka nie można w nic wyposażyć, jeśli on sam nie dokona wysiłku działań, 
zmierzających do osobowego wzrostu, czyli uzyskania dóbr moralnych. Dar, 
który został przekazany, np. w  postaci dobrego czynu, jednocześnie buduje 
w osobie wartość dobra i jeśli podmiot „urzeczywistnia ją w swoich konkret-
nych wyborach”75 można mówić o wartości moralnej.

Do zbioru dóbr przedmoralnych należą zarówno wartości materialne, 
jak i duchowe, np. wiedza czy piękno. Ta kategoria dóbr jest, według Wojcie-
cha Chudego, dominująca w ludzkim życiu. Człowiek zabiega przede wszyst-
kim o dobra podstawowe, bez których nie mógłby żyć, ale równocześnie ma 
potrzebę dóbr wyższych, które również, choć już nie tak często, znajdują się 
w kręgu jego działalności. Chyba najpowszechniejszym obecnie dążeniem do 
realizacji dóbr przedmoralnych, które nie są dobrami wyłącznie utylitarnymi, 
jest potrzeba estetyzacji rzeczywistości. Na tym przykładzie można mniemać 
o właściwości dóbr przedmoralnych, jaką jest jej zależność od dóbr moralnych. 
Estetyzacja rzeczywistości, o której pisze między innymi Wolfgang Welsch76, 
doprowadza współcześnie do relatywizacji wartości estetycznych i tym samym 
do ich subiektywizacji. Powszechność estetyzacji przyczynia się do zbanalizo-
wania jej wartości i przesłania wartości moralne77. Można sugerować zatem, że 
wartości przedmoralne, nawet w zakresie dóbr duchowych, stanowią wartość 
o tyle, o ile przyczyniają się do afirmacji dóbr moralnych.

Dobro człowieka jest powiązane z  ludzkim czynem78, dlatego Wojciech 
Chudy interpretuje podejście wychowania personalistycznego za pomocą 
kategorii czynu. Istotne znaczenie ma tutaj twierdzenie, że nikt, nawet prze-
stępca, nie chce popełnić czynu złego: „Ktoś, kto mówi: «Wybieram zło dla 
zła» w istocie chce zamanifestować swoją niezależność od wszelkiego dobra; to 
właśnie owa niezależność stanowi dla niego dobro”79. Tak rozumiana intencja 
ludzkiego działania sprzeciwia się potocznemu traktowaniu osób, które popeł-
niają czyny niezgodne z prawem i danym etosem. W tej optyce każdy człowiek 

75. T. Grzywacz, Dobro moralne a autentyczna realizacja człowieka, „Horyzonty Wychowania”, 2005, nr 
4, s. 66.

76. W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przekł. K. Guczalska, Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2005, s. 41. „Obecny stan rzeczy można określić 
mianem estetyzacji generalnej. Termin «estetyzacja» zasadniczo oznacza wszak, że coś pozaestetycz-
nego zostaje uczynione czymś estetycznym bądź jest pojmowane jako coś estetycznego. Właśnie taki 
trend współcześnie obserwujemy we wszystkich dziedzinach życia”.

77. Por. A. Jęczeń, Estetyzacja w kulturze współczesnej jako poszukiwanie sensu [w:] www.kmt.uksw.edu.
pl/media/pdf/kmt_2012_8_jeczen.pdf, dostęp 15.02.2017 r., s. 17.

78. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op. cit., s. 236−238.
79. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 72.
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czyni dobro, choć może ono kłócić się z obowiązującymi normami. Profesor 
Chudy wyjaśnia to w następujący sposób: „Każdy czyn ludzki jest z natury bytu 
człowieczego przyporządkowany do dobra. Istotą czynu jest sprawiać dobro 
drugiemu człowiekowi i  samemu podmiotowi spełnianego czynu”80. Wycho-
wawca zatem, zwłaszcza wychowawca resocjalizacyjny, staje wobec wyzwa-
nia zmiany nie tyle sądu opinii publicznej, co zmiany kategorii pojęciowych 
danego wychowanka w zakresie jego intencji. Tomasz Grzywacz twierdzi, że 
„formacja moralna odnosi się przede wszystkim do dobra moralnego, które 
powszechnie bywa utożsamiane z «czystą intencją»”81. Praca ta polega zatem 
przede wszystkim na ukazaniu właściwych dóbr, które należy realizować, a nie 
na wskazywaniu na prostą zależność: czyn dobry – czyn zły. W personalizmie, 
o którym mówi lubelski filozof, wszystkie czyny są dobre, o ile ich intencja jest 
dobra i właściwa.

Dlatego Wojciech Chudy wskazuje na poznanie, jako klucz do adekwat-
nego i  dobrego postępowania. Zgodnie z  rozróżnieniem, którego dokonuje, 
w  historii myśli filozoficznej istniały dwa przeciwstawne nurty, orzekające 
o skuteczności poznania hierarchii dóbr. Pierwszy to nurt kognitywistów, do 
których zalicza, między innymi Immanuela Kanta, Thomasa Hobbesa, Moritza 
Schlicka, Karola Wojtyłę i Tadeusza Stycznia, którzy uważają, że każdy czło-
wiek może rozpoznać wartości, posługując się swoim umysłem. Drugi nurt 
tworzą akognitywiści (np. Hans Reichenbach, Maria Ossowska), którzy stoją 
na stanowisku przeciwnym: człowiek kieruje się wartościami, które rozpoznaje 
za pomocą swoich uczuć. W XX wieku w nurt ten wpisał się postmodernizm, 
który „przyczynił się do zanegowania obiektywizmu i absolutyzmu w dziedzi-
nie filozofii”82.

Wychowanie oparte na poznaniu intelektualnym i wychowanie oparte na 
uczuciach odnoszą do dwóch odrębnych nurtów pedagogicznych, które w róż-
nych okresach przybierały różne formy. Wychowaniem zgodnym z  ludzkimi 
uczuciami i tylko w niewielkim stopniu odnoszącym się do poznania umysło-
wego była koncepcja zarysowana w dziele Jeana-Jacquesa Rousseau pt. Emil. 
Dało ono podstawy do rozwijającego się w następnym stuleciu romantyzmu 
i  odcisnęło swoje piętno w  wieku XX. W  tymże stuleciu do innych prądów 
odwołujących się do podmiotowości wychowanka i jego naturalnego rozwoju 
można zaliczyć antypedagogikę i pedagogikę ponowoczesności83. Z kolei podej-

80. W. Chudy, W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady, op. cit., s. 68.
81. T. Grzywacz, op. cit., s. 62.
82. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 73.
83. „Antypedagogika wychodzi z założenia, że rozwój dziecka dokonuje się w sposób naturalny, że dziecko 

będzie umiało dokonywać wyboru zgodnie z zasadą «Ja wiem lepiej, niż Ty, co jest dla mnie dobre»”. 
B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, op. cit., s. 368. „«Wartością» nie jest współcześnie 
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ście pedagogiczne, oparte o  poznanie umysłowe i  podkreślające przedmio-
towość istnienia wartości odzwierciedlają nurty społeczno-personalistyczny 
i chrześcijańskie.

Subiektywizacja poznania intelektualnego czy wręcz odwołanie się do 
poznania emotywnego prowadzą do myślenia kategoriami dobrego i  złego 
czynu, nie zaś do dobrej lub złej intencji sprawcy czynu. Czyn, na który składają 
się zamysł, intencja, działanie i skutek może okazać się pojęciem zbyt ogólnym 
w podejściu emotywnym. Należałoby mówić raczej o każdym z tych elemen-
tów, aby racjonalnie ocenić działanie sprawcy czynu. Wychowaniu zwróco-
nemu w kierunku dobra i opartemu o racjonalne przesłanki nie grozi pominię-
cie żadnego z elementów czynu.

Wojciech Chudy odwołuje się do pojęcia hierarchii dóbr, o  której mówi 
etyka klasyczna. Zgodnie z  podsumowaniem namysłu nad dobrem moral-
nym, dokonanym przez Tomasza z Akwinu, istnieją trzy rodzaje dóbr: dobro 
przyjemnościowe, dobro użyteczne oraz dobro godziwe, które stoi na szczycie 
hierarchii, w której pozostałe dobra są jej podporządkowane84. W dziedzinie 
wychowania, w  nawiązaniu do podziału na wychowanie kierujące się rozu-
mem oraz wychowanie zgodne z uczuciami wychowanka, powyższe rozróżnie-
nie mówi o wzajemnej zależności, a nie o negacji którejś z form wychowania. 
Profesor Chudy zauważa, że „przyjemność lub czyn przynoszący pożytek są 
dobre moralnie, jeśli nie naruszają dobra godziwego czyli dobra osobowego 
istoty ludzkiej”85. W  tym kontekście wychowanie, w  którym pierwszorzędną 
rolę odgrywają uczucia, a więc dobro przyjemnościowe (człowiek dąży bowiem 
do uczuć przyjemnych, a unika przykrych) lub w którym nadrzędne znacze-
nie posiadają wartości utylitarne, sprzeciwia się klasycznie pojmowanej hie-
rarchii dóbr. Zdaniem filozofa taka sytuacja prowadzi do „przepaści moralnej”, 
ponieważ brakuje „bariery ochronnej” w postaci kierowania się dobrem godzi-
wym86. Sytuacja odwrotna, a więc taka, gdy osoba kieruje się dobrem godzi-
wym, pozwala zrelatywizować wartości drugorzędne, czyli przyjemnościowe 
i użyteczne.

Hierarchia dóbr zakłada pewien wybór. Nie istnieje jedna wartość, np. 
prawda lub sprawiedliwość, co powodowałoby, że człowiek nie ma możliwości 
wyboru. Aby działać człowiek powinien wybierać jedne wartości, a odrzucać 

żadna miara ustanowiona przez autorytet – czy przez tradycję. Są one szeroko rozumianymi ramami 
orientacyjnymi, stwarzanymi i zmienianymi przez polityczne procesy, rozwój społeczny i techniczny 
oraz przez modę”. Ibidem, s. 388−389. Zob. też B. Śliwerski, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentry-
zmu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

84. Por. W. Chudy, Najważniejsze kategorie etyki klasycznej, op. cit., s. 78.
85. Ibidem, s. 78.
86. Por. ibidem, s. 78.
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inne, co wiąże się z dychotomią korzyści i straty87. Lubelski filozof w każdym 
ludzkim wyborze dostrzega świadomość wewnętrznego dramatu, jaki roz-
grywa się pomiędzy wyborem wartości a ich odrzuceniem88. Dlatego działal-
ność wychowawcza w personalizmie Wojciecha Chudego zmierza ku zdobyciu 
umiejętności dokonywania wyborów, ale wybiega też dalej. Decyzja o ukierun-
kowaniu celu swojej aktywności na dane dobro pociąga za sobą konieczność 
pogodzenia się ze stratą innych dóbr oraz powinność trwania przy wybranym 
dobru. Działalność celowa niejako a priori zakłada taką sytuację i w pewien 
sposób ustosunkowuje osobę do danego dobra. Ogromne znaczenie posiada 
tu czas i ostrość poznawcza. Przekonanie o słuszności decyzji wymaga rozpo-
znania, na ile dobro, które człowiek wybrał odpowiada jego celowi, a na ile nie. 
Proces ten dzieje się w czasie, w którym można dokonać odkrycia innych dóbr. 
Nieustanne dążenie do obranego celu pozwala odrzucać te dobra, które choć 
same w sobie nie stanowią przeszkody, to jednak wybór ich realizacji skutkuje 
oddaleniem osiągnięcia zamierzonego celu. To wszystko zaś pociąga za sobą 
tezę, że raz wybrane dobro nie jest dane człowiekowi raz na zawsze, ale powi-
nien on o nie nieustannie dbać.

Istnieje jednak takie dobro, które nie wiąże się z kategorią wyboru; według 
Wojciecha Chudego jest to dobro absolutne, którym w kulturze europejskiej 
jest Bóg. Wybór tego dobra nie pociąga za sobą poczucia straty i zawsze jest to 
konieczność. Konieczność ta nie jest jednak przymusem, gdyż przymus ozna-
cza „zewnętrzne ograniczenie woli”89. Tymczasem konieczność wyboru Boga 
oznacza autodeterminację90, czyli wewnętrzne opowiedzenie się nie ograni-
czone przez czynniki pozaosobowe.

Wychowanie do dobra, w tym przypadku do wyboru dobra absolutnego, 
oznacza wskazywanie na Boga, jako na wartość absolutną, której wyboru 
wychowanek musi dokonać osobiście. Ogromną rolę odgrywa tu twierdzenie, 
że nie jest to przymus. Nikogo nie można zmusić do popełnienia zła, ale rów-
nież nikogo nie można zmusić do wyboru Boga. Za każdym razem jest to wolna 
decyzja danej osoby ludzkiej. Tylko zewnętrzne ograniczenie woli suponuje 
przymus, jednak jej wewnętrzna dyspozycja zawsze pozostaje wolna91. Dlatego 

87. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 73.
88. Por. W. Chudy, Poczucie dramatu, „Ethos”, 1999, nr 4, s. 7−8.
89. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 73−74.
90. „Autodeterminacja to pogląd uznający, że ludzka wolność spełnia się w aktach decyzyjnych, poprzez 

które człowiek konstytuuje się jako źródło-sprawca swojego działania i podmiot moralności”. 
P.S. Mazur, Autodeterminacja [w:] Mały Leksykon Pedagoga Wczesnoszkolnego, red. J. Karbowniczek, 
Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2014, s. 34.

91. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 74.
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człowiek zawsze może dokonać wyboru, choć jego skutki niekoniecznie muszą 
przydarzyć mu określonej wartości (dobra).

Kategorię czynu ludzkiego, która znajduje się w centrum filozofii Karola 
Wojtyły, profesor Chudy przywołuje, aby wskazać na powiązania pomiędzy 
sferą myśli a  sferą działania praktycznego. Wychowanie do dobra odbywa 
się zawsze w  kontekście tych dwóch wymiarów, gdyż prowadzi do konkret-
nego czynu wychowanka, który buduje jego osobową tożsamość. „Człowiek 
poprzez czyny objawia się innym”, ale też samemu sobie, ponieważ: „Dopiero 
przez czyn widzimy siebie w pełnym świetle”92. To właśnie ta kategoria pro-
wadzi do relatywizacji innych wartości, zwłaszcza materialnych. Odgrywa to 
dużą rolę, poczynając od środowiska rodzinnego (w którym dorastający syn 
czy córka ulega zewnętrznie wpływom pewnej grupy młodzieżowej, lecz wciąż, 
np. pomaga młodszemu rodzeństwu), aż po wspólnoty międzynarodowe i wie-
lowyznaniowe (w  nawiązaniu, np. do koegzystencji osób różnych wyznań 
i światopoglądów).

Jak twierdzi Wojciech Chudy, nawiązując do dzieła Osoba i  czyn, każdy 
ludzki akt sprawczy pociąga za sobą odpowiedzialność sprawcy, polegającą na 
jej osobowym wzroście lub moralnym upadku93. W tym znaczeniu każdy czło-
wiek odpowiada za swoje działanie, np. w dziedzinie prawa mówi się o współ-
odpowiedzialności. W jego koncepcji wychowania personalistycznego akcen-
towana jest zatem jednostkowość i nieprzekazywalność, w tym przypadku nie-
przekazywalność bycia sprawcą czynu. Nawet, jeśli ktoś dokonał przestępstwa 
w grupie, jego działanie będzie rozpatrywane oddzielnie. Wychowawca, wska-
zując na konkretne dobro, powinien również podkreślać osobistą odpowie-
dzialność i skutki, jakie ona przynosi. Jest to zadanie trudne z dwóch powodów. 
Rozpoznanie pierwszego destrukcyjnego moralnie czynu wymaga od wycho-
wawcy umiejętności wskazania na niematerialne i  niemal niedostrzegalne 
jeszcze skutki tego czynu, które na początku „gubią się” w gąszczu wielu kon-
sekwencji i  okoliczności zewnętrznych. Wymaga to od niego przenikliwości 
i doświadczenia, aby przewidzieć do czego prowadzą konkretne działania jego 
wychowanka. Natomiast brak początkowej reakcji, co tożsame jest ze zgodą na 
czyny złe, powoduje trudność wyjścia z zależności kłamstwa, w które popadł 
podopieczny, zwłaszcza jeśli przypomni się o jej kaskadowej dynamice. O ile na 
początku czyn zły nie pociąga wielu skutków moralnie degradujących sprawcę, 
o tyle suma nawet drobnych, ale negujących zasadę „czyń dobro” działań pro-
wadzi do zaplątania w sferze odpowiedzialności i konsekwencji z nich wynika-
jących. W tym przypadku działania profilaktyczne i wychowawcze, które pro-
92. Ibidem, s. 74−75.
93. Por. ibidem, s. 75.
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wadzi wychowawca lub sam wychowanek, polegałyby na działaniu zgodnym 
z celem moralnie słusznym i dobrym.

Skutki przechodnie i nieprzechodnie czynu kształtują moralne dobro przy-
należne osobie ludzkiej. Kryterium ludzkich czynów jest godność osobowa i to 
ona naprowadza na realizację konkretnego dobra. Dzięki nawiązaniu do god-
ności, która jest miejscem spotkania wymiaru bycia i stawania się osobą94, filo-
zofia i wychowanie personalistyczne przeciwstawiają się krytyce ukierunkowa-
nia tylko na sferę praxis. Posiadanie godności jest zarazem cechą osoby, która 
działa, jak i osoby, która nie może dokonać żadnych czynów. Wychowanie do 
dobra znajduje tu swoją metodę, którą jest właśnie ludzki czyn. Niemniej nie 
jest to kryterium rozstrzygania o słuszności lub nie działania osobowego, gdyż 
jest nią godność osobowa człowieka.

Ludzkie postępowanie i myślenie, a  zwłaszcza wychowywanie, kształtuje 
rzeczywistość przede wszystkim dzięki czynom. Wychowanie to ludzka aktyw-
ność, wynikająca z działania w „sieci wartości”. Wobec chaotyczności rzeczy-
wistości i pozostawania w polu wielu różnych dóbr oraz w atmosferze cywili-
zacyjnego przyśpieszenia zasadne staje się pytanie o dobro, które jest zgodne 
z  prawdą. Brak ostrości poznawczej oraz czasu na rozstrzygnięcie celowości 
i słuszności intencji danego czynu i jego skutków powoduje zagubienie aksjo-
normatywne i  przyczynia się do pogłębienia konsekwencji niewłaściwych 
wyborów. Dlatego istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak rozpoznać 
dane dobro, bez szczegółowego weń wnikania? Pomocne może być odwołanie 
się do natury ludzkiej i natury dóbr materialnych i duchowych. Inaczej mówiąc, 
chodzi o znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak powstaje dobro. Opierając się 
na filozofii klasycznej profesor Chudy zauważa, że „dobro powstaje przy rze-
czywistej realizacji jakiegoś celu, kiedy coś jest takie lub tak, jak winno być 
ze swej natury”95. Natomiast lubelski dominikanin stwierdza, że najwyższym 
prawem jest prawo natury ludzkiej, której istota wyraża sąd „dobro należy 
czynić”96. Wobec faktu, iż prawo stanowione wynika z  prawa naturalnego, 
można powiedzieć, że dobrą wartością, dobrym obrazem, książką lub jakąkol-
wiek inną dobrą rzeczą jest taki byt, który odpowiada celowi swojego przezna-
czenia. Każdy czyn, który prowadzi do dobra jest więc dobry, choć na początku 
wcale nie musi na taki wyglądać, zwłaszcza z punktu widzenia wychowanka. 
Podobnie rzecz się ma, np. z dziedziną sztuki. Można powiedzieć, że wychowa-
nie do uprawiania dobrej sztuki to ukierunkowywanie na konieczność powią-
zania dzieła z jego przeznaczeniem, czyli pięknem (które z kolei w klasycznym 

94. Por. ibidem, s. 76.
95. W. Chudy, W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady, op. cit., s. 66.
96. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op. cit., s. 289.
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ujęciu wiąże się z  dobrem). Tak więc dobre wychowywanie to wychowanie, 
którego celem jest dobro wychowanka jako osoby ludzkiej, w  ścisłym sensie 
dobro jego natury ludzkiej. „Dobro człowieka zatem to spełnienie jego czło-
wieczeństwa, jego naturalnego celu”97. Celem tym jest życie oparte na realizacji 
wartości prawdy, dobra, piękna, godności i miłości.

Wychowanie do dobra nie jest zupełnie tożsame ze wspomnianym 
w poprzednim rozdziale celem kształcenia, jakim jest „człowiek dobrze uło-
żony”. W wychowaniu personalistycznym nie chodzi tylko o to, aby „dobrze żyć 
i dobrze się mieć”, lecz głównym celem jest wychowanie człowieka mądrego, 
który potrafi kierować się wartością godności osobowej – odkrywać ją i postę-
pować zgodnie z tym, na co wskazuje.

Powyższe rozważania odwołują do dobra indywidualnego, ale nie wyklu-
czają realizacji dobra wspólnego, lecz do niego prowadzą. Na podstawie defini-
cji dobra wspólnego autorstwa Mieczysława Krąpca: „wspólne dobro to wszech-
stronny rozwój osoby ludzkiej”, Wojciech Chudy twierdzi, że „jest to jedyne 
nieantagonistyczne dobro, które realizuje się w  ludzkich społecznościach”98. 
Ponieważ zasadą budowania wspólnoty jest zgodna afirmacja jednostkowej 
osoby ludzkiej, dobro wspólne tworzy się dzięki rozwojowi każdego indywidu-
alnego człowieka na płaszczyźnie moralnej z uwzględnieniem prymatu dobra 
wspólnego nad dobrem jednostkowym. Wychowanie do odkrywania dobra 
wspólnego, uwrażliwianie na jego realizację i  uznanie go za część swojego 
dobra stanowią zasadniczą i niezbędną drogę ku pełnemu wychowaniu perso-
nalistycznemu. Realizacja dobra wspólnego obarczona jest trudnością, choćby 
z tego powodu, iż dobro wspólne jest niemierzalne99. Nie można powiedzieć, 
że ktoś wniósł określoną ilość dobra, poczucia prawdy czy miłości. Wartości 
realizują się bowiem na drodze wolnej i rozumnej decyzji każdej osoby ludz-
kiej i  tylko ona wie, jak bardzo przyczyniła się do budowania dobra wspól-
nego. Płaszczyzną, na której można określić wielkość tego wkładu, jest sfera 
moralności, a wielkość ta „liczy się” za pomocą prawdy. Zdaniem Wojciecha 
Chudego „właśnie prawda jako wartość jest podstawowym elementem dobra 
wspólnego”100. Dobro to opiera się na prawdzie, ponieważ jej urzeczywistnia-
nie jest możliwe tylko dzięki konkretnej wolnej decyzji osoby ludzkiej i wska-
zuje tym samym na jej moralność. Prawdziwość dobra wspólnego opiera się 
o zasadę wzajemnej uczciwości i zaufania członków danej społeczności.
97. W. Chudy, W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady, op. cit., s. 66.
98. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1, op. cit., s. 27. Por. W. Chudy, Prawo naturalne albo 

zasada przemocy – alternatywa rozłączna metafizyki współczesnej, „Civitas. Studia z filozofii polityki”, 
2002, nr 6, s. 39.

99. Por. ibidem, s. 27.
100. Ibidem, s. 164.
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Wychowanie do tak rozumianego dobra wspólnego to naprowadzanie 
na prawdę jako wartość, która buduje godność osobową. Tylko odwołanie do 
bezinteresownego daru z samego siebie rodzi poczucie prawdy i dobra w spo-
łeczeństwie. Świadectwo samorealizacji dzięki budowaniu dobra wspólnego 
uświadamia wychowankowi, że godność osoby ludzkiej urzeczywistnia się na 
drodze współpracy w  duchu odpowiedzialności i  zaufania. Człowiek nigdy 
nie może spełnić się w pojedynkę, wychować się na mądrego człowieka, jeśli 
z pomocą nie przyjdą mu inni ludzie. Pomoc ta jest pewnym dobrem wspól-
nym, które wskazuje na bezinteresowny dar społeczeństwa dla jednostki, 
tym samym pobudzając ją do odwzajemnienia tego daru poprzez budowanie 
wspólnego dobra. Jednocześnie człowiek odkrywa, że jego indywidualny roz-
wój przyczynia się do rozwoju innych ludzi. Samowychowanie prowadzi do 
wychowania innych. Odkrycie tej prawdy nie prowadzi jednak jednostki bez-
pośrednio do poczucia dobra w  społeczeństwie, gdyż wymaga ona jego nie-
ustannego zdobywania. Poczucie dobra wspólnego można utracić. Profesora 
Chudego diagnoza współczesnego stanu moralnego społeczeństwa odwołuje 
się do zaniku tego poczucia: „Dlatego również z punktu widzenia zinteriory-
zowanej aksjologii, poczucia wartości czy antywartości, poczucia dobra albo 
«dobra», można obserwować w dzisiejszych czasach skłonność do społecznego 
samozakłamania”101. Aby wychować do dobra w takich warunkach pierwszym 
zadaniem staje się proces odkłamania, czyli niezłomnego i  konsekwentnego 
ukazywania roli prawdy w życiu indywidualnym i społecznym. Zanik poczucia 
dobra wspólnego, który wynika z samozakłamania powinien rozpocząć się od 
moralnego wysiłku każdej jednostkowej osoby. Tylko w ten sposób, w długiej 
drodze ku dobru, można po jakimś czasie osiągnąć stan przewagi osób zakła-
manych nad osobami, kierującymi się w swoim życiu prawdą. Ponowne zdo-
bycie poczucia dobra wspólnego może wynikać jedynie z samoprzekonania się 
do tego dobra np. poprzez świadectwo innych osób. W tym kontekście należy 
rozpatrzeć współczesne środowisko wychowania, tak jak postrzega je Wojciech 
Chudy.

