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W NUMERZE:

»...Wychowanie religijne jest wkomponowane w cafosc ludzkiego zycia
I ludzkiego wychowania; bowiem "jesli 86g jest Bogiem, to .oczywiscie
obchodzi Go wszystko", to nie moze bye iadne) dziedziny, w · ~torej nle
mozna by Go byfo napotkac jako tajemnicy naszego zycia;' jako po
czqtku i kOI;ca, celu mojego zycia. Czfowiek jest bowiem istotq, "ktorel
zycie we wszystkich logo pfaszczyznach i w cafej jego historycznej egzy
stencji ma religijny wymiar gf~bokosciowy". Wychowanle religijne mie
na zatem do uczfowieczenia czfowieka, ktore bez jego "zakotwic!enia"
w transcendencji nie ma zapewne wi~kszych widokow powodzenla:.
(z artykufu Ralpha Sauera, "Wychowanie religijne w rodzlnie")
"Nlc wam nie dajemy.
Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukac musicie we wfasnej duszy,
w samotnym wysifku.
Nie dajemy Ojczyzny, bo iq znalezc musicie wfasnq pracq serca I mysli.
Nie daiemy mifosci ~zfowieka, bo nie ma mifosci bez przebaczenia,
a przebaczac - to mozof, to trud, ktory kazdy sam musl podiqc.
Dajemy wam ledno: t~sknot~ za lepszym zyciem, ktorego nie ma, ale
kiedys b~dzie, za zyciem Prawdy i Sprawiedliwosci.
Moze ta t~sknota doprowadzi was do Boga, Oiczyzny i Mifosci."
(z artykufu ks. Janusza Tarnowskiego 0 Januszu Korczaku)
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"Czego sit: nauczyram od molch dzieci? Na pewno bardzo wiele, ale nie
chct: tu pisac 0 tym, co jest" oczywiste, tzn. 0 tym, lak dziClki swej nie
poradne) bezwzglt:dnosci mare dziecko - nieswiadomy tyran - prze
ksztafca zycie mfodych rodzic6w zmieniajqc postaw~ biorqcq na dajqcq,
jak uczy kochac bezinteresownie lub prawie bezinteresownie, jok uczy
odpowiedzialnosci za innych nam powierzonych itp. Nie bfld~ charakte
ryzowac roznych typ6w mifosci rodzicielskiej - tej gorszej: ·dla siebie
i tej lepszej: od siebie - ani nie b~dt: opisywac, jak to byfo w tei spra
wie ze mnq. Chc~ tu tylko opowiedziec 0 tym, ze dzi~ki moim dzieciom
odzyskafam wiele wartosci utraconych w okresie buntowniczej i pernej
sceptycyzmu mfodosci. Po prostu chc~ powiedziec, ze przez nle wr6ci
'am do Boga, od kt6rego oddalifam si~ bardzo."
Beata (z ankiety "Czego nauczylismy sl~ od naszych dziecil")
"Wartosciq najwyZszq, lakq Baden-Powell daf mfodziezy, byro nowe ulQ
cie zasad moralnych, przetfumaczonych na codzienny, zrozumiofy dla
mfodzlezy J~zyk, nowe postawienie zagadnienia ksztafcenia charakteru 
byf Ideaf wychowawczy, okresla)qcy nowq sylwetk~ chfopca czy dziew
czyny, okreslaJqcy nowy styl zycia mfodzieiy XX wieku, styl wyprowa
dzalqcy mfodziez z krt:gu egoistycznych Interes6w wfosnych, rodzin
nych, takiel czy inneJ grupy spofecznej, czy nawet taklego czy Innego
narodu."
(z artykufu hm Henryka Kaplszewsklego, "Harcerstwo polskle na tie ruchu
iwlatowego")

W pam '~ tnych dniach sierpniowych spofeczenslwo polskie wyruszyfo
w drog~. Towarzyszy jej nadzieja obejmujqca warlosci nie nolowane
na giefdach: sprawiedliwosc, prawd~, wolnosc, solidarnosc. Splalajq si~
one z sobq i wzajemnie warunkujq.
Sp"" wiedliwosci brakowafo wszyslkim; nie tylko w tym lezy zfo, ze
jedni majq wi~cej niz drudzy, ze sq obywatele lepsi i gorsi, lacy, klorzy
siq zuchow ujq jak wfasciciele i lacy, kt6rzy si~ czujq zaledwie tolero
wanyrn i lokatorami. Sprawiedliwosci brakowato wszystkim, bo wszyscy
byU pozbawieni - w ten czy inny sposob, z .c zyjejs .c zy Z wtasnel ,w i
ny - lego, co im si~ jako ludziom nalezy, co jest im koniecznie po~
Irzebne: wtasnie prawdy, wolnosci, solidarnosci.
Jednym brakowato naleznej prawdy, bo im jej odmawiano; inni wp~
dzali si~ w sytuacj ~, w kl6rej nie mogli jej znalezc - albo juz nie chcieli
szukac.
Jednym brakowato wolnosci, bo ich spychano na miejsca Iych, klorzy
majq sfuch ac i klaskac; inni, wspinajqcy si~ po szczeblach kariery, slali
si~ jej niewolnikomi, niezdolnymi do wfasnego zdania i wtasnej ludzkiej
gcdnosci.
Wszyslkim brakowafo solidarnosci. W szczeg6 ~ ny sposob uslawione
mechonizm y spofeczne zzerofy naluralne wi ~ zi mi~dzyludzkie , sqc zyt y
podejrzliwos c i slrach, obracaty wszyslkich przeciwko wszyslkim. By to
10 mozliwe, poniewaz brakowato prawdy i wolnosci. Ludzie wpadali w pu
tapki egocenlrycznej samotnosci, srodowiska w egoizm grupowy, dege
nerujqc nieraz w drapiezne kliki i gangi.
Ok azato si~, ze potrzeby malerialne, kl6re byty u poczqlku ruchu re
windykacji, nie dadzq si~ zaspokoic bez realizacji I ych wyzszych, a za
dna bez kryslalizacji ruchu spofecznej solidarnosci. Tak narodzHy si~ no
w e zwiqzki zawodowe i prqd odnowy cafoksztatlu zycia spotecznego.
Ten prqd b~dzie sobie lorowat drog~ przez rozne zapory, moze wpadac
w taktyczne meandry i stabnqc na ptyciznach, ale jego zasadniczy kie
runek rysuje s i ~ jasno:
"Panslwo nie jesl Iylko wtadcq cztowieka > - ma pomagac i stuzyc
cztowiekowi; win nob y c w y r a z e m p e t n e j s u w ere n nos c i
n a rod u, a nie suwerennosci wtasnej slruklury w slosunku do narodu".
Odwraca si~ w i ~c dolychczasowy kierunek prqdu : od u pan s I w aw i an i as p 0 f e c zen s I w a do u s pot e c z n i an i a pan s I w a.
Czy 10 jest mozliwe? A czy moze zoslac lak jak byto?
" Czyz moze historia poptynqc przeciw prqdowi sumien?"
Uczymy si~ nowej nadziei nie czekaj qc na nowq rzeczywislosc, ale
tworzqc jq.
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Oddajemy do rqk Czytelnikow numer, ktorego niciq przewodniq sq
zagadnienia wychowania. Pierwszy artykul, ks. Ralpha Sauera, sta
wia zagadnienie wychowania religijnego i wychowania chrzescijan
skiego w rodzinie. Rozroznienie to jest konieczne, gdyz wychowa
nie chrzescija.nskie powinno opierac si~ 0 zasadniczq postaw~ reli
gijnq dziecka, ktorq trzeba ksztaltowac przy pomocy czynnikow po
zornie nie wiqzqcych si~ z chrzeScijanstwem ani nawet potocznie
pojmow anym zyciem religijnym. Do tej tematyki nawiqzuje anykul
ks. Jan'jJsza Tarnowskiego 0 Januszu Korczaku, w ktorego teorii ·
i praktyce pedagogicznej uwidocznia si~ owa fundamentalna reli
gijna postawa czlowieka.
Tak charakterystyczny dla Korczaka szacunek dla dziecka i admi
racja wobec wartosci dzieci~cego swiata widoczna jest takze w odpo
wiedziach na ankiet~ : "Czego nauczylismy si~ od naszych dzieci?".
Drukowane w tym zeszycie wypotviedzi sq pierwszq ich porcjq 
zostaly wybrane tak, aby pokazac rozne sytuacje (polskie i wloskie)
i roznq problematyk~ - rodzicow, nauczycieli i wychowawc6w, le
karzy i dzieci chorych. Ankieta ta, ogloszona rownolegle przez
"Znak" i w loski tygodnik katolicki "Il Sabato" miala na celu zebra
nie re flek sji nad dzieemi jako tymi, ktorzy nie tylko wymagajq
naszej troski i sq przedmiotem wychowawczych zabiegow, ale kto
rzy n a m pomaga.jq w rozwoju, nieraz nas zmuszajq do niego ...
nas to znaczy rodzicow, nauczycieli, wychowawcow.
Nie ulega w qtpliw oSci, ze harcerstwo wnioslo istotne wartosci do
teorii i praktyki wychowania i samowychowania. Stqd wano wracac
do jego poczqtkow, p6Zniejszych poszukiwan i doswiadczen. Przygo
towany zestaw tekstow, obrazujqcych dzieje harcerstwa w pierw
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szym jego etapie pracy (do 1939 Toku), bt::dzie sluzyl tym, ktorzy
interesujq sit:: historiq wychowania, ale moze bye pomocny i dIa
wspolczesnych wychowawc6w, takze dla rodzicow. OczywiScie, nie
nalei y szukac gotowych recept, raczej bodic6w do samodzielnej
refleksji, do lepszego zrozumienia potrzeb dzieci i mlodzieiy, do
szukania sposob6w ich zaspokojenia w roinych warunkach.
Sprawie religijnego dojrzewania mlodych ludzi p08wit::cone sq dal
sze artykuly: ks. Jana Szkodonia 0 przygotowaniu do sakramentu
bierzmowania, ks. Jozefa Zycinskiego 0 wystt::pujqcym w niekto
rych krajach kryzysie powolan kaplanskich oraz ks. Wladyslawa
Szewczyka 0 wychowaniu seminaryjnym.
Chcqc ulatwie wszystkim zainteresowanym sprawami wychowania
korzystanie z dotychczasowego dorobku "Znaku" w tej dziedzinie,
przygotowaliSmy bibliografjt:: adnotowanq artykul6w, kt6re uka
zaly si~ w naszym pismie od poczqtku jego istnienia do 1979 roku.
Wychowanie rozumiemy tu szerok o: bibliografia obejmuje nie tylko
teksty z zakresu pedagogiki, ale r6wniei te, k t6re w ten czy inny
spos6b m ogq bye pomocne w formacji chrzescijanskiej. Qbejmu je ona
156 pozycji oraz indeks autorow.
Tematyka wychowawcza powraca w innych tekstach t ego numeru :
w e wspomnieniach, recenzjach i sprawozdaniach. Zwracamy tu uwa
g~ na sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego prz ez Katolickie
Mi~dzynarodowe Biuro do Spraw Dziecka (ks. J. Tarnowski : " Kto
kogo wychowuje?"), ktorego tematyka wiqie si~ sdsle z wypowie
dziami ankietowymi.
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WYCHOWANIE RELlGIJNE W RODZINIE
Rozwazania swoje chcialbym ~c cytatem z uchwaly wiirz
burskiego Synodu z roku 1975, zatytu10wanej Gl6wne momenty od
powiedzialnosci Kosciola w dziedzinie oswiaty: "Synod zwraca uwa
g~ lIla to, ze pierwsze lata Zycia dzieck!a SIl okresem decydujllcym ,
dlll rozwoju wiary czlowieka. Rodzice (oraz personel socjalnopeda
gogiczmy) przez swojll prac~ wychowawczll w rodzinie (i w przed
s7Jkolu) przyczyniajll si~, .. do przekazywania dzieCku wiary... Dziecko
moze jednaik :maleic i ugruntowac swojll wiar~ tylko w6wczas, jesli
-spotyka si~ ono z wiarll u swoich opiekun6w *... Dlatego problem
w ychowania do wiary malego dziecka jest r6wniez problemem ks~tal
ce11'ia ludzi doroslych".1 Jesli sobie pona,dto uswiadomimy, ze zda
niem psycholog6w pierwsze trzy lata zycia dziecka m ajll zasadnicze
znaczenie dla calego jego dalszego Zycia i ze istotna jest przy tym
nie zmieniajllca si~ osoba opie~UJl1a, to b~dzie dla nas jasne, jak
wielka odpowiedzialnosc za religijny Tozw6j dziedka 's poczywa na
r odzinie.
Zan:im zajmiemy si~ problemem, jak nalezy dzisi€lj realizowac
r eligijne wychowanie i w~sztalcen ie dziecka w rodzinie , spr6b u je
m y naswietlic k r6tko sytuacj~ rodziny w pluralistycznym i zlaicy
zowanym spole~zenstwie, poniewaz dopiero na tyro tIe moma dzi.siaj
<>dpol\viedziec na pytanie 0 religijne w ychow an ie w rodzinie,

ROLA RODZINY W SPOtECZENSTWIE PRZEMYStOW YM
I ZLAICYZOW ANYM
W por6wnaniu z rodzinll w spoleczenstwie preindustrialnym,
agramym, od rOOziny dzisiejszej wiele funkcji - jak np. funkcje
produkcyjne, zadania zaopatrzeniowe, organizacja wolnego czasu 
przej~ly inne instytucje. R6wniez pewnll cz~sc zadan wychowaw
czych musiala rodzina odstltpic "r6wnoleglym instytucjom wycho
waw czym". Zaliczajll si~ do n'ich przede w szyst'kim radio i telewizja,
ale takze szkola, miejsce pracy i po prostu spoleczenstwo. Zachodzi
tez zjawisko odwrotne: wplywy swiata zeW'Il~trznego przenikajll
w obr~b rodziny i oddzialujll rna procesy wychowa'Wcze. M6wi si~
o "ukrytych wsp6Iwychowawcach". Nalezll tu r6wniez czasopisma,
• Bezugsperson - w terminologU psychologlcznej: osoba znacz1jca.
1 Zalecenie 2.3. Wsp61ny Synod Diecezji w ~FN. Wydanie oficjalile, Freiburg
1976,

