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NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE

czasopism katolickich wymienione zostały m.in.: przybliżanie Pisma Świętego,
katechizacja dzieci, wzbogacanie wiedzy ogólnej, wspomaganie edukacji polonistycznej, edukacji komunikacyjno-drogowej, źródło rozrywek umysłowych i humoru, propozycje konkursów.
Ostatni rozdział publikacji to „Walory czasopism dla dorosłego odbiorcy”, czyli
zwrócenie uwagi na dołączane do pism dodatki pedagogiczno-psychologiczne
i religijne, służące pedagogizacji rodziców i chrześcijańskiej formacji rodziny.
Informacje zamieszczone w tej części są aktualne także dla nauczycieli.
Uważam, że książka stanowi bardzo cenne opracowanie na temat wybranych
czasopism katolickich i pokazuje, jak mogą być one pomocne w wychowaniu
i edukacji najmłodszych. Mowa jest o tym we wstępie publikacji: kontakt z czasopismami zapewne wpłynie korzystnie na poszerzenie wiedzy dziecka, rozwój jego
sprawności językowej, postawę, a nade wszystko przybliży je do wartości
uniwersalnych, które w przyszłości pomogą mu w dokonywaniu właściwych
wyborów. Należy mieć nadzieję, że dorośli czytelnicy opracowania dostrzegą
walory czasopism i wykorzystają je dla dobra powierzonych im wychowanków.
Dagmara Hawryło
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zisiejszy świat jest pełen ruchów i prądów,
które nie zawsze służą współczesnemu
człowiekowi. W kulturze masowej odzwierciedlają się obawy ludzi, którzy nie zawsze są pewni jutra.
Zjawisko to potęgują różnego rodzaju przepowiednie,
zjawiska, które dla zwykłego zjadacza chleba są tajemnicze i mało zrozumiałe. Potęgują się obawy, iż świat,
który obecnie znamy, ulegnie zagładzie. Globalne
ocieplenie, naturalne katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi,
powodzie, wybuchy dawno wygasłych wulkanów wzmagają atmosferę niepewności i tymczasowości. Wszystko
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to wykorzystują ruchy, organizacje, a także sekty, które żerują na strachu i
naiwności ludzi.
Ruchem, który wybija się w sposób szczególny jest New Age. P. Mazur
w opracowaniu dotyczącym New Age, a mianowicie w „Koncepcji człowieka
w New Age” przedstawia założenia ruchu, które uznaje „za utopijne hasło szczęścia dla ludzkości w nadchodzącym nowym tysiącleciu”1. Opracowanie składa się
z trzech rozdziałów: neognoza, życie i historia według New Age, a także soteriologia New Age.
W rozdziale pierwszym autor przybliża pojęcie gnozy, naturalistyczno-kosmiczne ujęcie człowieka, a także New Age jako odrodzoną gnozę panteistyczną. Za
gnozę uznano jedynie wiedzę o boskich tajemnicach zastrzeżoną dla wybranych.
P. Mazur za W. Myszorem za gnostyków uznaje manichejczyków, pryscylian,
paulicjan, bogomilów, katarów, wyznawców panteizmu w XVI i XVII w.,
niektórych masonów, a także wyznawców współczesnych kościołów gnostyckich2.
Według autora ruch New Age w swych głównych założeniach czerpie z wielkich
religii Wschodu. Jest także „inspirowany myślą starożytnej gnozy”3.
Dla człowieka niezorientowanego czym jest ruch New Age, opracowanie jest
pewną wskazówką, która pozwala poznać nie tylko założenia ruchu, ale czym New
Age naprawdę jest. P. Mazur słusznie zauważa, iż:
„New Age jest typową mieszanką elementów zaczerpniętych z bardzo zróżnicowanych źródeł. Tak jak gnostycy pierwszych wieków w swej nauce czerpali
z mitologii greckiej czy perskiej, tak New Age nawiązuje do chrześcijaństwa, religii
indiańskich, hinduizmu czy też buddyzmu”4.
Dlatego też chrześcijanin nie powinien czerpać z założeń ruchu New Age, który
ma powiązania z okultyzmem, magią, astrologią, horoskopami, wróżbiarstwem,
wierzeniami plemiennymi. A wiadomo, iż religia chrześcijańska negatywnie odnosi
się do praktykowania magii i czarów.
W rozdziale życie i historia według New Age P. Mazur charakteryzuje takie
zagadnienia, jak: życie kosmiczne, idea nadczłowieka, kategoria medium, feminizm.
Według ruchu New Age „życie człowieka realizuje się poprzez uczestniczenie
w ładzie kosmicznym. New Age posługuje się pojęciem kosmos, którego używa za
starożytną Grecją na określenie porządku istniejącego wokół człowieka”5.
New Age związana jest z nekromacją. Nekromacja, a więc umiejętność wywoływania duchów zmarłych, była znana już w starożytności. Bardzo popularne jest kontaktowanie się z istotami za pośrednictwem medium, które otrzymało nazwę kanał.
Z kolei feminizm związany z New Age „usiłuje zastąpić Boga Biblii mitem bogini Gai, matki Ziemi, której kult na nowo został ożywiony i jest szeroko prakty1