Lubelski filozof przede wszystkim zajmuje się rodziną, Kościołem i naro-
dem, które uważa za naturalne środowiska wychowania człowieka, a poza tym, 
jako czynny komentator swoich czasów, podejmuje głos na temat kultury popu-
larnej oraz zagrożeń dla osoby ludzkiej i wychowania, płynących z niewłaści-
wego odczytania pryncypiów cywilizacji chrześcijańskiej, czyli prawdy, dobra 
i piękna. Ujęcie tych zagadnień jest szerokie i obejmuje różne aspekty, np.: rola 
i  zadania rodziny, relacje Kościoła do państwa, naród i  jego miejsce w dzie-

101. Ibidem, s. 164.
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jach, postmodernizm, wpływ telewizji i innych mediów na odbiorców. W tym 
miejscu chciałbym się skupić na zagadnieniach, związanych ze środowiskiem 
wychowania, ale nie omawianych wcześniej, a dotyczących współczesnej popu-
larnej (i nie tylko) kultury ludzkiej, od razu można dodać, kultury często zakła-
manej. Choć wydawałoby się, że dominują w nich wątki negatywne, bowiem 
Wojciech Chudy postrzega je w kontekście prawdy, co sprawia, że na pierwszy 
plan wysuwają się pewne zagrożenia i błędy, wynikające z określonej linii roz-
wojowej kultury naszych czasów, mimo to oświetla je również światło nadziei, 
pozwalające przekroczyć niepokój wywołany kłamstwem człowieka i świata.

W licznych artykułach profesor nie pozostawia wątpliwości co do kondy-
cji naszych czasów, oderwanych od wysiłku podążania za prawdą: „Większość 
ludzi bardziej ceni sobie łatwość i wygodę niż prawdę, z którą zawsze przycho-
dzi się w jakiś sposób «męczyć» – nie tylko w działaniu, ale przede wszystkim 
w  sumieniu. Tej preferencji sprzyja, a  także ją wzmacnia, charakter naszego 
wieku promujący właśnie ethos cywilizacyjnej wygody, usuwania wysiłku, bez-
stresowości i «gładkiego» życia”102. Środowiska naznaczone wygodą i bezstre-
sowością stanowią w istocie zagrożenie albowiem przeciwstawiają się prawdzi-
wemu światu wartości, tworząc świat bez wartości, świat, który jest światem 
nieludzkim103. W sensie ontologicznym negacja dobra rodzi zło, któremu obec-
nie sprzyja odejście od wiary, religii, różnego rodzaju obiektywizacji i realizmu 
rozumienia prawdy o świecie104.

Prawda i dobro, którymi człowiek kierując się, wzrasta i staje się coraz bar-
dziej dojrzały i  gotowy na pełnienie różnorakich ról społecznych wymagają 
wysiłku zrozumienia i przyjęcia, co dziś staje się wyjątkowo trudne. Środowi-
ska wychowania, jak rodzina czy mówiąc szerzej, naród są, zdaniem Wojciecha 
Chudego, najlepszymi, bo naturalnymi przestrzeniami rozwoju osoby ludzkiej, 
a mimo to wciąż są zagrożone przez kulturową łatwość, wszechobecną dostęp-
ność dóbr i informacji. Diagnoza ta nie jest bezpodstawna. Dziś coraz bardziej 
obserwujemy rozwój technologiczny, który znacząco ułatwia codzienne życie, 
umożliwia dotarcie do niezbędnych zasobów materialnych, intelektualnych 
i duchowych, sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i zdrowia, a przez to wpływa na 
wzrost wiary we własne możliwości, co z czasem może jednak przeradzać się 
w postawy indywidualistyczne. Zarówno psychologia, jak i filozofia świadczą 
o prawdzie tezy filozofa, który zauważa negatywne aspekty cywilizacji naszych 
czasów. Wychowanie do dobra, do prawdy, do wartości podstawowych jest 
102. W. Chudy, Moderniści, postmoderniści i inni, „Ethos”, 1996, nr 1−2, s. 7.
103. Por. W. Chudy, Wymknąć się złu, „Więź”, 1978, nr 5, s. 98−99.
104. Por. Dyskusja redakcyjna o strukturach zła, oprac. K. Klauza, „Ethos”, 1992, nr 1, s. 183−184 (wypo-

wiedź W. Chudego: s. 180−181, 183−184). Zob. też Nowy «Katechizm» – wydarzenie dla Kościoła 
i świata, „Ethos”, 1993, nr 4, s. 177.
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w istocie przekazywaniem słów, postaw, dawaniem czułości, zainteresowaniem, 
opieką i prowadzeniem dziecka w jego wyborach, trudach, poznawaniu siebie 
i świata. Dobro przekazuje się nie tylko czynami, choć jest to bardzo ważne, 
lecz także słowami, które, żeby były skuteczne, powinny pozostać w zgodzie 
z zachowaniem i działaniem mówiącego. Przekazywanie informacji o świecie 
uczy nazywania rzeczywistości i pozwala zauważać związki pomiędzy rzeczami 
i zjawiskami a tym samym lepiej je rozumieć i funkcjonować w społeczeństwie. 
Słowa, którymi rodzice się posługują, stanowią pierwszą bramę, przez którą 
dziecko ogląda świat. Język, który jest najdoskonalszym narzędziem ludzkim, 
może pełnić również funkcję negatywną, a to w XX wieku właśnie manipula-
cja językiem stała się częścią wiedzy105 naukowej, a więc zyskała wysoką rangę 
społeczną, stając się dla wielu ostatecznym uzasadnieniem prawdziwości danej 
tezy. Manipulacja językowa, obecna w nowoczesnych środkach przekazu for-
muje również środowisko rodzinne, szkolne i  zawodowe, w  których poru-
szają się dzieci, młodzież i dorośli. Podkreślana w  literaturze dotyczy zwykle 
wpływu na widzów w młodym wieku, lecz należy pamiętać, że wychowują się 
oni w  kontaktach z  dorosłymi, którzy również w  niej uczestniczą. Edukacja 
medialna ukierunkowana na dzieci i młodzież, zgodnie z Wojciecha Chudego 
rozumieniem samowychowania dotyczy właściwie wszystkich ludzi w  róż-
nym wieku, którzy mogą przekazywać wartości prawdy i dobra, nawet jeśli nie 
uczestniczą czynnie w wychowaniu lub nie działają w obszarze podkreślającym 
wartość słowa mówionego czy pisanego. Odpowiedzialność za los drugiego 
człowieka w sieci wartości dotyczy każdego, kto pragnie kierować się w życiu 
godnością osobową i wartościami fundamentalnymi, opartymi na cywilizacji 
chrześcijańskiej.

Dobro wspólne odwołuje do szeregu wartości106 związanych z prawdą, jak 
np. wartość bezinteresowności, zaufania, odpowiedzialności i nadziei. Wycho-
wanie do dobra, w tym dobra wspólnego jest możliwe dzięki tym właśnie war-
tościom, które są również efektem tego wychowania. Są narzędziem podpo-
rządkowanym nadrzędnemu celowi, jakim jest dobro wspólne i  w  tym zna-
czeniu są realizowane wcześniej niż owo dobro. Bezinteresowność, która pro-
wadzi do dobra wspólnego, wyklucza nie tylko używanie wartości wyższych, 
jak dobro, prawda i piękno w sposób instrumentalny, lecz przede wszystkim 
wyklucza wykorzystywanie wartości osoby ludzkiej w celu osiągnięcia dobra 
wspólnego. Bezinteresowność sprzeciwia się prymatowi społeczeństwa nad 
105. Por. W. Chudy, Słowa najczęstsze, „Ethos”, 2003, s. 3−4, 587.
106. M. Bogunia-Borowska twierdzi, że wartości społeczne są podstawą całego społeczeństwa. Por. M. 

Bogunia-Borowska, Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa 
[w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak, Kraków 2015, s. 20.
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jednostką, jej samej daje możliwość dobrowolnego współtworzenia wartości 
wspólnych. Bezinteresowny dar dla drugiego człowieka nie oczekuje wzajem-
ności, ponieważ prawda neguje postawę kupiecką zgodną z zasadą „ja tobie, 
to ty mnie”. Dobro wspólne to rzeczywistość przede wszystkim wartości nie-
materialnych, a dopiero w drugiej kolejności wartości materialnych. Dlatego 
dobro to, choć niemierzalne, na poziomie utylitarnym musi być jednak rozli-
czane, gdyż dowodzi poszanowania indywidualnego wkładu każdego członka 
społeczeństwa.

Zaufanie, stojące u  progu postawy poczucia odpowiedzialności za dobo 
wspólne, wynika i rodzi się z wzajemnej afirmacji i ukierunkowaniu na wspólny 
cel. Niekiedy realizacja zaufania wymaga czasu, aby odkryć ją w drodze wol-
nej i  rozumnej decyzji i  na początku może być urzeczywistniana z  pewnym 
ograniczeniem. Zaufanie do innych osób, tworzących dobro wspólne, zasadza 
się na wzajemnym oczekiwaniu zgodności życia prawdą ze zgodnością reali-
zacji siebie i dobra wspólnego. Dlatego nie można nikogo zmusić, aby tworzył 
dobro wspólne. Wzajemne zaufanie, jako podstawa solidarności społecznej, 
prowadzi do potwierdzania prawdy człowieka i  prawdy o  człowieku. Wsku-
tek urzeczywistniania dobra wspólnego zaufanie do siebie nawzajem wzrasta, 
rośnie też zaufanie do innych osób niebędących członkami tej konkretnej spo-
łeczności. Im wcześniej dziecko będzie realizowało prawdziwe dobro wspólne 
(np. poprzez pomoc w domu, działalność wolontaryjną), wtedy szybciej będzie 
włączane do pracy na rzecz innych, tym poziom jego zaufania innym ludziom 
wzrośnie, a  z  czasem utrwali się. Tak rozumiane wychowanie zbieżne jest 
z celami wychowania mądrego człowieka i wychowania ku dobru, o których 
pisze Wojciech Chudy.

Biorąc pod uwagę wartość bezinteresowności i zaufania, wychowanie per-
sonalistyczne do dobra wskazuje na odpowiedzialność za tworzenie, trwanie 
i przekazywanie dobra wspólnego następnym pokoleniom. Odpowiedzialność 
ta rodzi się poprzez wskazywanie na konsekwencje czynu i  budowana jest 
dzięki przekonaniu o  służeniu dobra wspólnego innym ludziom. Wychowa-
nie do dobra powinno, z jednej strony rozwijać postawę odpowiedzialności za 
własną osobę, a z drugiej strony w granicach wolnego i  rozumnego koncep-
tualizowania rzeczywistości, za innych. Odpowiedzialność za dobro wspólne 
podkreśla jej znaczenie językowe, czyli odpowiedź na pewne wezwanie. Tak 
rozumiana wartość odpowiedzialności w wychowaniu do dobra jeszcze moc-
niej naprowadza na potrzebę odpowiadania na obopólne potrzeby.

Wartość nadziei jest niejako wpisana w  cel dążenia do realizacji dobra 
wspólnego. Stoi ona u  jego początków i  towarzyszy członkom społeczeństwa 
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w  różnym zakresie do samego końca ich współdziałania. Wychowanie do 
dobra konkretyzuje się dzięki wzbudzaniu nadziei na pomyślne zakończenie 
procesu wychowania tak u wychowawcy, jak i u wychowanka. Dialogiczność 
relacji wychowawczej oraz zasada pomocniczości każą wszystkim podmio-
tom wychowania liczyć na siebie nawzajem. Wychowawca, który od początku 
wychowywania nie ma nadziei na osiągnięcie dobra wspólnego, jakim jest 
naprowadzenie na wartości najwyższe swojego wychowanka, musi brać pod 
uwagę trudności w dążeniu do obranego celu. Dobro wspólne bez nadziei traci 
swoje podstawy, czy to w fazie pomysłu, wdrażania czy konsekwencji. Jednak 
osoba ludzka potrafi transcendować swoją osobę i  okoliczności zewnętrzne, 
toteż nadzieja wychowania do dobra wspólnego nie może być zupełnie wyma-
zana z pola świadomości wychowawcy.

Wychowanie do dobra i  jego brak prowadzą do ważnych inklinacji nie 
tylko na gruncie indywidualnym, lecz również na poziomie społecznym. 
Wychowanie to jest powiązane z takimi terminami, jak dobrobyt i dobrostan 
a także dobroczynność107. Biorąc pod uwagę personalistyczną wizję wychowa-
nia, terminy te przynależą do działań zmierzających albo ku afirmacji godności 
osobowej, albo ku jej negacji. Czynnikiem odpowiadającym za prawdziwość 
realizacji dobrobytu, dobrostanu czy dobroczynności jest oś podmiotowość – 
przedmiotowość w polu hierarchii wartości. Odpowiada to temu, co Agnieszka 
Doda-Wyszyńska nazywa rozróżnieniem na „życie posiadające cel poza sobą 
i życie wyczerpujące się samo w sobie”108. Podmiotowość wychowanka i wycho-
wawcy znajdują swoje uzasadnienie w naturze ludzkiej, gdy życie posiada cel 
wyższy i wykraczający poza doraźne cele. Rozumiane w tym duchu dobrobyt 
i dobrostan oraz dobroczynność nabierają pozytywnych konotacji. Jeśli w polu 
hierarchii wartości są one traktowane jako narzędzie służące afirmacji osoby 
ludzkiej i  jej godności osobowej, wówczas prowadzą do realizacji prawdzi-
wego dobra. Intencja działania, która naprowadza na podmiotowe traktowa-
nie wychowanka, prowadzi w konsekwencji do postawy potwierdzającej osobę 
ludzką. Przeciwnie, gdy dobrostan lub dobroczynność znajdują się w  polu 
przedmiotowości i  rozumiane są jako autocele, wtedy mamy do czynienia 
z życiem, które „wyczerpuje się samo w sobie”. Dobrostan czy dobroczynność 
służą wtedy celom egotycznym i przesłaniają wartości transcendentne. Wycho-
wanie do dobra, które ukierunkowuje na działalność czysto przedmiotową, 
choćby to była nawet dobroczynność, sprzeciwia się prawdzie o przekraczaniu 
swoich ograniczeń i ograniczeń zewnętrznych.

107. Zob.: Podrozdział Cel wychowania.
108. A. Doda-Wyszyńska, op. cit., s. 74.
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Konsekwencje indywidualne i  społeczne tego rozróżnienia można ująć 
jako Wojciecha Chudego zdecydowane opowiedzenie się po stronie prawdy 
o dobru. Dobro wzięte samo w sobie, bez cechy prawdziwości, staje się prze-
szkodą a nie celem w wychowaniu ku dobru. Dobro, które jest wykorzystywane 
na niekorzyść innych nie służy prawdziwemu zbudowaniu osoby ludzkiej, lecz 
ją przekreśla. Istotne jest zatem podkreślenie prawdziwości dobra, które jest 
weryfikatorem jego ukierunkowania. Dobro, jakim jest godność wychowanka, 
realizującego prawdę prowadzi do jego osobowego wzrostu i  daje poczucie 
obecności dobra w  świecie. Poczucie to, kiedy przerodzi się w  przekonanie, 
staje się podstawą dobrego wychowania i prowadzi do spotkania dobra abso-
lutnego, czyli osobowego Boga.

Zdaniem profesora Chudego każdy człowiek czyni dobro, a przynajmniej 
jego intencja jest dobra. Tym samym odsłania się wiara w dobroć każdego czło-
wieka. Ta konstatacja odgrywa niebagatelną rolę w  wychowaniu, zwłaszcza 
w wychowaniu resocjalizującym, gdy wychowanek ponownie odkrywa prawdę 
i godność w życiu ludzkim. Wychowawca powinien, nawet pomimo zwątpienia, 
pamiętać o  tym, że każde sprzeczne ze społecznymi normami działanie jego 
wychowanka wynika z jego błędnego poznania, które pociąga za sobą działa-
nie zniekształconej już przez to poznanie woli. Uogólnienia typu „dobry czyn” 
i „zły czyn” prowadzą niejednokrotnie do „korupcji antropologicznej’, jaką jest 
kłamstwo. Pogłębiona refleksja na temat struktury ludzkiego czynu odwołuje 
do prawdy i nawołuje do jej przestrzegania; a tą prawdą jest sąd o dobrej inten-
cji czynu każdego człowieka.

Działanie wychowawcze zmierzające do czynieniu dobra w ostateczności 
uzasadnia tezę, którą w popularnym obiegu można ująć w słowa: „lepiej dawać 
niż brać”. Jest to dawanie dobra, które przyczynia się do podmiotowości obda-
rzanego, a nie tylko do dobrego nastroju obdarowującego, jak to niejednokrot-
nie ma miejsce w działalności charytatywnej lub dobroczynnej, oderwanej od 
osoby ludzkiej i od rzeczywistości. Dlatego tak istotną rolę odgrywa prawdziwy 
dialog, oparty na wzajemnym poszanowaniu prawdy i osoby ludzkiej.

3.2. Dialog w relacji wychowawczej

Życie człowieka rozgrywa się na dwóch płaszczyznach: indywidualnej 
i  społecznej. Człowiek nie jest tylko jednostką, lecz również jest istotą spo-
łeczną, jak słusznie twierdzi Elliot Aronson. Istotą wychowania jest samowy-
chowanie, ale odbywa się ono w relacji z drugim człowiekiem. Niemożliwe jest 
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zatem wychowanie bez relacji osobowej i bez dialogu. Już sama definicja słowa 
dialog wskazuje na konieczność wzajemnego odniesienie się dwóch podmio-
tów109. Wojciecha Chudego personalistyczna koncepcja wychowania traktuje 
dialog szerzej niż wskazuje na to etymologia tego słowa. Dialog jest wzajem-
nym obdarowaniem110. Z  jednej strony nauczyciel−wychowawca obdarowuje 
wychowanka swoją wiedzą, umiejętnościami, postawą i zachowaniem. Z dru-
giej strony wychowanek, już jako dziecko, potrafi obdarować wychowawcę 
swoją wrażliwością i delikatnością. Zatem proces ten to wzajemne przekazy-
wanie sobie dobra w  celu przyjęcia go i  wzbogacenia przez to swojej osoby. 
Dialog w ostateczności prowadzi do samowychowania111. Jest możliwy dzięki 
samowychowaniu, ale też do niego prowadzi i  zachodzi poprzez spotkanie, 
które jest jednym z warunków osobowego wzrostu (obok np. dobrych czynów, 
potwierdzających osobową tożsamość jego sprawcy).

Wielokrotne odwołania Wojciecha Chudego do chrześcijańskiej wizji 
życia oraz do transcendencji w  ujęciu Karola Wojtyły bliskie są rozumieniu 
spotkania Janusza Tarnowskiego. Na podstawie jego prac Bogusław Śliwerski 
wymienia dwa wymiary spotkania: wertykalny, odnoszący się do Boga i hory-
zontalny, obejmujący kontakt międzyosobowy112. Oba wymiary są współza-
leżne. W każdym spotkaniu drugiego człowieka istnieje też spotkanie z Bogiem 
i każdorazowe spotkanie z Bogiem wiąże się ze spotkaniem z człowiekiem – 
Chrystusem, a przez Niego z innymi ludźmi. Nie można zatem oddzielać od 
siebie tych dwóch wymiarów. Często mówi się, że spotkanie z Bogiem, który 
jest w człowieku jest niezwykle trudne, jeśli człowiek ten, ogólnie mówiąc, nie 
odzwierciedla w swoim zachowaniu dobroci i miłości Boga lub jest po prostu 
uwikłany w zło. Wojciech Chudy zauważa, że o Bogu przypomina każdy akt 
wypowiedzianej prawdy lub czyn, który jest z nim zgodny113. Zgodnie z  tym 
kłamca, osoba zakłamana lub ktoś czyniący zło nie odzwierciedla osoby Boga. 
Mimo to filozof twierdzi, że „człowiek jeśli tylko żyje w nim dobra wola, nawet 
będąc u kresu kłamstwa – a kłamstwo jest tu tylko metaforą wszelkiego grzechu 
– może liczyć na miłość: tę, która zawsze przebacza, nawet w sytuacji ostatecz-
nej, i która pomaga – dając mu siły do wyrwania się z pajęczyny zakłamania. To 

109. Dialog to „rozmowa co najmniej dwóch osób na określony temat, polegająca na wymianie różnią-
cych się (rozbieżnych, przeciwstawnych) poglądów dotyczących spraw ważkich poznawczo i prak-
tycznie (d. społeczny), z zamiarem osiągnięcia porozumienia – przez rozum”. H. Kiereś, Dialog [w:] 
Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 
Lublin 2001, s. 569.

110. A. Szudra, Suplement. Dialogiczna etyka wychowawcza [w:] W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., 
s. 213.

111. Ibidem, s. 215.
112. Por. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, op. cit., s. 77.
113. Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 508.
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Miłość Boża”114. Miłość ta niejednokrotnie może objawić się poprzez gest soli-
darności drugiego człowieka. Profesor Chudy w każdym człowieku dostrzega 
możliwość jego przemiany. Tym samym nie neguje ostatecznie wartości spot-
kania z osobą, która kłamie, bo nie tylko jest ona osobą tu i teraz, ale też „staje 
się” osobą. Dialog jawi się nie tylko jako pewien akt, ale też i proces, zwłasz-
cza w dziedzinie wychowania. Stan przed odkryciem prawdy może być trudny 
dla każdego podmiotu wychowania, ale wychowawca powinien dostrzegać 
w wychowanku możliwość przemiany. Warunkiem tej przemiany jest „wysiłek 
autowychowawczy”115. Nawet, jeśli wymaga to długiego czasu pracy i dużych 
nakładów wychowawcy, przemiana postaw wychowanka jest najlepszą nagrodą 
nie tylko dla niego, ale i dla jego opiekuna.

Człowiek potrafi wejść w dialog z drugą osobą, ponieważ wynika to z jego 
struktury bytowej. Odwołując się do trzech płaszczyzn życia osobowego (meta-
fizyczna, aksjologiczna i teologiczna), Wojciech Chudy podkreśla, że człowiek 
jako byt nieprzekazywalny jest również bytem otwartym. Jest to możliwe dzięki 
wymiarowi aksjologicznemu i teologicznemu. Pomimo że jako byt, osoba jest 
w pewien sposób zamknięta, odrębna i niekomunikowalna, to jednak w aspek-
cie etycznym możliwe jest przekraczanie siebie w kierunku innego. Odpowiada 
temu wspomniana już autotranscendencja i  transcendencja ku Bogu. Doko-
nuje się ona przez miłość, która wyznacza charakter dialogu. Tylko poprzez 
miłość wola dawania siebie innemu nie prowadzi do uprzedmiotowienia dru-
giej osoby. Miłość to warunek zaistnienia dialogu, jego esencja oraz skutek.

Powołując się na Maurice’a Nèdoncella, Wojciech Chudy wskazuje na 
cztery fazy miłości, które stanowią uzupełnienie wyróżnienia Karola Wojtyły. 
Pierwsza to miłość jednostronna, która jest charakterystyczna, np. dla miłości 
macierzyńskiej, jednak zawsze bezinteresownej. Druga faza to miłość mimo 
odrzucenia. Występuje wówczas, gdy druga strona odmawia przyjęcia daru, 
ale darczyńca wciąż kocha tę osobę. Trzecią fazę cechuje twórcza odpowiedź 
na miłość. Jej przykładam jest relacja wychowawcy i  wychowanka (mistrz–
uczeń)116 lub rodzic–dziecko. Odpowiedzią na miłość jest tutaj samowychowa-
nie drugiej strony. Lubelski filozof podaje jeszcze inne przykłady takiej miłości: 
Janusz Korczak i jego dzieci oraz Andrzej Jasiński i jego uczeń Krystian Zimer-
man. W końcu ostatnia faza miłości, to miłość pełna, która opiera się na całko-
witej wzajemności. „Idealny wzór tej miłości jest normą miłości małżeńskiej”117.

114. Ibidem, s. 369.
115. W. Chudy, Charakter jako wartość antropologiczno-etyczna, op. cit., s. 24.
116. Kluczem do zrozumienia relacji mistrz – uczeń są „wzajemność” i „wybranie”. Zadaniem mistrza 

jest „odkrycie ucznia dla niego samego”. A. Koroń-Ostrowska, Mistrz – uczeń, czyli miłość niejedno ma 
imię, „Więź”, 2000, nr 9, s. 18, 19.

117. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 127−128.
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Ponieważ są to fazy miłości, można mniemać, iż dialog zachodzi w każdej 
w wyżej wymienionej fazie. Szczególnie dyskusyjna wydaje się być obecność 
dialogu w miłości mimo odrzucenia. Wydaje się jednak, co wynika z potencjal-
ności człowieka, że dialog przybiera tu formę procesu. Odwzajemnienie daru, 
choć nie zostaje zrealizowane natychmiast, zostaje przeniesione na przyszłość. 
W  tym kontekście osoba jednocześnie zachowuje swoją tożsamość i, dzięki 
swojemu spotencjalizowaniu rozwija ją.

Człowiek, choć staje się, to jednak pozostaje sobą. Myśl Wojciecha Chu-
dego, nawiązując do tradycji Stagiryty o substancjalistycznej koncepcji osoby 
ludzkiej, pozostaje też w jej rozumieniu otwarta na tradycję relacjonistyczną, 
którą zapoczątkował Platon. Odwołuje się on również do słów Marka Dyżew-
skiego, który twierdzi, że pytanie o to, kim jest człowiek uzupełnia pytanie o to, 
„kim staje się człowiek”?118. Stawanie to profesor Chudy rozumie jako aktu-
alizację własnych potencjalności, która warunkuje proces wychowania. Para-
doks dialogu, w którym człowiek wzbogaca swoją osobę, stając się niejako kimś 
innym, bo bogatszym o nowy dar, a jednocześnie zmieniając się, gdyż rozwija 
swoje możliwości, jest pozorny.