s. 528.
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adresowane do dzieci i mlodzieiy ; wystarczy wspomniec komiksy,
polykane z entuzjazmem przez dzieci. U nas czasopi.sma mlodziew
we, takie j·a k np. wydawane przez wydawnictwo Axela Springera
"Bravo", wywieraja, na 11-13-latk6w trwaly, niezbyt korzystny
wplyw. Nawet zadania w za'kresie wychowania religijnego nie sa, jui
dzisiaj speliniane w pierwszym rz~dzie przez rodzin~: wielu rodzi
cow ceduje ch~tnie te zadania na przedszkole, szkol~ czy parafi~,
poruewaz stali si~ w tej dziedzinie niepewni i niepotrafia, jui wy
chowywac religijnie wlasnych dzieci.
A jednak wbrew wszystkim zlowieszczym przepowiedniom wlas
nie u nas w okresie powojennym rodzina okazala si~ struktura, sto
sunkowo trwalq, na 'co wskazuja, badania w zakresie socjologii ro
dziny R. Koniga. 2 W rodzinie ddkonuje si~ "spoleczne ' budowanie
osobowosci", proces indywiduacji i socjaIiza·cji. W przeciwienstwie
do rozczlonk owanego na wielorakie sektory i ideologic:mie plurali
stycznego spoleczenstwa rodzina potrafi jeszcze umozliwic swemu
mlodocianemu czlonkowi przeiycie calosci, dostarczaja,c mu wartosci
transcendentnych. Jest to moiliwe dzi~ki 's ilnym rw:i~zom emocjonal
nym w obr~bie struktury rodzinnej .3
J,a/k wyso'ka, pozycj~ rna ciggIe jes7JCZe rodzina w ocza,ch jej
mlodocianych czlonk6w, mOZua si~ dowiedziec z ankiet dotyczq
cych wzoru rodziny. Szereg niezalemie od siebie pTzeprowadzo
nych ankiet wsrod mlodych Iudzi w Niemczech zachodnich na temat
1ch wzoru iyciowego wykazalo, ie rna pierwszym wzgl~dnie drugim
miejscu wymieniani sa, rodzice (matka i ojdec), ktory to wynik
jes:;>jcze ki1ka Iat i emu w 'trakcie fali wychowania antyautory
tarnego Ibylby u nas nie do pomyslenia . Dzieci znowu sZUikajq
rady i pomocy u swoich rodzic6w. Zauwaiajq z uznaniem, ie
z rodzicami mOZua mowic 0 wszystkim i i e wielu rodzicow - jak
kolwiek nie ' wszyscy - okazuje zrozumienie dla probIem6w swoich
dzieci. Innymi slowy: pomimo wielu pr6b podkopania fundament6w
rodziny srodkami u stawodawczymi, przez dyskredytacj~ rodzinnego
stylu zycia w srodkach masowego przekazu i eksperymenty z aHer
_ natywnymi formami iycia ~omuny) prestii Todziny w oczach wielu
mlodocianych jest wi~ks zy niiJby moma bylo oczekiwac. Podnoszona
.cz~sto redukcja funkcji rodziny w naszym zurbanizowanym spole
leczenstwie przemyslowym okazala si~ legenda,.4 Tak wi~c mo±na
twierdzic, i e dla indywiduacji i socjaliza.cji dzieci i mlodziei y nie
2 Die FamHi e der G egenwart, Milnchen 1974.
• Jacobus Woss ner, Der Wa ndeL d er FamUie und thre Sozia1!sationsp otenz, w:
F. B e r g h eer i in ., ReligiO se Erzi ehung tm EtternhatLs, R egen sburg 1976 , s. 13 i 36.
• E. Pfeil, D i e Gross tadtfamitte, w : G. Liischen - E . Lupri (wy d .) Soz!ol ogi e
d er Fami/!e, Opla d e n 1970, s. 411 nn .
\
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rna lepszej instancji jak rodzina i Ze dotyczy to - rowniez spoleczen
stwa przernyslowego.
Dla rnoralnego i religijnego wychowania 'W rodzinie i przez ro
dzin~ grome jest jednak oslabienie jej autorytetu wskutek rozkladu
tradycyjnych norm i wartooci, co jest szczegolnie widoczne w dzie
dzinie zycia seksualnego i stosunku do cudzej wlasnosci. Wielka llie
pewnose co do obowiqzujqcych norm ogarn~la r6wniez rodzin~,
ktora nie moze si~ juz 'p owolywae na uznane przez wszystkich pod
stawowe wartosci spoleczne. W wi~szosci rodzin umillda tez roz
rnowa n a terncrty religijne, a to w zwiqzku z szerZqcym si~ ogolnie
bezwladern j~zykowym w sprawach wiary. Tam zas, gdzie wiara
przest aje bye ujmowana w slowa, grozi jej utrata i obumal'cie jej
zyciodajnej sily.
' Tyle na teinat blaskow i cieni rodziny w przemyslowym, zlaicy
zowanym spole-."Zenstwie. Z 'k olei zajmiemy si~ problemami wycho
wania religijnego.
RELIGIA I WYCHOWANIE RELlGIJNE
POJ~CIE

RELIGII

Jesli .chcemy sobie zdae spraw~ z istoty i zasi~gu wychowania re
ligijnego, to najpierw nasuwa \Si~ problem poj~cia religii, ktory
rnusi tu posluzye za podstaw~ . W zale:mosci od tego, ja:k wqsko czy
szemko ujrnierny zjawisko religii, 'b~dzie si~ tez zw~Zae lub rozsze
rzae zakres zadan wychowania 'r eligijnego. W dyskusji na temat
pedagogiki religii, jaka si~ rozwijala w ostatnim dziesi~cioleciu, za
rowno po Is tronie ewangelickiej jak i katolickiej 'Przyj~lo si~ pod
wplywem ewangelkkiego filozofa religii i teologa Paula Tillicha
szerokiepoj~cie religii, Iktorego rodowod si~ga z ikolei do Friedricha
Schleiermachera. Paul TilHch {)kresla religi~ jako ,,'Przej~cie si~
(Ergriffenseim) tym, 00 nas bezwzgl~dnie obchodzi"; mowi on row
niez 0 gl~bi lub () wn~trzu i przypisuje tym samym religii funkcj~
wszech()garniajqcq. Religia <n:ie jest tu rozumiana jako jakas szcze
golna dziedzina rzeczywist()sci, pozostajqca na uboczu normalnego
codziennego i;ycia, lecz ja'lw wymiar gl~bokosciowy jednej niepo
dzielnej rzeczywistosci. W tym uj~ciu religia jest szczegolnym spo-·
sobem widzenia rzeczy 'i post~powania z nimi, 00 rodzi dla czlo
wieka okreslonq rnotywacj~ dzialania. Co prawda przy takim cal
kierm formalnym i szero'kim zakresleniu poj~cia religii grozi stop
niowe zatarcie jego konturow, tak ze moze si~ w nim zmiescie n a
. wet ateista i rnarksista. Tillich skonstruowal jednak swoje poj~cie
religii podkqt em widzenia wiary chrzescijanskiej, nadajqc mu przez
to dyn,amik~ nastawi()nq na transcendencj~ absolutnq, W religii 
moma zat em powiedziee - czlowiek. czuje si~ skonfrontowany z a b
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solutna, tajemni~ swego bytu, do !kt6Tej moze sic: zbliZyc tylko wte
gdy prze'lm-oczy wszystko, co zastal i czym moma manipulowac,
i gdy w ten sposOb jego udzialem stanie si~ calosc rzeczywistosci.
W religii chodzi wi~ 0 problem sensu, 0 to cos, co wszystko skupia
w calosc i wszystkiemu nadaje jego ostateczny sens. Ale sens jest
nastawiony na najwyisze, wszechogarniaja,ce dobra i tym samyrn
wyk.r aeza poza czlowieka z jego ograniezonymi, cza,stkowymi mozli
woSciami. Sens - i to nas rMmi od maliksistow - rue moze bye
przez czlowieka stworzony, lecz tylko przyj~ty.
~y,

ISTOTA I ZADANIA WYC HOWANIA RELlGIJNEGO

Jesli wprowaidzimy ro2iroZnienie mi~dzy religia, a wiara, chrzesci
janska, - wiara jestczyms wi~cej !l1iz religia, bowiem w wierze
anonimowy wymiar gl~bokosciowy rzeezywistosci otrzyrmuje imi~,
ktore brzmi: B6g, Ojciec Jezusa Chryst usa - to wy;chowania reli
g ijnego nie b~dziemy mogli po prostu utoZsamiae z wychowaniem
-chrzescijanSkim, nawet jesli laik nie w idzi tu zadnej ro:imicy i uzy
w a obu poj~c jako synonimow. Wyehowanie religijne stawia so'bie
wi~ za eel uwrazliwienie czlowieka (dzieaka, m lodzienca i doro
slego) n a to, "co znajduje '8i~ poza dost rzegalnym i uchwytnym
pierwszym planem i 'co czlowiekowi i jego swiatu nadaje sens"
-()r az wskaza!l1ie mu "odpowiednich form wyrazu dla stosunlku cz1o
w ieka do przyezyny n adaja,cej sens" (0. Betz). To wychowanie reli
gijne p rzygotow uje grunt dla w1asciwego wychowania do wiary. Za
n im wi ~e zaic zniemy ukazywac dzieeiom 'i m10 dziezy drog~ do wiary,
musimy im umozliwic i udost~nic podstawowe doswiadezenia lu dz
kie, Sq one 'bowiem niezb~dnym warunkiem "naprowa·dzenia" ku
wierze.
W ezasach, Ikiedy Ido wia'l'Y nie doehodzi si~ juZ Ip rzy wyrainym
ws parciu srodowiska spo1ecznego, m usimy poswi~ca c t ym wst~pnym
formom chrzeseijanskiego wychowamia do w iary wzmowna, uWagt=:.
Nie mozemy ich pomijac, ale 'tez nie mozemy !l1a n ich poprzestawac,
o czym b~dzie jeszcze mowa. Wy;chowanie r eligijneo'kazuj e sit=: za
tern cz~scia, wyehowania ogolnego, bo przeciez chodzi tu 0 doswiad
czenie mi1osci, zyczliwego przygami~cia , zaufania i prze'baczenia 
jakkolwiek wychowanie religijne !l1a t yrm si~ nie wyczerpuje. Przy
takim uj~ciu wychowania religijnego wielu rodzicow upraw ia je,
nawet nie zdaja,e sdbie z tego calkiem sprawy, la,cza, oni bowiem
wy'c howanie rel'igijne z wyobrazeniem, ze dziecko musi sit=: nauczyc
okr eslonych formu1 modliteW!l1yeh i rOZnych historH z Biblii. Tym
czasem wychowarrie 'r eligijne jest wkomponowane w calosc ludz
lkiego zycia i ludz:kiego wychowania; bow'iem "je§li Bog jest Bo
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.g ieIll, to oczy;wiscie 'obchodzi Go wszys1jkO",5 to nie moze ibye Zadnej
dZiedziny, w ikt6rej rue rnoma by Go tb ylo napotJtae jako tajemnicy

naszego Zycia, jako poczqtku i konca, celu mojego zycia. Czlowiek
jest bowiem istot q, "kt6rej iycie we wszystkieh jego pla.szczyznach
'i W calej jego historycmej egzystencji rna 'r eligijny wymiar glt:bo
ikoociowy".6 Wychowanie religijne zmierza zatern do ucz}owieczenia
czlowie'ka, kt6re :bez jego "zakotwiczenia" w transcendencji nie rna
zapewne wi~zych widok6w powodzenia.
Stqd wytn:ikajq nast~pnie cele wychowania religijnego:
UMOCNIENIE ZAUFANIA

Rodzina jest wlasciwym miejscem, w kt6rym elementarne zaufa
nie, jakie juz w dzieoku jest, moze bye umacniane i rozwijane. E. H.
Erikson m6wi 0 "pra-wianie ludzkiego Zycia", kt6re dziecko wnosi
ju:i: w sw6j byt 7. Obrazowy przyklad n a to, ze owo elementarne
zaufan'i e nie jest uwarunkowane przez samq tylko rodzin~, daje
Fynn - za tym pseudonimem ~ryje si~ pewien irlandzki matema
tyk - w swojej humorystycz:nie napisanej, ale zamzem gl~bokiej
'ksiqzeczce: Hallo, Panie Boze, tu m6wi Anna 8. Rodzice mogq roz
w6j dzieci~ceg,o zaufania do zycia i do rzeczywistosci wspierac przez
to, ze ze swej strony b~dq r6wniez dziecku okazywac zaufanie; cho
dzi ,tu 0 wzajemny stosunek rodzice-dziecko 9. To podstawowe za
ufanie do Zycia jest n'iezb~dnym w arunkiem zaufania czlow ieka do
osta tecmej, wszysbko w sobie zawierajqcej istoty I["-zeczywistosci,
a tym samym rowniez w arunkiern wiary w d o'br·oc i zyczliwosc ' dla
ludzi Boga, k t6ry' si~ objawil i ukazal ja'ko godny zaufania w Jezu
me Chrystusie.
'
UMOCNIENIE "JA"

Tylko czlowiek, 'kt6ry znalazl drog~ do siebie sarnego, ktory przy
jql i zaafirmowal siebie samego i nawiqzal kontakt z innymi ludz
rni, moze t ez w wolnosci przystac na propozycj~ milosci i zbawie
nia, wyrazonq przez Boga w Jezusie Chrystusie. Dziecko, ktore jest
stale zdom inowane i ktoremu ll1:ie po7lWala si~ TOZWIDqe jego du
• K . Hemmerle, Unterschetdungen, Gedanken und Entwur/e ZUT Sache des
Chr is'tentums, Freiburg 1972, s . 55.
' E . Schillebeeckx, Die Funktton des Glaubens tm menschltchen SeZbstveT
stiindnis, w : T . P . Bur ke, Klln/ttge Au/gaben neT The%gte, MUnchen 1967, s. 70.
1 K tndhett und GeseZZschatt, Stuttgart, 2. wyd. 1965, S. 241.
• Mtster GOd, Thts Is Anna, 1974, wYdanie niemieckie: Fischer Taschenbuch
nr 2414.
• Tamze, S. 203, uwaga I; par. takze G. Baudler, Die FamtUe, w: E. Felfel i In.
(wyd.), Handbuch der ReUgtonspltdagogtk, Bd. 1, GUtersloh, ZUrich, Einsiedeln,
Koln 1973, s. 180-190.
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ch'Owych m'Oiliw'Osci, 1kt6re nie zostal'O stopniow'O wdr'OZone we wla
snq woln'Ose, nie potrafi teg'O.
UZDOLNIENIE DO ZYCIA WE WSPOLN'OCIE

Religia istnieje zawsze w postaci wspoln'Oty. Spotkanie czl'Owieka
z przyczynq bytu jest spotkaniem mi~dzy "Ty" a 'imy".~Szczeg61nie
wiara zyd'Owsko-chrzescijanska sytuuje jed!n'Ostk~ we wspoln'Ocie
Ludu Bozeg'O. Wych'Owanie religijne jest wi~ zawsze rowniei wy
ch'Owaniem sp'Otecznym, podobnie jak, odwrotnie, wych'Owanie spo
leczne przyczyniasi~ d'O wy'ch'Owania religijneg'O.
BUDZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA INNYCH

D:lieci powinny bye wrazliwe na potrze/by irrmych, przejm'Owac Sl~
tr'Oskami sw'Oich bliinich. Powinny bye gotowe 'd zielie si~ z innymi
i 'Odczuwae przy tym, ie dzielenie si~ z innymi czyni iycie bogat
szym i rad'Osniejszym. Natomiast apel '0 wyrzeczanie dla sameg'O
wyrzeczenia dziata obezwladniajq,c'O i nie wyzwala sHy motywacyj
nej; dlateg{)powinnismy rraczej budzic rad{)sc z czynienia dobrze.
Prawdziwe wyrzeczenie udaje si~ tylko wtedy, :k iedy wychowawcy
sami dajq d{)bry przyklad i uprawiajq "ascez~ konsumpcyjnq". To,
co si~ sobie odejmie {)d ust, powimn{) iStuZyC potrzebujqcym; w tyro
leZy sens piqtk'Owej i postnej ofiary.
NAUKA SKUI"IENIA, PODZIWU I WDZI~CZNOSCI

Dzieci w~rastajqce w hatasliwym i gorqczkowy;m sWlecie trzeba
uczye skupienia i odkrywania dszy. Winny 'One na:brac umiej~tno
sci podziwiania rzeczy, a przede wszystkim rzeczy codziennych. p{)
winny 'Sli~ zduuniewac ,tyun, C'O jest porornlie 'Oczywiste, i wyczu
wac, ie ta oczywist{)se jest wlasnie pozorna, ie ukrywa si~ w niej
jakas powazna tajemnica. Obserwacja kwiatu, m{)st u, uwame na.
sluchiwanie szmerow, sk'Osztowanie k rystalicznie czystej w{)dy z gor
skieg'O pot{)ku czy wyczude d{)tykiem formacji skalnej mo,ze wy
zwolic w dzieok-u rad'Osc z tych rzeczy i r{)zbudzic w nim ~d'Oln'Ose
d{) podziwu i szacunku. Odczuje 'Ono m{)ze cos takieg{) jark: "J estern
{)bdar'Owany", a raz-e m z tym wdzi~cznose; hD wszystk{) W otrzymu
jemy przeciez {)d }wgos inneg{), ikogos wi~kszeg{). W ·t en sposob dzie
ci m'Ogq si~ uwrazliwie na Swiat jako da.r i jako zadanie.
W zwiqzku z tym wartD zauwaZye, ie malemu dziecku nie nalezy
mowic z,b yt wczefulie 0 Bogu jako {) dawcy wszystkich rzeczy, w ten .
sposob bowiem utrwala -si~ w nim wyobrazenie Boga jak{) czegos
w rodzaju czarodzieja, k tore trudn{) potem przezwyci~zyc . p{) CZqt
'iroW{) dziecko zmajduje si~ w fazie n'iagicznej, ktora zabarwia row
niez jego wyobraienia ·r eligijne.
Trzeba rowniei iksztalcic w dziecku wy{)"brazni~, zdolnosc {)'b ser
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wacji sWoich obraz6w wewn~trznych . W pracy tej wyr~cza nas dzi
siaj w .znacznynl stopniu film i telewizja. Moma dz'ieci zach~cac ,
aby staraly iSi~ z zamkni~tymi o()Iczami "zobaczyc", co mama w tej
chwili robi w domu albo co tata mysli sobie ~lasn:ie rw swojej·p racy.
Musza, 'S i~ one nauczyc widziec ludzi i rzeczy r6wniez swoim wn~
trzem. W przeciwnym ~azie dzieoko nie potrafi poiniej odczytac
obrazowego j~zy,k a Biblii .ezy symboli w liturgii.
DZ IECKO N ALEZY OTWORZYC NA SE N S RZ ECZY , N A "W I ~C EJ " VI OB SERW AC JI
RZE CZY WI STOSCi

