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Niedomagania współczesnych teorii pedagogicznych mają na pewno 
wiele przyczyn. Jednak główną z nich jest na pewno brak uświado
mionej odpowiedzi na zasadnicze pytania: kogo i po co (w jakim 
celu?) wychowywać. Innymi słowy, brak współczesnym teoriom pe
dagogicznym koncepcji człowieka; z powodu tego braku nie można 
też określić celu wychowania. Stan taki prowadzi do szukania i mno
żenia coraz to nowszych wychowawczych technik, które stają się 
jałową, wręcz niedorzeczną praktyką, a jej owoce są często bardzo 
szkodliwe. I z pewnością nie będzie w tym względzie poprawy, jeśli 
nie sięgnie się do skarbca pedagogiae perennis, na gruncie polskim 
znakomicie reprezentowanej w dziele o. Jacka Woronieckiego OP. 

Dzieło o. Jacka Woronieckiego jest mocno zakorzenione w 
tradycji filozoficznej arystotelesowsko - tomistycznej2 , w której 
zwraca się uwagę na rozumienie celu działań całej rzeczywistości. 
Również teoria pedagogiczna o. Jacka Woronieckiego oparta jest o 
rozumienie celu ludzkiego życia - od ukazania tego właśnie zagad
nienia rozpoczyna o. Jacek wykład etyki wychowawczej. 

Wychowanie jest w zasadzie sprowadzone do formacji oso
by ludzkiej, tak, by z autonomii jej bytowania wypływała zdolność 
do kierowania własnym życiem, zdolność do panowania nad rozma
itymi okolicznościami i zachowanie trwałego dążenia ku dobru, któ
rego zwieńczeniem jest osiągnięcie pełni Dobra - Boga. To jest wła
śnie doskonałość człowieka. Aby lepiej to rozumieć potrzebne jest 

26 Ks. Stefan Bareła, O. Jacek Woroniecki OP, w: "Roczniki Teologiczno- Kanoniczne", 
1959, z. 1-2, s. 28. 
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spojrzenie filozoficznym wzrokiem na to, kim jest człowiek. Nie od
stępujmy przy tym filozoficznym oglądzie myśli o. Jacka Woroniec
kiego. 

Nasz Pedagog stwierdza najpierw, że człowiek jest bytem 
złożonym, i że owa złożoność rzutuje na sposób postępowania, a 
więc i na życie moralne27. Ludzka psychika składa się z dwóch po
ziomów: "zmysłowego, ściśle związanego z funkcjami fizjologicz
nymi i umysłowego, czerpiącego w zmysłach swój materiał, ale ma
jącego własny zakres ponadzmysłowy" 2 8. Rzeczywiście ta dwupo-
ziomowość wiele mówi o człowieku; nie tylko o jego ontycznej 
strukturze, ale także o miejscu w hierarchii bytów i, co za tym idzie, 
kształcie doskonałości. Poziom zmysłowy mówi nam, że człowiek 
jedną częścią swej natury należy do świata przyrody. Przynależność 
ta wyraża się w pewnych determinacjach, którym człowiek, podob
nie jak wszystkie organizmy żywe, podlega. Przecież aby utrzymać 
swoje życie biologiczne musi jeść, spać i wykonywać wiele innych 
czynności, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie ciała. Ciało 
ludzkie podlega rozmaitym dynamizmom i ograniczeniom, które z 
funkcjonowaniem biologicznym związane są w sposób konieczny. 
Zasadniczo dynamizmów owych nie można ani zmienić, ani usunąć; 
można je za to opanowywać. Bowiem obserwując ludzką naturę, w 
dalszym ciągu zauważamy, że nie wyczerpuje się ona w świecie 
przyrody. Człowiek jest w stanie spełniać czyny, które poza ten świat 
wykraczają - transcendują go. Człowiek jest zdolny do abstrakcyjne
go poznania, do aktów chcenia, tworzenia, miłości, wreszcie do ak
tów religijnych. Jedyną racją tłumaczącą te przekraczające przyrodę 
akty jest obecność niematerialnej duszy rozumnej. Dusza rozumna 
jest zarazem formą substancjalną, wyznaczającą człowiekowi jego 
cel i determinującą treściowo doskonałość. Wyróżnia się zasadniczo 
dwie władze duszy: rozum i wolę. 