Dialog, jako postawa i droga prowadząca do obdarowania, jest uwarun-
kowana prawdą. Jest to prawda człowieka i  prawda o  człowieku. Brak wier-
ności prawdzie niweczy pełne wejście w dialog, powodując zubożenie relacji. 
Kłamstwo może funkcjonować w dialogu do momentu jego wykrycia. Dialog 
zaś często prowadzi do wzajemnego poznania się, otwarcia na różne momenty 
i wymiary życia, stąd nietrudno jest wtedy o odkrycie kłamstwa. Jeśli odkryte 
kłamstwo zrodzi kolejne, spirala zakłamania wydłuży się. Natomiast przyzna-
nie się do prawdy powoduje otwarcie się na innych, które jest przede wszystkim 
otwarciem się na siebie samego, co prowadzi do dialogu. Przy okazji artykułu 
o „Solidarności” Wojciech Chudy przywołuje słowa Tadeusza Stycznia, że przy-
jęcie prawdy wyraża solidarność z innymi119. Solidarność, czyli bycie jednością, 

118. Ibidem, s. 210, cytat za: O trudnej sztuce uczenia sztuki. Małgorzata Pęcińska rozmawia z Markiem 
Dyżewskim, audycja w II Programie Polskiego Radia z dnia 14 października 2004 r. W. Chudy, szanując 
tradycje filozofów dialogu, filozofuje jednak w optyce tomizmu. Konsekwencje filozofii dialogu, w tym 
konstruktywistyczna forma prawdy, zostają przez W. Chudego odrzucone. H. Kiereś pisze, że „filozofia 
dialogu pozostaje w nurcie myślenia kartezjańskiego, zakłada bowiem dualizm ontologiczny, czego 
skutkiem jest tzw. teoria dwóch prawd: prawdy naukowej oraz prawdy egzystencjalnej, której źród-
łem jest decyzja międzypodmiotowa, wspólne postanowienie lub głosowanie. Takie ujęcie problemu 
prawdy jest skażone błędem non sequitur, a w konsekwencji skazuje kulturę na pragmatyzm, relaty-
wizm, metodę prób i błędów”. H. Kiereś, Dialogu filozofia [w:] www.ptta.pl/pef/pdf/d/dialogufilozofia.
pdf, dostęp 11.01.2017 r., s. 1. W. Chudy takie ujęcie prawdy nazywa „prawdą socjologiczną”. Jego 
zdaniem niekoniecznie wiąże się ona z użytecznością społeczną. Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, 
op. cit., s. 26.

119. W. Chudy, Zdrada Solidarności [w:] www.teologiapolityczna.pl/assets/stories/NOWOSCI_II_
KOLUMNA/chudy_zdrada_solidarnosci.pdf, dostęp 7.12.2016 r., s. 19.
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wspólne wychowywanie oznacza zatem znajomość wspólnych prawd i wspól-
nych kłamstw. Relacja dialogu jest relacją przejrzystą, w której nie ma miejsca 
na fałsz i niedomówienia.

Dialog może spełniać funkcję metody, procesu lub postawy, czyli wycho-
wywania120, dla których istnieją odpowiednie warunki zaistnienia. Do warun-
ków wychowawczej funkcji dialogu Anna Szudra zalicza autentyczność 
i prawdę aksjologiczną121. Autentyczność to „postępowanie zgodnie z prawdą 
swego życia”, natomiast prawda aksjologiczna to prawda o  wartościach122. 
W  tych dwóch definicjach wyraża się, definiowana przez profesora, prawda 
człowieka (autentyczność) i prawda o człowieku (prawda o wartościach). Bio-
rąc pod uwagę obustronność relacji dialogu można wyróżnić cztery rodzaje 
prawdy: dwie dotyczące wychowawcy i dwie dotyczące wychowanka. Auten-
tyczność jest tą prawdą, która jest osobista, dotyczy tylko jednego podmiotu. 
Bycie autentycznym dla innych to przede wszystkim bycie autentycznym dla 
siebie. Prawdę zaś jako wartość najpierw należy odkryć, ponieważ nie jest nam 
ona dana w sposób bezpośredni, dlatego pierwszym warunkiem autentyczno-
ści jest odkrycie prawdy o sobie. Drugim warunkiem jest przyjęcie tej prawdy, 
zgoda na nią. Pozwala ona na rozpoczęcie pracy nad sobą. Każdy z podmio-
tów wychowania jest zobligowany do poznania samego siebie i podjęcia trudu 
samowychowania, dopiero potem, znając już prawdę o sobie, jest gotowy do 
wejścia we wspólną przestrzeń, jaką jest prawda aksjologiczna. Również ona 
jest uwarunkowana podwójnie, tak jak prawda człowieka. Spełnienie powyż-
szych warunków prowadzi uczestników dialogu do wzajemnego i  pełnego 
obdarowania sobą nawzajem.

Pierwszym przejawem miłości jest zauważenie123. Na tym między innymi 
polega funkcja ciała, że osoba może spotkać kogoś drugiego poprzez jego cie-
lesność. Rozwój miłości, dojście do jej kolejnej fazy, prowadzi do spotkania 
w prawdzie. Prawdziwe spotkanie z autentycznym Mistrzem w miłości to dla 
Wojciecha Chudego szansa na przemianę swego życia124. Miłość wymaga jed-
nak zaangażowania. Stąd wyłaniają się dwa kolejne warunki dialogu wycho-
wawczego, mianowicie spotkanie i zaangażowanie. O tych dwóch warunkach 
mówi również Janusz Tarnowski125. Lubelski filozof zauważa, że „prawdziwe 
120. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, op. cit., s. 79.
121. A. Szudra, Suplement, op. cit., s. 216.
122. Ibidem, s. 216.
123. Powyższa teza została zaczerpnięta od ks. lic. Stanisława Orzechowskiego (w czasie studiów na KUL 

uczęszczał na wykłady K. Wojtyły).
124. Por. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 62.
125. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, op. cit., s. 79. „Spotkanie w znaczeniu perso-

nalnym, czyli zaistnienie zdarzenia zetknięcia się z jakąś rzeczywistością, z konkretną osobą (Bóg jest 
Osobą), w trakcie którego dochodzi do dotknięcia «rdzenia egzystencji», najgłębszego «ja» oraz do 
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spotkanie zawiera konieczny element wezwania człowieka. W każdym wezwa-
niu zawarta jest propozycja aksjologiczna, która w tym sensie staje się dla czło-
wieka zainicjowaniem realizacji jakiegoś wezwania. Wszystko zależy od tego, 
czy człowiek na wezwanie zawarte w  spotkaniu odpowie swoim życiem”126. 
W tym znaczeniu nawiązuje się relacja, która prowadzi do powinności. Każde 
spotkanie to wezwanie do odpowiedzi poprzez świadectwo. Warto przyto-
czyć tu interpretację spotkania, którą przeprowadza Józef Tischner. Spotyka-
nie innego to inaczej doświadczanie go. Doświadczenie zaś etymologicznie to 
dochodzenie do świadectwa127. Spotkanie zatem byłoby drogą do świadectwa, 
która ma swój początek i koniec. Wydarzenie spotkania jest pewnym procesem, 
zostaje zainicjowane, trwa w czasie i kiedyś się kończy. Można powiedzieć, że 
im głębsze relacje, tym droga ta jest krótsza. Jednak wymaga ona nieustannego 
poznawania się, gdyż każdy człowiek zmienia się i ulega zmianom. Odpowiedź 
drugiej osobie będzie świadczyła o nim samym. Może on odpowiedzieć świa-
dectwem, które potwierdzi godność drugiej osoby albo świadectwem, które 
tę godność zaneguje. Realizacja pierwszego rodzaju świadectwa prowadzi do 
dialogu. Wojciech Chudy przypomina jednak, że spotkanie nie zakłada auto-
matycznie relacji wzajemności128. Człowiek obdarzony wolną wolą jest w stanie 
odmówić głębszego wejścia w  rzeczywistość spotkania. Dlatego może reali-
zować drugi rodzaj świadectwa, który niemniej jednak zamyka na obopólne 
obdarowywanie. Do zaistnienia dialogu potrzebne jest również zaangażowanie.

Zaangażowanie może przybrać dwie formy. Odwołując się do Karola Woj-
tyły rozróżnienia na czyn i uczynnienie, można wyróżnić jego formę aktywną 
i pasywną. Do form zaangażowania należy też uczestnictwo. Wojciech Chudy 
nie definiuje tego pojęcia, ale przywołuje definicję Jana Pawła II: uczestniczyć 
to „być razem z innymi i równocześnie być sobą poprzez to «razem»”129. Papież 

gruntownej przemiany wewnętrznej. Do najwyższego stanu spotkania, jakim jest spotkanie Chrystusa, 
dochodzi dzięki dwóm czynnikom: łasce Bożej i przyzwoleniu wolnej woli ludzkiej. Zaangażowanie 
rozumiane jako pochodzące z wolnego wyboru oddanie się pewnej sprawie lub osobie. W toku tego 
procesu jednostka nie przestaje być sobą, nie zatraca siebie na rzecz innych, ale wzbogaca własną 
osobowość, rozwija wyższą uczuciowość czy bezinteresowną życzliwość”. Do tych dwóch warunków 
J. Tarnowski dołącza obustronną autentyczność, „rozumianą jako uwalnianie się od «maski», jako 
działanie zgodne z własnym «ja», bycie szerszym, wiernym samemu sobie. Autentyczność w sensie 
egzystencjalistycznym warunkuje głębia wewnętrzna jednostki, intensywny trening duchowy i życiowa 
konsekwencja”. Ibidem, s. 79. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zaangażowanie jest ważnym nie 
tylko warunkiem, ale i postawą życiową w personalizmie E. Mouniera: Zaangażowanie przejawiające 
się w działaniu obejmuje cztery obszary: przekształcenie rzeczywistości zewnętrznej, uformowanie 
samego siebie, zbliżenie do innych ludzi i wzbogacenie naszego świata wartościami. Por. E. Mounier, 
Wprowadzenie do egzystencjalizmów, op. cit., s. 93.

126. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 62.
127. J. Tischner, Filozofia dramatu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2012, s. 25.
128. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 69.
129. Ibidem, s. 53.
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twierdzi również, że uczestniczyć to współdzielić dobra. Dla profesora Chu-
dego podstawowym dobrem, którym należy się dzielić jest prawda130. Zaan-
gażować się w  dialog oznacza w  tym kontekście podzielić się prawdą: swoją 
i prawdą o wartościach. Wychowanie poprzez dialog polega na przekazywaniu 
sobie nawzajem prawdy i jest to również niezbędny warunek dialogu. Przeka-
zywanie prawdy wiąże się z przekazywaniem innych wartości autotelicznych, 
np. dobra i piękna. Nie można mówić o prawdziwym dialogu, gdy ktoś prze-
kazuje zafałszowany obraz rzeczywistości. Nie można mówić o nim również 
wtedy, gdy samemu jest się źródłem takiego fałszu. Warunkiem dialogu, jego 
trwania i  rezultatem jest prawda131. Zaangażowanie w  relacji wychowawczej 
to inaczej wspólna praca, bycie razem w procesie nauczania, współdziałanie, 
aktywny sposób bycia132. Dlatego takie zaangażowanie obejmuje wszystkie 
strony dialogu.

Obok wymienionych koniecznych powodów potrzebnych do zaistnienia 
dialogu, wymienia się także warunki relacji wzajemności, która jest niezbędna 
w każdej działalności pedagogicznej. Do elementów, które są niezbędne, aby 
dialog nie był tylko formą porozumienia się należą otwartość i bezinteresow-
ność133. W odniesieniu do pedagogii Wojciecha Chudego otwartość może ozna-
czać pamięć o tym, że każdy człowiek posiada niezbywalną godność, na mocy 
której należy mu się afirmacja. Jest to też pamięć o  tym, że druga osoba jest 
kimś zupełnie innym i dlatego nie zna się jej, tym bardziej że jest ona w pewien 
sposób odrębnym bytem (jest o-sobą). Otwartość zakłada tu postawę słucha-
nia skierowaną na wartość prawdy. Może też oznaczać gotowość do podjęcia 
trudu przyjęcia daru drugiej osoby, a to łączy się z zaufaniem, ponieważ gene-
ruje określony skutek. Dlatego Wojciech Chudy twierdzi, że czyny człowieka 
pozostawiają ślad, zwłaszcza w  rzeczywistości osobowej. Otwartość to wiara 
w  dobroć drugiego człowieka, zaufanie które jest pozbawione lęku o  to, że 
człowiek straci coś, co stanowi dla niego pewną wartość: dobre samopoczu-
cie, czas lub energię, którą może spożytkować na własne cele. Otwartość jest 
więc też początkiem wyrzeczenia, pogodzenia się ze stratą swoich wartości na 
rzecz dobra wspólnego lub dobra wychowanka. Trzeba pamiętać, że prawdziwy 
dar z  siebie nie powoduje straty (w sensie personalistycznym), ale wzbogaca 
osobę, która obdarza. Jednocześnie ma ona prawo oczekiwać od drugiej osoby 
takiego samego wyrzeczenia. Ma prawo oczekiwać zrozumienia i wzajemno-
ści. Wciąż istnieje jednak zagrożenie, że będzie to miłość mimo odrzucenia, 

130. Ibidem, s. 53.
131. A. Szudra, Suplement, op. cit., s. 217.
132. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 71.
133. A. Szudra, Suplement, op. cit., s. 219.
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dlatego należy też zakładać, że dar nie zostanie przyjęty, a tym samym będzie 
odrzucony. Profesor przypomina, że każdy człowiek w kontakcie z prawdą lub 
fałszem znajduje się w polu oddziaływań dwóch skrajności: nieufności („to na 
pewno fałsz”) i  łatwowierności („to na pewno prawda”)134. W dialogu z dru-
gim człowiekiem można ulec jednej lub drugiej tendencji. Obie prowadzą 
ostatecznie do postawy zamknięcia na innych. Całkowita nieufność blokuje 
naturalną potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, zamyka na prawdę. Nato-
miast zbyt optymistyczne przyjmowanie wszystkiego, co jest przekazywane, 
może doprowadzić do rozczarowania i  zniechęcenia do własnej osoby i  do 
tego, co się przyjmuje. Warunkiem prawdziwego spotkania staje się „trzeźwość 
moralna”135. Nie oznacza ona ograniczania zaufania do innych, ale do własnego 
sumienia. To właśnie ktoś obok może odsłonić prawdę o człowieku bardziej niż 
on sam sobie. Zdaniem Wojciecha Chudego „droga wątpliwości pod adresem 
siły własnego rozumu, czystości własnych intencji oraz spójności struktury 
wewnętrznej Ja jest zarazem drogą pokory”136. W otwartość wpisane jest więc 
pewne ryzyko niezrozumienia, ale o wiele bardziej wpisana jest szansa spełnie-
nia siebie w miłości. Od każdego z osobna bowiem zależy jak bardzo obdarzy 
drugą osobę swoim człowieczeństwem.

Obok otwartości do warunków zaistnienia relacji wzajemności należy rów-
nież bezinteresowność. W żadnym wypadku nie jest to brak zainteresowania 
drugą osobą, ale takie traktowanie innych, aby wskazywać na godność osoby 
ludzkiej. Bezinteresowny jest taki dar z  siebie, który prowadzi do spełnienia 
osobowego w  miłości. Filozof za Janem Pawłem II przypomina, że „każdy 
urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z  siebie samego”137. Bezinte-
resowność w  dialogu wychowawczym nie wyklucza realizacji wartości utyli-
tarnych, lecz przesuwa je na pozycję drugorzędną. Bezinteresowność oznacza 
przyznanie pierwszeństwa godności osobowej. Cel i  metody wychowawcze 
pozostają bezinteresowne wtedy, kiedy ukazują podmiotowość wychowanka 
i wychowawcy. Wydaje się, że ryzyko wystąpienia braku bezinteresowności jest 
większe w zachowaniu wychowawcy niż wychowanka. Jest on przecież osobą 
134. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 561−562. „W pierwszym przypadku inte-

lekt nachyla się ku przekonaniu, że wszystkie czyny ludzkie pod każdym względem odbiegają od ide-
ału, że niczego nie da się wykonać tak, by satysfakcjonowało to intelekt człowieka. Słowem – człowiek 
jest istotą niedoskonałą i przez to całkowicie niezdolną do doskonałej intencji powiedzenia prawdy 
i doskonale szczerego wypowiedzenia swoich myśli. Przekonanie przeciwne, łudzące ludzkie poczu-
cie prawdy i powodujące erozję potrzeby prawdomówności, jest zasadą sądu, iż nawet kłamiąc zupeł-
nie cynicznie postępujemy zgodnie z jakąś racją, która tłumaczy nasze zachowanie i stanowi niejako 
prawdę tego, co się wypowiada. Na gruncie tego przekonania żywi się asercję prawdy absolutnej, która 
jest wyrażana słowami literalnie nieprawdziwymi”.

135. Ibidem, s. 563.
136. Ibidem, s. 563.
137. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 210.
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dorosłą, kimś, kto jest już naznaczony, jak określa to profesor Chudy, „śnie-
dzią dorosłości”, czyli pewną dozą cynizmu, szukania swojego celu, lenistwa 
czy pragmatyzmu138. Jednak, gdy mówi się o relacji wzajemności, trzeba wziąć 
pod uwagę, że również i wychowanek może przyjąć postawę „interesowności” 
wobec własnego rozwoju. Już małe dzieci, jeśli są nieodpowiednio prowadzone 
przez opiekunów, potrafią manipulować dorosłymi dla własnych przyjemno-
ści, które niekoniecznie służą ich rozwojowi. Brak reakcji wychowawcy byłby 
tu bezinteresownością w  znaczeniu negatywnym, jako brak zainteresowania 
dzieckiem. W  optyce samowychowania, gdy wychowanek reflektuje własną 
osobę, załamanie się jego motywacji do bezinteresownego wzrastania w miło-
ści jest chyba dla tego wychowanka największą przeszkodą uniemożliwiającą, 
a  przynajmniej utrudniającą, osobowe spełnienie. Dużym zagrożeniem jest 
także utrata zaufania dziecka do bezinteresownego zdobywania przez siebie 
wiedzy, której nie należy łączyć z bezcelowością. Nie jest to bowiem „uprawia-
nie sztuki dla sztuki”, ponieważ edukacja młodego pokolenia jest wyrazem tro-
ski o przyszłość rodziny, społeczeństwa i narodu139. Najważniejsze w szkole są 
jednak relacje, więzi, komunikaty, czyny i intencje140. Wiedza pozostaje ważna, 
ale ważniejsze stają się relacje międzyosobowe, międzyosobowy dialog. Jeśli 
nauczyciel przejawia postawę bezinteresowności, to jego zachowanie daje pry-
mat wychowania przed edukacją.

Na podstawie omówionych wyżej warunków zaistnienia dialogu w  jego 
funkcji wychowawczej (autentyczność, prawda aksjologiczna, spotkanie i zaan-
gażowanie) oraz warunków stworzenia relacji wzajemności (otwartość i bezin-
teresowność) można mówić o zasadach prowadzenia dialogu pedagogicznego. 
Należą one do istoty taktu pedagogicznego wychowawcy oraz podmiotowości 
wychowanka. Kierowanie się prawdą w relacji wychowawczej oraz bycie auten-
tycznym wychowawcą budują w uczniu poczucie bezpieczeństwa i odpowia-
dają na jego potrzebę kontaktu z drugą osobą. W relacji spotkania i zaangażo-
wania nauczyciel powinien opierać się o rzeczywistość i nie zakłamywać siebie, 
bo tylko wtedy ma szasnę zmienić coś na lepsze141. Życie prawdą to bycie spra-
wiedliwym – oddawanie wychowankowi tego, co mu się słusznie należy: wie-
dzy, postaw i kultury zgodnej z powszechnie obowiązującymi w społeczeństwie 
zasadami i normami. Takt pedagogiczny to również umiejętność powiedzenia 
przez nauczyciela „nie”: swojej nadmiernej ciekawości lub zbyt natarczywemu 
zachowaniu wobec wychowanka. Prawdziwa wspólnota rodzi się również 

138. Por. Wykład W. Chudego (w archiwum autora).
139. Por. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 192.
140. Por. ibidem, s. 192.
141. Por. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 563.
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w oparciu o tajemnicę. Wzajemne powierzanie sobie tajemnic i zdolność nie 
powtarzania ich osobom trzecim rodzi poczucie zaufania. Wychowanek powi-
nien wiedzieć, że może liczyć na swojego wychowawcę w  każdej chwili. Do 
zasady dialogu pedagogicznego należy również umiejętność kierowania przez 
nauczyciela swoją wolnością. Wolność w prawdzie, według Tadeusza Stycznia, 
to postawa nie zakłamywania samego siebie. Wojciech Chudy definiuje samo-
zakłamanie jako „długotrwały proces prowadzący do całkowitego zerwania 
związków z rzeczywistą prawdą i wartościami określanymi jako prawdziwe”142. 
Samozakłamanie jest zatem negacją prawdy. Prowadzi do życia w iluzji włas-
nych wyobrażeń. Natomiast wolność kierowana przez wychowawcę nie sprze-
niewierza się prawdzie obiektywnej. Takt pedagogiczny respektuje rzeczywi-
stość wychowawcy i wychowanka, nie narusza jej. Jest to umiejętność z dzie-
dziny sztuki, ponieważ wychowanie u tego filozofa bardziej jest sztuką aniżeli 
nauką. Do pewnego stopnia takt pedagogiczny jest wyuczalny, a więc jest to 
pewna rysa charakterologiczna, którą nie wszyscy posiadają w równym stopniu 
lub nie potrafią jej w sobie odkryć w oczekiwany sposób143. Takt pedagogiczny 
jest ściśle podporządkowany celowi wychowania. Współprowadzenie proce-
sem wychowania przez wychowawcę i wychowanka zmierza ku afirmacji pod-
miotowości obu stron tego procesu.

Relacja wychowawca–wychowanek, polegająca na unaocznianiu godno-
ści osobowej, wymaga od każdego z podmiotów wychowania odpowiedniego 
postępowania. Ideał postępowania wychowawcy, jakim jest rozumne, delikatne 
i wrażliwe kierowanie procesami rozwoju wychowanka, jest procesem, który 
ewoluuje oraz wymaga od pedagoga dojrzałości. Wojciech Chudy twierdzi, że 
„autentyczny nauczyciel to ten, który pokaże swoje życie”144, czyli spotka się ze 
swoim wychowankiem w duchu dialogu. Oznacza to, po pierwsze, że nauczy-
ciel będzie w  stanie porozumiewać się ze swoim podopiecznym. Również 
i  dziś zauważa się potrzebę kompetencji komunikacyjnych: „Od współczes-
nego nauczyciela oczekuje się bardzo wysokich kompetencji komunikacyjnych 
odzwierciedlających zakres jego kwalifikacji i rozległość doświadczeń zawodo-

142. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 414.
143. Według J. Michalskiego „takt pedagogiczny to podstawowy czynnik sztuki wychowawczej i dydak-

tycznej nauczyciela, polegający na odnoszeniu się do uczniów z odczuwanym przez nich szacunkiem 
wraz z wewnętrzną dyspozycją dotyczącą umiejętności wymaganego zachowania się w różnych miej-
scach, adekwatnie do ich znaczenia kulturowego i instytucjonalnego”. J. Michalski, op. cit., s. 75. Zda-
niem badacza takt posiada każdy. Ibidem, s. 48. Takt w tym ujęciu byłby sposobem odnoszenia się do 
innych, nabudowanym na kategoriach rozumności i woli, a więc i charakteru (zob.: B. Paź, Charak-
ter [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza 
z Akwinu, Lublin 2001, s. 93). Zależność taktu od tych kategorii suponuje różne stopnie poznania 
i internalizacji taktownego odnoszenia się do innych osób.

144. W. Chudy, Etos pedagoga, op. cit., s. 10.
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wych, (…)”145. Sprawna i dojrzała komunikacja to przejaw wierności prawdzie, 
który jest istotą etosu nauczycielskiego146. Wychowawca powinien znać zakres 
swojej wiedzy i umieć, gdy jest to konieczne, przyznać się do błędu. Wierność 
prawdzie to również świadomość, że wychowanek jest osobą rozumną, wolną, 
ale i naznaczoną przygodnością. Jest to objaw pewnej wyrozumiałości wycho-
wawcy, ale i wiary w możliwości podopiecznego. Po drugie spotkanie w dialogu 
pociąga za sobą pewną dozę świadomego krytycyzmu. Postawa negatywna, 
przejawiająca się w postaci refleksji, potwierdza rozumność i wolność wycho-
wanka147, a więc jej nie przekreśla. Postawa ta również jest pamięcią o prawdzie. 
Zabezpiecza relację wychowawczą przed stoczeniem się w brak realizmu, nad-
mierną gloryfikację wychowanka lub kłamstwo lekceważenia ucznia148.

Wymagania stawiane wychowawcy i nauczycielowi są obecnie niezmier-
nie wysokie. W opinii Agnieszki Dody-Wyszyńskiej nauczyciele „wzywani są 
do tzw. permanentnego kształcenia i  poddawani ciągłej kontroli”149. Gdzieś 
w tym dyskursie pojęcie kompetencji przesłania pojęcie autorytetu, na który 
wskazuje Wojciech Chudy150. Jego personalistyczna koncepcja wychowania nie 
jest jednak autorytarna, bowiem w jej centrum nie stoi osoba wychowawcy ani 
nawet wychowanka, lecz prawda. Najważniejszą rolę odgrywa tu istota etosu 
wychowawcy, czyli wierność prawdzie: „Nauczyciel, który nie kłamie, twórca, 
który nie chce zdradzić swojego etosu, wywołują niejako automatycznie war-
tość autorytetu”151. Autorytet nie tyle opiera się na wiedzy i wykształceniu, ile 
na wychowaniu do bycia wiernym prawdzie. Wychowawca powinien przede 
wszystkim kierować się prawdą i nie kłamać. Wymaganie to jest trudne w rea-
lizacji, ale jednocześnie proste ze względu na swoją formę (istnieją tylko dwa 
kryteria: prawda i kłamstwo). W żadnym wypadku nie oznacza to, że Wojciech 
Chudy zmniejsza wymagania stawiane wychowawcom, ale sprowadza je do 
fundamentalnego pytania, jakim jest pytanie o prawdę relacji wychowawczej.