Nie moze si~ ono zadowalac obserwacja, jedynie zewn~trnnej war
stwy rzeczy. Oto przyklad, kt6ry peWll1a mama opowiedZiala 0 swo
im synku:
"M6j najmlodszy syn, 1kt6ry w przeciwienstwie do tnajstarszego
pos"iadal niewielka, wie'dz~ 0 Bogu, uslysza l w wieku 6 lat po Taz
pierwszy w g6rach echo. Schodzilismy ze :zJbocza, przed nami stala
szopa, dziecko zawolalo cos do mnie, a echo powt6rzylo jego glos.
Chlopiec zat rzymal si~, ,popat<rzal, ,p omyslal chrwil~ i zapytal: «Ma
musiu, czy to nie Pan Bog? »" .To ,dziecko w obliczu zjawiska, Ikt6re
je wprawilo w zdumienie, nie zadowolilo 'Si~ wyjasnieniem nauko
wym, lecz zapytalo 0 wszystko ogarniajqcy i uzasadniaja,cy sens
rzeczy. W ten spos6b dtieci moga, odkrywac gl~bszy wymiar rzeczy
i przezywac transcendencj~.
WY CHOW ANIE DO SPR AWNOS CI J~ZYKOWEJ

Przy pomocy zr6±nioowanego j~zyka r6wniez dziecko moze spo
strzegac rzeczywist osc w spos6b baI'dziej zr6znioowany. Tam, g,d zie
si~ to zaniedbuje, dziecko za't rzymuje si~ na zewn~trznej wizji
rzeczy. J~zyk nie s~uzy przeciez tylko do pOI'Ozumiewania si~ mi~dzy
luciZmi, lecz otwiera przed nami rzeczywistosc, co rwi~cej: ~wnsty
tuuje dla czlowiek a ~eczywistosc. Bez j~zyka rzeczy pozostajqmar
twe!
Wychowa:nie do rozum'ienia j~zyka wielowymiarowego stanowi
r6wniez konieczny element wychorwania do modlitwy, Iktora nie musi
polegac na odmawianiu wyuczonych formul modlitewnych. Ponadto
zapobiega si~ w ten ,s pos6b gI'ozEtcej bezradnosci j~zyikowej w sp'l'a
wach religii i wiary.
POMOC W POZYTYWN YM W YCHOW ANIU SEKSU A LN YM

Do wychowania religijnego naleZy r6wniez pozytywne wychowa
n ie .seksualne, ktore akceptuje ,c alego czlowieka i czyni dziecko ~dol
nym do odpow iedzialnej milosci pkiowej. Czlowiek sklada si~ prze
ciez z data , duszy i ducha. Jesli religia zwraca si~ do calego czlo
wieka i jesli si~ ucieleSnia 'W kulcie i ofierze, to nie moze uwaZac
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ciala i plci za sfer~ diabelsk~, lecz musi afinnowac ludikie cialo
jalko ks~talt wyraZaja,cy ducha. I odwrotnie: nie zaalkceptowana
plciowosc moze zagrozic zyciu religijnemu, poniewaz religijnosc jest
odpowied2Jiq 'i postawq calego czlowie'ita, kt6ry Dawet w swoich a!k.
tach religijnych ukazuje si~ i doSwiadcza siebie jako istota okreslo
na przez plec.
UZDOLNIENIE DO $'NIt;CENIA SWIAT

W!asnie Swi~ jalko zachowarnie ludzk'ie woLne od celu utylitar
nego, maja,ce sens sarno dla siooie, lnawiqzuje kontalkt mi~ czlo
wiekiem a ca!osciq rzeczywistosci. W swi~cie - ukazuje nam Ito juz
historia kultu - czlowiek afirrnuje boskq istot~ swiata. Dzi~ki temu
w kaZdym swi~cie- - jesli tyllko zasluguje ono rzeczywiScie na t~
nazw~ ~ poprzez zew.n~trZJrlq warstw~ przeziera gl~bszy ikontekst
sensu.
Dzieci ze swojej lIlatury ch~1mie swi~tujq, ikiedylkolwie!k: i gdzie
ikolwiek im si~ po temu nadarzy oka'zj,a. Niestety, dzisiaj spotykaj~
si~ u doroslych z nie wy'ksztaICOlllq, skarlalq kulturq obchodzenia
Swiqt, tak 'z e z ,c zasem r6wniez wrodzony dzieoku wnyslswi~towa
nia ulega oslabieniu, jesri nie calkowitemu 'st~pieniu.
Jesli w obr~bie rooziny (a potem w przedszkolu i w szlkole) te
czysto ludikie sp'rawnosci i doswiadczenia zostaly 'przekazallle, wte
dy moze do lIlich lIlawiqzac wla.sciwe wychowanie do wiary, wtedy
mOZilla lIla'ZIWac Tego, ikt6ry dotychcza'S by! bezimienny, kt6ry jest
transcendencjq. Nim jednak ,n astqpi ikoncowy rzut o'k a na wycho
wanie chrze.sc'ijanSkie, przedstawimy jeszcze kilka form wychowa
nia religijnego. Musz~ si~ przy tyro ogr8llli:czyc do ich ikr6tkiego
tyllko lIlaszldcowania.
FORMY WYCHOW ANIA RELlGIJNEGO
BASN JAKO PODSTAWOWY ELEMENT WYCHOWANIA RELlGIJNEGO
Od Ikilku lat psycholodzy, pedagodzy, a takie pedagodzy religii
ocikrywajq 'p ozytywne znaozenie basni dla .dzi.ec1ta. W basni wielo- ,
rakosc rzeczywistosci zostaje sprowadzona do prostych i sugestyw
nych wydarzen. Tok tych wydarzen jest przedstawiony tak, ze lIla
koncu z!o zostajepok onarne, a dobro nagrodzone. przy tym nie wy
czarowuje si~ iu ja:Jdegos szc~sliwego 'Swiata - przeciwnie: '[>0
do'bnie jak w nie!k:t6rych lIlowszych ksiqZikach dla dzieci, ciemne
moce wyst~pujq tu bardzo drastycznie, tak ze wielu zaniepo'kojo
lIlych rodzic6w i wychowawcow odrzuca basn jalko nieodpowiedni q
dla dzieci z powodu HCZJrlych o'krutny1c h scen. Za ip omOCq ibasni dzieci
mogq interpretowac swiat zewn~trzny i sw6j wewn~trzny, tak ze juz.
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wczesrlle powstaje w nich umosc w pomyslny koniec wydarzen.
a tyro samym rodzi si~ przeczucie tego, co 'chrzeSci.jan.iIn nazywa
zbawieniem, szcz~sliwOSci&wieczn&. BaSn .p rzemawia do gl~bokich
war,s tw w duszy dziecka, posluguj&c si~ przy tym archetypami.
BaSnie powiYUlybyc w miar~ moZnosci opowiadane, 'poniewaZ przez
opowiadanie oddzialuje si~ na sfer~ emocjonaln& u dziec!ka i stwa
r7;a rou moZliwosc identyfikacji.
MEDYTACJA NATURALNA

W medytacji czlowiek, :kt6ry dzisiaj jest w :zmacznym stopniu s'te
rowany z zew!I'l&trz, przesuwa s'i~ z mal'ginesu ·s wego zycia do cen
trum swojego "ja" i w gl~bi swej duszy spotytka si~ z najgl~bsZl'\,
istot& swiata. W tym skupieniu otwiera si~ on na wezwanie przy
chodz&ce z gory, lJctore slyszy teraz wyrainiej, poniewaz wszy.stkie
imne, odwracaj&ce jego uwag~ glosy zostaly uciszone. Nie spaczone
dziecko jest jeszcze 2ldolne do medytacj'i, umie jeszcze patrzeC, slu
chac, potrafi doswiadczac swia'ta smakiem i doty;kiem. Juz wczesnie
jednak zostaje one wchloni~te przez swoje otoczenie, kt6re w :zma,c z
nym stopniu Zyje na peryferiach i rue dooiera juz do wn~trza. GrozL
to zmamieniem tkwi<\cych w dziecku sil medytacyjnych. Dlatego
naleZy je wzmaaniac i pogl~biac 2la pomoc& ewiczenia koncentracji
i cwiczen zmysl6w. W ten sposob tworzymy zarazem przeciwwag~
dla panuj&cego dzisiaj wychowania jednostronnie racjonalnego. Pe-,
dagogika ~ontessoriego rozwin~la w tym celu Cw'iczenia s'kupienia
i ciszy, ewiczenia wraZliwosci (sluchu, dotyku, w2lroku i smalku) oraz
ewiczenia postawy dala. Te medytacyjne Cwiczenia poWinna wien- 
czyc radose i podziw ,dzieci, kt6re to reakcje poprzez <respekt:
i wdzi~cznos c mog& przejse w modlitw~.
CWICZENIA W MLlWIENIU

Za pomoc& pytan pobudza si~ dzieci do wypowiedzenia swych do~
Swiadczen i przezyc. Pytania zadaje si~ Illp. 'takie: Co ,to jest wiatr'(
Ja:k powoduje wiatr? Kiedy byl wiatr? Tak sarno moma uzye slow :
woda, dom, ogien, noc itd. Na to pada ze strony dzieci bardzo duzo
odpoWiedzi, kt6re swiadcz& 0 j~zykowej zdolnosci -UW6rczej. T& dro
g& nastEilPuje posrednie wychowanie do modlitwy; modlitwa to prze- 
ciez "przemawiaj&ca wiara" (0. H. Pesch).
SWI~CE N IE SWIAT

PoWliedzlieliSmY juz, Ze dzieciswi~tuj& niezwykile ch~tnie. Naj- 
ulubienszym swi~tem 's& jak wiadomo wlasne urodziny, na ktore ·
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cies~ si~

one JUZ lIla szereg tygoooi naprzod i na ktore pragn~lY1by
zaprosic jak najwi~cej dzieci. Sa, tu nast~pnie imienill1y, swi~ty Mi
kolaj , swi~ty Marcin (z procesjq z latamiami) , pierwsza komunia
starszego brata czy starszej siotry, chrzciny lub wesele. Okres kaT
nawalu jest d()skonala, oka~jq do przebierania si~ , do wspanjalych
szalenstw, do czego dzieoko nie potrzebuje jeszcze po'b udzac 's i~ al
koholem, jak wielu dorosly;ch.
ISTOTA I FORMY WYCHOWANIA CHRZESCIJANSKIEGO

Dopiero w oparciu 0 przedstawione iu szerokD wychowa.:nie reli
gijne mDze miec ;pomyslny s'kutek wychowanie chrzeseijanskie.
W praktyce. nip b~dzie moma wychowa.ITIia ['eligijnego i wychDwa
nia do wiary tak seisle od ,s iebie oddzielac, ja'k to ma miejsce w teo
rii ; ,cz~sto b~dq one przebiegac rownolegle lU!b przecinac si~. Pomimo
tD jednak dla ksztaltowania swiadomosci jest rzeCZq pomocna, takie
analityczne rDzdzielenie, pomaga ono bowiem uswiadomic wy,c ho
wawcom Dgolnoludzkie i religijne warunki udanego Wychowania do
wiary.
WYichowanie to nie moze si~ zadowolic wyostrzeniem spojrzenia
dziecka na gl~bol{Osciowy wymiar rzeczywistosci. Pragnie Dno p&
n adto skierowac jego wzrok na Boga, ktory w Jezusie Chrystusie
zbliZyI si~ dD nas w sposob jedymy w swoim rodzaju i ktory przy
chodzi do nas we wspolnocie wierzqcych w Chrystusa 'i dziala wsrod
nas.
Wychowanie ,c hTzescijanskie nie doko!l1uje si~ !I1igdy w promi,
lecz jest zawsze zwi qza!l1e ze wspolnotq wierza,cych, z Kosciolem.
Celem wszelkiegD 'c hrzescijanskiego wychDwania jest samodzielna
wiara w trojjedynego Boga, ktory Dfiaruje nam udzial w swoim zy
ciu i 0 bcowanie ze soba,.
Ale 'c zy moma dD wiary wychowac, SkDro wia['a nie jest przeciez
osia,gni~clem 'c zlowieka, lecz da['em Boga, ikt6ry si~ czlowiekowi
D1bjawia i ofi.arowuje mu zbawienie? Bog rupeluje przy tyro do swo
bodnej decyzji czlowie'ka, z ktorym pragnie zawrzeC przymierze.
Czlowiek moze Isi~ jednak 'zam'kna,c przed Boza, zach~tq i odpowie
dziec odmownie na t~ 'Propozycj~ . W wychDwaniu dD wiary ani nie
m ozemy rozporz~dzac Bogiem, ani zawieszac ludZkiej wolnosci; mD
zemy tylko wskazywac drogi, otwierac moZliwosci i naszym. wlasnym
zyciem dawac swiadectwo D wyzwalaja,cym i 'tworza,cym sensczlo
wieka znaczeniu wiary w Jezusa Chrystusa, zeslanego przez BDga
Zbawiciela. Czy i w jakiej mierze ktos na t~ drog~ wst a,pi, to za
leZy Dd laski Bozej i ,od swobodnej zgody tegD czlowieka. W tyro
miej-scu wszelkie chrzescijanskie wychDwanie dochodzi dD swego
nieprzekraczalnego progu. Poniewaz wiara chrzescijarrska opiera si~

946

WYCHOWANIE RELlGIJNE W RODZINIE

na Swiltdectwie pierwszych swiadk6w-apostolow i moze bye przeka
zywana dalej tylko przez dmlycil swiad!k.6w, owoarrose wszystlctch
poczynan wychowawczych nas jako pedagog6w chrzescijanskich za
leZy od tego, jak dalece nasze slowa i wysil:ki pedagogi<2Ile znajduj/l
potwierdzenie w naszym iyciu jako chrzescija!Il. Chrzescijanstwo,
kt6rym rodzice naprawd~ zyjq, jest w ich r~ka,ch najmocniejszq
broniq wychowawczq, wdbec 'kt6rej Ib ledn/l wszelkie wielos!owne
de'klaoracje, jaklkolwiek by one ibyly waine i sluszne.
Wychowanie chrzescijanSkie obejmuje wymienione nizej zakresy
zadan, Iktorych nie moina til omowie we wszystkkh szczegolach,
kazdy z nich 'bowiem wymagalby oddzielnego referatu. Dlatego mu
sz~ tu poprzestae na Ik r6tkim zarysie.
MOWIENIE 0 BOGU I JEZUSIE

Przy mowieniu 0 Bogu i Jezusie 'o'bowi1\ZUje zasada, ze nie powim.
niSffiy ' opowiadae dzieciom nic takiego, co by 'trzeba bylopotem od
wolywae lub zdecydowanie korygowae. StrzeZmY si~ tei przed spra
wianiem wrazenia, ja'kobysmy wszystko ddkladnie wiedzieli, jako
bySmy byIi z Panem Bogiem za pan bra1;! We wszeIkiej opowiesoi
o Bogupowinna bye wyczuwalna swiadomosc niezgl~bionej tajemni
cy Boga, ktory jest 'r6iny i wi~szy od nas, 1udzi. Ten inny od nas
Bog wszedl jednak w kon<ta:kt z nami. i .zbliZyl &i~ Id o nas, nie znOSZqC
wszakze przez to dystansu, jaki nas od niega dzieli. To napi~cie mi~
dzy odleglosciq a bliskosciq Boga musi zoS'tac utTzymane.
Przekazujq;c poczqiJkowy, ale zrozumialy obraz Boga, naleiy na
wiqzywae do elementarnych doswiadczen dziecka i poprzez nie
ostroZiIlie ukazywac Boga. W ten sposob nabywa one wrazenia, ze
jego oodzienne doswiadczenia wi/lz q 'si~ jakos z Bogiem, ze Boga
moma napoty'kae w tym swiecie. Ten Bog okazal si~ w dziejach
Izraela Bogiem, Mory jest Itu obecny dla swego ludu, prowadzi go
poprzez historl~ i nie odmawia mu swej opieki. Jego IbHSlkose wobec
wszystkich bez r6:inicy ludzi dbjarwila si~ w stopniu najwyzszym
w Jezusiez Nazaretu. Powiedzial On nam i ukazal, k im i jakim jest
Bog, ze Bog jest Bogiem ludzi, a w szczegolnosci przyjacielem ma
luC7Jkich i ubogich. Moina mu siebie zawierzye, 'n awet w cierpieniu
i smierci, bowiem krzyz i zmartwychwsta!Ilie Jezusa dajq nam pew
nose, ze nasz Bog jest :E¥>giem zywych, a nie umarlych. Pragnie On
obdarzye nas Zyciem w pelni i tpokoju, ktorego nawet smiere nie
moze zak'Westionowae.
Z kr~gu widzenia dzieci nie mozemy usuwae smieI'ci, juz w·cze&nie
bowiem zastanawiajq si~ one nad tym zjawiskiem. Pytajq, gdzie
jest teraz dziadek, dlaczego go wlozyli do skrzy;ni. Nie powinnismy
czynic ze smierci tabu, ale nalezy si~ tez strzec odporwiedzi uniko
wych w rocmaju: "D~adz10 wyjec~al" alba: "Tylko spi". Wychodzo,c
2-
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z wiary w zmartwychwstanie J ezusa winniSroy odpowiadac na pyta
nia 0 smierc i 0 :iycie po smierd. Z za,c howania rodzk6w w przy
padku zaloby w rodzinie Id ziecko moze si~ nauczyc, jaki !Ilalezy miee
stosunek do Smierci, i ze nie potriebujemy rozpaczac, kiedy odej
dzie od nas czlowiek kochany. Co wi~cej, powinnismy umacniac je
go nadziej~, opowiadajqc mu 0 obietnkach Jezusa, ze wszelkie cier
pienie, wszelka choroba, wsielka n~dza, a !Ilawet Smierc zostanq prze
zwyci~e, kiedy' !Il'astanie na zawsze nowe niebo i ziemia nowa.
ROZMOWA Z BOGIEM -