Wszystkie ludzkie władze, czy to z jednego czy drugiego 
poziomu są władzami jednego podmiotu - ich wzajemny związek jest 
bardzo ścisły, niemalże organiczny. Jest oczywiste, że z powodu tak 
ścisłego styku między ludzkimi władzami starają się one na siebie 
wpływać. Wpływ ten polega głównie na dążeniu władz z jednego 

Por. Katolicka Etyka Wychowawcza, Lublin 1986, t. 1, r. UJ, s. 97-98. 
Tamże, s. 99 
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poziomu do narzucenia swojego sposobu działania władzom z dru
giego poziomu. Na czym w wypadku takiej struktury będzie polegała 
doskonałość bytowa człowieka? Każda rzecz z natury swojej dąży do 
doskonałości, w każdy byt wpisany jest dynamizm skłaniający ku 
doskonałości. Doskonałość jest więc celem każdego bym. Chcąc do
brze pojąć, czym jest doskonałość, trzeba dobrze pojąć jaki jest cel, 
ku któremu ludzie dążą. Celem każdego bym, a więc i człowieka jest 
obiektywne dobro, do którego każdy działający z natury swej zmie
rza. 

Zagadnienie celu, jak zauważa o. Jacek Woroniecki, zawsze 
w etyce, a zwłaszcza gdy idzie o wychowanie, zajmuje miejsce na
czelne29. Dlatego też swój wykład etyki wychowawczej rozpoczyna 
nasz Autor od omówienia, bardzo obszernego, zagadnienia celowości 
życia człowieka. Każdy czyn, każde ludzkie działanie jest podejmo
wane dla jakiegoś celu: "Każda nasza czynność ma zatem swój cel: 
jest on tym, co pierwsze przychodzi nam na myśl, nim zaczniemy 
coś robić, pierwszym impulsem, od którego zaczynamy zamierze
nie" 3 0. Cel jest też tym czynnikiem, który najdobitniej ludzki czyn 
specyfikuje. Cele poszczególnych działań są powiązane relacjami. 
Cel jakiegokolwiek działania nie jest oderwany od celów działań po
zostałych; ponadto każda czynność ma cel naczelny. Istnieje też na
czelny, czyli ostateczny cel ludzkiego życia. Istnienie takiego celu 
ostatecznego objawia się w człowieku poprzez pragnienie szczęścia, 
będące motorem ludzkich działań. Jest tylko jeden Byt, który spełnia 
wszelkie warunki, jakie przedmiot dający szczęście spełniać powi
nien; jest nim Bóg. "Oto opierając się na wyraźnych świadectwach 
Pisma Św., najgłębsi myśliciele świata chrześcijańskiego doszli do 
wniosku, że szczęście dusz zbawionych będzie polegało na połącze
niu się z Bogiem, największym i nieskończonym dobrem, zawierają
cym w sobie spotęgowane do nieskończoności wszelką prawdą, do
bro i piękno, w znikomych ilościach rozsiane po świecie. Połączenie 
to odbędzie się aktem poznania, dzięki któremu Bóg stanie się obec
nym w samej głębi duszy nie przez obrazy i podobieństwa, tak jak to 
ma miejsce w tym życiu, ale sam w Sobie, bezpośrednio w najści-

Por. tamże, s. 61. 
Por. KEW, s. 63. 
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ślejszym znaczeniu tego wyrazu"3 1. Celem wychowania jest, co się 
rozumie samo przez się, przysposobić osobę ludzką w taki sposób, 
by mogła znaleźć się w stanie opisanym powyżej. Warto zwrócić 
uwagę na słowa zapisane przez o. Jacka Woronieckiego jakby nieco 
mimochodem, te mianowicie, które mówią, że stan ten (połączenia z 
Bogiem, szczęśliwości) będzie aktem poznania. Wróćmy teraz do te
go, co powyżej powiedzieliśmy o ludzkich władzach, że władze z 
jednego poziomu dążą do uzyskania panowania nad władzami z dru
giego i na odwrót. 