145. M. Cywińska, Efektywność nauczyciela w dobie współczesnej [w:] Być nauczycielem. Kompetencje 
współczesnego nauczyciela, red. M. Cywińska, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki 
i Administracji, Poznań 2013, s. 37−38.

146. Por. W. Chudy, Etos pedagoga, op. cit., s. 11.
147. Por. ibidem, s. 11.
148. Por. ibidem, s. 12. W. Chudy wyróżnia kilka rodzajów kłamstw relacji wychowawczej. Pierwszy polega 

na manipulowaniu uczniem w celu przekazania mu pewnej ideologii. Drugi rodzaj kłamstwa to lekce-
ważenie ucznia przez wychowawcę. Trzeci rodzaj to nadmierne schlebianie wychowankowi. Czwarty 
jest tworzeniem fałszywego kultu danego profesora. Do innych przejawów kłamstwa W. Chudy zalicza 
wykorzystywanie wychowanka przez wychowawcę oraz „korupcję nauczyciela”. Te rodzaje nie wyczer-
pują całości opisu zjawiska kłamstwa, ale celują w jego istotę: „Negację prawdy wychowawczej relacji 
międzyosobowej oraz wolności decyzji ucznia”. Ibidem, s. 12−13.

149. A. Doda-Wyszyńska, op. cit., s. 78.
150. Por. W. Chudy, Skosem w prawo. Między metafizyką a polityką, „W Drodze”, Poznań 1999, s. 14.
151. W. Chudy, Etos pedagoga, op. cit., s. 17.
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Przede wszystkim jednak nauczyciel to osoba, która jest prawdomówna, co 
pociąga za sobą określone cechy osobowościowe. Zdaniem lubelskiego filozofa 
osobę prawdomówną, czyli kogoś, kto żyje prawdą, charakteryzuje otwartość, 
zwłaszcza otwartość na inność152. Nauczyciel, wychowawca akceptując siebie 
i swojego podopiecznego w całej złożoności osoby ludzkiej, potrafi przyjąć to, 
co ofiarowuje mu wychowanek i dawać od siebie, to czego jego rozwój w danym 
momencie wymaga. Prawdomówność nie oznacza więc zgody na inność, która 
zadaje kłam osobowej prawdzie człowieka, i dlatego przeciwstawia się wszel-
kim postawom i  zachowaniu, które tej prawdzie przeczą. Biorąc pod uwagę 
całość namysłu Wojciecha Chudego nad wychowaniem, można zaryzykować 
twierdzenie, iż lubelski filozof w bardzo świadomy sposób oddziela otwartość 
na inność, na różnorodność, która jest przejawem istnienia prawdy w społe-
czeństwie od otwartości, która przeradza się w  jawną manipulację, postawę 
dominacji i podległości. Ponadto człowiek prawdomówny łączy w sobie otwar-
tość z pewnym rodzajem odwagi, który każe mu nie tylko odsunąć od siebie 
lęk, lecz także aktywnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom nieprawidło-
wości, braku dobrej woli i bezmyślności. Ta ostatnia postawa jest przeciwień-
stwem jeszcze jednej istotnej cechy osoby prawdomównej, mianowicie reflek-
syjnego krytycyzmu153. Każdy wychowawca powinien więc ostrożnie i z rozmy-
słem prowadzić działalność wychowawczą, co zabezpieczy skutki nie tylko jego 
poczynań, lecz i jego wychowanka.

Wobec otwartości wychowawcy na dialog, wychowanek powinien przy-
jąć postawę otwarcia się na świadectwo życia swojego wychowawcy154. Na 
początku wejście w relację może być naznaczone niepewnością ucznia, dlatego 
ważne znaczenie posiada atmosfera otwartości i zaufania. Profesor Chudy pod-
kreśla, że dziecko potrafi być doskonałym nauczycielem swojego wychowawcy. 
Zatrzymując się dłużej nad starożytną maksymą docendo discimus, twierdzi, że 
ma ona podwójny sens. „Jeżeli jestem nauczycielem mojego ucznia, to jedno-
cześnie w jakimś stopniu jestem uczniem mojego ucznia. A z drugiej strony on, 
ten mój uczeń, którego nauczam, jest nie tylko moim uczniem, ale też w jakimś 
stopniu jest dla mnie nauczycielem”155. Wychowawca może, a nawet czasami 
powinien, uczyć się od swojego podopiecznego. Powołując się na słowa Jana 
Pawła  II („Jest coś takiego w  dziecku, co winno się odnaleźć we wszystkich 
ludziach, jeżeli mają wejść do Królestwa niebieskiego”) Wojciech Chudy 

152. Por. W. Chudy, Prawdomówność słów, czynów i postaw „lekarstwem” na zło społeczne [w:] „Odpo-
wiednie dać rzeczy słowo”. 68 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra 1−2 
lipca 2005, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”, Zielona Góra 2005, s. 58.

153. Ibidem, s. 58.
154. Por. W. Chudy, Etos pedagoga, op. cit., s. 11.
155. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, op. cit., s. 69.
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zauważa, że warto czasami zdobyć się na dziecięcą prostotę, czystość i  zdzi-
wienie, na spontaniczny gest, zachwyt i  entuzjazm156. Te postawy mogą być 
dla wychowawcy pomocne w stawaniu się coraz bardziej osobą. Dziecko, jako 
ktoś, kto jeszcze nie nabył „śniedzi dorosłości”157 pozostaje moralnie czyste. 
Jest pozbawione pokus, doświadczenia zła i przemocy, jest wolne od kłamstwa 
i proste w swoim zachowaniu. Wychowawca, który potrafi zauważyć w swoim 
wychowanku te momenty oraz przyjąć je ma szansę wznieść się ku prawdzie 
relacji wychowawczej.

Dialog pedagogiczny, jak każda działalność wychowawcza, nie odbywa 
się jednak w  aksjologicznej próżni, lecz w  określonej kulturze. Z  jednej 
strony jest ona człowiekowi dana. Człowiek rodzi się w zastanych warunkach 
bytowo-socjalnych, w konkretnym otoczeniu, miejscu i czasie. Rzeczywistość 
obiektywna, z ontologicznego punktu widzenia, zostaje mu narzucona. Woj-
ciech Chudy, za Martinem Heideggerem, twierdzi, że człowiek jest w  świat 
„wrzucony”158. Nie oznacza to jednak porzucenia aktywności, bierność i bez-
wolność. Tym bardziej ten świat powinien wzywać do zmiany na gruncie wybit-
nie personalistycznym, czyli etycznym. Gdy włączy się kulturę w osobowy dia-
log z innymi ludźmi, możliwe stanie się przekształcanie rzeczywistości. Kultura 
może być trzecim partnerem dialogu.

Podobnie jak w  życiu jednostkowym, tak i  w  życiu społecznym istnieją 
określone warunki (poza wyżej wymienionymi), odpowiadające za prawdzi-
wość urzeczywistniania wartości autotelicznych w  kulturze. Kultura ma być 
naturalnym środowiskiem człowieka, w której może on wznieść się na szczyt 
swoich osiągnięć159. Jest to inaczej „uczłowieczanie rzeczywistości”. Wychowa-
nie jako realizacja miłości jest ukierunkowane na tworzenie dobra. Kultura to 
tworzenie dobra wspólnego. Do warunków zaistnienia wartości prawdy i dobra 
w społeczeństwie należy przede wszystkim kierowanie się prawdą. Dialog z kul-
turą, jeśli ma prowadzić do miłości, powinien opierać się o prawdę. Co wię-
cej, istnienie prawdziwego dialogu w społeczeństwie stanowi o niezakłamaniu 
ludzkiej wspólnoty160. Aby kultura była partnerem dialogu w prawdzie, muszą 
być w niej urzeczywistniane wartości moralne161. Ma to szczególne znaczenie 
w wychowaniu w szkole. Oznacza to, między innymi prymat wartości moral-
nych nad utylitarnymi. Wojciech Chudy twierdzi, że „stosunki wewnątrz-
szkolne przywoływać powinny relację ojciec–dziecko bądź relacje między 

156. Por. W. Chudy, O osobie, która jest dzieckiem, op. cit., s. 223.
157. Wykład W. Chudego (w archiwum autora).
158. W. Chudy, Prawda człowieka i prawda o człowieku, op. cit., s. 140.
159. Por. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 103.
160. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 247.
161. Ibidem, s. 271.
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rodzeństwem; nie zaś opierać się na formalnych stosunkach administracyjno-
-biurokratycznych lub administracyjno-militarnych”162. Model rodziny, o który 
powinny opierać się relacje w szkole, stanowi tu wspólnotę osobową (communio 
personarum). Jednakże dialog wewnątrzdomowy w swej strukturze i treści jest 
inny niż dialog prowadzony na osi rodzic−dziecko−nauczyciel. Poprzez szkołę 
dialog ten styka się z dialogiem prowadzonym przez szkołę z dyrektorem, kura-
torium i  instytucją zarządzającą szkołą. Dialog rodziców z  dzieckiem, który 
jest również uczniem, przybiera znaną w  literaturze pedagogicznej formułę 
„nauczanie wychowujące”. Formuła ta odnosi do edukacji i wychowania, w któ-
rej nadrzędną rolę odgrywa ta pierwsza kategoria. W  kontekście Wojciecha 
Chudego personalizmu wychowania, w którym główną rolę odgrywa „wycho-
wanie godnościowe”, należałoby przestawić te działalności i na pierwszym miej-
scu postawić wychowanie. Dialog w  szkole mógłby być wówczas „wychowa-
niem nauczającym”. Nie negowałoby to roli szkoły jako miejsca kształtowania 
przede wszystkim umysłu, ale w swej treści dałoby prymat wychowaniu, czyli 
kształtowaniu sumienia. Jeśli kultura ma być równorzędnym partnerem dia-
logu, powinna uwzględniać wychowanie moralne, wskazywać na rolę godności 
w wychowaniu oraz potwierdzać godność osobową ucznia. Wówczas można 
mówić o relacji otwartości i wzajemności w dialogu.

Wychowanie w dialogu i poprzez dialog ma prowadzić do postawy i umie-
jętności życia w  dialogu z  innymi. Dialog jako punkt wyjścia oraz metoda 
wychowania jest również jej celem. Rodzi się pytanie, jak wychować człowieka 
dialogu? Dialog jest pewną wartością. Dlatego zgodnie z tym, co zostało powie-
dziane, należy unaoczniać, pokazywać życie w  dialogu. Zdaniem profesora 
w  obecnych czasach dominuje język specjalistyczny, który nie pozwala oso-
bom postronnym na wejście w dialog z osobami, które tym językiem się posłu-
gują163. Dlatego przywołuje wzór postawy, który obowiązywał jeszcze w cza-
sach dwudziestolecia międzywojennego w Polsce: postawy osób, które potra-
fiły rozmawiać w każdych warunkach, ze wszystkimi164. Mógłby to być pewien 
idealny wzorzec postępowania i samowychowania do dialogu. Cechuje się on 
przede wszystkim umiejętnością powiedzenia nie za dużo i nie za mało. W cza-
sach, kiedy trudno jest znaleźć odpowiednie słowa, trudno też kierować się 
162. W. Chudy, Pedagogia godności, op. cit., s. 211.
163. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 559.
164. Ibidem, s. 559. „Opowiadali mi starsi, pamiętający koszmarne czasy sanacji, że istniała wówczas 

grupa, wcale niemała, ludzi przyzwoitych i dobrze wychowanych, którzy z tego właśnie i tylko z tego 
powodu umieli się znaleźć należycie w salonie i w spelunce, w koszarach i na ulicy. Znali, może nawet 
genetycznie mieli zakodowane w rezultacie wielopokoleniowej przynależności do kultury i cywilizacji 
europejskiej, granice polemiki, żartu, ekspresji, za którymi kończył się temperament i dowcip, a zaczy-
nało chamstwo”. Cytat za: M. Rybiński, …i sznycla po cygańsku, „Rzeczpospolita”, dodatek „Plus-
-Minus”, 2002, nr 48.
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prawdą. Wojciech Chudy przypomina, że „prawda jest wartością «wrażliwą» 
zarówno na niedomiar, jak i  nadmiar”165. Dlatego, z  jednej strony mówienie 
całej prawdy zaczyna ocierać się o  faux-pas, a z drugiej strony jej niedomiar 
prowadzi do zablokowania dialogu. Zdolność znalezienia się w prawdziwym 
dialogu z innymi należy do dziedziny wychowania. Dlatego nie można nauczyć 
się, jak być osobą, która potrafi nawiązywać, podtrzymywać i pogłębiać relacje 
międzyosobowe, jednocześnie samemu wzrastając w prawdzie i dobru. Można 
to jedynie zobaczyć na drodze doświadczenia. Można wskazać tu na pozy-
tywny wymiar wychowania do dialogu. Istnieje też wymiar negatywny, który 
polega na obronie przed relacją antydialogową. Janusz Nagórny zauważa, że 
prawo do prawdy oznacza prawo do obrony przed nieprawdą166. Każdy prze-
jaw przedmiotowego stosunku do wychowanka, fałszowanie rzeczywistości 
w celach manipulacyjnych lub stosowanie kłamstwa prostego przekreśla auten-
tyczny dialog i  zamyka interlokutora na prawdę: swoją i  prawdę o  wartoś-
ciach. Im bardziej relacja wychowawca–wychowanek jest relacją bezpośrednią 
i autentyczną, tym łatwiej będzie wejść im w prawdziwy dialog. Wydaje się, że 
takie współczesne wyzwania, jak instytucjonalizacja, a co za tym idzie sztucz-
ność relacji międzyludzkich, skomercjalizowanie i urynkowienie prywatnych 
obszarów życia (wychowanie, edukacja) sprzyjają negacji prawdzie i dialogu. 
Negatywna forma wychowania do dialogu będzie polegała na obronie przed 
sztucznością, emocjonalizacją, prawdą obsceniczną (np. upublicznianiem pry-
watnych dotąd spraw i relacji) i niedomówieniami, które sprzyjają fałszywemu 
obrazowi rzeczywistości.

Wychowanie do dialogu w  personalizmie etycznym wychodzi od samo-
wychowania do dialogu i w ostateczności może prowadzić do dialogu społe-
czeństw. W ujęciu Wojciecha Chudego rozwój społeczeństwa jest taki, jaki jest 
rozwój osoby167, dlatego również pozostałe warunki dialogu można ekstrapo-
lować na grunt społeczny. Maria Braun-Gałkowska zwraca uwagę na fakt, iż 
podstawowym warunkiem wytworzenia się grupy lub wspólnoty jest zaist-
nienie rozmowy168. Wspólny cel, czyli chęć skomunikowania się prowadzi do 
fundamentalnego warunku dialogu, czyli spotkania. Dialog różnych grup spo-
łecznych, instytucji i organizacji zaczyna się od spotkania. Choć spotkanie to 
odbywa się najczęściej pomiędzy osobami, posiadającymi władzę, zwykły czło-
nek społeczeństwa w  warunkach rozumnej demokracji może w  nim uczest-
niczyć. Pomimo istnienia w  demokracji swoistej ograniczoności, obywatel 

165. Ibidem, s. 247.
166. Por. J. Nagórny, op. cit., s. 374.
167. Por. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1, op. cit., s. 37.
168. Por. M. Braun-Gałkowska, Dialog w rodzinie, „Pedagogia Christiana”, 2010, nr 1, s. 162.
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posiada instrumenty, które pozwalają mu włączyć się w ogólnonarodowe lub 
nawet światowe uczestnictwo; są to postawa opozycyjna wobec kłamstwa i zła 
politycznego169, a  zwłaszcza wierność prawdzie. Przestrzeganie zasad moral-
nych przez obywatela prowadzi do wzmocnienia autorytetu prawdy w społe-
czeństwie i polityce, nawet jeśli ciąży ona ku kłamstwu. Tym samym otwiera to 
drogę do dialogu. Spotkanie ma doprowadzić do zaangażowania i zmiany rze-
czywistości. Choć współcześnie w wysoce rozwiniętych społeczeństwach mamy 
do czynienia ze wspólnotą, która komunikuje się ze sobą przede wszystkim za 
pośrednictwem mediów, to nie neguje to spotkania i autentyczności, a nawet 
wzmacnia siłę prawdy. Wojciech Chudy twierdzi, że Internet daje możliwość 
„demokratycznej kontroli władzy”170. Dialog społeczeństw opiera się również 
o autentyczność. Wielość kierunków relacji międzyludzkich potęguje skompli-
kowanie dialogu, co sprzyja również bycie społecznym aktorem, ukrytym za 
maską. Nie przeczy to jednak wykorzystaniu tych masek ku wzajemnemu zbli-
żeniu. Profesor uważa, że „gra nie musi służyć zakryciu lub kłamstwu. Odzwier-
ciedla ona naszą indywidualność w relacjach społecznych, kiedy jej konwencjo-
nalny charakter jest jednocześnie wyrazem pewnych zasad moralnych, prawdy, 
rozumności, naszego charakteru oraz samoświadomości. Wtedy można by 
rzec, że gdy gramy pilnujemy tego porządku, dbamy o  jego niesprzeczność. 
Gra taka jest przeciwna konformizmowi, koniunkturalizmowi albo dyktowanej 
przez modę odruchowości. Dzięki przybieraniu różnych masek osoba może, 
kontaktować się z różnymi ludźmi, mimo to w tej grze zaznacza swoją «tożsa-
mość». Osoba w społeczeństwie to wprawdzie otwartość, ale i zachowywanie 
tożsamości. Jest swoistym dialektycznym sprzężeniem: wartości indywidualnej 
z wartością wspólnotową”171. Te słowa można przełożyć na dialog całych grup 
społecznych lub państw. Dialog międzynarodowy czy ekumeniczny, choć jest 
pewną konwencją gry, nie musi prowadzić do ideologicznego, politycznego lub 
kulturowego wchłonięcia jednej grupy przez drugą. Dialog, który ze swej istoty 
jest spotkaniem dwóch różnych idei, nie oznacza ujednolicenia. Gdy zaś auten-
tyczne spotkanie prowadzi do zwiększenia poczucia tożsamości grup czy naro-
dów, potwierdzają one swoją indywidualną prawdę. Należy pamiętać, że Woj-
ciech Chudy wymienia określone warunki, aby nie doszło do skonwencjona-
lizowania takiego spotkania: odzwierciedlenie zasad moralnych, rozumności, 

169. Por. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 354.
170. Ibidem, s. 222. Potwierdzają to wydarzenia tzw. Arabskiej Wiosny z 2011 r. Zob. np. K. Bielińska, 

Od Al-Dżaziry do Twittera – wpływ mediów na Arabską Wiosnę [w:] www.przeglad.amu.edu.pl/wp-
-content/uploads/2014/05/pp-2014-1-381-394.pdf, dostęp 7.12.2016 r.

171. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1, op. cit., s.130. Niemniej W. Chudy zauważa też 
rodzaj gry, który przeciwstawia się miłości. Zob.: Życie i filozofia – kultura jako gra i miłość, „Więź”, 
1978, nr 6.
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a przede wszystkim prawdy. Pojawia się tutaj pytanie o warunki realizacji plu-
ralizmu wartości w różnych społeczeństwach. O ile dla lubelskiego filozofa plu-
ralizm środków komunikacji jest jednym z gwarantów realizacji prawdy w spo-
łeczeństwie172, o  tyle pluralizm wartości posiada znaczenie jedynie w  odnie-
sieniu do prawdy człowieka i prawdy o człowieku, do prawdy aksjologicznej. 
Dlatego trudno mówić o dialogu grup czy narodów w sytuacji braku wspólnej 
podstawy, jaką jest prawda, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony dia-
logu. W sytuacji zaś zakłamania jednej ze stron należy bronić się przed kłam-
stwem173. Prawda jest prima facie warunkiem powodzenia dialogu na szczeblu 
społecznym. Profesor daje prymat klasycznej koncepcji prawdy, dlatego jego 
słowa stoją w pewnej sprzeczności z opinią autorów artykułu o dialogu jako 
drodze do prawdy o człowieku, między innymi: „Zwłaszcza w przypadku plu-
ralistycznych społeczeństw demokratycznych, gdzie z  natury rzeczy istnieją 
rozbieżności co do wielu istotnych zagadnień, wszystkie one są poddawane 
dialogowemu osądowi społeczeństwa i nie ma tu, jak pokazuje praktyka, tema-
tów tabu. To, że można, a nawet trzeba dialogować z każdym i o wszystkim, nie 
oznacza równosilni wszystkich poglądów i argumentów. Dobrze jednak, mając 
odmienne pomysły na urządzenie świata, umieć się porozumieć co do tego, 
w czym i dlaczego się różnimy”174. Wojciech Chudy, jak już było wspomniane, 
pisze o kłamstwie postawy nadmiernej prawdomówności. W tym kontekście 
praktyka mówienia „z każdym i o wszystkim” znosi moralny zakaz niekłama-
nia w imię mówienia zbyt wielu prawd. Dialog społeczny staje się przynajmniej 
utrudniony, kiedy dochodzi do wyjawienia faktów, które nie powinny ujrzeć 
światła dziennego opinii publicznej175. Istnienie praktyki mówienia o wszyst-
kim i z każdym, zdaniem profesora, nie podważa jednak prymatu klasycznej 
koncepcji prawdy nad jej koncepcją pragmatyczną176. Lubelski filozof zauważa 
bowiem, iż normalne dziennikarstwo tworzą ludzie „dociekliwi, spierający się 

172. Por. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 575.
173. Por. ibidem, s. 575.
174. A. Bronk, A. Salamucha, Dialog jako droga do prawdy o człowieku, „Pedagogia Christiana”, 2010, nr 

1, s. 21.
175. Zwłaszcza w dobie mass mediów ujawnienie przez dziennikarza pewnych informacji może rodzić 

komplikacje społeczne: „Zarówno w dziedzinie udostępniania informacji dziennikarzowi, jak i upo-
wszechniania jej przez niego nie może obowiązywać absolutna zasada prawdomówności. Udostęp-
nienie wszelkich informacji, całkowite otwarcie wobec pytań dziennikarza może wręcz przeszkodzić 
uczciwemu wyjaśnieniu jakiej sprawy, a także skrzywdzić człowieka (często dziecko lub nieletniego). 
Ujawnienie takie może też kolidować z dobrem publicznym czy zakłócać porządek prawno-proce-
sowy, może wreszcie w sensie literalnym być sprzeczne z ustawą prawną. (…). Będąc prawdomównym 
wobec prasy, należy być ostrożnym i przede wszystkim brać pod uwagę kryteria moralne”. W. Chudy, 
Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 248. Również w dziedzinie życia rodzinnego ujaw-
nienie zbyt wielu informacji może zakłócać mir domowy lub godzić w dobre imię członków rodziny.

176. Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 28.
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i nonkonformistyczni, wierzący w istnienie prawdy i dążący do niej, nawet gdy 
jest trudna do odkrycia i udowodnienia i gdy wymyka im się z rąk”177.

Warunki konieczne do stworzenia relacji wzajemności (otwartość i bezin-
teresowność) na szczeblu społecznym lub państwowym wydają się w realizacji 
trudne, a nawet niemożliwe. Demokracja liberalna, która mówi, że polityka to 
walka o władzę178, nawet jeśli jest walką o władzę, która ma przynieść dobro 
wspólne, pozostaje walką, czyli pewnym zantagonizowaniem interesów i spraw. 
Otwartość i  bezinteresowność stosowana w  tak rozumianej polityce dopro-
wadziłaby do uznania się jednej ze stron tej walki przegranym, nawet przed 
przystąpieniem do ataku. Można jednak mówić o relacji wzajemności w celu 
prowadzenia dialogu prowadzącego do prawdy. Otwartość i bezinteresowność 
nie są prostym przeciwstawieniem zamkniętości i  interesowności. Otwartość 
można rozumieć też jako zdolność przystosowania się instytucji społecznych 
do zmian zachodzących w społeczeństwie, aby jak najtrafniej odpowiadać na 
jej potrzeby. W ostateczności jest to odpowiedź na potrzeby jednostki: zagwa-
rantowanie jej prawa do pracy, do opieki czy dostępu do lekarza. Wzajem-
ność wyrażona przez osobę to oddanie społeczeństwu sprawiedliwości: pod-
jęcie pracy czy leczenia w razie choroby. Według Wojciecha Chudego „relacja 
lekarz−pacjent jest klasyczną relacją dialogiczną i  w  związku z  tym istnieje 
między nimi niepisany, «milcząco zawarty kontrakt» związany z obowiązkiem 
wierności i  dotrzymywania obietnic”179. Jest ona oparta na zaufaniu. Otwar-
tość jednego kraju na inny może przybierać różne formy, w  każdym jednak 
wypadku musi istnieć pamięć nie tylko o miłości, ale i o odpowiedzialności. 
Ta ostatnia jest niezbędna nawet przed zawiązaniem relacji otwartości, gdyż 
buduje poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Natomiast bezinteresowność, np. 
na szczeblu państwowym, może być okazywaniem pomocy ludności dotkniętej 
klęską żywiołową w kraju, z którym ofiarodawca jest związany traktatami mię-
dzynarodowymi. Bezinteresowność oznacza przede wszystkim, tak jak w dia-
logu osobowym, afirmację godności obywateli wyrażaną za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych instytucji.