WYCrlOWANIE DO MODLlTWY

J ezus ukazal !Ilam,ze do Boga moma siE: zwracae, ze moma z Nim
rozmawiac jak dziecko rozmawia ze swoim oj1cem. Mozemy Mu po
wiedziec 0 wszystkim,co nas dr~czy i 'co przezyliSmy. Nasza opo
wieSc 0 Bog'll powinna zawsze przechodzie w rozmow~ z Bogiern,
M6ra moze si~ odbywac w spos6b canriem osobisty, w postaci swo
bodnie formulowanej, zupelnie prostej modlitwy. Mozemy si~ jed
na!k poslugiwae r6wniez modlitwami 0 ustalonej formie, odmawia
nyroi przez wszysilkkh chrzeScijan. Oble lp ostacie "przemawiajqcej
wiary" majq swoje uzasadnienie, jakkolwiek upoczqtku dzieciE:cej
modlitwy bal"dziej wSka:za:na jest spontan'icma rozmowa z Bogiem,
w kt6rej dziecko maze zawrzee i przyniesc Iprzed ·Boga swoje co
dzie!IlIle doSwiadczenia. R6wnie:i pod tyro wzgl~em przyklad 1'0
dzic6w rna maczenie zasadnicze.
OPOWIADANIE ZDARZEN BIBLlJNYCH

Obraz Boga i Jezusa Chrystusa rysuje si~ rwyramie przy opowia
danlu wydarzeii bilblijnych. Zarazem opowieSci te mogq bye dzie
ciom pornoc:ne w znalezieniu swej toZsamosci, dodawae im odwagi
do Zycia i umaoniae w nich milose i nadziej~. Potrzebne jest przy
tyro staranne dozowanie tekst6w biblijnych, poniewaz kh nadmiar
jest szkodliwy i moze spowodowac u dziecka tzw. ,,smierc informa
cyjnq". Znuzenie Bibli!\ u starszych dzieci rna CZ~9to swoje irodlo
w "przekarmieniu" malego dziecka materialem biblijnyro. W histo
riach tbiblijnych dzieci .p owinny przede wszystkim pomawac J ezusa,
i to w Jego czlowieczenstwie. Trzeba jednak uwzgl~dnic rowniez
Stary Testament, kt6rego wam!\ zale1;q jest pogl!\dowosc i poru
szane w niIm problemy egzystencjaline (pol'. psalmy). Musimy przy
tyro uwa::iac, a'b y nie opowiadae tych historii jak ibaSni, kiedy bo
wiem dziecko wychodzi potem z f'a zy ibaSniowej, 'h istorie biblijne
i basrue zostajq wzajemnie przernieszane.
WPROWADZ5NIE W lYCIE KOSCIOtA

Poniewaz wiara chrzescijaii:ska dO'konuje si~ we wspolnocie chrze
Scij-an, dziecko potrzebuje Wiprowadzenia w Zycie wspolnoty Kos
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dola, co dzisiaj, kiedy wielu rodzic6w lIlie rna z parafiq Zadnego
Ikontaktu lub rna tylko luzny, nie jest juz I"ZeCZq oczywistq . W Kos
dele dziooko . spotylka Jezusa Chrystusa, tutaj slucha slowa Bozego,
przyjrnuje sakramenty i wraz z innymi czlonkami wsp6lno'ty para
fialnej swi~d liturgi~. Aby dziecko przysposobie do uczestnictwa
w liturgii, trzeba mu najpierw dae liturgiczne przygotowalIlie, ina
czej bowiem nie b~clZieono zdolne do udzialu w liturgii i Eucha
rystii. Pomocne moze tu Ib ye wychowanie religijne.
UDZIAl W OBCHODZENIU SWIAT CHRZESCIJANSKICH

Najwamiejsze

swi~ta

roku kosdelnego ipOwinny znajdowae r6w

niei odbide w Zyciu rodziny. Belgij,Slki pedagog 'rel'igii P. Ranwez

domaga si~ "liturgii rodzinnej" j-ako "echa i przyg<Ytowania liturgii
KoSciola. Dlatego poz~dane jest, zeby si~ dostosowywae do okres6w
liturgicznych i poslugiwae w miar~ momosci tymi Is amymi sym:bola
mi co Kosci61". W por6wnaniu z liturg-iq oficjaln!l li1lurgla rodzinna
jest 0 wiele swo'bodniejsza w ksztaltowaniu §willt. tO
KSZMlCENIE SUMIENIA I WYCHOWANIE DO POKUTY

Ksztalcenie sumienia i wychowanie do pokuty lIlaleZy rozpocz!le
juz w ll1ajwczeSniejszym dziecinstwie, ja'kkolwiek male dziecko nie
jest jes2lcze zdolne do popclnienia prawdziwego grzechu. Warunkiem
pozytywnego wychowania do po'kuty ,p od znakiem 1l10wotestamen
towego or¢zia pojednania jest doswiadczenie polegajl:}ce na tym, ie
dziedko sarno uzy~uje przebaczenie i -ie jest ono Swiadkiem pojedna
nia doroslych mi~ysobq .
Musialem tu poprzestae na tych kiLku uwagach, b~dqc .swiado
mym tego, ie ostatnia cz~se zostala ledwie zarysowana. N a szcze
g610we przedstawienie zadan wychowania chrzescijanskiego w po
szozeg6lnych dziedzinach nie pozwala mi brak miejsca.
Umyslnie poswi~em najwi~ej uwagi tzw. wychowaniu religij
ll1emu, ll1atomiast wychowanie do wiary przedstawilem tylko w og61
nym zarysie. Jest to odbiciem naszej - tu na Zachodzie - specy
ficznej sytuacji wiary, kt6ra nas zmusza do szukooia ta'kich dr6g
w zakresie pedagogiki Teligii, kt6rych moie inne kraje nie potrze
bujq, nie stojq bowiem w obliczu tych samych, 'co my, problem6w.
Wiele zadan w dziedzinie wychowania rel1gijnego i chrzescijanslkiego
I.
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rnarny jed:nak wsp6lnych, tak ze jest chyba dose puMt6w stycznych
dla owocnej wymiany pogl!\d6w mi~y Zachodern a Wischodern.
Ralph Sauer
t/um . J. Zychowicz

LITERATURA
F. Bargheer i in.: ReligiOse Erziehung im Elternhaus, Regen's bur,g 1976.
F. Betz, E. Becker, W. Kettler: ReligiOse Elemente in der Vorschulerzie
humg, Munchen/Wuppertal 1973.
H. J. Fraas: Religiose Erziehung und Sozialisation im Kindesalter, Got
tingen 1973.
J. Klink: Kind und Glaube, Dusseldorf 1971.
J. Klimk: Kind und Leben, Dusseldorf 1972.
J . Klink: Kind aUf Erden, Dusseldorf 1973.
M. Leist: Neue Wege religio ser Erziehung, Munchen, 3. wyd. 1968.
M. Leist: Kein Glaube ohne Erfahrung, Kevelaer 1972.
R. Sauer: Religiose Erziehung auf dem Weg zum Glauben, Dusseldorf
1976.
R. Tschirch : Gott filr Kinder, ReligiOse Erziehung-Vor schliige und
Beispiele, Reihe (seria): Gutersloher Taschenbucher Bd. 83, Giiter
sloh 1974.

950

KS. JANUSZ TARNOWSKI

ZNACZENIE PEDAGOGIKI JANUSZA
KORCZAKA DLA WSPQlCZESNEGO
WYCHOWANIA RELlGIJNEGO
"Chyba nie w z budzi sprzeciwu przypuszcze
nie, ze Janusz Korczak tez u Boga jest Swit:- .
tym, chot nie nalezal do Kosciala i nie maze
byc' kanonizowany. Przyznajr:, ze modlr: sit:
do niego jak do innych §wir:tych mr:czenni
k6w"
z odpowiedzi lIla ankiet~: "Moje chrzescijan
stwo dawn1iej i dzis"
Znak 265(1976) s. 940
Bezspoma jest rzeczywiscie wielkosc Janusza Korczaka w swietle
jego lxlhaterskiej smierci, kt6rej mogl przeciez uniknqc, ikorzystajqc
z propozycji swoich przyjaci61, gotowych do zapewnienia mu bez
piecznej kryj6wki.l
Nie powinna nam jednalk aur eola nad glowq Korczaka - tak czy
inaczej rozumian a - przeslaniac jego niezwyikle oryginalnych my
sIi pedagogiocznych. Czy mogq stac si~ one inspiracjq dla w spolcze
snego w ychowania reIigijnego ?
Pomiilmy zagqdnienie, w jakim sensie Korczak byl czlowiekiem
religijnym 2. Ograniczmy si~ do poszukania w jego pedagogice tego,
co mogloby pom6c tym wychowawcom dzisiejszym, ktorzy dostrze
gajq wartosc wymiaru religrjlIlego istoty ludZkiej i chcieliby przy
czynic isi~ do jego rozwoju. Zwrocmy wi~c uwag~ lIla inspiracj~ Kor
czakowSkq n ajpierw w odniesieniu do interpersonalnego podloza
procesu p edagogicznego, a :nast~nie w ,stosunlku do r eligijnego cha
rakteruwychowania.

1 Prelekcja wygloszona na un!wersytecle w OsnabrUck 1 Vechta (RFN) w llpcu
1979 r .
• Zob. E. Mltek, Rellgtjne wychowan le dztect w myAlt ! praktyce Janusza.Kor
czaka, Katecheta 126 (1978) s. 166-170; B . Ignera, Czynnlk rellg!jny w dztalalnosct
wychowawczej J. Korczaka, w: WartoAc! pedagogtk! J. Korczaka, Lublin 1979
(pr. zb. pod red. P. Por/lby) s . 87-95; W . Furmatiski, Modlttwa w :tyctu ! dzta
lalnoAc! J. Korczaka, Katecheta 134 (1979) s. 259-263; P. Por/lba, Reltgtjne o bltcze
J. Korczaka, Novum 7 (1979) S. 9-22; Tente, Wok61 sporn 0 reltg!jnc; postaw~
J. Korczaka, Ateneum Kaplatiskie 422 (1971) .s . 452--462.
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I. INTERPERSONALNE PODlOZE PROCESU
PEDAGOGICZNEGO
Umiej~tnosc porozumienia si~ z wychowan'kiem czyli tzw. wspol
ny j~zyk mo:rna uwazac za podstawowy warunek skutecznosci pe
dargogicznego oddzialywania. Jest to wi~c problem numer jeden tak
Ze w wychowaniu religijnym. Talk wiele wcie,z pisze si~ na ten temat!
CzyZ wi«:e mysli Korcmka, wypowiedziane przeciez ikilkadziesie,t lat
temu, nie stracily dzis swej alktualnosci?
Celem znalezienia odpowiedzi na to pytanie nasikicujmy Kor
czakowske, wizj~ dziecka i w ychowawcy, a ta'kZe ich wzajemnq re
lacj~ - dialog. .

DZIECKO

=

CZlOWIEK

W ksie,zce KOl1czaka Jak kochac dziecko czytamy: "To jeden
z najzlosliwszych bl~d6w s/ldzic, ze pedagogika jest nauke, 0 dziec
ku, a nie 0 - czlowieku... Nie rna dzieci - se, ludzie ; ale 0 innej
skali poj~c, iIllllym zasobie dosw iadczenia, innych ;po:p~dacil, i:nnej
grze uczuc" (I 198).3 Ale spoteczens't wo odmawia dzieC'iom - we
dlug Korczaka - praw ludzkich. Dlatego oglasza on w rozprawce
pt. Prawo dziecka do szacunku ,dlugi rejestr ikrzywd wyrze,dzanych
dzieciom. Odmawlasi~ im wlasnosci, inicjatywy, prawa do informa
cji i ,obrony. Oto zadania, ja'kie stawiaje, sobie zwykle dorosli:
"wzmocnic doz6r, przclamac op6r, zabe~ieczyc przeciw niespodzian
kom". Dlatego wychowawca "lekcewazy, nie ufa, 'Podejrzewa, sle
dzi, przylapuje, kaI'ci, oskarza i 'kaTZe, szuka dogodnych sposob6w,
by zapolbiec; eoraz cz~sC'iej ~abrania i bezwzgl~iej 2l!IlU5za, rue
widzi wysilku dzieaka, <by zapisac sta~annie 'kartk~ papieru lub go
dzin~ Zy;cia; stwierclm oschle, ze zle. Rzadki ibl~kit przebaczen, cz~
sty s:mcarlat gniewu i oburzen" (I, 62).
S'k~d si~ bierze takie traktowanie dziecka przez doroslych? J edne,
z przyczyn jest zdaniem Korcza'ka nieprzyznawanie dziecku god
nosci ludikiej, uwai:anie go nie za czlowieka juZ teraz, lecz dopiero
w przyszlosci. Otoz podstawe, Korezakow.skiej wizji wychowania jest
wlasnie dostrzezerue w dzieaku czlowieka i przymanie mu praw
lud2lkich.
Zapewne, wiele ' zmienilo si~ od C7iasow Korcza'ka, Los dziecka
w domu, szkole, spoleczenstwie polepszyl si~ znacznie. Niekiedy na
wet Ibierze ono niejaiko 'o dwet za epok~ ponizenia i staje si~ tyranem
dla doroslych. Ale zarowno statystyki maltretowanych dzieci, jak
• Janusz Korczak, Plsma _Wllbran e, Warszawa 1878. W tekscie oznaczono numer
tomu oraz stron~.
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codzienne obserwacje wykazuj~, ze daleko jeszcze do uznania god
nosci dziecka - czlowieka nie na papierze, ale w rzeczywistoSci.
JakZe cz~S'to uwazaj~ rodzice dziecko za swoj~ wlasnose, :lct6r~ mo
g~ dowolnie manipulowae. S2lkola zas i dzisiaj, bywa miejscem,
gdzie rodz~ si~ nerwice, kompleksy, a nawet samob6jstwa dZieci~ce.
WYCHOWAWCA -

ZOEPRECJONOWANY?

Obraz ~owieka doroslego w zestawieniu -z dziedkiem wygl~da
zdaniem Korczaka bardzo niekorzystnie. Oto charakterystyka czlo
wieka doros1ego:
"...doros1y bigos, zascianek pogl~d6w i przekonan, psychologia
-stada, przesl\dy i nawyki, l~komyslne czyny ojc6w i matek, ca1e
od g6ry do dolu nieodpowiedzialne Zycie dorosle. Niedbalstwo i Ie
nistwo, t~y up6r, bezmyslnose, dorosle niedorzecznosci, szalenstwa
i pijane wybryki".
A temz opis drugiej strony:
" ...powaga, rozwaga i r6WiIlowaga dzieci~, solidne ·zobowi~za
nia, doswiadczenie na wlasnym oddnlku, kapital sprawiedliwych s~
d6w i ocen, taktowna powsci~gliwose w 'z~daniach, subtelne odczu
wania, rueomylne poczucie slus~osci" (I 77-78).
Wniosek nasuwa si~ latwo: nie dorosly wzorem dla dziecka, lecz
odwrotnie.
Bye moze, bilans POwyZszy jest demagogiC2lllie uproszczony, dziec.
ko nadmiernie wyidealizowane. A jednak nieodparcie nasuwaj~ si~
nam w tym miejscu slowa Zbawiciela: "Jezeli si~ rue ochnienicie
i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Kr6lestwa niebieskiego"
(Mt 18, 3).
Powstaje wszelako w~tpliwose, czy wobec wizji, w Ik t6rej wycho
wanek g6ruje nad wychowawc~, normalny proces pedagogiczny rna
jeszcze jakis sens.
OdpowiedZ pozytywna uzaleZniona jest od trzech warunk6w:
1. Nalei;y zabiegi wychowawcze wyzwolie od prQjekcji wlasnych
wad - czlowiek:a doroslego - na dzieeko, co pi~ujq ironiczne slo
wa Korczaka: "Porozumielismy si~ z sobl\ ipogodzili, wybaczyli
i zwolnili z obowi~zku poprawy... Rozgrzeszeni zrzekliSmy si~ walki
z sobq, obarczajqc ci~zarem jej dzieci. Wychowawca skwapliw ie
przyswaja dorosly przywilej: nie siebie, a dzieci pilnowae, nie swoje,
a dzieci regestrowae winy" (I, 72).
2. Wychowawca powinien bye swiadomy wlasnej niedoskonalosci
i umiee 'si~ do tego publicznie przyznae. Wie przecieZ, ze dziecko
pod niejednym wzgl~dem go przewyZsza. Dlatego Korczak stawal
przed zloZonym z dzieci s~dem, kt6ry mial prawo ro~atrywae r6w
niez Skal"gi wychowank:6w na wychowawc6w. W jego ksia.Zce Jak
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kochac dziecko czytamy: "W ci~ p6lrocza podalem s'i~ do sqdu
l'azy. Raz, ze chlopcu dalem za uszy, raz, ze chlopca wyrzucilem
z Is ypia1ni, raz, ze dziewczynk~ posl:l'dzilem 0 kradziei" (1 349).
3. Proces wychowawczy nie maze rprzebiegac po jednym torze tzn.
od doroslego ku dziedku. R6wnoczesrue musi bye ukienmkowany od
wrotnie tm. od dziecka do doroslego. Oczywiscie bardzo r6i:niq si~
od siebie oba wspomniane tory. Dziecku brakuje wprawdzie swia1do
mosci i odpowieciziamosci lPedagogicznej, ale byloby to zubozeniem
ella wychowawcy, gdy!by nie otworzyl si~ na wplyw, j'a ki moze w y
wrzec na niego dziecko - Czlowiek. Proces wychowawczy powinien
wi~ stawae si~ autentycznym dia1ogiem.
pi~c

CO TO JEST DIALOG?