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kowany. New Age adaptując starożytne praktyki równania kobiety z naturą wraca
do koncepcji kultur pogańskich i do związanych z nimi boginiami, takimi jak Izyda,
Asztarte, Demeter i Hera”6.
W rozdziale soteriologia New Age P. Mazur charakteryzuje takie zagadnienia,
jak: transformacja świadomościowa, samozbawienie, a także relatywizm wartości.
Według założeń ruchu New Age „wszelkie niepokoje i zło pokonać może jedynie
przemiana swego postrzegania rzeczywistości”7. Świat i ludzie skazani są na ciągły
proces przemian, który ma zmierzać ku pełniejszemu uduchowieniu. Według
zwolenników New Age jedyną potrzebą człowieka jest transformacja, a więc
świadomość boskości.
Zwolennicy New Age uważają, iż nastanie nowa forma bytowania świata
i człowieka, która będzie polegać na harmonii człowieka z samym sobą, z innymi
ludźmi i z całym wszechświatem.
Częścią ruchu New Age jest także wiara w reinkarnację, a więc w ponowne
wcielenie. Wiara w reinkarnację zakłada, iż dusza po śmierci ciała wciela się w ciało
innej istoty. Wędrówka dusz trwa dotąd, aż oczyści się ona ze swoich win8.
P. Mazur zauważa jeszcze inny bardzo ważny element ruchu New Age. Otóż
„głoszona przez Erę Wodnika idea panteizmu rodzi powstanie politeizmu. Mamy
do czynienia z licznymi, samoaktualizującymi się bogami. Wśród wyznawców
Nowej Ery coraz większe znaczenie zyskuje popularne w latach sześćdziesiątych
hasło: rób swoje”9.
Nie są tutaj ważne poglądy autora dotyczące ruchu New Age, czy religii
chrześcijańskiej. Opracowanie P. Mazura „Koncepcja człowieka w New Age” jest
ze wszech miar pożyteczne dla tych, którzy chcą uzyskać wiedzę na ten temat. To
nie tylko wiedza dotycząca czasów dzisiejszych, a także nurtów w samym New
Age. Warto zapoznać się z tą pozycją, gdyż autor ukazuje to co dobre, a także to
co złe. Dla współczesnego człowieka ważne jest, aby wybierał to, co nie jest
modne, ale to, co jest pożyteczne. A przecież New Age zawiera w sobie nie tylko
elementy pozytywne. Ma też swą ciemną stronę, co w sposób dość jasny na
kartach swego opracowania przedstawił P. Mazur. Każdy zagubiony człowiek,
który nie wie, jakie wartości wybrać, powinien opracowanie przeczytać dokładnie.
Nie można cofać się w swym rozwoju. A nurt New Age to proponuje. Ważne jest,
aby człowiek wyrosły na gruncie kultury śródziemnomorskiej, a także religii
chrześcijańskiej wiedział, co dobre. Przyjmowanie ponownie wierzeń pogańskich
jest nie tylko regresem, ale także przyjmowaniem tego, w co już człowiek wierzył.
A współczesny człowiek nie może się cofać. Rozumie to bardzo dobrze P. Mazur,
autor „Koncepcji człowieka w New Age”.
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Sięganie do okultyzmu, magii i czarów nie jest wyrazem nowoczesności
i postępu rodzaju ludzkiego. W skład New Age wchodzą także nurty, które stają
się niebezpieczne dla ludzi. Nie można bowiem odciągać człowieka od tego, co
jest wartościowe. Wartością samą w sobie jest poszanowanie tradycji, a także
tolerancja wobec innych poglądów.
Opracowanie pisane jest prostym językiem, który jest zrozumiały dla każdego
czytelnika. Analiza „Koncepcji człowieka w New Age” pozwala stwierdzić, iż
autor chciał wyrazić to, co nurtuje wielu ludzi żyjących we współczesnych czasach.
Współczesny człowiek bywa często zagubiony, a lektura tej książki pozwala
zrozumieć wiele prawd.
Lidia Pawelec
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„P EDAGOGIKA P RZEDSZKOLNA ”
S ŁOWNIK TERMINOLOGICZNY
I OBJAŚNIAJĄCY – JAKO PIERWSZE
DZIEŁO W E UROPIE I NA ŚWIECIE ...

N

a początku 2009 roku w słowackich księgarniach
pojawiło się wspaniałe dzieło pedagogów – naukowców słowackich, polskich i węgierskich,
zajmujących się problematyką wychowania przedszkolnego
pt. „Słownik-Pedagogika Przedszkolna”. Pomysłodawcą
a jednocześnie autorem tej znakomitej publikacji jest
Valentina Trubiniova, długoletni, kompetentny i uwielbiany
przez studentów pracownik Uniwersytetu im. J. A. Komeńskiego w Bratysławie, obecnie zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Katolickiego
Uniwersytetu w Rużomberku.
Pani docent przebywając na jednej z konferencji w Polsce,
zaprezentowała wartość pedagogiczną tego dzieła, podkreślając jego niepowtarzalność i współczesność w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej, dotąd nigdzie jeszcze niepublikowanej.
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