Pytanie o warunki zaistnienia dialogu i  jego kształt na poziomie dużych 
grup, jak naród lub państwo, to pytanie o wiarę w społeczeństwo kierujące się 
prawdą, które ma odwagę na konfrontację często z  inną kulturą. Prymarny 
wymiar prawdy jest gwarantem realizacji tezy o wyższości tego, co wspólne nad 
tym, co dzieli. Dialog, choć zaczyna się od spotkania z kimś innym, ma prowa-

177. W. Chudy, Drugie śniadanie u Sokratesa, czyli trzy, cztery rzeczy najważniejsze, „Sumus”, Warszawa 
2004, s. 129.

178. Por. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 2, op. cit., s. 298.
179. W. Chudy, Esej o społeczeństwie i kłamstwie, t. 1, op. cit., s. 416.
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dzić do obopólnego zbliżenia, nawet za cenę wysiłku i kosztów materialnych. 
Tak jak na poziomie relacji diady lub triady w mikrospołeczeństwie, jakim jest 
rodzina, tak i na poziomie międzykulturowym i międzyreligijnym, autentyczny 
dialog potwierdza godność człowieka, a więc rozwija go i pozwala mu lepiej 
służyć sobie, innym i społeczeństwu.

Dialog rozumiany jako droga prowadząca do wzajemnej afirmacji, a także 
jako sposób komunikowania się, jeśli tylko zostaną spełnione określone 
warunki, takie jak otwartość czy bezinteresowność, przenika wszystkie moż-
liwe relacje międzyludzkie. Dialog jest uzależniony od odkrycia i  przyjęcia 
prawdy aksjologicznej, dlatego każda relacja oparta na kłamstwie istnieje do 
momentu odkrycia prawdy. Codzienność, zwłaszcza ta pedagogiczna, staje się 
przejrzysta, gdy każdy stara się żyć, kierując się rozumnie prawdą. Wyjawienie 
kłamstwa, choćby najmniejszego, świadczy o uczciwości wyznającego i przy-
czynia się do poprawy relacji, przekreśla więc dynamiczną kaskadę kłamstwa.

Dialog wychowawczy powinien istnieć w  każdej rodzinie, na poziomie 
grup i  całych społeczeństw. W  dużej mierze to od sytuacji rodzinnej zależy, 
jak będzie wyglądał społeczny dialog. Rodzina powinna uczyć dialogu, rozu-
mianego jako spotkanie dwóch przeciwnych racji i dochodzenie do wspólnego 
stanowiska w oparciu o prawdę. Dialog w rodzinie w swej elementarnej for-
mie przejawia się codziennym kontakcie i zwykłej rozmowie. Obecnie jednak, 
zwłaszcza w dużych miastach Polski, mamy do czynienia z mijaniem się ze sobą 
członków rodziny180. System i organizacja pracy nie pozwalają na spędzanie ze 
sobą twórczo wielu wolnych chwil, ale często prowadzą do konwencjonaliza-
cji spotkań i  rozmów, utrudniając tym samym głębsze zainteresowanie sobą 
nawzajem181. Wojciecha Chudego propozycja dialogu mogłaby być pewnym 
przypomnieniem, że dialog jest niezbędny w każdej relacji osobowej i nie ozna-
cza ujednolicenia, lecz prowadzi do wzajemnego potwierdzenia tożsamości. 
Taki dialog respektuje inklinacje człowieka do indywidualności oraz do bycia 
w społeczności. Dialog oznacza przede wszystkim, że wychowawca jest blisko 
swojego wychowanka. Tylko dzięki bliskości fizycznej, psychicznej i  ducho-
wej dialog jest możliwy w realizacji. Również dialog w szkole narażony jest na 
spłycenie i zepchnięcie w poczet zbędnych idei lub ideologii. Obecnie w szkole 
zauważa się przerost stosunków administracyjno-biurowych nad stosunkami 
prawdziwego dialogu, którego wzorem jest dialog w rodzinie jako wspólnota 

180. Zob.: M. Śnieżyński, Dialog w rodzinie, op. cit., s. 30−31. Autor powołuje się na badania, m.in. 
Marioli Bieńko.

181. Por. A. Giza, Współczesne społeczeństwo polskie: ludzie i instytucje w procesie zmian [w:] Współczesne 
społeczeństwo polskie, red. A. Giza, M. Sikorska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 654. 
Zob. też P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Społeczny Instytut Wydaw-
niczy Znak, Kraków 2016, s. 247.
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osobowa. Ze względu na to, iż za dialog odpowiedzialni są wszyscy jego uczest-
nicy zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą przyczynić się do poprawy tej 
sytuacji. Jeszcze bardziej sytuacja dialogu lub jej brak uwidacznia się na pozio-
mie państw i  narodów. Otwartość, jako warunek każdego dialogu, oznaczać 
może zwiększenie uwagi osób odpowiedzialnych za kształt instytucji i państw 
na potrzeby obywatela. Bierność i w konsekwencji przeciwstawienie się potrze-
bom obywateli miały w historii swoje trwałe i nierzadko tragiczne egzempli-
fikacje. Bezinteresowny dialog zaś może usprawnić działanie poszczególnych 
państw i jednostek oraz być przyczyną wzajemnej pomocy międzynarodowej. 
Choć wpływ obywateli jest dziś zauważalny poprzez przekaz zapośredniczony, 
to jednak nie neguje to istoty i skutków samego wpływu. Media potrafią stać 
się przydatnym narzędziem w kontroli władzy i prowadzenia z nią skutecznego 
dialogu.

Wymiar negatywny wychowania do dialogu każe opierać się nadmiernemu 
wpływowi relacji antydialogowej. Do takiej relacji zachodzi zawsze w momen-
cie wykorzystywania jednych ludzi przez innych za pośrednictwem wyspecja-
lizowanych instytucji (zauważalnego dziś zwłaszcza jako urynkowienie pry-
watnych dotąd sfer życia, manipulowanie mechanizmami marketingowymi 
w  celach instrumentalnych czy jako niedopowiedzenia istotnych kwestii na 
potrzeby niegodziwego zysku). Wojciech Chudy podkreśla, że należy konse-
kwentnie bronić się przed relacją antydialogową, co może być dziś szczególnie 
aktualne.

Dialog, w  optyce chrześcijańskiej, można prowadzić także z  Bogiem. 
W ujęciu profesora Chudego miłość Boża może wyrwać człowieka z każdego 
zła, a przynajmniej zapoczątkować proces osobowego wzrostu. Warto o  tym 
pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy otoczenie odsuwa kogoś na społeczny margines.

3.3. Wychowanie osoby do spotkania z transcendencją

Ostateczny cel życia człowieka i sposoby przygotowania się do niego znaj-
dują się w polu zainteresowania wychowania personalistycznego w ujęciu Woj-
ciecha Chudego. Obecność tej pedagogii naturalnie wypływa z  podejmowa-
nia przez niego zagadnienia wychowania do prawdy i wychowania do dobra. 
Przedmiotem wychowania do prawdy i dobra nie jest jednak wprost kwestia 
odchodzenia, choć znajduje się ona niejako w  jej tle. Zarówno wychowanie 
do prawdy, jak i wychowanie do dobra w  tej personalistycznej perspektywie 
prowadzą do wychowania do spotkania z  transcendencją. Stanowią niejako 
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drogę prowadzącą do tego najważniejszego wychowania, ponieważ przygoto-
wują osobę do faktu śmierci. Wartości transcendentne odsyłają zatem do samej 
transcendencji. Realizacja prawdy i dobra w świecie oraz ukierunkowanie na 
godność osoby ludzkiej pobudzają do refleksji nad własnym życiem i odsyłają 
do jej kresu.

Wychowanie do spotkania z  transcendencją jest próbą wyjścia naprze-
ciw pedagogicznej luce dotyczącej tematów śmierci i  odchodzenia, które we 
współczesnej świadomości zostały zastąpione kulturą zabawy i  zagłuszania 
pytań o  sprawy najistotniejsze. Sytuacja ta wpisuje się w  szerszy nurt kultu-
rowy związany z przemianami współczesnego świata182. Wychowanie do spot-
kania z transcendencją jest potrzebne również z przyczyn antropologicznych: 
inklinacji bytu ludzkiego ku czemuś, co go przekracza. Wszystkie wysiłki 
i pragnienia nie znajdują swojego dopełnienia z powodu otwartości na drugą 
osobę ludzką, ponieważ jest ona bytem przygodnym i  niedoskonałym. Oso-
bowe spełnienie, rozumiane jako bezinteresowny dar z siebie samego, wymaga 
oparcia o byt ostateczny, przekraczający świat naturalny i świat człowieka. Ze 
względu na selektywność ludzkiego poznania183, niemożność bezpośredniego 
dotknięcia transcendencji184 i  wobec nieznajomości czasu śmierci, człowiek 
podejmuje wysiłek samowychowawczy zmierzający ku potwierdzeniu prawdy 
o swoim odejściu. Pragnienie życia i umierania w prawdzie wymaga przyjęcia 
faktu śmierci. Dlatego pilne staje się zadanie wypracowania metod wychowaw-
czych185, prowadzących do odbudowy poczucia transcendencji w akcie samo-

182. Por. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Wydawni-
ctwo Aletheia, Warszawa 2007, s. 328. W. Chudy uważa, że „(…) świat przeważnie nie chce już słyszeć 
o śmierci i o poprzedzającym ją okresie życia. Ludzie w większości chcą być młodzi lub przynajmniej 
czuć się młodo lub choćby młodo (nie-staro) wyglądać”. W. Chudy, Jesień i zima człowieka, „Los”, 1999, 
nr 11, s. 33. Z kolei B. Wald stwierdza: „Po zbanalizowaniu miłości do swobodnie dostępnej seksu-
alności, zaczyna się banalizowanie śmierci do swobodnie dostępnego umierania”. B. Wald, «Śmierć 
przynależy do życia». M. Heidegger, J. Pieper i nowa tanatologia [w:] Spór o początek i koniec życia ludz-
kiego, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 
2015, s. 118. Por. też A. Szewczak, Współczesne postawy wobec śmierci i ich społeczno-kulturowe uwa-
runkowania [w:] Człowiek. Wartości. Pedagogika, red. M. Nowicka-Kozioł, Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 106. „W nowoczesnej wersji tego świata, najogólniej rzecz 
ujmując, nie ma miejsca na śmierć i to wszystko, co jej dotyczy – właściwą jest dla niej tendencja do 
rugowania zjawiska ludzkiej śmiertelności z wszelkich dziedzin życia jednostkowego i społecznego”.

183. „Poznając naturę niedokładnie, aspektywnie, wycinkowo, człowiek jest z natury przyporządkowany 
poznaniu bytu naturalnego w jego źródle”. M.A. Krąpiec, Człowiek w kulturze, op. cit., s. 66.

184. „Metafizycznemu rozstrzygnięciu nigdy na ogół nie przysługuje absolutna pewność, stąd, nawet 
w przypadku przeświadczenia o nieśmiertelności, śmierć człowieka jest pełna tragizmu i grozy”. 
J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2000, s. 251.

185. W rozmowie P. Seewalda z papieżem Benedyktem XVI można przeczytać: „«Według określenia 
samego Ojca, nastała ostatnia faza jego życia. Czy da się przygotować na śmierć?» Myślę, że nawet się 
musi – nie w sensie dokonywania określonych aktów, ale żyjąc wewnętrznie ku temu, że kiedyś zda się 
przed Bogiem ostatni egzamin; że opuści się ten świat i będzie się przed Nim, przed świętymi, przed 
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określającym wobec Dobra Najwyższego186. Zdaniem Wojciecha Chudego 
możliwe jest jeszcze odzyskanie poczucia istoty człowieka, czyli przezwycięża-
nie trudności: „Można odważyć się na przypuszczenie, że również w naszych 
czasach wielu ludzi w głębi serca oczekuje «czegoś więcej» niż obietnicy wygody 
i łatwości życia”187.

Traktując wychowanie jako proces, który trwa od początku życia, można 
zauważyć, że wychowanie do spotkania z transcendencją dotyczy już dziecka 
jako podmiotu tego wychowania, a  nie tylko biernego uczestnika wydarzeń. 
Słusznie profesor Chudy podkreśla, że stosunek do własnego osamotnienia 
tworzy się już w dzieciństwie188. Wychowanie to tak naprawdę zaczyna się już 
w młodości i im wcześniej zacznie być wdrażane, uwzględniając rozwój moralny 
i uczuciowy dziecka, tym trwalsze przyniesie skutki. Jan Paweł II pisze do mło-
dych, że pytanie o koniec życia jest konieczne już wtedy, gdy dopiero stoimy na 
progu dorosłości189. Potrzeba wiele mądrości, aby prawidłowo przeprowadzić 
osobę po stracie przez okres żałoby, a jeszcze więcej w sytuacji przygotowania 
na stratę osobę młodą lub dziecko. Jednak zdaniem Wojciecha Chudego śmierć 
dla wielu ludzi łączy się ze starością. Tymczasem nie tylko starość jest okre-
sem ludzkiej słabości. Ludzie chorzy i  niepełnosprawni podejmują podobne 
wyzwania, co ludzie starzy: wszyscy oni noszą podobne ciężary i cierpienie190. 
Stanowią one dla tych osób pewien widoczny znak zbliżania się końca ludz-
kiego życia i prowadzą do przewartościowania dotychczas wyznawanych war-
tości. Lubelski filozof twierdzi, że „silny horyzont przygodności związany na 
stałe z przeżywaniem choroby czy niepełnosprawności, a także wyraźnie eks-
ponowane w polu świadomości, choć najczęściej umieszczone «peryferyjnie» 
− poczucie zagrożenia zdrowia lub stabilizacji życiowej, rodzaj «niepewności 
jutra» − przybliżają kategorię ostatecznego kresu życia człowieka, uniwersa-
lizując zarazem jej znaczenie i funkcję w kontekście światopoglądu, stosunku 

przyjaciółmi i nieprzyjaciółmi; że, powiedzmy, przyjmuje się skończoność tego życia i wewnętrznie 
dochodzi ku temu, by stanąć przed obliczem Boga”. P. Seewald, Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy, op. 
cit., s. 279.

186. Por. P.S. Mazur, Śmierć jako ostateczna decyzja życia osobowego człowieka [w:] Spór o początek 
i koniec życia ludzkiego, op. cit., s. 440. „Akt decyzji ostatecznej nie dewaloryzuje więc ludzkiego życia, 
lecz manifestuje jego względną trwałość, spotencjalizowanie, ciągłość i zmienność, które domagają się 
nadania mu całościowego sensu poprzez wskazanie właściwego i ostatecznego sposobu jego zwień-
czenia”. Ibidem, s. 426−427. Jednak wybór Dobra Najwyższego nie jest decyzją ostateczną: „Natomiast 
wybór Dobra Najwyższego jako celu ludzkiego istnienia i działania może człowiek dokonać w trakcie 
trwania całego swojego życia, z tym jednak, że nie jest to decyzja ostateczna”. Ibidem, s. 439.

187. W. Chudy, Śniadanie u Sokratesa, czyli trzy, cztery rzeczy najważniejsze, Wydawnictwo WAM, Kra-
ków 1999, s. 85.

188. Por. ibidem, s. 37−38.
189. Por. Jan Paweł II, Do młodych całego świata, op. cit., s. 20.
190. Por. W. Chudy, Śniadanie u Sokratesa, czyli trzy, cztery rzeczy najważniejsze, op. cit., s. 22−23.
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do Boga i religii czy moralności”191. Jednakże nie tylko te grupy osób cechuje 
nieustanna myśl o śmierci. Do osób, które na co dzień mają do czynienia ze 
śmiercią, można zaliczyć tych, którzy związani są z  niektórymi dziedzinami 
medycyny, żołnierzy, ratowników, a nawet sportowców sportów wyczynowych 
i niektórych zakonników; oni również, choć nie muszą być obarczeni cierpie-
niem, mają głębokie poczucie granic własnych możliwości fizycznych i mogą, 
przynajmniej niektórzy z  nich, otrzeć się o  śmierć (dyskusyjna jest jednak 
problematyka cierpienia). Kluczowym zadaniem staje się wypracowanie odpo-
wiedniej postawy wobec tego ostatecznego faktu ludzkiego życia.

Celem wychowania w ujęciu Wojciecha Chudego i jego syntezy personali-
stycznej koncepcji wychowania jest odkrycie godności osobowej i kierowanie 
się nią w życiu. Cel ten realizowany jest samodzielnie, ale z pomocą wycho-
wawcy. Jednocześnie celem życia doczesnego jest takie postępowanie, aby swoją 
postawą ukazywać wartość godności, prawdy i dobra. Zawsze powinno opierać 
się ono o rozumność i być realizowane w wolności. Struktura bytowa osoby ludz-
kiej pozwala spełniać się, czyli urzeczywistniać podmiotowość ludzką, poprzez 
opowiadanie się za wartościami transcendentnymi. Zwłaszcza godność oso-
bowa jest tutaj istotną wartością odpowiadającą za życie wartościowe. Śmierć, 
która jest częścią życia, nie zmienia zasadniczo tego podejścia – wciąż najistot-
niejszą rolę odgrywa godność. Jednak w  kontekście odchodzenia wartość ta 
nie decyduje o samej śmierci, tak jak wpływa na ludzkie decyzje podejmowane 
w ciągu życia. Tak jak godność osobista i osobowościowa jest aktualizowana 
w perspektywie całego życia człowieka, tak godność osobowa, jako uzależniona 
od nich, odpowiada za finalny kształt śmierci. Nieuchronność śmierci jest oczy-
wista i nikt nie może umrzeć nieskutecznie, ale przygotowanie się na śmierć 
i przygotowanie do tego bliskich może już być obarczone błędem192. Wszystko 
co wydarzy się do momentu śmierci pozostaje jeszcze w mocy odchodzącego, 
dlatego godność jawi się jako pewna droga, prowadząca do ostatecznego kroku 
przejścia. Celem wychowania w tej pedagogice byłoby zatem, tak jak w całej 
omawianej tu syntezie personalistycznej koncepcji wychowania, odkrywanie 
godności osobowej i  postępowanie zgodne z  jej wektorem. W  zasadzie jesz-
cze bardziej ostatecznym celem jest tutaj godna śmierć, która stanowi rezul-
tat uprzednich przygotowań. Pedagogika, o której mowa, dotyczy więc dwóch 
aspektów: przygotowania się na śmierć, czyli odchodzenia oraz samego faktu 
śmierci. Postawą szczególnie wyróżnioną przez Wojciecha Chudego w momen-
191. W. Chudy, Wartości i świat ludzi niepełnosprawnych (Przyczynek do aksjologii osób niesłyszących) 

[w:] «Nie głos, ale Słowo…». Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, red. K. 
Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 31.

192. Por. J. Kaczkowski, Grunt pod nogami. Nieco poważniej niż zwykle, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2016, s. 19.
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cie odchodzenia jest postawa harmonii, sérénité. Ten stan ducha jest jednym 
z proponowanych przez niego celów wychowania. Jest to postawa pogodzenia 
się ze śmiercią, ale w  sensie optymistycznym, postawa przewidywania przy-
szłych dóbr i wdzięczność za otrzymane życie. Postawa ta jest urzeczywistniana 
na drodze nieustannego wysiłku: „Aby ją osiągnąć, należy dążyć do niej przez 
całe życie”193. Realizacja tej intencji nie jest łatwa, ale jest realna i  osiągalna. 
Ostateczną instancją, pozwalającą zweryfikować skuteczność realizacji tego 
celu, jest ludzkie sumienie. Nie trzeba dodawać, że sumienie, jako sąd rozumu 
praktycznego, również powinno być poddawane wysiłkowi samowychowania. 
Powyższe cele można podzielić na cel główny i cele szczegółowe. Cel główny 
to nieustanne zmierzanie ku dobru, działanie zmierzające do owej harmonii 
i pokoju ducha. Celami szczegółowymi można nazwać pracę nad sumieniem 
i wolą oraz systematyczną realizację prawdy w życiu. Cele te są więc możliwe do 
osiągnięcia i w historii można spotkać wiele postaci, które odeszły z godnoś-
cią194. Główny cel tej pedagogiki przynależy oczywiście do specjalnej działalno-
ści człowieka, jaką jest wychowanie. Gdy więc potraktuje się ten cel jako pewną 
życiową dewizę, motto, którym będzie można kierować się w życiu, zostanie 
nadany porządek innym celom wychowania, takim jak dążenie do prawdy czy 
dobra. Ostatecznie to prawda o godności osobowej stanowi nadrzędną wartość 
metafizycznego, aksjologicznego i teologicznego wymiaru życia osoby ludzkiej, 
a jej urzeczywistnianie przesądza o kształcie życia i odchodzenia.

Wojciech Chudy wyróżnia dwa modele interpretacji procesów przygoto-
wania na umieranie i śmierć. Pierwszy jest pesymistyczny i łączy się z perspek-
tywą egzystencjalistyczną, drugi zaś to spojrzenie pełne „ładu, pogodzenia, 
a nawet harmonii, co oddaje termin sérénité”195.

W perspektywie personalistycznej śmierć nie jest tylko przemijaniem, np. 
w ujęciu Agnieszki Regulskiej jest „bezsensownym unicestwieniem”196. Celem 
wychowania, zdaniem profesora Chudego, jest odkrycie godności osobowej 
i kierowanie się tą wartością w swoim życiu, dlatego również przygotowanie 
do śmierci jest ukierunkowane na godność. Wszystkie pozostałe własno-
ści osoby ludzkiej, jak wolność, rozumność i  cielesność tracą na znaczeniu 
w  obliczu śmierci; wszystkie są bowiem przemijające. Perspektywa śmierci, 

193. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 25.
194. Trzeba powiedzieć, że personalizm chrześcijański zdecydowanie sprzeciwia się praktyce eutanazji, 

ale również nie opowiada się za sztucznym podtrzymywaniem życia. Granica przebiegająca pomiędzy 
realizacją woli umierającego, który nie chce już żyć, a decyzją lekarza, który postanawia nie przedłużać 
życia, jest bardzo cienka. Por. J. Kaczkowski, op. cit., s. 16.

195. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 23, 25.
196. A. Regulska, Wojciecha Chudego pedagogia umierania, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2008, t. XXXVI, 

z. 2, s. 67.
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według niego, jako kryterium wychowawcze, wprowadza samoocenę egzy-
stencjalną197, od niej bowiem zależy efekt przygotowania się na ostateczność. 
Samoocena ta, oparta wyłącznie na innych własnościach osoby niż godność, 
wprowadza niepokój i pustkę, a człowiek staje w obliczu nieznanego. Dzięki 
odwołaniu do godności osobowej samoocena ta jest dostępna każdemu czło-
wiekowi. Przygotowanie się na proces umierania jest, po pierwsze poznaniem 
lub raczej przewidywaniem tego, co czeka każdego człowieka. Po drugie waż-
nym komponentem jest siła woli, prowadząca do podjęcia wysiłku skierowa-
nego na uporządkowanie wszystkich zaległych spraw. Może dotyczyć to kwe-
stii materialnych, lecz przede wszystkim jest to odnalezienie własnego życia 
w  perspektywie wieczności, dokonanie rewizji postaw, proces przebaczenia 
sobie i innym, a wreszcie odzyskanie pokoju ducha. Dotyczy to zarówno osób, 
które pozostają, jak i ich bliskich, przygotowujących się na wieczność. Samo-
wychowanie w tym aspekcie w zasadzie nie podlega dyskusji, nikogo przecież 
nie można zastąpić w umieraniu, choć Wojciech Chudy nie neguje tu pomocy 
wychowawcy198. Wszystkie te procesy nie są łatwe i  możliwe do wdrożenia 
przez każdego i od razu, wymagają bowiem czasu i odpowiedniego przygoto-
wania. Tutaj właśnie ujawniają się dwie skrajne postawy w obliczu śmierci. Jeśli 
osoba podejmuje wysiłek samowychowawczy i  przygotowuje się do własnej 
lub czyjejś śmierci, zbliża się do osiągnięcia postawy sérénité. Drugą postawę 
odzwierciedla twierdzenie, że śmierć przychodzi nagle, w momencie najmniej 
spodziewanym. Tajemnicą pozostaje, czy osoby, które odeszły w  ten sposób 
„zdążyły” przygotować się na swoje odejście. Te dwie postawy nie wyczerpują 
całej palety innych podejść do procesu odchodzenia i śmierci, lecz są jak dwa 
skrajne punkty osi, na której znajdują się inne możliwości podejścia do tego 
zagadnienia. Tym większe więc znaczenie zyskuje wychowanie do spotkania 
z  transcendencją, które przypomina o nieustannej ważności i obowiązywal-
ności śmierci, i tym większe znaczenie zyskuje czas, jako weryfikator procesu 
odchodzenia człowieka.

Profesor Chudy wyróżnia dwa szczegółowe typy pedagogii umierania. 
Dotyczą one tych, którzy odchodzą oraz tych, którzy kogoś stracili199.