Dia10gu nie moi:na U'to'Z samiae ze zwyklq rOZIDOWq. Jest on czyms
da1eko wi~eej, mianowicie zachodzi jedynie wtedy, g.dy dwie osoby
(lwb wi~ej) pragnq si~ przy pomocy ,s l6w wzajemniezrozumiee
i pomae (moment intencjona1ny) oraz iezeli przy;najmniej w pewnym
stopniu to nast~puje (moment realny) . Jak widae z powyzszego okre
slenia n 'i ewiele rozm6w m'i~dzy ludZmi zasluguje na nazw~ dialo
guo S kla da si~ na to wiele przeszk6d ·psychosocjologicmych. Szcze
g6lnie jednalk trudny bywa dialog doroslego z dzieckiem. Nie spo
sob niekiedy prze!kroczye 'bal'liery wieku O'I'az zwiq.zanej z tym r 6z
nley do swia dczen osobistych i r61 pelnionych w iyciu. St8/d a ut en
tyczny dialog wychowawcy z wychowankiem nie wydaj e si~ zjawi
skiem zbyt cz~stym.
DWA KO NIECZNE WARUNKI

Janusz Korczak byl niews,tpliwie mistrzem dia10gu pedagogicz
nego.
Na jakiej drodze osiqgnql on t~ umiej~tnose? Ot6i szczeg6lnie cen
ne wskaz6wki mozemy wydobye z jego opowiadania Kiedy zn6w
br:dr: maly. Rozpoczyna je autor apostrofq Do doroslego czytelnika,
zbijajqc powszechne przelkonanie, ze do ·dziecka tr"zeba si~ znizae.
"Powiadacie: - Nuzy nas obcowanie z dzieemi. Macie SlUSZIlOSe.
M6wide: - Bo musimy si~ znizae do ich poj~c. Zniiac, pochylac,
naginae, kurczyc.
Mylicie si~.
Nie to nas m~czy. Ale ze musimy si~ wspilnae do kh uczue. Wspi
nac, wyciqgae, na pa1cach stawac, si~gac.
Zeby nie urazie" (III 271).
Cals, POwyZsZq apostrof~ moma streScic w jednym kr6tkim zda
niu: Dziecko g6ruje nad tobq, dorosly czlowieku. 1 Ito bylabypierw
sza dyspozycja do dialogu wychowawczego: rprzekonanie, ze zrozu
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mienie i Zblizenie si~ do dzieCka jest "Qpla'C alne" dlarozwoju 080
bowosc'i czlowieka doroslego .
Ale to zaledwie warunek wst~ny. Pozostajebowiem lIladal bez
odpowiedz'i vytanie: jak. zrozumiee dzieoko i zbliZyc si~ do lIliego.
OdpowiedZ znajdziemy w <:alej dzialalnosci i tw6r<:zosci Janusza Kor
cza!ka, ale moze szczeg6ln'ie w aopiero co ·cytowanym opowiada·n iu:
Kiedy znow bl?dl? maZy.
Oto lIla wst~pie przedstawia ·a utor ikrasnoludka, ikt6ry go zapy
tuje 0 natajniejsze .p ragnienie. Ten odpowiada: "Chc~ znow bye
dzieckiem" (III 277). I dokonuje si~ cos cudoWiIlego. Stary Kor·c zak
idzie z tomistrem jako maly chlopiec do sikoly. Juz w vierwszym
dniu vrzezywa wiele dzieci~cych tragedii: stol w Kqcie, wpada na
pana ikierownika, Jci6ry nie py'tajqc go 0 i a'dne wyjafulienie, na
tychmiast stosuje sankcj~ i m6wi: "Przyjdz jutro z matik q ". Lobuz
zaczepia go lIla ulicy i zrywa mu czapk~ z glowy. Tyle Ibolesny'Ch
przezye joonego ~ia.Wreszcie po wielu takich 'i jeszcze gorszych diI1iach porwcony
przez wszystk ich, "niegodny, wyst~pny, wykl~ty , skl6cony z Zyciem"
dostrzega znaw 'a utor k rasnoludka. Wtedy szepcze poprzez lzy: "Chc~
bye duZy. Ju z pragn ~ bye dorosly" (III 405).
Mamy t u oczywiscie do ,czynienia z mechan izmem iden tyfikacji
czyli u tozsamienia si ~ z o sobq szanowanq, ukochanq. I to jest drugi
war unek :konieczny do spelnienia, by uk sztaltowala si~ w wycho
wawcy v ostawa dialogu z dziecikiem - Czlowiekiem jako istot q god
l1q m ilosci 4 .
•

II. RELlGIJNY CHARAKTER WYCHOWAN IA
Po nrasikicowaniu inte~ersona1nego podloza, ikoniec= ego w p ro
cesie vedagogic=ym, nalezalo'by okreslie, co rozumiemy przez wy
chowan ie.
Wsrod wielu r6inych okreslen szczego1nie interesujqcewyda je si~
zaproponowane ostatnio :przez Klausa S'challera z Bochum, w edlug
k t6rego przez wychowanie w szerokim znaczeniu rozumie s i~ ·c alo
k sztalt sposob6w i procesow pomagajqcych 'istocie lud2lkiej odnaj
dywae s i~ w swoim czlowieczenstwie".5
Powyzsza definicja ,doskonale harmonizuje z myslq pedagogicznq
Korczaka , zakladajqcq obustronnose rprocesu wychowawczego. ' Do
ocmajdywania si~ 'bowiem w swaim czlowieczenstwie zar6wno wy
'Obszerniej om6wlono ten problem : :1. Tarnowski, Dialog Janusza Korczaka

z dztecmt,

w:

Warto§ct pedagogtkt...

s.

39-50.

• K. Schaller, Erztehung, w: Wllrterbuch der P/tdagogtk, FTelburg-Basel-Wlen
1977 <1; .I s. 248.
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chowawca jak wychowanek potrzebujl\ pornocy, kt6rej 'SObie wza
jemnie mogl\ i Powinni udzielac.
A jak mileialdby rozurniec wychowanie religijne? Ot6z religijnosc
jest jednq z naturalnych dyspozycji 'czlowie'ka.
Polega zas religijnosc - zgodnie z poglqdarni Paula Tillicha - na
odkrywaniu transcendencji czyli rzeczywistosci, lkt6ra jest racj~
wszystkiego, co nas otacza, a zarazern przekracza to w spos6b abso
lutny. Transcendencja ta zak.orzenioRa jest we wn~trzu, gl~bi czlo
wieka i pelni funkcj~ integrujqcq tzn. ogarnia cale jego iycie. Talk po
ktej religijnosci Illie moma oczywiScie utoZsamiac z wiarq, stanowi
ona zaledwie jej przedpole, ludzkie uwarunlkowanie.
A zatern wychowanie religijne jest dopiero p~gotowaniem do
formacji chrzescijanskiej, kt6ra rna ,c harak.ter chrysto- i eklezjocen
tryczny tzn. wyraza si~ peI1sonamym zl~czeniern z Jezusem Chrystu
sem, Zyjqcym w Kosciele. 6
Janusz KOI1czak Illie przyjqlchrztu, chociaz b yl niewlitpliwie chrze
scijaninern z ducha. Jego gl~boki 'sza'c unek dla godmosci dziecita,
.g.or~ca o'brona dzieci jako spolecznosci pokrzywdzonej, otwartosc
na dialog z dzieckiem - to niewqtpliwie wattosci bliskie Ewangelii.
Przyjrzyjrny 'si~ teraz pedagogice Korczaka pod ikl\tern jej chara'k
teru religijnego tzn. 0 He pornagala ona dziecku odkrywac t ranscen
dencj~ w jej wymiarze iIlltegrujqcym i wewn~rznym.
ODKRYWANIE TRANSCENDENCJI PRZEZ WSZCZEPIANIE TE;SKNOTY

W ro'ku 1922 Janusz Korczak w dedykacji do zbiorku modlitw pt.
Sam na sam z Bogiem tak _zwraca si~ do swoich emarlych rod7j~

c6w: "Matus. - Ojczulku ... DziE:kuj~ Warn za zycie i za srnierc Wa
SZq, za moje zycie i srnierc. RozeszliSffiy si~ na chwil~, aby si~ zn6w
spotkac razern ... Dzi~uj~, zescie nauczyli slyszeC szept zmarlych
i Zywych, dzi~uj~, ze poznarn tajemnk~ Zycia w pi~nej godzilllie
Sffiierci.
Wasz Syn" (IV 263).
A w dwadziescia lat p6miej pi!sze w parni~iku na kr6tko przed
Smiercil\: "Duch t~kni w ciasnej klatce data. Ludzie czujl\ i roz
wazajq srnierc pod kqtern konca,a jest ona tylko dalszym dl\giem
zyda, innym iyciem" (IV 310).
Tak wi~c przeswiadczenie 0 istnieniu jakiejs rzeczywistosci, prze
kraczajqcej wymiar swiata widzialnego, bylo za'korzenione gl~boko
u Kor,c zaka w r6m ych okresa'c h jego Zycia. Ale jego poj~cie trans
cendencji nie za'c zyna si~ dopiero za grobem. Byl on od najwczes
niejszych lat urodzonym reformatorern, a nadziej~ odl'odzenia ludz
• G. Staehel, Religtllse Erztehung aZs offene Frage, w : Handbuch der Reztgton
8pIJ.dagogtk, ZUrich-Elnsledeln-KOln 1973 t. I 8. J1-23.

956

o

PEOAGOGICE JANUSZA KORCZAKA

kosci pokladal w gruntownej zmianie systemu wychowrunia. Nie go
dzi! si~ ze stosunkami rni~dzyludzkimi, na iktore patrzyl, nosi! w sa
bie wizj~ inneg'o swiata, lepszego zycia, "lktorego nie ma", ale po
winno kiedys przyjsc.
Korczak 'byl wszelako przekonany, ze me jestesmy w stanie po
prostu przekazae dzieciom swego przeswiadczenia 0 transcendencji,
zar6wno czekajqcej nas po ffinierci, jak rowniez tej, ~torq mamy
urzeczywistniac za zycia. Mozemy je!dnak zasZlczepic wychowankom
t~knot~ za lepszym Zyciem, kontrastujqcym z tym, co widzq do
okola s iebie. WlaSnie ta t~skrnota ma stae si~ zalqZkiem owej tran
scenden~ji, ktora przekracza swiat zastany.
Oto jego slowa, wypowiedziane w 1919 r. na pozegnanie wycho
wankow, opuszczajqcych Dom Sierot.
"Nic wam nie dajemy.
Nie dajemy Boga, bo Go sami odszukac musicie we wla,s nej duszy,
w samotnym wysilku.
Nie dajemy Ojczyzny, bo jq znaleic mtisicie wlasrnq pracq serca
i mysli.
Nie dajemy milosci czlowieka, bo nie rna milo,sci bez przebacze
nia, a przebaczae - to mQzol, to trud, Ikt6ry kaidy sam musi podjqc.
Dajemy warn jedno: t~knQ,t~ za lepszym Zyciem, ktorego me ma,
ale kiedys b~dzie, 'Za zyciem Prawdy i Sprawiedliwosci.
Moze ta t~sknota doprowadzi was do Boga, Ojczyzny i Milosci"
(II 61-62).
WEWN~T R ZNY WYMIAR Gt~BI: WYDOBYWAC Z MARZEN PEtNI~

UKRYTYCH Sit

W jaki jednak spos6b ibudzic t~ t~ot~ u dzieci?
Terenem, na M6rym mcizq si~ Zyoiowe programy, Sq marzenia
dzieci~e. Dorosli uwaiajq jeza cos niepotrzebnego, a nawet zlego,
le'kcewazq je, nie zwracajq na nie iadnej uwagi. Oczywiscie, rnarze
nia niejednakowq majq wartosc; zapowiadajq niekiedy niewlasci
Wq lini~ zycia, ale mogq talkze urzeczywistniac si~ pozytywnie, choc
w rnieoczekiwany sposob.
"Marzyla, ze jest groZnq krolowq ; a czy nie tyranizuje rn~za
i dzieci wyszedlszy za rnqz za 'drobnego urz~dnika? Marzyla, ze jest
ukocharnq kr6lowq; a ,c zy nie kr6luje w szkolce ludowej? Marzyla,
ze jest slawnq krr6lowq, czy nie ooobyia rozglosu jako niezwykla,
wyjqtkowa szwacika czy buchalter:ka ?...
Marzyl, by zostac ki~dzem, a jest nauczycielem; rue, tyiko str6
zem domu; ale zostaJ !ksi~dzem, jako wych<lwawca, ksif;dzem jako
stroz" (I 186).
Szczegolnie interesujqco przedstawia Korczak ma,r zenia dzieCi~e
w opowiadaniu pt. Slawa. Olek. - i Wladek chcieli bye slawni 
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pierwszy jako wodz, drugi jako lekarz. Olek wstal robojmLkiem
si~ zaufaflliem koleg6w, byl ich delegatem
podczas straj'ku, chcieli go nawet wY'brac na posla.
Wladek zamiast doktorem wstal piel~gniarzem. Pocz1:likowo nie
r6Znil si~ od 1rnnych piel~gn.iarzy. Az raz pdkl6dl si~ z siostr1:l milo
sieIldzia, ze daje gorsze jedzenie chorym, kt6rych nie lubi. Kiedy in
. dziej nawY'ffiyslal felezerowi, ze Igor1:lczki nie mierzy i malo d'ba
o 'c horych. Nawet rnap1sal raport, ze :nie zmieni.ono choremu opatrun
ku. Byla wielka awantura, mieli Wladka wydalic. M. raz przyszedl
wysoki urz~dni:k rna wizytalcj~ szpitala. Wladek nie wpuscil go na
sal~ operacy'jn1:l, mimo ze naczelny doktor 'kazal. Nie wolno prze
szkadzac - powiedzial. M6j lekarz zabrania. Pochwalano za to
Wladka. Glasno a rnim bylo. Nazywali go ,slawrnym piel~g.n iarzem.
I ikonczy Korczak opowiadanie apelem do mlodych czytelnik6w:
"Dzieci! Dumrne miejcie zamiary, g6rne miejcie marzenia i d1:lzcie
do slawy - Cos z tego zawsze si~ 'Starue".7
Jest rzecz1:l oczywist1:l, ze dzieci~ce pragnienie slawy nie rna jesz
cze charakteru religijnego. Stanowi ano jed:nak moze pierw:szy we
wn~trzny impuls ku czemus w ielkiemu, transcendentrnemu, 'bo prze
r asta 'codziennasc i moze na dac sens i k sztalt calemu zyciu.