Poznanie jest funkcją intelektu, jego przedmiotem zaś jest 
prawda, czyli rzeczywistość. Jest w stanie poznać nie tylko, że rze
czy są, lecz także, jakie są. Jest w stanie rozpoznać między innymi 
naturę człowieka i proporcjonalne, godne tej natury dobra. Rozpo
znanie to wyrażane jest w sądach, na podstawie których wola skie
rowuje swe dążenie ku przedmiotom wskazanym przez intelekt. By
wa jednak, że władze z poziomu zmysłowego, władze niższe, wywie
rają na intelekt swoisty nacisk. Jeżeli intelekt temu naciskowi ule
gnie, władza sądzenia zostaje oddana pod panowanie pożądliwości, i 
przez to traci kontakt ze swoim przedmiotem właściwym, traci kon
takt z rzeczywistością. Z pewnością każdy człowiek doświadcza we 
własnym sumieniu takich zmagań intelektu z naciskiem, jaki był nań 
wywierany przez pożądanie przedmiotu, o którym intelekt wiedział, 
że wola nie powinna go pragnąć. Jednak często w końcu wydawał 
sąd, że jest to przedmiot godny tego, by się z nim połączyć. Tylko że 
nie był to już sąd wydawany w oparciu o obiektywną rzeczywistość, 
był to sąd fałszywy. Tym samym intelekt, którego przedmiotem na
turalnym jest prawda traci jakby swoją istotę, bo proklamuje fałsz. W 
konsekwencji nie jest możliwe osiągnięcie celu ostatecznego czło
wieka, które to osiągnięcie jest rezultatem doskonałości podmioto
wej. W człowieku zakorzenia się wada, która jest przeciwieństwem 
doskonałości: "Wada ugruntowana sprawia, że człowiek wszystko 
sądzi z punktu widzenia jej pożądań. Roztropność jego jest przez nią 
spaczona całkowicie, a jeśli funkcjonuje sprawnie, to w złym kierun
ku: zamiast nadprzyrodzonej roztropności synów Bożych, staje się 

3 1 KEW, 1.1, s. 80. 
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ona roztropnością ciała na usługach zmysłów, mamony albo księcia 
tego świata" 3 2. 

Droga do doskonałości w wypadku człowieka jest bardzo 
trudna. Jeżeli jednak człowiek rzeczywiście do doskonałości zmie
rza, to tym samym respektuje naturalny porządek rzeczy i przyczynia 
się do pomnażania dobra. O. Jacek Woroniecki, w zgodzie z tradycją 
klasycznej etyki podkreśla wielokrotnie, że działaniu, które jest reali
zacją dobra towarzyszy radość, która wraz z osiągnięciem Pełni Do
bra przekształca się w szczęście doskonałe. Środkiem do tego stanu 
są cnoty, których zadaniem jest zachować w człowieku właściwą re
lację między władzami duchowymi a cielesnymi. Zachowanie przez 
całe życie właściwych relacji między tymi władzami to realizowanie 
doskonałości. Doskonałość nie jest więc czymś dodanym do zwy
kłych wymagań, ale jej realizacja musi być programem życia. 

W związku z tym, że doskonałość jest celem życia człowie
ka, życia, które przecież sięga w wieczność, specjalne wymagania i 
szczególna odpowiedzialność spoczywają na wychowawcy. Wycho
wawca przede wszystkim sam powinien mieć jasność na czym do
skonałość polega i starać się urzeczywistniać ją w życiu. Oczywiście 
powinien pamiętać, że świadomość, czym jest doskonałość to świa
domość celu. 

Niestety, dzisiejsze teorie pedagogiczne nic zgoła o celu 
ostatecznym nie mówią. Wiąże się to oczywiście z negacją celowości 
działania i niedostrzeganiem fundamentalnego znaczenia celu dla 
moralności. Negacja owa jest możliwa z dwóch powodów: opiera się 
ona na negacji natury ludzkiej, która jest przyporządkowana do okre
ślonych dóbr. To niedostrzeganie istoty człowieka otwiera z kolei 
drogę do sprowadzenia człowieka do funkcji. Stąd redukcja celów 
wychowawczych do wykształcania sprawności i kompetencji. 

Drogą do obrony godności człowieka jest powrót zagadnień 
doskonałości i celowości na teren pedagogiki. Ale wcześniej peda
godzy muszą na nowo odkryć prawdę o człowieku jako o osobie 
otwartej na Dobro i transcendującej doczesność. 

Por. KEW, n/2, s. 402. 