197. Por. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 27.
198. Por. ibidem, s. 26.
199. Por. ibidem, s. 31. Współcześnie zauważa się również potrzebę edukacji tanatologicznej w szkole, 

skierowanej najpierw do nauczycieli (już na studiach), a potem do samych uczniów. Nie wspomina się 
natomiast, kto miałby przygotować publikacje z tego zakresu (psycholodzy, filozofowie, teolodzy?), co 
ma decydujące znaczenie w podejściu do zagadnienia śmierci i umierania. Zob.: E. Sielicka, Edukacja 
tanatologiczna – współczesne wyzwanie, „Pedagogika Społeczna”, 2015, nr 2.
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„Stosunek osoby do własnego umierania zależy w  decydującym stopniu 
(…) od samowychowania”200, gdyż ten ostateczny akt jest szczególnie osobisty. 
Niemniej jednak ogromną rolę odgrywa tu wychowawca, który pomoże z god-
nością odejść umierającemu201. Nie jest istotne, jaką rolę pełni on w społeczeń-
stwie, ważne jest natomiast, aby potrafił wejść w prawdziwy i oparty na wol-
ności dialog z odchodzącym. Chodzi tu o to, żeby ktoś taki był przy tej osobie 
i rozmawiał z nią, jeśli ta osoba wyraża taką potrzebę202. Czasami wystarczy już 
sama obecność, która w dużym stopniu niweluje poczucie samotności osoby 
u kresu życia. Trzeba jednak odróżnić poczucie samotności od poczucia osa-
motnienia, rozumianego jako permanentny subiektywnie stan, przekreślający 
perspektywę nadziei na spotkanie z kimkolwiek; stan głębokiej izolacji, niezro-
zumienia i braku poczucia wspólnoty. Samotność natomiast można by łączyć 
z intymnością, która w przypadku umierania może mieć ogromne znaczenie. 
Stąd Wojciecha Chudego teleologia dialogu ma na celu redukcję poczucia osa-
motnienia, czyli opuszczenia przez najbliższych. Dlatego pomoc pedagoga 
nabiera dużej wagi i otwiera okno na nową rzeczywistość. Nie bez znaczenia 
jest również poziom tego dialogu, czy jego jakość. Ogólne cechy dialogu, takie 
jak życzliwość, delikatność i takt w tym przypadku stają się drogą wiodącą do 
sfery transcendencji. Zaczynają one odgrywać jeszcze większą rolę w sytuacji, 
gdy osoba odchodząca nie może już komunikować się za pomocą języka wer-
balnego; wówczas wyczucie taktu i odczytanie intencji tej osoby przez inter-
lokutora może przesądzić o kształcie i efekcie rozmowy. Szczególne wyczucie 
autentyczności u takiego umierającego pozwoli mu łatwo wykryć fałsz i niedo-
mówienia. Sam przedmiot dialogu jest równie ważny, ponieważ odchodzący 
wie, że ma coraz mniej czasu. Cały ten proces jest raczej charakterystyczny dla 
osób dorosłych. Nieco inaczej sytuacja ta wygląda w przypadku odchodzenia 
dzieci. Pomocnym narzędziem w takich przypadkach może okazać się litera-
tura terapeutyczna203. Warto też dodać, że dzieci potrafią przybrać niezwykle 
dojrzałą postawę wobec faktu swego odejścia.

Metodą i  drogą wiodącą do osiągnięcia celu wychowania do spotkania 
z  transcendencją jest świadectwo osób (tych, które odchodzą i  tych, które 
zostają), traktowane jako szczególnie skuteczne doświadczenie, które daje 

200. Ibidem, s. 35−36.
201. Por. ibidem, s. 31.
202. Por. ibidem, s. 33.
203. Na przykład H. Gagelmann, Kaj znów się śmieje, przeł. R. Turczyn, „Iskry”, Warszawa 1988, A. de 

Saint-Exupéry, Mały Książę, przeł. M. Cywińska, oprac.T. Gajl, Krajowa Agencja Wydawnicza-B, Bia-
łystok 1997, B.N. Kaufman, Przebudzenie naszego syna, Fundacja Synapsis, Warszawa 1994 i inne, 
zwłaszcza bajki.
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nadzieję204. Świadectwo osoby umierającej, wdzięcznej za całe życie, trwającej 
w  pokoju i  oczekującej dobra, rzeczywiście może podnieść na duchu osoby, 
które zostają. Poza tym można wyróżnić jeszcze inne funkcje, które to świade-
ctwo spełnia: rekompensującą, prognostyczną i normotwórczą.

Świadectwo osób, które umierają i które zostają, pełni funkcję rekompen-
sującą. Jest to rekompensata za niepodejmowany przez te osoby wysiłek i brak 
woli do postępowania godnego i prawdziwego. Takie świadectwo, jako metoda 
wychowawcza, uzupełnia ludzką potrzebę dobra w życiu i nadaje znaczenie tym 
sprawom i chwilom, w których osoba nie realizowała swojego najważniejszego 
celu życiowego, jakim jest afirmacja życia. Funkcja rekompensująca może speł-
nić swoją rolę tylko w postawie sérénité. Obok tej funkcji świadectwa istnieje 
też funkcja prognostyczna, która jest wynikiem całego życia danej osoby. Dla 
osób, które pozostają, świadectwo pokoju i harmonii umierania staje się pew-
nym wzorem, na którym mogą się oprzeć w swoim dalszym życiu. Mogą prze-
widywać, dlaczego taka osoba odchodzi ze spokojem, co właściwie decyduje 
o finalnym kształcie życia. Wreszcie można wyróżnić funkcję normotwórczą. 
Każde świadectwo ustanawia pewien wzór, daje pewien przykład postępowa-
nia. Odkrycie godności w świadectwie odejścia daje podstawę do stworzenia 
normy, która wyznacza kierunek działania. Taką normą może być tutaj god-
ność i życie oparte na prawdzie o dobru. Normotwórcza funkcja świadectwa 
może przyczynić się do osobowego wzrostu osób, które przeżyły śmierć kogoś 
bliskiego i teraz zostały same.

O  poziomie świadectwa ostatnich chwil życia decyduje całokształt 
wszystkich podejmowanych wcześniej działań osoby odchodzącej. Zgodnie 
z zasadą mówiącą, że każdy akt człowieka buduje jego osobową tożsamość 
albo ją przekreśla w zależności od spełnienia dobrego, albo złego czynu, takie 
świadectwo odzwierciedla sumę skutków nieprzechodnich, które osoba po 
sobie zostawia. Od tego „osadu”, jakim to terminem posługuje się Wojciech 
Chudy, zależy przyszłe życie człowieka, a  w  tym kontekście życie wieczne. 
Świadectwo, o którym tu mowa, nie może więc być nieautentyczne. Realiza-
cja tej metody wychowawczej zależy w ścisłym stopniu od celu wychowania. 
Im osoba bardziej stara się żyć zgodnie z wartością godności, prawdy i dobra, 
tym łatwiej osiągnie cel, jakim jest godna śmierć. Jednak w sytuacji śmierci 
osoba znajduje się w polu nieprzewidywalności i  aspektowości, a przygod-
ność bytu ludzkiego przypomina jedynie o nieuchronności śmierci a nie o jej 
czasie. Ten fakt uświadamia, że metoda świadectwa jest w  tym przypadku 
jedyną realną możliwością wskazywania na ostateczny cel ludzkiego życia 

204. Por. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 38−39.
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i w ostateczności odpowiada za skuteczność celu wychowania do spotkania 
z transcendencją siebie lub bliskich.

Lubelski filozof wymienia również pedagogię tych osób, które już pożeg-
nały kogoś bliskiego. Musi ona brać pod uwagę różne sytuacje życiowe i stan 
psychiczny bliskich zmarłych, powinna uwzględniać różnorodne przejawy 
żałoby i dawać narzędzia do wyjścia z sytuacji ucieczki od rzeczywistości. Ci, 
którzy pozostali nie muszą czuć się zupełnie osamotnieni. Zdaniem Wojcie-
cha Chudego „człowiek, który zostaje sam, ciągle jeszcze pozostaje w  relacji 
do Boga, ponadto osoba, która odeszła, jest ciągle obecna wiedzą i przeżyciem 
dostarczonymi przez swoje odejście”205. Religia pozwala człowiekowi znaleźć 
punkt odniesienia do własnego ja, pozwala oprzeć się o byt trwalszy niż własne 
życie. Podobną funkcję spełniają rozmowy o zmarłym, pamiątki i zdjęcia, które 
przypominają jego obecność, dając poczucie ciągłości relacji206. Szczególnie 
trudny pierwszy okres żałoby z czasem zmienia się i tak jak u osób odchodzą-
cych, tak i u tych, którzy zostają pojawia się zgoda na nowy sposób relacji ze 
zmarłym. Współcześnie jednak można zauważyć tendencję do skracania okresu 
żałoby207. Niegdyś ten czas trwał rok i był powiązany z publicznymi oznakami, 
np. czarnym strojem. Obecnie te akcenty zanikły, a sama żałoba trwa krócej lub 
nie trwa prawie wcale. Taka sytuacja nie pozwala przede wszystkim na upo-
rządkowanie sfery uczuć, co w konsekwencji może przełożyć się na niepożą-
dane skutki na tle psychicznym i somatycznym.

Obok świadectwa tych, którzy odchodzą, istnieje też świadectwo tych, któ-
rzy zostają.To oni mogą dać świadectwo osobie umierającej. Ten, kto odchodzi 
powinien przygotować na to odejście swoich bliskich, ale od nich zależy, czy 
i jak przyjmą oni jej wysiłek. Ich postawa może wzbudzić u tej osoby nadzieję 
na ciągłość istnienia po śmierci, dodać wiary lub zmotywować do ostatniego 
wysiłku woli. Dzięki działaniom członków rodziny osoby umierającej, może 
ona albo zyskać pewność i spokój, albo wręcz przeciwnie, być skazana na osa-
motnienie. Relacja dialogu naprowadza na wartość odpowiedzialności − każdy 
205. Por. ibidem, s. 39.
206. Zob. np. prace E. Kübler-Ross: Dzieci i śmierć: jak dzieci i rodzice radzą sobie ze śmiercią, tłum. 

M. Gajdzińska, Harbor Point Media Rodzina, Poznań 2007; Pytania i odpowiedzi na temat śmierci 
i umierania: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące śmierci, przekł. K. Sobiepanek-
-Szczęsna, MT Biznes, Warszawa 2010; Rozmowy o śmierci i umieraniu, przekł. I. Doleżal-Nowicka, 
Media Rodzina, Poznań 2007; Śmierć: ostatni etap rozwoju, przekł. E. Sobiepanek-Szczęsna, MT 
Biznes, Warszawa 2008. O tej ciągłości przypomina m.in. tytuł powieści Knuta Hamsuna pt. A życie 
toczy się dalej.

207. A. Szewczak pisze, że tradycyjny ceremoniał pogrzebu przestaje funkcjonować. „Prywatyzacji żałoby 
towarzyszy również nowoczesna odmowa uczestnictwa w ceremoniach pogrzebowych. W krajach 
Europy Zachodnie i USA następuje degradacja i zeświecczenie tego typu obrzędowości”. Upowszech-
nia się kremowanie zwłok, co jeszcze bardziej marginalizuje proces odchodzenia. Por. A. Szewczak, op. 
cit., s. 114, 115, 124.
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staje się odpowiedzialny za każdego. Nie zachodzi tu wyraźny podział na ucz-
nia i nauczyciela, te role raczej się przenikają w duchu wzajemnego dialogu. 
Wojciecha Chudego wychowanie do ostatecznego spotkania z samej swej istoty 
jest ukierunkowane na obustronne świadectwo.

Wychowanie do spotkania z  transcendencją związane jest z  realizacją 
dwóch podstawowych wartości, do których filozof zalicza przede wszystkim 
prawdę umierania i problem wolności.

Prawda w wychowaniu do spotkania z transcendencją jest zagadnieniem 
na tyle znaczącym, że decyduje nawet o  godnej śmierci. Do podstawowych 
praw osoby umierającej należy wiedza o  jej własnym stanie208, która jednak 
może być ukrywana przez lekarza lub rodzinę209. W  warunkach hospicjum 
negacja prawdy skazuje osobę chorą na przekreślenie nadziei godnego przej-
ścia: „Odbierając człowiekowi umierającemu możliwość rozumnej refleksji 
nad własnym losem, kłamstwo, przemilczenie oddala człowieka umierającego 
od odkrycia sensu własnego życia, które, jak dowodzi praktyka hospicjum, 
staje się dla umierającego źródłem szczególnej siły i nadziei innej niż nadzieja 
wyzdrowienia”210. Tak rozumiane kłamstwo może pociągnąć za sobą skutki nie 
do odwrócenia, tym bardziej że spirala kłamstwa wciąga w nie osoby bliskie 
odchodzącego. Przekazanie wiadomości o nieuchronności śmierci paradoksal-
nie może być najprostsze dla najbliższych tego, kto umiera. Jeśli stali się oni 
w pewnym stopniu obcy osobie odchodzącej, tzn. nie łączy ich np. silna więź 
emocjonalna z osobą chorą, niepozwalająca na rozumną ocenę sytuacji, wartość 
ich wzajemnej relacji wzrasta. Jednocześnie muszą oni zrozumieć, że umiera-
jący przechodzi różne okresy psychicznego przygotowania (jak bunt, depresja 
i wreszcie akceptacja211) i nie od razu będzie gotowy do przyjęcia prawdy o zbli-
żającym się końcu życia. Prawo do prawdy osoby, która zostaje posiada inną 
kwalifikację moralną: w tym przypadku chodzi o prawdę na temat stanu kogoś 
terminalnie chorego. Osoba bliska umierającego powinna znać jej rzeczywisty 
stan zdrowia, bo stworzy to warunki do pożegnania się. Niemniej w sytuacji, 
gdy zdrowie osoby, która zostaje, może być zagrożone poznaniem faktycznego 
stanu chorego, wówczas dobro tej pierwszej osoby może być większe. Zakry-

208. Por. J. Kaczkowski, op. cit., s. 61.
209. „Wśród pracowników personelu medycznego wciąż nie ma jednoznacznej zgody co do tego, czy 

należy informować pacjentów o zbliżającej się śmierci”. M. Bąk-Sosnowska, Choroba w życiu człowieka 
[w:] Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, red. A. Trzcieniecka-Green, Towa-
rzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2006, s. 209.

210. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 34.
211. Wymienia się następujące etapy przystosowania: zaprzeczenie, gniew, targowanie się, depresja, 

akceptacja. Por. A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, przeł. J. 
Łuczyński, M. Olejnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 258−259.
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cie prawdy nie musi tu oznaczać kłamstwa prostego212. Przekazywanie prawdy 
wskazuje na to, jak bardzo jest ona czuła na najmniejsze nawet oznaki fałszu, 
z drugiej strony na zabsolutyzowanie jej roli w oderwaniu od osoby ludzkiej. 
Dlatego poziom prawdomówności w  warunkach wychowania do spotkania 
z transcendencją świadczy o prawdziwości dialogu wychowawczego.

Obok problemu prawdy, istotną rolę odgrywa też problem wolności 
w  umieraniu, do której Wojciech Chudy zalicza zarówno „wolność od”, jak 
i  „wolność do”213. Pierwszym krokiem do osiągnięcia pokoju ducha, czyli 
sérénité, jest ten pierwszy rodzaj wolności, który jest próbą ucieczki od lęku 
przed nieznanym i  nieracjonalnym pragnieniem zachowania ciągłości życia 
biologicznego214. Realizacja pragnień, takich jak przedłużenie swojego życia 
w potomstwie, w dziele sztuki lub w innym obiekcie może z pewnością przy-
czynić się do częściowego chociaż wyzwolenia od lęku przed utratą doczesnego 
ciała. Wyraża się w  tym wiara w  możliwość zachowania tożsamości i  świa-
domości po śmierci, która też powinna być pielęgnowana. Proces dojścia do 
„wolności od” odbywa się więc na poziomie przede wszystkim wiary, choć nie 
wyklucza udziału rozumu. „Wolność do” oznacza przede wszystkim otwartość 
na nową drogę i pragnienie jej przyjęcia. „Wolność od” i „wolność do” mogą 
być też udziałem osób, które zostają. Ich droga wiodłaby wówczas od stanu 
głębokiej żałoby, czyli dążenia do przezwyciężenia lęku przed pustką, aż do 
momentu dojścia do pełnej akceptacji sytuacji nowej rzeczywistości. Wszystkie 
te procesy wymagają czasu i  trudu, gdyż stanowią zwyczajny etap decyzyjny 
zachodzący na poziomie rozumu i woli. Chrześcijańska optyka odchodzenia 
do Boga jest oparta na tych dwóch aspektach i to poziom ich integracji określa 
sposób wychowania do ostatecznego spotkania.

Prawda i wolność ukierunkowane na godność osoby umierającej wyzna-
czają kryteria postępowania, które wyraża solidarność w  procesie odcho-

212. W. Chudy uważa, że „norma moralna zakazująca kłamania ma charakter absolutny i bezwyjątkowy”. 
W. Chudy, Filozofia kłamstwa, op. cit., s. 393. Niemniej widzi dwie możliwości wyjścia z kolizji aksjo-
logicznej. „Na pierwszym miejscu zatem znajduje się tu nakaz wynikający zarazem z natury i z normy 
absolutnej. Nakaz ten można by nazwać normą postawy heroicznej. Każe on w sytuacji dramatycz-
nej kolizji afirmować wartość prawdomówności nie przez wydanie treści tajemnicy, lecz przez jawne 
uzasadnienie jej dochowania, wyrażone za pomocą słów w rodzaju: «Nie mogę tego wyznać» lub 
«Nie jestem w stanie powiedzieć», które w rzeczywistości wyrażają prosty sąd: «Nie chcę powiedzieć 
prawdy». Otwarte poinformowanie o zatrzymaniu dla siebie, nieujawnieniu prawdy, prowadzi czę-
sto do restrykcji wobec osoby zatrzymującej prawdę. Wymóg heroiczności jest jednak dla niektórych 
normą zbyt wysokiej próby. (…). Niekiedy więc w takiej sytuacji dopuszcza się kłamstwo obronne, 
które jest w istocie przekroczeniem normy moralnej. Powtórzmy: w przypadku sytuacji zagrożenia 
wartości wysokich, kiedy bilans aksjologiczny każe nam opowiedzieć się za obroną jednej z nich, na 
przykład wartości życia ludzkiego, dopuszczalne jest tak zwane kłamstwo obronne”. Ibidem, s. 394.

213. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 34.
214. Por. ibidem, s. 35.
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dzenia215. Są wyrazem szacunku i  taktu w  niełatwym procesie przechodze-
nia do nowego życia. Takie wartości, jak prawda, wolność, religia i  dialog 
stoją u podstaw nadziei i zaufania i wyznaczają im drogę oraz gwarantują ich 
urzeczywistnianie.

Również ta koncepcja wychowania wpisuje się w pedagogikę nadziei, real-
nej nadziei, bo opartej o  trud i wysiłek samowychowania: „Wymaga refleksji 
i krytycznej oceny swoich czynów w aspekcie dobra i zła moralnego, a także 
kształtowania siły woli w  odpowiadaniu na rozpoznane wartości”216. Taka 
postawa naprowadza na związek śmierci z  życiem217. W  ujęciu profesora 
Chudego zasada memento mori nie jest sprzeczna z  postulatem pełni życia, 
zawartym w adagium carpe diem218. Im bardziej człowiek posiada świadomość 
śmierci, tym bardziej potrafi żyć każdym dniem tak, jak by był jego ostatnim. 
Odwrotną sytuację ilustruje niska świadomość śmierci, a więc i życia. Śmierć 
można zatem przeżyć albo aktywnie, albo pasywnie. Wychowanie do spotka-
nia z transcendencją wskazuje na aktywne przejście do nowej rzeczywistości. 
Śmierć w tym znaczeniu staje się kolejnym etapem życia. Aby jednak tak żyć, 
trzeba podjąć wysiłek moralny, stanąć wobec prawdy o sobie i świecie, która 
naprowadza na wartość nadziei. Jej źródła zaś leżą w prawdzie i miłości. „Ta 
niezwykła coda dotycząca dziejów człowieka i  Kościoła, którą Jan Paweł  II 
umieszcza w Przekroczyć próg nadziei, nawołując do wyzbycia się lęku («Nie 
lękajcie się!»), oddaje ów prosty fakt, tkwiący w  sercu każdego autentycznie 
wierzącego chrześcijanina, który wierzy w  moc Miłości i  Prawdy. «One sta-
nowią źródło niegasnącej nadziei»”219. Przeciwnie, nadzieja, która oparta jest 

215. Por. ibidem, s. 35.
216. K. Uzar-Szcześniak, Fenomen nadziei w Wojciecha Chudego filozofii wychowania, op. cit., s. 60. 

W liście do Rzymian czytamy: „(…) ucisk prowadzi do cierpliwości, cierpliwość do wytrwałości, 
wytrwałość zaś do nadziei”. Rz, 5, 3, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, op. cit.

217. W. Chudego rozumienie przynależności śmierci do życia różni się jednak zasadniczo od tejże przy-
należności w nowej tanatologii: „Nowa tanatologia jest pokusą, aby poprzez zbanalizowanie śmierci, 
ułatwić sobie życie, które jest pozbawione nadziei”. B. Wald, „«Śmierć przynależy do życia», op. cit., s. 
146. „Jeśli pytamy, dlaczego dzisiaj ponownie śmierć powinna być elementem życia, odpowiedź jest 
frapująco prosta: powinno się łatwiej umierać, ale inaczej niż kiedyś, gdy śmierć była częścią życia, 
które nie kończyło się wraz ze śmiercią. Żyjemy wprawdzie dłużej, ale faktycznie krócej. Kiedyś ludzie 
spodziewali się, że będą żyć 40 lat plus wieczność. Dzisiaj jest to tylko 90 lat – czyli wyraźnie mniej. 
«Łatwiej umierać» oznacza dzisiaj przede wszystkim, aby nie mając nadziei na życie wieczne, dzięki 
wsparciu intensywnej opieki medycznej oraz zaspokojeniu pragnienia skutecznej kontroli bólu i utrzy-
mania jakości życia, umierać bez lęku – bez lęku przed śmiercią i przed nieznośnym bólem, bez lęku 
przed bezsilnością i samotnością u kresu życia”. B. Wald, op. cit., s. 124.

218. Por. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 31.
219. W. Chudy, Drogi nadziei, „Verbum Vitae”, 2006, nr 9, s. 164. Jan Paweł II pisze: „Nie lękajcie się tego, 

coście sami stworzyli, nie lękajcie się świata tych wszystkich ludzkich wytworów, które coraz bardziej 
stają się dla człowieka zagrożeniem! Nie lękajcie się wreszcie siebie samych!”. Jan Paweł II, Przekroczyć 
próg nadziei: Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lub-
lin 1994, s. 160.
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jedynie na subiektywnej wizji własnego losu, nie poparta odpowiednim przy-
gotowaniem i nieznajdująca oparcia w rzeczywistości, traci swoje podstawy.

Interpretacja nadziei w  życiu ludzkim odnosi do dwóch aspektów egzy-
stencji: pierwszy naprowadza na zmianę w  życiu doczesnym, drugi odsłania 
nadzieję transcendentną. Ten drugi aspekt w  szczególny sposób może być 
udziałem osób niepełnosprawnych i  chorych, które w  większym stopniu niż 
ludzie zdrowi, odczuwają przygodność i  kruchość własnego bytu. Wobec 
konieczności pogodzenia się z własnym niedomaganiem fizycznym mogą oni 
stać się „wychowawcami, uczącymi życia”220. To oni właśnie potrafią zrozumieć 
lepiej i wcześniej, że wartości materialne odgrywają drugorzędną rolę w sto-
sunku do wartości immanentnych. Oni mogą uczyć, że prawdziwa nadzieja 
wynika z wiary i  trudu przygotowania się na ostateczność, nie zaś z okolicz-
ności zewnętrznych i ślepego losu. Choć z zewnątrz osoby te mogą wydawać 
się, jakby utraciły na zawsze możliwość niezależnego decydowania o  swo-
jej osobie, w  rzeczywistości same kierują swoim losem. Wiedzą bowiem, że 
tylko nieustanny wysiłek i ciężka praca (przede wszystkim na poziomie woli) 
pozwolą im osiągnąć pierwszy krok na drodze do osobowego rozwoju. Szcze-
gólny aspekt trudu w wymiarze starości i niepełnosprawności nie musi ozna-
czać tylko biernej zgody na cierpienie, ale może otworzyć na transcendencję. 
Zdaniem Wojciecha Chudego „ciężka starość, choroba, cierpienie fizyczne 
lub duchowe, niepełnosprawność stanowią trudną, lecz i szczególną okazję do 
transcendencji człowieka w prawdzie. Ten wymiar ludzkiej egzystencji i zara-
zem przygodności, jaki odsłania cierpienie, ujawnia również szczególną siłę 
wewnętrzną człowieka”221. Osoby te odkrywają prawdę o ścisłej zależności sfery 
fizycznej i  duchowej, ich wzajemnej współpracy i  rozwoju. Nadzieja trans-
cendentna może tu znaleźć oparcie w podejmowanym przez te osoby trudzie 
i przyczynić się do radości życia i umierania. Sztuka umierania, z jednej strony 
zawiera w sobie trud i cierpienie, z drugiej natomiast posiada też wymiar rado-
ści, wypływającej z  istnienia, które nie kończy się wraz z  ludzką śmiercią222. 
Istotne znaczenie nabiera wymiar czasu, który łączy się z trwaniem po śmierci, 
ponieważ „aby czas człowieka nasycony był sensem, musi istnieć wieczność. 
Czas, z którym złączona jest każda chwila i przeżycie ludzkie, nie wiedzie już ku 
beznadziei i rozpaczy. Jest to czas – jak mówi filozof – czas nadziei”223.