w fabryce, ale deszyl

TRAN SCE NbENTNA INTEGRAC JA Z YCIA WYCH OWAWCY
I WY CHOWANKOW

Aby znalezc odpowiedz, przyjrzyjm y si~ Korezakow i oraz jego
wychowankom.
~
Z listu do Mieczyslawa Zylbertala , d atow anega 30 marca 1937 r.,
gdzie znajduje si~ opis, co przeiywa l Korczak w Anglii. (prawdopo
dabnie r . 1911) dowiadujemy si~ , ze wlasnie wtedy w park u kola
Londynu nast1lpila wama decyzja : postanowil on :nie zakladac wla
snego domu : "Za Isyna - pisze - wybralem ide~ ,s luzenia dzieck u
i jego spraw ie" (IV 41 7).
Ale sluzb~ dziedku rozumial K arczak Ibardzo szero'ko - jako tro
sk~ 0 cal1:l ludzkasc.
.
"Jestern rnie · pa to - ,e zytamy 'W Pami~trniku - by mnie kochali
i padziwiali, ale po to, bym dzialal i kochal. Nie obowi1:lzkiem oto
czenia pomagac mnie, ale j1). mam dbowi1:lzek troszczyc si~ .0 swiat,
·a 'czlowieka" (IV 344).
Tak wi~c afiarna i konsekwentna slu2lba ludzkosci przez wycho
wanie mlo deg,a 'p okolenia byla transcendentn1:l ide1:l, ktora integro
wala silnie i gl~bdka cale zycie Janusza Korcza'ka.
A ja'k wi-dzial Korczak integracj~ ideow1:l swych w ychowanik6w ?
7

:T. Korczak, Slawa, Warszawa 1948 s. 88.
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Wspolpracujqca z nim Maryna Falska rw ten sposob przedstawia ich
wspolny program:
"Pmgniemy zorganizowae spoleczeilstwo d:zie9i~e na zasadach
sprawiedliwosci, Ib raterstwa, rOWlIlych praw i 'o oowi q2'Jk6w... Przymus
zastqipie pragniemy pl'zez dobrowolne przystosowaniedo form zycia
2lb~orowego, martwy m<>ral zmienie chcemy w Tadosne dqzenie do
doskonalenia 'Si~ i samozmagania. Nie urabiae i przera'biae, a zrozu
miee si~ i poI'Ozumiee si~ chcemy z dziedkiem, 'pom6(! w odrodzeniu
niewo1ni{!Zej, zebraczej jego duszy, odrzuceniu brudu, ktory pano
wal i przenillrnql spoleczensUwo ;dzieci, jako zaraza doroslych".8
Jest ,rzeozq niemozlirwq chocby najpdOieiniej omowie sy&tem pe
dagogicmy KOl'Czaka. Ogranicz~ si~ do S~du KoleZeilskiego i tzw.
zakladow.
Sqd kolezeilSki u KOl'czaka jest nietypowy i oryginalny. Kto
chcialby miee orientacj~ prawidlowq, powinien zapoNlae si~ z tyro,
co napisal 0 tym sam jego tworca (I 311-349).
Warto jednak podkreslic przynajmniej iIliektore mom enty Sqdu
Korczakowskiego, odbiegajqce od instytucji tego rodzaju, organizo
waJil1ych niekiedy dla celow pedagogicznych.
1. S~dziami Sq ,dzieci, wychowawca pelni jedynie 1'O1~ sekretarza,
2. S~dziow nie wybiera si~, lecz losuje co tydzieil sposr6d dzieci,
kt6re nie mialy zadnej sprawy. A ~i~ kaidy moze bye s~dziq.
3. Kod'e ks sqdowy rna dwie cz~sci. Paragrafy od 1 do 99 [lie Sq
skazuj qce. Zawierajq prosby, po.dzi~kowarnia, nawet pochwaly. Jest
tylko dziesi~e paragraf6w 'S kazujqcych: § 100, § 200, § 300, § 400, '
§~500, § 600, § 700, § 800, § 900, § 1000.
4. Przed dzieci~y Slld moze bye wezwane zar6wno dziecko jak
dorosly. Kazdy moze si~ r6wniez sam podae do sqdu.
Celem sqdu bylo wedlug Korczaka wyzwolenie dziecka spod prze
mocy wychowawcy, a takze siIniejszych koleg6w czy koleZanek oraz
wydobycie na swiatlo dzienrne kryjqcego si~ w zyciu internatowym
zla lub krzywdy, by je przezwyci~Zyc dobrem i sprawiedliwosciq.
PrzejdZmy do "zakladow". Igor Neverly, iktory wspolpracowal
z Korczakiem pisze: "Ilekroc zdarzalo mi si~ bye swiadkiern tych
zakladow , zawsze mialem wrazenie czegos ze spowiedzi i czegos
z meczu".9
Korczak dos'trzegl mianowicie skloTIrnoSC ,dzieci do zakladania si~
o rome sprawy. Postanowil to wykorzystac. Co sobota wchodzU
wi~c do malego pokoiku z grtibym zeszytem do notowania zaJda
d6w.
Kto 'c hcial, mogl podejsc do Doktora i w tajemnicy zaloZyc si~
• H. Moctkowicz-Olczakowa, Janusz Korczak, Warszawa 1978$ s. 134.
• J . Korczak , Wyb6r pi.sm, Warszawa 1957/8 t. I s. L.
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z rum, ze nie b~dzie w naj"bliZszym tygodniu przeklinac, m6wic
brzydkich wyraz6w, klamae albo bie sil:;. Kazdy sam wybieral przed
miot zaikladu. M6g1 go zreszt!l nie ujawniae i wtedy m6wil: ,,0 nie
wiadome", a Doktor pisal w zeszycie "X". Dziecko podawalo r6w
niez do ilu razy moze jakies wy'kroczenie w tygodniu "legalnie" po
pelnic. Korczak realisty;czmie doradzal: - Od razu nie dasz rady.
Na ,r azie zostaw sobie trzy b6jki na tydzien. Mozesz jeszcze przekl!lc
raz ll1a dzien·. Ina<!zej przegrasz.
Wsp6lnie ustalano, 0 tile razy sil:; zaklardaj!l i :to zostawalo zapisane.
Po tygodniu dzieCko zn6w przychodzilo i :lldawalo sprawl:; z wyniku.
Korczak 7lawsze wierzyl zeznaniom. Komu udale si€;, wygrywal
i dostawal dwa taniutkiecukie!lki ja'ko symbol zwyci€;stwa. Moma
bylo potem zalozye si€; ZJIlOWU 0 to samo, ewentualnie ze zmniej5ZOn!l ilosci!l prze'kl'oczen, lub 0 <lOS innego. Takkh zarklad6w Ibywalo
'kilkadziesi!lt w tygodniu. Wy;chowankowie Korczaka zaznawali
w ten spos6b pierwszej radosci zwyd€;stwa ll1ad sob!l i wyzwalania
si€; od zlego. "Martwy moral" zmienial si€; w "rardosne d!lzenie do
doskonalenia si€; i samozmagania" - zgodlD.ie z cytowanym wyzej
pl'ogramem Korcza'k:a i F'al:skiej.
.
o tyro, ze dla dzieci atmosfera talka ,s tawala si€; rewelacj!l jakie
gos innego Swi.ata, gdzie ogarn~a czlowieka Dobro, Swiadczq slowa
pewnego chlopca, opuszczaj!l<!ego Dom Siel'Ot: "Gdy;by rue ten dom,
nie wiecizialbym, ze s& na swiecie ludzie, kt6rzy nie kradll!l. Nie
wiedzialbym, ze moma m6wic prawd€;. Nie wiecizialbym, ze '8& na
swiecie sprawiedliwe prawa" (N 342).
JakZe wymoWlIle bylo w dniu 8 czerwca - na niecaly miesi!lc
przed wywiezieniem do oOOzu Sffiierci - uroczyste poSwi.€;cenie
sztandaru Domu Sierot. Dzieci s'klaidaly wtedy dobrowoln!l przysi€;
g€;, ze zye b€;d!l w milosci dla ludzi, 'ilIa sprawiedliwosci, prawdy
i rpra'c y" (IV 430).
To przepojenie calego iyda wychowawcy i wychowank6w wsp61
'11& wiar& w lepszy Swiat zostalo przypiecz€;towane 'Wsp6lnym wyj
sciem naprzeciw Smierci 6 '8ierpnia 1942. Dzieci szly czw6rkami pod
zielonym sztandarem Domu -zna;kiem nadziei - za Korczakiem,
trzymaj&<!ym za TI:;Ce dwoje ll1ajmlodszy;ch. Wstl:;powali w tajemniC€;
Zycia, kt6re nie da si~ zwyd€;Zye Smierci (IV 431).
.
Wr6emy teraz do postawionego na wst€;pie problemu aktu'a lnosci
Ip edagogiki Janusza Korcza1ka dla wsp6}czesnego wy;chowania r eli
gij'11ego.
Ot6z gdy 'si€; ogl!lda fotografie chlopc6w z Domu SIerot kr6tko
ostrzyzonych, w jednakowy'c h ubranka·ch, ,gdy .czyta si€; pisma Sta
rego Doktol'a, 'trudno oprzec si€; wrazeniu, ze mamy do czy;nienia
z juz milllion& epok!l. Dzieoko dzisiejls ze zmienilo si€; iba!lcizo. Mysli
i m6wi inaczej, odmiennymi Zyje sprawami.
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Dlatego nie daloby si~ wprost przejllc caloksztaltu pedagogiki Kor
Natomiast inspiracje tego wy'bi1mego wychowawcy wydajll
si~ bardzo cenne, czego dowodem jest ogromna poczytnOSC jego ksill
~a.

zek.

Korczak bowiem Illadal pozostaje mistrzem dialogu z dziec'kieIl)..
Takze zastosowanie jego mysli do wsp6kzesnego wychowania reli
gijnego moze okazac si~ s2Jczeg61nie tw6rcze. Tak wi~ prowadzenie
dziecka ku transcendencji przez budzenie t~s1moty za lepszym Z'y
ciem, rola marzen 0 przyszlosci w uwewn~trznianiu i lpogl~bianiu
wlasnego "ja", wreszcie integraeja calego iycia wychowawcy i wy
chowank6w idell sprawiedliwosci i dobra ' - oto ceIm.e tworzywo
Korczalkowskie zar6wno dla dalszych badan pedagogicmych jalk teZ
codziennej pra'ktyki wychowawczej. SIl to zarazem z~by podbudo
wy naturalnej do przyj~a przez dziecko Dobrej Nowiny Jezusa
Chrystusa i wyehowania chrzescijailskiego.
Ks. Janusz Tarnowski
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W lutym br. oglosiliSmy razem z wloskim tygodnikiem Ii Sabato
zatytulowanq "Czego nauczyliSmy si~ od naszych dzieci?"
ProsiliSmy 0 zastanowienie si~, kim sq dZa nas nasze dzieci, czego. si~
od nich sta.le uczymy, czego nas uczq, co im zawdzi~czamy? Otrzy
maliSmy 130 odpowiedzi, w wi~kszosci ciekawych i wartosciowych.
Wiemy tez, ze redakcja II Sabato jest z wynik6w ankiety bardzo za
dowolona.
Komunikat 0 decyzji jury oglosiliSmy w poprzednim numerze.
Obecnie p1lblikujemy 12 wypowiedzi, w tym 3 wloskie. Oczywiscie
b~dziemy drukowali dalsze w nast~pnych numerach. Niekt6re z pol
skich odpowiedzi zostaly opublikowane w II Sabato.
W szystkim uczestnikom ankiety serdecznie dzi~kujemy!

ankiet~

AN KlETA JEST ABSURDALNA

W "Tygodniku Powszechnym" rzucilo siEi1 w oczy 'Pytanie ankiety
"Zna'ku": Czego nauczylismy siEi1 od naszych Id zieci? Rozsqdny 'czy
telnik od razu zauwazy, ze ankieta jest aibsuroalna, gdyZ od dzieci
nie moma si~ nkzego nauczyc. Tylkio w czasach tak "zwariowa
nych" jak nasze mogla si~ zrodzic tego rodzaju ankieta. Dzieci Sq po
to, 'by je uczyc, a nie po to, by one uczyly. Nie stawiajmy na glowie
hierarchii wartoSci, gdyz wprowadzimy je w nicosc. Jasne, ze moma
"udowodniac" tezy absurdal!ne, lecz ten, kto to robi, jest czlowielciem
nierzeczowym. Dzieci naszej epo'ki majll i tak az za wiele przywile
j6w; a szczeg6lnie mlodziez Ulprzywilejowana prowadzi jakos rpracEi1
rozkladowq w stosunku do kultury, stawia na glowie rwartosci. Nie
wiem, ja'k moma to pochwala~ i jak "Znak" zaczmie to pochwalac?
Czy bra1k warn tema:t6w?
"tk"