Obok nadziei Wojciech Chudy eksponuje wartość zaufania: „Jedną z waż-
niejszych cech postawy pozytywnej jest zaufanie. Ktoś, kto jest nastawiony «na 
220. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 37.
221. W. Chudy, Jesień i zima człowieka, op. cit., s. 34.
222. Por. W. Chudy, Odchodzenie z nadzieją, op. cit., s. 42.
223. W. Chudy, Przed końcem tysiąclecia, „Ethos”, 1999, nr 4, s. 265. „Sens życia jest wartością otwartą 

dopóty, dopóki trwa samo życie. Człowiek w każdej jego chwili może podjąć trud naprawy sensu egzy-
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tak», wychodzi do ludzi ze szczerością i ufnością. Nie kryje się za tarczą dystansu 
i skrytości. Jest otwarty i liczy na otwartość drugich. Tylko tak można wspólnie 
budować”224. W tym kontekście można wyróżnić zaufanie, które posiada swoje 
podstawy i  zaufanie tzw. ślepe, czyli nieograniczoną wiarę komuś lub cze-
muś. W kontekście odchodzenia i śmierci to drugie rozumienie nabiera cech 
pozytywnych, ale pod warunkiem, że jest uprawomocnione czymś trwałym, 
np. wiarą w  Absolut. W  personalizmie chrześcijańskim postawa sérénité jest 
wyrazem ufnego odniesienia do transcendencji. Wobec rzeczywistości osta-
tecznego odejścia zaufanie staje się podstawą przyjęcia prawidłowej postawy 
wobec śmierci. Cel wychowania, którym jest odkrycie godności i postępowa-
nie zgodne z wartością, którą prezentuje, pokazuje że trzeba być pogodzonym 
najpierw z samym sobą, zaufać sobie. Zaufanie do innych zaczyna się w chwili 
włączenia w  swoją osobową tożsamość wszystkich aspektów ludzkiego bytu. 
Drogą do zaufania sobie jest poznanie samego siebie, odkrycie niezbywalnej 
godności osobowej oraz warstwy aksjologicznej i  teologicznej, które umożli-
wiają stawanie się osobą. Cały proces samowychowania nie byłby możliwy bez 
przyjęcia prawdy o swoim życiu. Zaufanie wypływa również z podejmowanego 
trudu i wysiłku życia.

Zaufanie ex definitione jest skierowane ku czemuś w  przyszłości, np. ku 
jakiejś wartości. Synteza personalizmu etyczno-chrześcijańskiego wskazuje 
na nadzieję zbawienia i  relację z  osobowym Bogiem. Człowiek pogodzony 
i odchodzący z nadzieją pozostaje w relacji do Boga i jest to relacja zaufania. 
Jest to zaufanie wynikające z bogactwa działań osobowych i z rozumnej wiary, 
prowadzące do postawy sérénité. Zaufania, tak jak nadziei nie można utoż-
samiać z  emocjami, które są krótkotrwałe. Zaufanie to, z  jednej strony pro-
ces całożyciowego przygotowywania się na godzinę własnej śmierci. W ciągu 
całego życia można mieć ufność w coś, np. w pokój i sprawiedliwość i przez 
swoje czyny potwierdzać swoją osobową tożsamość. Z drugiej strony zaufanie 
to akt wiary, który można dopełnić na łożu śmierci. Jednak jak każda wartość 
wymaga odkrycia i przyjęcia, a  to znaczy, że potrzebuje czasu, aby można ją 
zinterioryzować. Zaufanie rodzi się i wzrasta tak jak nadzieja. Zaufanie może 
też zostać utracone z powodu ludzkich błędów, braku uporządkowanych relacji 
lub z innych przyczyn, dlatego wymaga nieustannego pielęgnowania. Zaufanie 
wreszcie odgrywa wielką rolę w relacji pedagoga do osoby odchodzącej, ponie-
waż stanowi o nadziei na spotkanie z transcendencją. Wychowanie do spotka-

stencji – i podnieść się z upadku. Na tym między innymi polega istota nawrócenia”. W. Chudy, Sens 
życia a sens trudu. U podstaw rozważań nad problemem sensu życia osób niepełnosprawnych, op. cit., 
s. 44.

224. W. Chudy, Śniadanie u Sokratesa, czyli trzy, cztery rzeczy najważniejsze, op. cit., s. 79.
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nia z transcendencją zaczyna się od określenia poziomu zaufania do samego 
siebie i do innych osób.

Ta budowana przez Wojciecha Chudego pedagogika w  swoich ogólnych 
założeniach, takich jak: pomoc pedagoga w odchodzeniu, rola wartości oraz 
świadectwo osoby umierającej w swoich intencjach jest jak najbardziej słuszna. 
Nie można negować procesu przygotowania się na ostateczność, nie można 
również nie zauważać roli nadziei. Zarówno osoba odchodząca, jak i  pozo-
stająca potrzebują wychowawcy, który pomoże w  ostatnich chwilach życia, 
chociaż profesor Chudy mówi też o samodzielnym przygotowaniu na śmierć 
w każdym momencie ludzkiej wędrówki ku transcendencji. Niemniej pojawia 
się pytanie, kto ma być tym pedagogiem, który wesprze osobę w jej krytycz-
nych chwilach, a tym samym poniekąd będzie oswajać osobę z przemijaniem? 
Nie można zapominać o pracy samowychowawczej, każdy bowiem musi osobi-
ście przygotować się na własne odejście. Mimo to każda osoba do wychowania 
potrzebuje pomocy innych ludzi. Inną kwestią jest obecność osób, które mogą 
dawać świadectwo. Tylko nieliczni mają okazję obserwować swoich bliskich 
w starszym wieku czy niepełnosprawnych, którzy powoli zbliżają się do kresu 
życia i którzy będę dawali świadectwo swojego odchodzenia. Zwłaszcza dziś 
model rodziny wielopokoleniowej uległ erozji i degradacji. Niełatwo też roz-
strzygnąć, kiedy zaczyna się wychowanie do spotkania z  transcendencją, czy 
jest to okres dzieciństwa, okres młodości czy wczesna dorosłość. Wydaje się, że 
przygotowanie do śmierci można zacząć również w jesieni życia. Kto wreszcie 
miałby podjąć wysiłek rozpoczęcia dialogu o śmierci i odchodzeniu: rodzice, 
przyjaciele, nauczyciele? Wydaje się, że wychowanie, jako planowa i rozumna 
działalność, nie może liczyć tylko na chaotyczność zdarzeń życiowych i musi 
oprzeć się o refleksję i odpowiednie działanie. Dlatego ostateczną odpowiedź 
na wyzwania stojące przed tą pedagogią można znaleźć chyba w procesach pla-
nowania i przewidywania, opartych na zaufaniu i nadziei. Tylko daleko idąca 
prognostyka i  ludzka prowidencja oparte na wierze w  transcendencję mogą 
oprzeć się wspomnianym trudnościom. Chyba w żadnej innej dziedzinie życia 
zapobiegliwość i  roztropność nie stanowią tak dużej wartości, która może 
nawet przesądzić o finalnym kształcie śmierci.

Trudności w  realizacji wychowania do spotkania z  transcendencją nie 
przekreślają oczywiście samych jej założeń, które są ważne dla ludzi wszyst-
kich czasów. Niewątpliwie trzeba uczyć się, jak godnie przeżyć życie, ale też, 
jak godnie przejść z niego do wymiaru transcendencji. Choć sama problema-
tyka tych zagadnień jest trudna, bo związana z  czymś nie do końca przewi-
dywalnym i nie dającym się w pełni ująć ludzkim rozumem, to nie musi być 
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pesymistyczna. Prawidłowo ukształtowane postawy w  stosunku do własnej 
i czyjejś śmierci prowadzą do optymizmu i wiary, przekreślają lęk przed nie-
znanym i dają nadzieję na ciągłość istnienia. Obok smutku może więc pojawić 
się radość – tę dialektykę właśnie Wojciech Chudy podkreśla niejednokrotnie. 
W chrześcijańskiej optyce śmierć stanowi zasadniczy, lecz nie ostateczny kres 
ludzkiej egzystencji, ponieważ otwiera nową drogę i nowe życie. W tym kontek-
ście właściwym pytaniem jest nie to, kiedy to nastąpi, ale jak bardzo człowiek 
jest do tego momentu przygotowany. W tym duchu psalmista woła: „O jedno 
proszę Pana i tylko tego pragnę: abym przebywał w domu Pana przez wszystkie 
dni mego życia (…)”225.

Przyjęcie prawidłowej postawy wobec własnej i  czyjejś śmierci jest nie-
zbędne, aby przygotować się na ten ostateczny proces i  akt ludzkiego życia. 
Wychowanie to dotyczy wszystkich, którzy chcą oprzeć się egzystencjalnej 
pustce i niewiadomej, pewnemu odrętwieniu i pozornemu spokojowi, towa-
rzyszącemu stanom odrzucenia myśli o  śmierci. Wydaje się, że współczesne 
trendy wciągają człowieka w  takie myślenie, co jeszcze bardziej uzasadnia 
omawiane wychowanie do spotkania z transcendencją. Ci, którzy znajdują się 
w polu długotrwałej świadomości śmierci, a zarazem życia, np. osoby niepeł-
nosprawne lub chore, członkowie służb medycznych, zakonnicy, a nawet spor-
towcy wyczynowi, jeśli tylko żyją w  duchu sérénité, mogą dawać szczególne 
świadectwo przygotowania do umierania i stać się wychowawcami. Dzięki nim 
wychowanie do spotkania z  transcendencją może stać się udziałem innych 
ludzi, pomóc w życiowych kryzysach związanych ze stratą i przyczynić się do 
głębszego przeżywania własnej egzystencji i odchodzenia.

3.4. Wnioski natury praktycznej

Do istoty każdej działalności wychowawczej przynależy konfrontacja 
osoby ze światem spoza jej życia: ze światem wartości, z drugą osobą i wresz-
cie z transcendencją. Uznanie zewnętrznej i realnej rzeczywistości, istniejącej 
obok, prowadzi do przyjęcia prawdy o współzależności i współodpowiedzial-
ności za siebie i innych.

Realizacja prawdy i  dobra w  życiu osoby ludzkiej w  wymiarze prakseo-
logicznym wymaga internalizacji podstawowych norm życia społecznego. 
Kierowanie się prawdą wżyciu zawiera szeroki zakres działalności w zakresie 
rozumności, wolności, godności i  cielesności. Rozumność jako podstawowa 

225. Ps 27, 4, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, op. cit.
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właściwość prowadzi do respektowania prawdy o  własnych ograniczeniach 
i  możliwościach, na poziomie ciała i  ducha. Jest to równoznaczne z  dbałoś-
cią o wymogi snu, odpoczynku i pracy, harmonijnie łączące się z wymogami 
psychiki, takimi jak poczucie sprawstwa, przynależności, spełnienia, miłości 
i odpowiedzialności. To również świadomość własnego rozwoju, konieczność 
uczenia się i przekazywanie wiedzy innym, dlatego tak istotną rolę odkrywają 
rodzice i nauczyciele. Najpełniejszą formą realizacji prawdy i dobra w świecie 
jest miłość, która spełnia się w zwykłych obowiązkach życia codziennego, tak 
w domu, jak i w pracy czy w szkole. Prawda o niej uczy poszanowania god-
ności własnej i innych, spotkanych osób nie tylko w danym momencie życia, 
lecz w całym jego okresie. Wiedza i świadomość własnej godności raz zinter-
nalizowana może być jednak zapomniana, dlatego ważne jest, aby pielęgnować 
w sobie prawdę o ludzkiej godności.

Wychowywanie siebie do prawdy i dobra stawia wysokie wymagania, gdyż 
z  jednej strony sprzeciwia się postawie konformizmu, która niejednokrotnie 
pogłębia patologiczne relacje międzyludzkie, a z drugiej strony, w imię posza-
nowania wolności, opowiada się przeciw nadmiernej ingerencji w życie dru-
giej osoby. Weryfikatorami tego wychowania jest położenie kresu kłamstwa 
poprzez słowa i czyny lub też przyjęcie postawy niekłamania. Aby realizować 
w swoim życiu takie zachowania, warto wdrażać się do nich od najwcześniej-
szych lat i uczyć ich dzieci i młodzież. Każdy wychowawca ma nie tylko swoim 
życiem ukazywać wartość prawdy, lecz również wskazywać na obszary kłam-
stwa w życiu indywidualnym i społecznym. Istotną rolę mają tu do odegrania 
nauczyciele, artyści i politycy oraz wszyscy praktykujący w zawodzie zaufania 
społecznego (lekarze, pracownicy socjalni, policjanci, psychoterapeuci i inni). 
To na nich leży duża odpowiedzialność za to, czy społeczeństwo będzie opo-
wiadało się za czynami godzącymi w godność osobową, jak eutanazja, aborcja, 
samobójstwa, przestępczość i korupcja czy raczej sprzeciwi się tego typu prak-
tykom. Życie w prawdzie i dobru to realizacja dobrobytu i dobrostanu społecz-
nego, niemniej nie za wszelką cenę i zawsze w odniesieniu do godności osobo-
wej każdego członka społeczeństwa na poziomie rodziny, Kościoła i narodu. 
Jest to także równoznaczne z  przekazywaniem słów i  postaw, okazywaniem 
czułości, zainteresowania, dotyczy opieki i prowadzenia dziecka w jego drodze 
życia, smutkach i trudach.

Dialog oparty o autentyczność, prawdę aksjologiczną, spotkanie i zaanga-
żowanie jest podstawą taktu pedagogicznego i należy do zakresu podmioto-
wości wychowanka, jego wolności i godności. Realizacji postawy dialogicznej 
w życiu codziennym służy ukazywanie prawdy oraz życie z drugim człowiekiem 
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i dla drugiego człowieka. Dialog jest konieczny w życiu rodzinnym, szkolnym, 
zawodowym, społecznym i  politycznym, jeśli jego uczestnicy pragną auten-
tycznego przeżywania rzeczywistości w zgodzie z prawdą człowieka i prawdą 
o człowieku. Dialog nigdy nie może być sztuczny, wymuszony przez czynniki 
zewnętrzne, lecz zawsze powinien wypływać od jednostkowej osoby, chcącej 
nawiązać prawdziwą relację, dlatego ważne jest, aby być inicjatorem dialogu 
we własnym środowisku. Dobrze jest, jeśli dialog prowadzi do potwierdzenia 
prawdy, co nie zawsze oznacza uzyskanie konsensusu. Skuteczność działań nie 
zawsze jest cechą rzetelnego dialogu albowiem może on prowadzić do zmiany 
wyłącznie na poziomie postaw i optyki widzenia danej sprawy. Praktyczna rea-
lizacja postulatu dialogu to tak naprawdę pytanie nie o to, gdzie i jakimi środ-
kami go prowadzić, ale jak dokonać pierwszego kroku w drodze do zrozumie-
nia drugiej osoby − pytanie to dotyka każdego w sposób indywidualny.

Wychowanie do spotkania z  transcendencją dotyczy nie tylko osób star-
szych, lecz również chorych i niepełnosprawnych oraz tych, którzy kogoś stra-
cili. Wojciech Chudy zauważa, że wychowanie w  tym zakresie oznacza cało-
życiowy okres przygotowywania się na ostateczność, jak i  sam fakt przyjęcia 
śmierci, która jest przejściem do nowego życia. Dlatego nawiązuje do postawy 
sérénité, czyli ładu i harmonii, zgody na to, co czeka każdego człowieka. Celem 
głównym wychowania do spotkania z  transcendencją jest zmierzanie ku 
dobru, do pokoju ducha, natomiast do celów szczegółowych zalicza się pracę 
nad sumieniem i  wolą oraz konsekwentną realizację prawdy w  życiu. Choć 
każdy musi samodzielnie zmierzyć się z najważniejszą próbą, jaką jest przyję-
cie śmierci, to nikt nie przygotuje się do niej indywidualnie, zawsze potrzebna 
jest pomoc drugiej osoby. Aby móc w praktyce zrealizować te postulaty, należy 
zadbać o  dobre relacje z  bliskimi, dążyć do budowania dobra wokół siebie, 
a przede wszystkim przepracować w sobie wszystko to, co przeszkadza w uzy-
skaniu postawy jedności i harmonii. W tym miejscu warto wskazać na rolę psy-
chologów, księży kapelanów pracujących w szpitalach i hospicjach, a zwłaszcza 
mądrych i doświadczonych bliskich, których obecność często okazuje się klu-
czowa w takich sytuacjach. Trzeba i należy przywrócić w społeczeństwie dys-
kurs o schyłkowym okresie życia i śmierci, aby móc stawić czoła temu wyzwa-
niu i ocalić od rozpaczy ludzi samotnych i opuszczonych. Temu wszystkiemu 
może służyć wychowanie do spotkania z transcendencją.





Filozoficzny namysł nad wychowaniem jest potrzebny w każdych czasach. 
Jest ważny dla każdego indywidualnego człowieka, ale i dla całego społeczeń-
stwa. Człowiek doświadczający godności potrafi przekazać ją innym i tworzyć 
rzeczywiście ludzkie relacje, oparte o prawdę, odpowiedzialność i solidarność. 
Brak doświadczenia godności przejawia się w wielu ukrytych i jawnych wyzwa-
niach, za które odpowiedzialni są przede wszystkim pedagodzy, nauczyciele, 
politycy czy lekarze. Niniejsza monografia, oparta na Wojciecha Chudego 
koncepcji personalizmu etyczno-chrześcijańskiego, stanowi dopiero początek 
namysłu nad zagadnieniem godności osobowej każdej osoby ludzkiej. Może 
jednak przyczynić się do twórczej i praktycznej refleksji nad kondycją współ-
czesnego człowieka i jego rozwoju.

Rozdział pierwszy, który otwiera umiejscowienie personalizmu Wojciecha 
Chudego pośród głównych nurtów tego kierunku oraz go charakteryzuje, sta-
nowił naturalny punkt wyjścia w namyśle nad człowiekiem i wychowaniem. 
Centralne zagadnienie osoby ludzkiej, kluczowe dla całej tej koncepcji wycho-
wania, rozpoczyna opis osoby u samych jej podstaw. Dlatego nie mogło zabrak-
nąć wyjaśnienia rozumienia tego pojęcia w  szerokim ujęciu. Człowiek jako 
osoba została scharakteryzowana przez profesora Chudego na trzech wyróż-
nionych, płaszczyznach: metafizycznej, aksjologicznej i teologicznej. Świadczy 
to o komplementarnym ujęciu osoby ludzkiej i uzasadnia jej harmonijny roz-
wój. Człowiek jest nie tylko kimś, lecz również ma coś. Posiadanie przez osobę 
atrybutów, takich jak rozumność, wolność, ciało oraz godność świadczy nie 
tylko o całościowym spojrzeniu na człowieka, lecz stanowi także uzasadnienie 
dla pedagogiki. Stąd dopełnieniem opisu osoby jest zawarcie w nim możliwości 
rozwojowych, przeznaczonych do zaktualizowania na przestrzeni całego życia 
ludzkiego.

W drugim rozdziale został omówiony najpierw dynamizm życia osobowego 
człowieka, będący konsekwencją rozumienia osoby jako bytu spotencjalizowa-
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nego. Znajomość prawdy o  dynamizmie życia istoty ludzkiej jest niezbędna 
każdemu wychowawcy. Trzeba podkreślić tu zwłaszcza kategorię czynu, która 
najlepiej świadczy o moralnym ukształtowaniu wychowanka. Czyn ten jest rea-
lizowany wyłącznie przez każdego jednostkowego człowieka, i między innymi 
dlatego wychowanie jest samowychowaniem. W  ujęciu Wojciecha Chudego 
człowiek wychowuje się sam, ale z pomocą innych. Wychowawca powinien więc 
sam się doskonalić, aby potem móc odkrywać rzeczywistość wychowawczą. 
Aby jednak wiedzieć, jak prowadzić procesy osobowego wzrostu, trzeba odpo-
wiedzieć na pytanie: jaki jest cel wychowania? Omówieniu tej kwestii został 
poświęcony przedostatni akapit tego rozdziału. Zdaniem lubelskiego filozofa 
cel wychowania, jakim jest odkrycie godności osobowej, nie może zostać osiąg-
nięty dzięki edukacji, lecz dzięki wychowaniu, ujmowanemu jako naprowadza-
nie i inspirowanie do dobrego działania. Z tego twierdzenia wyłania się metoda 
dochodzenia do celu wychowania, czyli świadectwo. W tym miejscu znajduje 
się również omówienie problematyki niepełnosprawności w kontekście wycho-
wania, czyli wskazywanie na istotę osoby ludzkiej, a więc godność i podkreśla-
nie roli doświadczenia cierpienia, które odpowiednio przepracowane stanowi 
istotny czynnik kształtujący świadomość osób niepełnosprawnych i zdrowych, 
wspomagający procesy rozwojowe zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wychowanie do prawdy i wychowanie do dobra stanowią istotne zagadnie-
nie, łączące się z klasyczną wizją człowieka, jako osoby potrzebującej prawdy. 
Wartości te człowiek odkrywa i włącza w swoją osobową tożsamość, aby móc 
skutecznie i prawidłowo kształtować własne sumienie.

Trzeci rozdział omawia również zagadnienie dialogu. Twórczy dialog 
z samym sobą stoi u początku dialogu z innymi. Tylko w dialogu możliwe jest 
przekazywanie wartości i  otwarcie na perspektywę eschatologiczną, bowiem 
nieustanna pamięć o dobru odsyła do dobra absolutnego, jakim w koncepcji 
Wojciecha Chudego, jest Bóg. Toteż ostatnia część pracy została poświęcona 
wychowaniu do spotkania z transcendencją, wychowaniu, które jest niezbędne 
każdej żyjącej prawdą osobie. Bez wymiaru teologicznego wizja życia traci swój 
najważniejszy walor.

Personalizm profesora Chudego, mocno nacechowany etycznie, już nie-
jako z samej swej natury stanowi poważne wyzwanie dla pedagogów. Publika-
cja ta wskazuje tylko kierunki i możliwości rozwoju pedagogicznych aspektów 
tego personalizmu, do których zostały zaliczone zagadnienia samowychowa-
nia, pedagogika poznania intelektualnego, „pedagogika umierania” (jak sam ją 
nazwał W. Chudy) oraz wychowanie do wartości, zwłaszcza do prawdy.
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Samowychowanie, zdaniem lubelskiego filozofa, rozpoczyna się od reali-
stycznego poznania. Jest to poznanie bezzałożeniowe, odrzucające aprioryczne 
podejście do rzeczywistości. Człowiek będący w  dialogu z  samym sobą i  ze 
światem dokonuje najpierw rozpoznania wartości dobra, które przyczynia się 
do afirmacji jego godności i godności innych osób. Dlatego na początku samo-
wychowania stoi prawda rozumiana jako zgodność poznania z rzeczywistością. 
Tylko taka prawda ma szansę wzbudzić w danej osobie chcenie dobra i rozwinąć 
osobowe atrybuty człowieka. Samowychowanie, jak wskazuje sama nazwa, jest 
dziełem jednostkowej osoby, wolnej w swoich decyzjach i nacechowanej auto-
determinacją. Dlatego samowychowanie obarczone jest błędem poznawczym, 
nikt przecież nie jest zdolny do całkowitego poznania własnej osoby samodziel-
nie. Samowychowanie jako akt bardzo osobisty dokonuje się więc z pomocą 
innych osób. Kluczową rolę w koncepcji profesora Chudego odgrywa teza, iż 
wychowanie jest samowychowaniem. Mądry wychowawca wie, że jego wycho-
wanek samodzielnie pracuje nad swoim charakterem, osobowością, wadami 
i  zaletami, a  on może mu tylko w  tym pomóc. Wychowawca jest inspirato-
rem, kreatorem realnych warunków rozwoju, a przede wszystkim przykładem 
postępowania. Tak rozumiane samowychowanie, które wciąż nie doczekało się 
szerszych badań, stanowi niezwykle ważne zagadnienie pedagogiczne, ponie-
waż zmienia niekiedy całą teleologię wychowania i rozumienie człowieka. Na 
tym polega istotna wartość filozofii wychowania w ujęciu Wojciecha Chudego. 
Jednak nie tylko w tym można upatrywać tej wartości. Profesor buduje peda-
gogikę poznania intelektualnego, którą można odczytać jako pracę nad intelek-
tualnym rozwojem wychowanka. Decydującą rolę odgrywa tu wychowawca. 
Nawiązując do samowychowania, należy powiedzieć, że wychowawca ma za 
zadanie nie tyle przekazywać wiedzę i postawy w sposób prosty i niewymaga-
jący wysiłku, ale ma rozbudzać intelektualne horyzonty podopiecznego, napro-
wadzając go na wartość danego dobra. Poznanie to ma być wolne od poznaw-
czych błędów, stereotypów, półprawd i niedomówień. Dlatego ważną kwestią 
jest intertekstualność i rozwijanie krytycznego podejścia do treści, unaocznia-
nych w toku edukacji i wychowania. Ten wątek pedagogiczny stanowi cenne 
źródło inspiracji nie tylko dla pedagogów, lecz dla każdego, zainteresowanego 
kierowaniem się w życiu prawdą.

Znaczące jest również wychowanie do spotkania z transcendencją. Coraz 
większa świadomość o potrzebie istnienia Absolutu poszerza wartość tej dzia-
łalności. Wychowanie to, nacechowane nadzieją i radością, choć nieraz bardzo 
trudne, jest możliwe. Dlatego taka perspektywa odchodzenia i umierania czło-
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wieka zmienia nieraz całą orientację światopoglądową, począwszy od zagad-
nienia narodzin, aż do samej śmierci.

Najważniejszym zagadnieniem w  publikacji było jednak zagadnienie 
wychowania do wartości, przede wszystkim wychowania do prawdy. Jest to 
problem nie tyle filozoficzny, co pedagogiczny, ponieważ kieruje na sferę ludz-
kiego postępowania i zachowania. Prawda, choć w codziennym życiu nie jest 
często widoczna wprost, odgrywa kluczową rolę we wszystkich relacjach mię-
dzyludzkich. Prawda zawarta jest w  umowie społecznej, regulującej ludzkie 
normy i etos, tym bardziej więc jest przedmiotem zainteresowania prawa sta-
nowionego i wychowania. Wychowanie do prawdy staje się poważnym tema-
tem badań pedagogicznych.

Powyższe tezy świadczą o  tym, że personalizm etyczno-chrześcijański 
Wojciecha Chudego to personalizm, w łonie którego znajduje się wiele wątków 
pedagogicznych, które mają istotne znaczenie dla teorii wychowania. Choć 
jego dorobek naukowy można określić jako kontynuację lubelskiej szkoły filo-
zoficznej, nie jest on jednoznaczny. Jego badania nad człowiekiem i wychowa-
niem mają swoje źródła w klasycznej koncepcji człowieka (Arystoteles, Boe-
cjusz, Tomasz z Akwinu), lecz opierają się również o myśl Mieczysława Krąpca, 
zwłaszcza w  aspekcie filozofii refleksji oraz o  personalizm etyczny Tadeu-
sza Stycznia i  Karola Wojtyły. W  odniesieniu do niepełnosprawności czy do 
wychowania w rodzinie etyka profesora Chudego inspiruje się dorobkiem Jana 
Pawła II. Wszystkie te tradycje, które następnie twórczo rozwijał, ukształtowały 
go naukowo. Nie można więc powiedzieć, że jego myśl jest tylko pewną syntezą 
tych lub innych jeszcze kierunków. Owszem, jego twórczość jest pewną konty-
nuacją filozofii tych myślicieli, ale nie tylko. Zwłaszcza filozofia kłamstwa, nie-
opracowana nigdzie indziej tak szeroko oraz rozwój filozofii refleksji stanowią 
jego oryginalne studium. Dorobek ten każde jasno powiedzieć, że jest to nowe 
spojrzenie na całokształt namysłu nad człowiekiem w ciągu dziejów, z którego 
Wojciech Chudy zaczerpnął wybrane aspekty. Co więcej, jego naukowe docie-
kania przechodziły pewną ewolucję. Wyszedłszy od metafizyki i  zagadnień 
związanych z  ludzkim poznaniem, stał się etykiem i  filozofem wychowania. 
Jego ostatnim niedokończonym dziełem była książka o dialogu w wychowa-
niu. Dlatego niniejsza monografia łączy w  sobie filozofię wychowania, etykę 
i antropologię pedagogiczną oraz teorię wychowania, która jest zawarta w tej 
koncepcji personalizmu.

Opracowanie personalizmu profesora Chudego w tak szerokim ujęciu sta-
nowi istotną wartość. Jak dotąd nie ukazała się żadna publikacja poświęcona 
myśli tego lubelskiego filozofa, w której znalazłyby się niemal wszystkie aspekty 
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filozoficzne i pedagogiczne personalizmu, który uprawiał. Z jednej strony jest 
to więc novum, rozumiane jako szerokie opracowanie jego myśli, z  drugiej 
zaś, dzięki wyodrębnieniu wątków pedagogicznych, rozwija również namysł 
nad wychowaniem. Te pedagogiczne aspekty wraz z wyodrębnioną teleologią 
budują realistyczną teorię wychowania, która posiada doniosłe znaczenie ze 
względu na swoje ostateczne, filozoficzne uzasadnienia. Teoria ta, opierając się 
na antropologii, etyce i  aksjologii ma więc poważne konsekwencje w  każdej 
działalności pedagogicznej. Dzięki ukierunkowaniu na aspekt poznawczy jest 
osadzona na rzeczywistości, a  nie na refleksji oderwanej od osoby ludzkiej. 
Ma to duże znaczenie dla współczesnej pedagogiki, nierzadko odbiegającej od 
prawdy człowieka i prawdy o człowieku. Dlatego również dużą wartość przed-
stawiają wskazane praktyczne egzemplifikacje Wojciecha Chudego filozofii 
wychowania.

Wymiary metafizyczny, aksjologiczny i teologiczny osoby ludzkiej odnosi 
do złożoności przejawów życia człowieka. W ujęciu lubelskiego filozofa osobę 
należy rozumieć komplementarnie, wskazując na całość jego istnienia w świe-
cie. W ten sposób również warto patrzeć na wychowanka. Dzięki wymiarowi 
metafizycznemu osoba potrafi brać odpowiedzialność za swoje przeszłe czyny; 
wciąż przecież pozostaje tą samą osobą. Wymiar aksjologiczny wskazuje na 
potrzebę prawdy, dobra, piękna, miłości i godności. Z kolei wymiar teologiczny 
odnosi do pragnienia dążenia do transcendencji−Absolutu−Boga, które jest 
najważniejsze ze wszystkich potrzeb człowieka. Takie ujęcie nie grozi sprowa-
dzeniu osoby ludzkiej tylko do materii, ducha lub do religii.

Podstawowe atrybuty bytu ludzkiego, czyli rozumność, wolność, ciało 
i godność ukazują warunki rozwoju życia człowieka i uszczegóławiają złożony 
obraz jego bytu. Ich hierarchia pomaga w rozumieniu czynników warunkują-
cych prawidłowy rozwój i przyczynia się do optymalizacji oddziaływań peda-
gogicznych. Osobowy rozwój człowieka zależny jest od zintegrowania tych 
atrybutów i ukierunkowaniu swojego działania na godność osobową. Możli-
wość zmiany w obrębie tych właściwości odnosi do spotencjalizowania osoby 
ludzkiej.

Spotencjalizowanie jest jedną z racji dla pedagogiki. Gdyby człowiek nie 
był w możności zmiany swoich właściwości, cel wychowania stałby się zbędny. 
Podstawowe aspekty istnienia osoby to aspekt biologiczno-materialny, emo-
cjonalny i intelektualno-wyobrażeniowy. Na nich opiera się teza o zmienności 
człowieka. Dzięki temu, że człowiekiem nie tylko się jest, lecz również nim się 
staje przez całe swoje życie, wychowanie rozciąga się na pojęcie samowycho-
wania. Obok spotencjalizowania w  wymiarze indywidualnym istnieje także 
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spotencjalizowanie w  wymiarze społecznym, czyli w  kulturze. Pełny rozwój 
człowieka dokonuje się właśnie w danej społeczności, co jednak nie wyklucza 
wyróżnionego statusu osoby w społeczeństwie.

Dynamiczny wymiar życia osobowego człowieka uzasadnia teza o trzech 
wymiarach bytowej struktury osoby ludzkiej: istnienia, rozumu i woli oraz zda-
rzeniowości. Ostatni wymiar jest uprzywilejowanym miejscem rozwoju czło-
wieka dzięki spełnianiu się w  czynach. Zdaniem Wojciecha Chudego dobre 
czyny prowadzą do osobowego wzrostu, natomiast złe do moralnej degrada-
cji. Integracja osoby w czynie otwiera szansę na transcendencję horyzontalną 
i wertykalną. Najważniejszą rolę w procesie danego czynu odgrywa decyzja – 
dzięki niej człowiek wiąże się moralnie i odpowiada za swoje postępowanie. 
Tym samym rozpoczyna się proces samowychowania.

Samowychowanie i kształtowanie charakteru obejmuje różne formy dosko-
nalenia moralnego, zawodowego i społecznego. Już w życiu rodzinnym warto 
podejmować aktywność na rzecz wdrażania dzieci do samodzielnej refleksji 
i aktów prowadzących do ich rozwoju. Choć wychowanie jest sztuką, a godno-
ści nie można nauczyć, można pokazywać na własnym przykładzie, jak należy 
się zachować, co powiedzieć i czego unikać. Wychowawca wskazując na samo-
dzielność w myśleniu i działaniu daje do zrozumienia, że tylko poprzez własny 
wysiłek można osiągnąć zamierzony cel. Postawa samodzielności, połączona 
z wiarą w skuteczność swoich decyzji, buduje kompetencje niezbędne w osią-
ganiu małych i  dużych sukcesów. Gdy proces samowychowawczy przebiega 
prawidłowo, może to mieć znaczenie w późniejszym dorosłym życiu dziecka. 
Dzięki samodzielnemu myśleniu młody dorosły potrafi dokonywać słusznych 
wyborów, roztropnie planować swoją przyszłość i w rezultacie oprzeć się posta-
wie samozakłamania i  kłamstwa społecznego. Wydaje się, że potrzeba dziś 
wychowawców potrafiących wskazywać na ogromne walory samowychowania.

Z samowychowaniem łączy się poznanie intelektualne i zagadnienie reflek-
sji. Wolność człowieka przejawia się w  jego aktach decyzyjnych, dlatego od 
poznania zależy następnie godne postępowanie i postawa wolności. Wychowa-
nie do bezzałożeniowego i przez to prawdziwościowego i rozumiejącego pozna-
wania siebie i świata chroni przed negacją prawdy poznawczej. Wychowanek 
kierujący się refleksją aktową, skierowaną na konkretny przedmiot, potrafi 
odrzucić błędne spostrzeżenia oraz sądy i ująć dany fakt w sposób realistyczny. 
W  życiu codziennym zdolność do krytycznego spojrzenia na postępowanie 
własne i  innych buduje pewną „moralną trzeźwość” i otwiera przestrzeń dla 
rozwoju. Pedagogika poznania intelektualnego w połączeniu z konsekwencją 
w działaniu posiada istotne znaczenie dla każdej ludzkiej decyzji.
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Celem wychowania zdaniem Wojciecha Chudego jest odkrycie godno-
ści osobowej i  zdolność kierowania się nią w  dalszym życiu. W  ten sposób 
wychowawca doprowadzając wychowanka do poznania tej wartości, jedno-
cześnie uświadamia mu pozorną wartość innych celów wychowawczych lub 
edukacyjnych. Świadomość celu wychowania ma ogromne znaczenie dla 
każdego wychowawcy. Profesor Chudy przestrzega przed kłamstwem sytua-
cji wychowawczej i przesłanianiem celów wychowania przez cele edukacyjne. 
Można bowiem być dobrze ukształtowanym, dobrze przystosowanym do życia 
z innymi ludźmi w sensie społecznym, lecz w rzeczywistości być człowiekiem, 
który nie odkrył godności osobowej i nie wie, co stanowi o wartości człowieka. 
Trudne wyzwania wychowawców, ale i  młodych dorosłych, którzy dopiero 
odkrywają prawdę o człowieku i jego przeznaczeniu do życia z innymi ludźmi, 
znajdują swoje rozwiązanie w teleologii lubelskiego filozofa. Wiedza o celowo-
ści życia człowieka pomaga dokonywać dobrych wyborów i przyczynia się do 
dobrobytu i dobrostanu człowieka.

Metodą wychowania, na którą Wojciech Chudy wskazuje, jest świadectwo 
innych osób. Wychowanek potrzebuje przede wszystkim ludzi, którzy pokażą 
mu wartość prawdy, dobra, miłości i godności. Dlatego wychowanie nie może 
sprowadzać się do edukacji, np. poprzez środki przekazu teleinformatycznego. 
Wychowanek ma w sposób realny doświadczać świata, ponieważ wtedy zdobę-
dzie prawdziwe poznanie rzeczywistości. Można wskazać tutaj na metody akty-
wizujące, jak metoda projektów czy gry miejskie i  współzawodnictwo spor-
towe, które rozwijają twórczość ich uczestników. Wspólne działanie rodziców 
i dzieci, wychowawców i wychowanków czy polityków i obywateli jest koniecz-
nym i niezbędnym warunkiem realizacji wychowania w ujęciu tego filozofa.

Niepełnosprawność w ujęciu personalistycznym nie jest czynnikiem, który 
sięga godności osobowej, dlatego może zostać przeformułowany i przepraco-
wany w postawę służby innym ludziom. Godność jako najważniejsza wartość 
człowieka pozwala przeżywać dysfunkcje psychiczne lub cielesne jako ele-
menty nie mające większego znaczenia w życiu. Należy z całą mocą podkreślić, 
iż niepełnosprawność to cecha czy zespół cech, które w bardzo dużym stopniu 
odciskają swoje piętno, zwłaszcza, gdy dochodzi do tego cierpienie, lecz nie 
przesądza to o całokształcie rozwojowym osoby ludzkiej. Dzięki temu osoby 
z  niepełnosprawnością mogą stać się najlepszymi wychowawcami innych, 
a ich doświadczenie bliskości z podstawowymi prawdami pomaga wskazywać 
na najważniejsze wartości w życiu osobowym. Trud i wysiłek, który doświad-
czają niepełnosprawni dotyka każdego człowieka, choć w  różnym stopniu 
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i zakresie, dlatego stanowi on niewątpliwy walor w działaniu rehabilitacyjnym 
i wychowawczym.

Wychowanie do prawdy posiada dwa aspekty – pozytywny i negatywny. 
Pierwszy, ważniejszy, polega na mówieniu prawdy, nawet w sytuacji zagroże-
nia własnego życia. W takich momentach kluczową rolę odgrywa heroizm, ale 
Wojciech Chudy wymienia dwie możliwość wyjścia z kolizji wartości z prawdą. 
Jest to zatrzymanie prawdy dla siebie oraz kłamstwo obronne. Drugi wymiar 
oznacza wykrycie kłamstwa, gdzie najważniejszą rolę odgrywa zdolność do 
rozpoznania prawdy i kłamstwa w wymiarze moralnym. Wychowawca powi-
nien przede wszystkim kierować się prawdą i  poprzez postawę zgodną z  jej 
wartością inspirować do prawdomówności i przeciwstawiania się kłamstwu.

Wychowanie do dobra w  ujęciu profesora Chudego oparte jest o  wiarę 
w  dobroć każdego człowieka. Dlatego każdy wychowawca powinien doszu-
kiwać się dobra w swoim wychowanku, traktując jego złe postępowanie jako 
wynik błędnego poznania, a tym samym niewłaściwego ukształtowania woli. 
Trzeba również pamiętać o tym, że nie każde dobro, które wydaje się wycho-
wawcy potrzebne jego podopiecznemu, rzeczywiście takie jest. Pamiętać należy 
bowiem o  pomocowej roli wychowawcy w  samowychowaniu innych osób. 
Każde oderwanie dobra od osoby ludzkiej przekreśla to dobro i staje się prze-
szkodą w rozwoju, dlatego tak istotne znaczenie nabiera przyporządkowanie 
dobra do osoby.

Praktyczna wartość dialogu w relacji międzyludzkiej została w obecnych 
czasach zniekształcona. W omawianym personalizmie wychowanie w dialogu 
i  do dialogu to spotkanie dwóch przeciwstawnych racji, które nie prowadzi 
do antagonizmów, lecz do potwierdzenia osobowej tożsamości wszystkich jej 
uczestników. Tak rozumiany dialog jest niezbędny w rodzinach, w życiu spo-
łecznym i religijnym. Zauważalny dziś brak dialogu w rodzinie jest wynikiem 
nie tylko organizacji pracy i  polityki społecznej, lecz również braku wiedzy 
na temat tego, czym dialog w rzeczywistości jest. Dialog w życiu społecznym 
oznacza otwartość na inne kultury i  narodowości zawsze w  duchu prawdy 
i odpowiedzialności. Wchłonięcie jednej grupy przez inną, dyskryminowanie 
i  utrudnianie rozwoju innym grupom społecznym, jest zawsze przeciwień-
stwem dialogu i  postawy wzajemnej współpracy. Dialog międzyreligijny jest 
również potwierdzeniem prawdy o wartości różnorodności i odmienności, ale 
powinien też uwzględniać prawo obowiązujące na danym terenie. Dialog rozu-
miany jako relacja z Bogiem jest świadectwem trwałości i niezbywalności god-
ności każdego człowieka.
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Omawiana tu pedagogia to również wiedza o nadziei i radości związanej 
z procesami przejścia. Zdaniem lubelskiego filozofa śmierć nie musi oznaczać 
końca relacji z osobą, która odeszła. Podobnie też jest możliwe przygotowanie 
się do spotkania z  transcendencją każdego, kto podejmuje wysiłek samowy-
chowawczy. Procesy umierania dotyczą zwłaszcza osób niepełnosprawnych, 
obarczonych pewnym cierpieniem i wszystkich tych, którzy ze śmiercią spo-
tykają się niemal codziennie, jak psycholodzy, pedagodzy pracujący z dziećmi 
i młodzieżą, która doświadcza chorób i straty bliskich, a także pracownicy szpi-
tali czy zakonnicy i księża. Przeżywanie tych procesów jest ukierunkowane na 
wartość życia, dlatego rodzi nadzieję na ciągłość istnienia po śmierci. W tym 
miejscu filozofia i pedagogika wychodzą na spotkanie wiary, gdyż w kontekście 
chrześcijańskim śmierć stanowi tylko przejście do nowej formy istnienia.

Wymienione wyżej praktyczne implikacje pedagogiczne, które wypływają 
z Wojciecha Chudego koncepcji personalizmu etycznego, wskazują na niektóre 
możliwości interpretacji tej koncepcji wychowania i nie wykluczają dalszych 
badań w  celu ponownego jej odczytania. Dlatego warto wciąż podejmować 
wysiłek na rzecz przełożenia tej koncepcji na współczesne wyzwania świata.





Wojciecha Chudego koncepcja personalizmu etyczno-chrześcijańskiego to 
oryginalne spojrzenie na osobę ludzką i jej życie w wymiarze pedagogicznym 
i  filozoficznym, obejmujące swym namysłem wszystkie epifenomeny bycia 
i działalności człowieka, oparte o klasyczne, ale i nowoczesne prądy kulturowe, 
czyli personalizm. U  jej podstaw leży bowiem arystotelesowsko-tomistyczne 
ujęcie człowieka na płaszczyźnie metafizycznej oraz współczesne rozumienie 
osoby według Mieczysława Krąpca i Karola Wojtyły w aspektach aksjologicz-
nym i teologicznym. Zdaniem profesora Chudego osoba ludzka charakteryzuje 
się następującymi atrybutami: rozumność, wolność, cielesność i godność, która 
jako norma moralna stanowi cel i ostateczne uzasadnienie życia, wypływające 
z istnienia Boga. W swym opisie lubelski filozof twierdzi, iż każdy człowiek nie 
tylko jest bytem statycznym, lecz również dynamicznym, dlatego też posiada 
on możliwość rozwoju i aktualizacji swoich potencjalności.

Najwidoczniejszym przejawem dynamizmu ludzkiego jest czyn, który 
będąc najbardziej podatnym na przekształcenia, wchodzi w zakres wychowa-
nia. Według Wojciecha Chudego wychowanie polega na samowychowaniu, 
dlatego ważniejszą rolę pełni wychowawca, który musi najpierw umieć kiero-
wać sobą, a następnie poprzez dawanie przykładu-świadectwa jego wychowa-
nek będzie mógł uczyć się rozwijać i wychowywać. Należy podkreślić rozwijaną 
przez lubelskiego filozofa, kategorię refleksji, ujętą jako umiejętność dostrzega-
nia i analizowania własnego zachowania, która jest drogą do osobowego wzro-
stu. Metoda świadectwa ma prowadzić do celu, jakim jest odkrycie (odkrywa-
nie) godności osobowej i zdolność kierowania się w życiu jej wektorem. Jest 
to szczególnie widoczne w dziedzinie niepełnosprawności, albowiem to czę-
sto niepełnosprawni stają się powiernikami godności człowieka i wskazują na 
nią właśnie dlatego, że w  inny sposób doświadczają świata. Profesor Chudy 
uważa, że fizyczne lub umysłowe zniekształcenia nie dotykają istoty tego, 
o czym świadczy bycie osobą ludzką, a więc godności, która jest o wiele głębszą 
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i ważniejszą wartością. Dlatego niepełnosprawni okazują się być najlepszymi 
wychowawcami.

Prawda o godności ludzkiej oraz dobro stanowią najistotniejsze wartości, 
które sprzyjają osobowemu wzrostowi i wychowaniu. Według filozofa zdobywa 
się je i to najczęściej z dużym trudem, niemniej tylko w ten sposób człowiek 
uczy się żyć wartościami. Tylko prawda i dobro mogą przyczynić się do opty-
malnych i trwałych zmian osobowych, ponieważ zawsze budują one moralnie 
jednostkę i społeczeństwo; przeciwnie, kłamstwo niszczy osobową twarz czło-
wieka. Uczciwość, sprawiedliwość, troska o drugiego już od najmłodszych lat 
to godne uwagi różne aspekty tych podstawowych kategorii aksjologicznych. 
Wychowanie to unaocznianie wartości, to wychowanie do prawdy. Posiada 
ono dwa wymiary: pozytywny i negatywny. Pierwszy wskazuje na mówienie 
prawdy, drugi na wykrycie kłamstwa, na postawę niekłamania. Zadaniem 
wychowawcy jest nie tylko inspirowanie do prawdomówności, lecz także inspi-
rowanie do przeciwstawiania się kłamstwu. Omawiając wychowanie do dobra, 
Wojciech Chudy zauważa, że każdy człowiek jest dobry, a tylko kieruje się błęd-
nym poznaniem rzeczywistości. Ważną przesłanką jest również wskazanie na 
obligatoryjność przyporządkowania dobra do osoby, ponieważ każdorazowe 
oderwanie go od rzeczywistości ludzkiej prowadzi do wypaczenia procesu 
wychowania.

Prawdziwa relacja wychowawcy i wychowanka jest dialogiem, czyli wspól-
nym dochodzeniem do prawdy człowieka i prawdy o człowieku. Tylko w ten 
sposób można przekazywać wartości wychowankowi i tylko wówczas można 
tworzyć społeczeństwo oparte o  prawdę i  odpowiedzialność. Dialog można 
prowadzić nie tylko w  rodzinie, lecz także na poziomie grup społecznych 
i państw, jeśli tylko będzie przebiegał w duchu wolności i będzie skierowany na 
potwierdzenie godności osobowej wszystkich uczestników.

Analizowana koncepcja wychowania obejmuje również procesy odchodze-
nia i  umierania, które traktowane w  duchu nadziei (postawy sérénité) mogą 
stać się narzędziami wskazującymi na godność ludzką w ostatecznym momen-
cie życia. Rzeczywista bliskość tych, którzy odchodzą i  tych którzy zostają 
może stać się relacją wychowawczą. Ukierunkowanie na prawdę oraz na wiarę 
w ciągłość życia po śmierci budzi nadzieję na godne przeżycie tych wrażliwych 
chwil. Procesy te dotykają wszystkich, którzy spotykają się z niemocą, słaboś-
cią i żyją w cieniu zagrożenia życia, ale w ostateczności jest to rzeczywistość 
tych wszystkich, którzy z odpowiedzialnością przygotowują się na spotkanie 
z transcendencją.



Wojciech Chudy’s concept of ethical-Christian personalism is an origi-
nal view of the human person and his life in a pedagogical and philosophical 
dimension, including all epiphenomena of human being and activity, based 
on classic, but also modern cultural trends, i.e. personalism. It is based on the 
Aristotelian-Thomistic approach to man on the metaphysical plane and the 
contemporary understanding of the person according to Mieczysław Krąpiec 
and Karol Wojtyła in axiological and theological aspects. According to Pro-
fessor Chudy, the human person is characterized by the following attributes: 
rationality, freedom, carnality and dignity, which, as a moral norm, constitute 
the goal and the ultimate justification of life resulting from the existence of 
God. In his description, the philosopher from Lublin claims that every human 
being is not only a static being, but also a dynamic one, which is why he has the 
opportunity to develop and update his potentialities.

The clearest manifestation of human dynamism is the act of doing which, 
being most susceptible to transformation, falls within the scope of upbringing. 
According to Wojciech Chudy, upbringing consists of self-upbringing, there-
fore a more important role is played by the educator, who must first be able to 
guide himself, and then, by giving an example-testimony, his pupil will be able 
to learn to develop and educate. It should be emphasized that the category of 
reflection developed by the philosopher from Lublin, understood as the ability 
to perceive and analyze one’s own behavior, is a path to personal growth. The 
testimony method is to lead to the goal of discovery (discovering) personal dig-
nity and the ability to be guided in life by its vector. This is particularly evident 
in the field of disability, because it is often the disabled who become trustees 
of human dignity and point to it precisely, because they experience the world 
in a different way. Professor Chudy believes that physical or mental distortions 
do not touch the essence of what being a human person proves, and therefore 

Summary



Summary

260

dignity, which is a much deeper and more important value. That is why the 
disabled turn out to be the best educators.

The truth about human dignity and the goodness constitute the most 
essential values that favor personal growth and upbringing. According to the 
philosopher, they are acquired, and most often with great difficulty, but this 
is the only way to learn to live by the values. Only truth and goodness can 
contribute to optimal and lasting personal changes, because they always build 
morally the individual and society; on the contrary, lying destroys the personal 
face of human beings. Honesty, justice, caring for the second person from an 
early age are noteworthy different aspects of these basic axiological categories. 
Upbringing means demonstrating values, is upbringing to the truth. It has two 
dimensions: a positive and a negative. The first indicates telling the truth, the 
second indicates the detection of a  lie, the attitude of not lying. The educa-
tor’s task is not only to inspire truthfulness, but also to inspire to resist a  lie. 
While discussing upbringing for goodness, Wojciech Chudy notices that every 
human being is good and a wrong knowledge of reality may guide his actions. 
An important premise is also the indication of the obligatory assignment of 
a goodness to a person, because each time separating it from the human reality 
leads to a distortion of the upbringing process.

The real relationship between the educator and the pupil is a dialogue, that 
is, a joint approach to the man’s truth and the truth about man. Only in this 
way can values be passed on to the pupil and only then can one create a society 
based on truth and responsibility. Dialogue can be conducted not only within 
the family, but also at the level of social groups and states, as long as it is con-
ducted in the spirit of freedom and is directed at confirming the personal dig-
nity of all participants.

This concept of upbringing also includes the processes of departing and 
dying, which, treated in the spirit of hope (sérénité attitudes), may be come 
instruments showing human dignity at the final moment of life. The real close-
ness of those who leave and those who stay can be come an educational relation-
ship. Focusing on the truth and faith in the continuity of life after death gives 
hope for a dignified experience of these sensitive moments. These processes 
affect all those who face powerlessness, weakness and live in the shadow of 
a menace to life, but ultimately it is the reality of all those who prepare respon-
sibly to meet the transcendent.
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