PRZYJMOWAC NIEUSTANNIE

"Nasze dzieci" to okreslenie xbiorowe, ,p ojawialy si~ na swiecie
pojedy!I1czo, niepowtarzalnie, same w sobie .stanow i q byty os{)bne.
Jest ich jak dotlld troje: Robert, uczer'i pierwszej Iklasy, Tereska,
mlodsza od niego 0 4 lataoraz niespelna roCZTIa Marysia. Majq wla
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sne, nieporownywalne historie, a zacz~ly nas wychowywac - od
k iedy? Bo ze wychowujq nas wciqz, i ze wychowywac b~dq zapewne
przez najblizszych lat dwadziescia to nie ulega dla mnie wqtpliwo
sci.
Wi~c od kiedy? Nim jeszcze zdecydowalismy si~ na ciqz~. Trwaly
dyskusje: czy potrafimy zapewnic temu dziecku niezb~dne warunki
m ateria1ne ? Czy podolamy wysilkowi? Kto nam moze ewen'tualnie
pom6c? Przyszle rodzicielstwo nie zatrwazalo nas, oboje wywodzimy
s i~ z rodzin wielodzietnych i stamtqd wynieslismy przekonanie, ze
jak si~ chce, to si~ wszystki~u podola. "W Imi~ Boze" ....:... tak uczy
la nas m atka pisac na tytulowej stronie kazdego szkolnego zeszytu
i tak to pozostaje do dzis. A przed paru dniami r07lpocz~liSmy dzie
siqty, juhileuszowy rok malzenstwa. Naprawd~: w krytycznych mo
mentach nigdy nam nie zabraklo pomocy Chrystusa, wyproszonej
w modlitwach.
Pierwszym okresem edukacji stala si~ dla n as ciqza. Oto pojawil
s i ~ w naszym nieco egocentrycznym porzqdku dnia k tos nowy, nie
widzialny jeszcze, ale juz nawiqzujqcy Z iIlami dialog, domagajctcy
s i~ swoich praw . Moze nie wszyscyslyszl:\ glos nienarodzonych, my
sl~ nawet, ze bywajq duze grupy ludzkie czy spoleczenstwa gluche
n a glos serca bijqcego pod sercem matki.
Moja zona przyj~la to rdziecko n atychmiast, calym swym kobie
cym, zachwycajl:\cym instynktem o1'az calq swiadomosciq ziszcza
jqcego si~ powolania. W tej zgodzie ipowt6rzyla wi~c pami~tne slowa:
"atom ja sluzebnica Panska, iIliech mi si~ stanie wedlug slowa twe
go" (Lk 1, 37). Obcil:\wna 1'o dzinnl:\ sklonnosciq do przedw czesnych
porodow, musiala si~ bardzo oszcz~dzac, cz~sto bywala zatrzynlY
wana w klinice na obserwacj ~. Skonczyly s i ~ ulubione, w e dwoj e
i z plecak ami, w16cz~gi po BeSkidzie Niskim, po Bieszczadach. Skon
czyly si~ wycieczk i rowerowe za miasto, wyprawy zagraniczne.
Dziecko zapowiadalo swe urodziny tu i te1'az, w naszym wielkim
m iescie, iIlie potrzebowalo rodzic6w wloczykij6w.
Cil:\za stanowi najtrudniejszy spr awdzian dojrzalosci moralnej. Tak
uwazam dzis, po przyjsciu na swiat Marysi, tej n ajm lodszej , 1'acz
kujqcej wlasnie pod moimi nogami. Pocz~tego dziecka przeciez nie
widac, a obowiqZki i wyrzeczenia juz s i~ zaczynajl:\. ad pierwszych
tygodni widac, ze w e wsp6lnej biografii rosnie nowy punkt orien 
tacyjny i bar dzo duzo - a 'czasem prawie w szystko z dotychczaso
wego trybu :iycia - trzeba wzgl~dem tej nowej, w ielkiej wartosci
przeszeregow ac.
Wiem rowniez z samoobserwacji, ze m~zczYZmie jest niepor6wny
walnie trudniej n iz kdbiecie w pe1ni zaakceptowac to ledwie pocz~te
dziecko. Szczeg61nie zas wtedy, gdy jest mlody, swoje ambicje 10
k uje 'cz~sciowo poza wsp6lnq drogl:\, stawia sobie moze i zaszczytne,
3 -
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ale nierealne cele. Mlody m~zczyzn.a, jakim bylem, bywa krnqbrny,
po ddaje si~ obow'iqzkom stanu malzenskiego; nie dotkni~
ty zrazu r odzieielstwem w swym b iologizmie, ja,k maiika, nie no
SZqcy dziecka w sob ie, latw,o wpada w ton buntowniczy. Jego oko
ni e chce zobaczyc, ucho uslyszec, serce· - otworzyc 'Si~. Sp oty
k am niedojrzalych ojc6w kolo rtrzy dziestki, Wi~c r6wiesnrk6w ' i z re
guly posiadajq-cych tyl'ko jedno dziecko, ale i spotykam buntownik6w
posiwialych, juz pod pi~cdziesiqtJk~, co jest po t rosze komiczne, IX?
trosze zalosne. I wreszeie tak ich, kt6rzy majqc troje dzieci, zywiq
do zony pretensje 0 iplodnosc, 0 '1;0, ze "wciqz tylko rodzi i rodzi".
Przylapalem .si~ na tym, ze dopiero 0 Mary si - gdy jeszcze byla
w lonie matki - ani r azu nie pomyslalem z niech~ciq . To Robertowi
i Teresce moja najmlodsza coreczka zawdzi ~cza, ze jq od poczqtku,
zanim nastala, przyjqlem calym sercem. Tak m nie wychowaly te
wczesni ejsze dzieei, 0 ktorych w cit':zszych momentach .spekulacji n a
temat przyszlosei - r ysujqcej si~ w6wczas co najmniej szaro - my
slalem z pewnq m askowa'llq przed zonq wrogosciq. Nie, zle im ll1ie
zyczylem, nie popchnqlbym nigdy Zany do zabicia dziecka nienaro
dzonego . M6wi~ tu ze wstydem 0 intencji, nie przynoszqcej mi chlu
by. Ciqza bow iem o dkrywa PTzed rodzicami ich naj skr y tsze oblicze
m oralne, przeslonit':te gladkq i nieprawdziwq maskq.
K rzyk niemowl~cia , biegnqcy przez ostatnie, pr~dkie lata mojego
zycia, n aw olywa l do ho dowania w sobie w ielkodusznosci i przeba
czenia , najpi~kniej.szych kwiat6w, jakie wydaje chrzescijansk a mi
sericordia. Z perspektywy dziewi~cioletniego doswiadczenia widz~ ,
ze t e dw ie C!l1oty ujawniajqce milosierdzie Sq czyms najdoskonalszym,
co pozwala mi wierzyc w d obro mojej niedoskonalej duszy i w mo
j q - weiqz k ulejqcq - ale jednak: bezinteresownosc. W chwilach
przem~c zen i a i proby powtarzam slowa Apostola i p oety:
"Milose derpliwa jest, ' dobr a jes t ;
milose n ie zna zawisci,
nie przechw ala si~, pych q si~ n ie unosi,
dobrych nie n arusza obyczaj6w,
nie szuka wlasnej ko rzysci,
gniewem si~ nie unosi,
ura z nie pami~ta."
(1 Kor 13, 4-5)
Porod - koniec mrzonek, oczekiwan, spekulacji. Jest w narodzi
nach malego -czlowieka dotkni~cie Laski i swiadectwo rzeezywistosci.
I rzeczywistosc ta przy:biera ba rwy nadspodziewanie swieze i opty- .
mistyczne. Naworodek okazuje si~, szczeg6lnie dla ojca, istnieniem
osobnym, danym nam, rodzicom w opiek~, ale - ll1ie na wlasnose
(stqd zwrot "posiadae dzieci" zda je s it': mocno niescislym okresle
niem). Odbieralem ze szpitala male, powrzaskujqce zawinia;bko, kt6re
w tamtym momencie bylo dla mnie is1mieniem czystym. Darem Bo
niech~tnie
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zym, obmytym knviq. Bodaj w6wczas wlaSnie uroslo we mnie prag
nienie, aby wszyst!kie trudy i cierpienia dzielie przez dwa.
Od niemowl~ia i od przedszkolaka moma nau czye si~ calej hi
storti ludzkiej 'k.ultury. Pod jednym warunkiem : ze uzna si~ viiel
kosc, samois1mose i o dr~bnosc tej ,s pr awy, kt6ra tosnie obdk: II'UlS
i krzepnie dzi~i naszej· opiece. Mo2illa zobaczyc ksztaltow anie si~
ar tykulowanego j ~zy'ka, SZltu'k. pi~lrnych (tzn. malars twa i rzezby
p rzede wszystkim), porzqdku spoleeznego, n orm obyczajowych. Spra
wa jest w ie1ka, w pewnym sensie nawet cudowna. Nasze "ja" 
dorosle, zarozumiale, dqzqce za wszelkq een~ do 'S amorealizacji 
m ust si~ u korzye, 'pomniejszyc. Wspomnijmy tu najpi~iej szq za
powiedz ar chaniola Gabriela rzeczonq do Maryi w zwiastowaniu:
"Duch Swili'ty zstqpi na ciebie i moc N ajwy7.szego ogarnie ei~ n iby
ciel'!" (Lk 1, 35) . Zycie bylo i pozostaje zaw sze darem tego, 0 k t6
rym p owiada Pismo: Pocieszyciel i Oiywiciel.
To prawda , rodzice dobrze w iedzq, ze dziecko latwiej bierze niz
daje, ze oczekuje pom ocy i w stosunku do otoczenia przyjmuje po
staw~ niewinnie egocentrycmq. Zewszqd sciqga k u sobie: pozywie
nie, uczucia , informaeje. Chee bye p~Pk iem sw iata, jest w oczywisty
spos6b - by tak rzee po staropolsku - k'sobne. Ale zarazem jest
zna'kiem, k t6ry rozpoznac si~ daj e n a r 6m ych poziomach doswiad
czenia. Swaim byciem tposr6d nas, rozum iejqcych, od razu w i~cej
daje niz bierze. Trzeba tylko otworzyc przychylnie serce, uszy i oczy.
Po pienvsze, na poziDmie 'biologii : nikt i n ic n ie p rzekonalo mnie
dosadniej, ze p rzyro da i w czlow ieku urzeczywistnia swe p rawa,
sw6j celowy, zrytinizowany tok. Regularnose karmien, przewijanie
dziecka, 's pacery z w6zkiem, przemiennose snu i czuwan ia - wszy
stko t o uczy szaeunku dla czasowej dyscypliny n atury. Naszym przy
t~pionym przez cywiliza ej ~ instynktom niemowl~ glosi napomnien ie:
nie 'wolno lek<;ew azyc ry tmu zycia, przeoczae slusznyeh i n iewyg6
rowanyeh przeciez roszczen biologii. Co prawda w pienvszych mie
siqeach zycia czlowiek zdeterminowany jest biologiq --w spos&b
"twardy", a najmniejsze uchybienia wzgl~ dem rytmu sygn afuowa
n e Sq - poniekqd tez i zarazem 'karan e - h omeryckim w rzaskiem.
Z uplywem lat ogran iczenia biologiczne "mili'kng:", rozlumiajq si~,
spr awposc organizmu ,r osnie, az podstawowe flmkcje iyciowe stajq
si~ n iedostrzegalne, a utomatyczne, co pr owadzie moze i jakze
cz~sto pr0wadzi w cywilizacji pospiech u do zludzenia, ze nasze
sluzebne cialo, ten "brat osiol" , ja'k. maw ial z milosci q sw. Franci
szek, wytrzyma wszelkie obciqzenia. Homeryckiego wrzasku nie sly
chae, faktycznie. Lecz przymajmy szczerze, czymze innym okazuj q
si~ u doroslych izw. choroby cywilizacyjne?
Po drugie, nad fundamentem pouezajqcej wegetacji niemowl~cia
przyrasta zdumiewajqco pr~dko swoiscie juz ludzki, 'kulturowy po
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klad doswiadczenia i pami~ci. Moje dzieci UCZq si~ w.szystkiego bar
dzo pr~dko, nie romiqc si~ w tym zresztq niczym od &wo'ich rowie
s.nikow. Nieporownanie skuteczniej od doroslyeh. Imponujqca chlon
nose pami~ci i uwrazliwienie na szczegol sprawiajq, ze poroanie
dziecka - czynnose absolutnie bezinteresoWlI1a i seIektywiIla - gro
madzi wiedz~ olbrzymiq . 2adna chwila niemowl~cia nie b~dzie zmar
nowana: a to dlubie ono w materacyku, a to drze na strz~
ki swojqksiqzeczk~ zdrowia, a to patroszy laIk~ W poszukiwaniu
gl~bszego sensu materii. Przedszkolak potrafi juz sobie stawiae
z konsekwentnq szczerosciq pytania osta'teczne: bo jesli jest smiere,
to jak a b~dzie granica rozkladu dala? Za kogo wlasciwie Pan Jezus
umarl na krzyzu? Ta'k ie kwestie porusza ze mnq, ma siPe rozumiee,
we wlasnym metafoTycznym j~zyku, moja niespelna czteroletniaco
rec~ka.

Z tych rozmow plytnie dia doroslego rada, by nie odwl'acalsi~ pIe
cami doobszaru metafizyki, poniewaz ta wlasnie dziedzina refIeksjl
dotyczy kazdego ,c zlowieka i domaga si~ m iej sca W naszych pra'k
tycroych, 'krotkowzrocznych mysiach. Podobnie zaduszkowe dyspu
ty z szesdolatkiem przekonujq, iZ przed eschatoIogiq uciecZJki nie
ma - po prostu pelny wymiar ezlowieka zarysowuje si~ dopiero
w perspektywie spraw ostatecznych. Gdyby najkrocej formulow ae
p rogram dziecka w za'kresie kultury, za:brzmialoby to m n iej wi~ cej
t ak: poznanie ludzkie nie zna granic, ku wszystkiemu wychodzi
z otwartq p rzychyinosciq, milczy wobee tajemnicy, ,a le pragnie jq
zarazem przenikae; go dzqc si~ ina istnienie niepoznawamego, cieka
wose dzieci ~ ca dqZy wieloma drogami do prawdy. Prawda jest bo
wiem swiatlem zycia.

Po rtrzeaie, dz'iecko w sposob zupelnie wyjqt'kowy poszerza pasmo
u czuciowosci do r osly ch. Domaga si~ pieszczot matki; czulosci, po
chw aly, aprabaty ojca. Mqdrze przyk a2luj e sw. Pawel: ,,OJ cowie, nie
rozgoryeza jcie swych dzieci, zeby nie t r acily ducha" (Kol 3, 21).
W innym miej's cu pow iada : "Wiedza nadyma, milase zas buduje"
(1 Kor 8, -2). I wreszcie te slowa, przypomniane przez Jana Pawla II
na 'krakow skkh bloniach: "Nie zasmucajcie Ducha Swi~tego" (Ef 4,
30)_ Czlowiek ro~wita w tchnieniu uezue pozytywnych, a juz dziec
ko bez nich r ozwijae si~ nie moze : ono oddycha radosciq domu ro
dzinnego , pozywia si~ wspolnq wiarq domowq, p rzez pr6g wynosi
nadziej~.

Milose rodzicielska zdaje si~ bye n a jdoskonalszq z wszystkich od
mian milosci danych czlowiekowi do przezycia. W w ersji postuIo
wanej przez Pismo sw., ukazujqce nam wzor milosci Ojea do dzieci
Bozych (wszyscy nirni jestesmy), milose rodzicielska otacza dziecko
najwi~kszym zrozumieniem, niezego n ie spodziewa si~ dia siebie,
korzysci zadnej nie 'Szuka , a tylko dobra dia dziecka. Sklonna jest
q66

CZEGO NAUCZYLlSMY SI~ 00 NASZYCH DZIECI ?

wybaczac po 77 'r azy na dzien, nie troszczy si~ 0 siebie az do samo
zatraty, az do ukrzyiowania. Znam matki, ktore gotowe byly raczej
oddac swoje iycie za zycie dziecka, niz dopuscic - jak sugerowali
lekarze - do przerwania ciqzy ze wskazan zdrowotnych (we wszy
stkich tei znanych mi pr zypadkach ta gotowosc ofiary wystarczyla ,
Chrystus zachowal oboje w zdrowiu). Powiedziane jest: "Nie masz
wi~kszej milosci, jak oddac zycie za przyjaciol swoich" (J 15, 13).
Pan Jezus wydal si~ na smierc za nas wszystkich, abysmy znalezli ,
w Nim zmartwychwsta:nie, a kiedy po m~ce swoj ej powtornie spotkal
swych uczniow nad Morzem Tyberiadzkim, tych uczniow, ktorych
jui wczesniej nazwal "przyjacio1mi", powiedzial do nich wprost
i wybaczajqco: "dzieci" (J 21, 6).
Spojrzal swym uczniom twarzq w twarz, co i my powinnismy na
sladowac. Przebaczyl zaparcie i tchorzostwo. Przerastamy dzieci
swoje wi~cej nii 0 g16w~ , poruszamy si~ w innym poziomie doznan
i odczuc. N aj k rotszq drogq do zrozumienia dziecka jest: p rzykl~k
n qc, znizyc si~ do wymiarow jego sw iata, pa trzec w twarz, ktora
otwiera si~ ksi~gq ufnosci i szczerosci. Wiem to po sobie, jak trudno
znaleic czas na ten gest pokory. Mija niekiedy i pol dnia na obo
wiqzkach domowych, i przez te godziny ani raz spojrzenie moje nie .
k rzyzuje si~ ze spojrzeniem mych dzieci. Brak wtedy najwamiej
szego: scislej wi~zi p sychicz;nej. Dziecko dopominaj qce si~ 0 niq
trak t uj~ ze zniecierpliwieniem, gniewnie, odtrqcajqco. Stawiam za
rzut, ze "nudzi, znowuz nudzi i nie potrafi sip, zajqc" (jakby zajmo
wanie si~ czyms, a nie k ims bylo najdonioslejsze). Ta'k rodzi si~ agre
Sy\VIlOSC d9 ros1ych, ich wybuchowosc, spowodowana nieuswiada- .
mianym zazwyczaj l~kiem 0 wlasnq biografi~, karier~, dobytek du
chowy bqdi materialn y, czy po prostu - 0 swoje €gotycm.e., za
mlmi~t e na dziecko, rzekomo niepodwazalne plany zag{)spodarow a
uia dnia. Ws tydz~ si~ tej slepoty, ktora mnie co pewien cza s para
lizuje.
Trzeba bye otwartym bezgranicznie. "Kto by przyjql jedno 'takie
dzieci~ w imi ~ moje, mnie przyjmuje" (Mt 18, 5) - mowi nam Chry
stus, podkreslajqc rownoczesnie z naciskiem, ze to wlasnie m y, do
rosE, m usimy n a powrot przyoblec si~ w dziecko, dor astae do dzie
ci~c twa , poniewaz tylko w ten sposob b~ dziemy mogli osiqgnqc Kro
lestwo Niebieskie. Przyjqe dziecko najpierw w zyciu plodovvym, poz
n iej zas przyjmow ae nieustannie, z go dziny n a godzin~, z miesiqca
na miesiqc w zyciu n aszym powszednim. Dojrzew amy w t en sposob
do prawdziwej pokory - szukaj qcej poslugi, a nie poklasku - kto
ra obala w duszy przegrody faryzeizmu.
Moje dzieci UCZq mnie modlitwy przez prac~. Opieka nad bezr a d
nq jeszcie Marysiq, zabawa z Tereskq, w spolne odrabianie lekcji
z Robertem - to Sq wielkie intencje. Przyznaj ~, jestesmy cz~sto
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p rz em~czeni, niedospani, :nawet niedojedzeni, zabiegani do bezmysl
:nosci. W naszym rodzicielstwie sielan:ki znajdzie ·si~ niewiele i nie
o sielance chcialem tu pisac, ale 0 tym gl~bszym, podsk6rnym zyciu
du chow ym naszej rodziny, daj!tcym nam rwszystk im sil~ do pokony
wania ·codzierrmosci. Nie rna nic bowiem smutniejszego pod sloncem,
jak czujqce serce czlowieka przysypane stygnqcym popiolem utra
pienia.

"Siloe"

czvM JEST

TO KRO CIUTKIE Z VCIE ?

Poniewaz jestem ograniczona m1e)SCem, jakie mog~ zajqc, posta
ram si~ opowiedziec n ajw a:imiejszq lekcj~, jak q daly mi moje dzieci
i k tora w pewnym sensie zmienila cale moje Zycie.
Wiosna - lato 1968 r oku: spodziewarn si~ dziecka. Nie pragn~ go.
Jest piqtym z k olei i w p i~c la1 po ostatnim. Moje Zycie stahilizuje
si~, za,rowno jesli chodzi 0 sytuacj~ m ateriaInq, jak i zdrowie ; stu
diuj~ i lubi~ to. Niedawno tem u , dzi~i operacji, pozbylam si~ bo
lesnej rany na n ogach , ktorej n a bawilam s i~ przez pozostalq czw6r
k~.

Ale najgl~bsza pr awda leZy g~ie .indziej - rnoje zycie m alZen
skie przechodzi kryzys. Czy to moZliwe, zeby dzJiecko tak przyszlo,
bez m ilosci ? To absul'dalna i przerai aj qca rzeczywistosc.
Po uplywie t rzech miesi~cy ciqzy zdarzajq s i ~ dwie r zeczy: 
oznajm iam pozostalej czw6r ce 0 tym, ze b~dq mieli bradszka. Wy
buch radosci i szcz~scia, post aw a radosnego przyj ~ia , jakie zgoto
wala t a czw6rka niczego n ieswiaid<oma, plany opieki, pom()cy, za
baWy, kt6re w ymy slajq d la "niego", powodujq po raz pierwszy, ze
zaczyna:m m iec wqtpliwosci: bez milosci? Kto powiedzial, ze u rodzi
si~ bez milosci?
WlaSilie w t ych dniach za czynam 'Si~ zle czuc ; male krwato'ki,
kt6re z czasem s i~ powi~kszaj q , przez kt6re m usz~ leczye si~ przez
kilka d ni w szpitalu, b~dq m i dok uczac stale do konca oiqZy.
I w6wczas spostrzegam, p6Zniej n iz m oje dzieci, ze pra gn~ i kocham
to dziecko, k t6re zaczyna gwaltownie zmieniae moje zycie codzien
ne, ukazujltc m i ume; w kt6rym stosunki Sq lepsze i bardziej praw
dziwe.
M6j m qz jem przerarony rnyslq 0 tym, co m oze si~ stae z pocz~ym
dzieckiem. A j a chyba zaczynam u czyc si~ Zye WiaTq, SkOTO nadal
nie poddaj ~ s i~ strachowi i cze'karn dose pogodna, u sUujqC malezc
schron ienie "w cieniu J ego skrzydel".
Dzieci pomagajq mi b ardzo swymi p rojek tami. Najstarsza jede
nastoletnia c6rka obiecuje m i, r obiqc mqdrq min~ , ze "on a s'i~ tym
zajm ie". P ozos tale dwie chcq sprawdzac osdbiscie rOz\'l6j bra<Ciszka,
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k tory Zlaczyna si~ ruszac, kopac i-co jest niewia1rygodne - wydaje
si~, ze jest mu dobrze.
Najmlodszy ·s yn przed pojsciem do przedszkola ~rzychodzi, zeby
" dotrzymac mi towarzystwa 'W 16zku". J ego skoki nie Sq moze naj-.
odpowiedniejszym lekarstwem na moje bole, ale ten jego 'bezz~lmy
usmiech, pojawiajqcy si~ na r 6Zowej twarzy~zce, wydaje s i~ roz
jaSniac caly pok6j.
- Ma;;msiu, k opnql ci~, prawda? Boli ci~? .. Mamusiu, to jest
chlopczy'k, tak jak ja, prawda? No wi~c bt;ldziesz go kladla spac ze
mnq, a nie z "kobietami".
- A jesli to b~dzie dziewczynka?
- To jq odeslemy z pow rotem!
Chlopiec ·r odzi s i~ po uplywie zaledwie szostego mleSlqCa. Jest
Zywy, wazy niewiele pona d kilogram, ale nie jest brzydki. Udaje mi
si~ '0 ~postrzec, zanim go tyrzeniosq do inkuba tora; okrqgla twarzycz
ka, ladnie zarysowane u sta, zamkni~te oczy i dlugie rz~sy - tak ie
same jak u pierworodnej, n 6Zki jak waleczki 'i czerwona pupcia, ja
k q miala druga corka.
Urodzil si~ i jest Zywy. Ale czy przezyje? I jak bE:dzie Zyl? T·rzeba
poczekac i miec wiarE:. W ciqgu dlugich godzin oczekiwania, lezqc
na szpit alnym 16:iJku, zadajE: sobie It e wszystkie 'Pytania, na kt6re od
dluzszego juz czasu szukam odpowiedzi. Ale n awet teraz odnosz~
wrazenie, i2 najwainiejsza jej cz~sc umyka m i.
Na sqsie&im 16Zku ·p olozyl si~ m6j mqz, kt6ry sp~dzil ze mnq t~
bezsennq noc. J estesm y sobie bliscy, czuj~ to. On zaczyna m6wic,
po dlugim okresie m ilczenia, a ja slucham i o dn ajduj ~ w nim czlo
wieka wrazliwego i oddanego , kt6rego pokochalam calq sob q i kto
remu oddalam si~ z Icaiq radosciq, do jakiej bylam zdolna.
- B ~d zie zyl, zobaczysz. Jest ch~c zycia w tym dziecku; mialo jq
jeszcze zanim si~ urodzilo; zawsze. I b~dzie ikiedys sliczne, juz jest.
Urosnie i stanie si~ p i ~kne i mocne, tak jak inne... A jesli bt;ldzie
slabsze od innych, to poswi~imy si~ mu , wszyscy razem.
M6wi powoli, oddzielaj!\c jedno zdanie od drugiego. A ja, ja, kt6
ra jestem wie1k!\ gadul!\, nie odzywam si~ zupelnie i slucham tych .
slOw, kt6re sprawiajq, ze zaczynam odbudowywac ten swiat nadziel,
kt6ry uwazalam juz za straCO!I1Y. Oczywiscie mysl~ 0 n aszym wsp61
nym swiecie.
Dzieci wpadly calq gromadq prowadzqc za sobq przyjaci61. Pro
mieniej!\, zwlaszcza najmlodszy, k t6ry "nie czuje si~ juz sam". Za
daj~ mas~ pytan... a ja odpowiadam pogodnie, nie info rmuj qc ich
o moich niepokojach; Sq tak dumne z n iebieskiej kokar dki zawie
szon ej na drzwiach mojego poikoju. Ja tez jestem WZl'Uszona t q ich
wiar!\. Jestesmy naprawd~ wszyscy "w cieniu Jego skrzydel" , <i Pa
nie!
.
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.Nast~pnego ranka m6j m qz w chodzi na mojl! sal~ z niebieskli ko
kard q w r~ku.
- Wlasciwie... - m6wi. I kladzie jq_troskliwie na st'Oliku. Diego
umarl dzis w nocy, calkiem sam w tym dzieci~cym szpitalu, tam na
wzg6rzu, gdzie tyle dzieci uczy si~ zyc. On jeden nie; on odszedl
zanim go moglam dotknqc, wziqc na TE~ce, calowae...

M6j mqz poloZyl si~ zn6w na -sqsiednim 16i:ku i opowiada mi 0 noc
nych telefonach, 'kr6tkiej agonii, 0 placzu naszych dzieci, gdy do
w iedzialy si~ 0 tym. Co robic, by uwierzyc w smiere. Dla nich to
bylo t akie proste zaakceptowae Zycie. A jak zareagujq teraz?
- Nie wierz~, ze byloby lepiej, gdybysmy go stracili trzy miesiqce
temu. To prawda, derpielibysmy mniej, zwlaszcza ty - kontynuuje
mqz swe powolne i oddzielone od siebie zdania - ale w6wczas mu
sialoby doj sc do przerwania ciqzY. Teraz jest syn. Mamy pi~cioro
dzieci, a jedno z nich jest juz w Raju, w miejscu n ajbardziej , pew
nym.
I ja, wreszcie, zaczynam pla'kac. Placz~, bo wiem, ze to ja nan
krzyczalam, gdy si~ rodzH, bo myslalam, ze si~ urodzi martwy, ze
cierpialabym mniej trzy miesiqce wczesniej. Placz~, poniewaz bra
kuje mi tego biednego kilograma ciala, k t6r e dw a dni temuczulo
si~ tak pewhie wewnqtrz mnie; placz~, bo nareszcie zaczynam wi
dziec drog~, kt6rq dotrq do mhie odpowiedzi ria pytania, jakie za
d aj~ sobie od szesciu miesi~cy.
To niepraw da, ze nie bylo milosci. Powraca ana do mnie w slo
wach mojego m~za, w gestach mokh dzieci, w samym b6lu, jaki ta
smierc spowodowala. To ona sprawia, iz czuj~ si~ zmieniona tak,
jak gdyby wewnqtrz mnie byla jak as pustka, k t6ra nigdy si~ jui: nie
wYpelni.
.
Ale czym jest smierc? Czym jest to moje iycie, kt6re przezywam
i za kt6re plac~ dzien po dniu? I czym jest to kr6ciutkie zycie Diega,
pozornie bez sensu? On teraz jest w Raju, ale nie zrobil nic takiego,
zeby sobie na to zasluzye. Nic ? A ten caly b61 ~ cala ta milosc, ktcirq
nam zostawil?
Wydaje m i si~, i:e po raz pierwszy zaczynam rozumiec, ii: milose
nie jest -rodzajem towaru, k t6ry daje si~ osooom kochanym; jaki:e
daleki jest taki rodzaj m ilosci od Milosci Boskiej, 0 kt6rej zawsze
mi m6wiono.
Ukazuje mi si~ powoli, mglisty na razie, obraz morza. Oto, czym
jest Milosc: tajemniczym, boskim morzem, zdolnym jednak do przy
j~cia wszystkich malych rzek naszych malych problem6w. W morzu
tym nabierajq one nieskonczonej waZnosci i dajq sw6j udzial "do
bra" wszystkim istotom, k t6re Zyjq na tej ziem i, bez wzgl~ du na
dzielqcq je odleglose.
W tym morzu zebrala s i~ wi ~c cala moja milase do Diega, jak r6w
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niez ta, ktor1\ on mi dal nie b~d1\C s'Wiadomym... ita, ktor1\ mi daj e
teraz, Ikiedy osi ~1\1 juz najprawdziwsze poznanie; bye moze tylko
po to, by nain wszyst'kim wskazae drog~, ktor1\ musimy przejsc, je
sli chcemy i jesli potrafimy chciee.
Smiere nie jest wi~c bialym sn em, ktory zabral Diega, czy tez
oknltnym cierpieniein, ktore poiniej pozbawi mnie tylu Ikochanych
osob. Prawdziwa smiere polega na odmowie, na braku milosci, na
zazdrosciach, klotniach, ktore zdarzajq s i ~ tyle razy w naszym co
dziennym zyciu sprawiaj1\c, ze staje si~ ono podle i gorzkie. " Kto nle
kocha, zyje w smierci" - teraz rozumiem sw. Jana. Umiera-- si~
z braku powietrza, a my ryzykujemy usmiercenie wszystkich tych,
ktorzy nas otaczaj1\, jesli nie b~dziemy usilowali kochae z tak1\ samq
silq, z tak q samq czulosci q, Z tak1\ sam1\ wolnosci1\ jak Bog.
Musz~ rozpoczqe raz jeszcze moje zycie z wiar1\ i odwagq. To inoje
.
\
macierzyiistwo, oplacone krwiq i bolem, nie jest stracone. Pozwo
lilo mi zrozumiee pelni~ przyj~cia, jakiej doznalam podczas czte
rech pozostalych. Pozwolilo mi wyczue, tym odczuwalnym zm ~cz e
niem mojego ciala - bo tak czuj~ jeszcze Diega - gl~bokq tajem
nic~ milosci dawanq romymi, nieznanymi drogami.
Musz~ wi~c starae si~ pokomie nauczye si~ kochae naprawd ~ . Po
tej lekcji milosci, jakq dal mi Diego, po lekcji nadziei, jakq otrzy
malam od pozostalych czvvorga, 'ktorzy z przenikliwq intuicjq wla
sciw1\ tylko dzieciom, .p owiedzieli mi po powrocie:
- Mamusiu, my tez mamy zmarlego, na cmentarzu i w Ra ju. '
- Mamusiu, ten dzisiejszy pogrzeb, w sniegu, podobny byl do
zlobka. A Diego wyglqdal jak Dzieciqtko Jezus.
- Mamusiu, jak b~dziesz si~ na..st~pnyrh razem spodziew ala Die
ga, to poczekasz troch~ dluzej? Bo wtedy on zostanie pozniej z n ami.
Min~lo dwanascie lat i w naszej rorlzinie mamy teraz now e dziec
ko. Ma n a imi~ Helena; urodzila si~ 26 stycznia 1980 roku mojej cor
ce, ktora wyszla za ill1\Z w zeszlym rO'k u.
Qna tez nauczyla n as wielu rzeczy. Przy niej odnalazlam odczu
cia, jakich doznawalam na widok malerlkich twarzyczek 0 z a mkn i~
tych oczach moich dzieci: ciekawose tajemnicy zycia , ktora wydaje
s i~ bye uk ryta za jak1\s sfinksow1\ maskq, ale jest tak zmienna jak
twarz n oworodka ; nies!wD.czona czulose dla t ego delika tnego ciala
pelnego zycia, radose z odczuwania jego jedwabistej skory , kiedy
dotyka moj ej. Patrz~ na moj q cork~ poruszaj1\cq si~ pr~dlw i sk u
tecznie wokol niej i zdaj~ sobie spraw~ z tego, jak ,,\1rychowawcza"
jest ta forma milosci, uwagi, poswi~ceni a, do jakich dzieci zmuszaj1\
swych rodzicow. Zdaj ~ sobie spraw~, ze Helena juz przyniosla ze
sobq swoj cenny i n adzwyczajny dar przypomina jqcy t amten , ktory
ofiarowal mi Diego... Mit wolnosci poj ~ tej jako rezygnacja z w szel
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kich zwiqzk6w, Z przyj~cia na siebie odpowiedzialnosci, oddalil od
nas 'bardzo roojq c6rk~. Helena sprawila, ze moja cOI1ka odkryla, iZ
prawdziwa w qlnosc polega ·n a poswi~ceniu si~ tak, by zaakcepto
w ac i bye o dpowiedzialnq za swojq matczynq milose. Pozwolila jej
to zrozumiec, wymagajqc despotycznie tego, by m6c zye i zqdajqc,
by jej w tym 'p om6c, nawet jesli abowiqzelk stalego zajmowa'l1ia si~
ID& i stalej o:becnosci przy n~ej byl trudny, bo przooiei m yde, kar 
m'i enie i rozumienie niemo'Wl~cia narzuca rytm zycia zupelnie rue .
"wolny" i odpoczynkowy. A jednak ba bezposrednia radose z prze
b'ierania jej, rszese razy na dzien! Malutka istota, posiusiana, brudna,
krzyczqca z gla du, jakq jest to pachilqce Ii. delikatne dzieeiqtko za
n urzone w dobrobycie, daje spokojnq pewnose, ze wszystko robi sj~
dla j ego dobro i to jest wystarczajacq rekompensatq za kazde po
swi~e eni e . To moze t ez dae upojenie, czy tez zludzenie, ze si~ jest
w s z y s t k im dla dziecL Ale zycie pOZniej pozwoli zrozumiee, ze
w szystko t o jest tylko ograniczonym wyobrazeniem jakiegos innego
"W s z y s t k i ego"...
.
Najwam iejsze, ze moja corka obrala wlaseiwq drog~. Teraz do n iej
i do jej m ~za nalezec bf;dzie, by przejsc po tej ,drodze, p rzezwycif;
z ajqc wszystkie trudnosci, dojrzewajq'C jednoezesnie z kazdq nOWq
sytuaejq.
Ja n atomiast przyjf;lam z radosciq rolf; 'babeL Pozwala m i ona
odnaleze wiele str aconyeh przezyc, ale uswiadamia mi takze, ze wla
seiwie, m imo m oichezter dziestu siedmiu lat, definitywnie wkro
czylam w tried e tap w ieku: oto jedna z mokh c6rek jui mnie nie
pot rzebuje jako matki, jest matkq zaangazowanq i odpowiedzialn q.
Jest n areszeie samowystarczalna i dojrzala do dokonywania w yboru.
Ale m imo t ego t eraz jej zwiqzek llczu ciowy z nami, wlaSnie dlatego,
ze zmieniony milosciq, stal si~ ezuly i ozywiony. Daje mi to pew
nose, ze dzif;ki Helenie dokonalam pozy tywnego zwrotu w moim
zyciu m a tki - a w lasciwie t eraz juz babeL
Mlodzieneze s przeeiwy rookh dzieci nauezyly mnie wielu rzeczy.
Zawsze staralam si~ im w poie umilowanie p raw dy, szczerosci i wol
nosci, bo .vyda je m i s i~ to ll1 iezb~dne, by m 6e stae s i~ osob q do jrzalq.
Ale w imi~ tyeh w a rtosci, w t raikcie wolnego i trudnego 'Proce'Su ich
do jrzewania , ezasem zmuszona gwaltownie, mumalam weryfikow ac
m oje pewnikL Przyzwyczailam si~ do odr oiniania tego, co z,b~dne,
od t eg'o, co· niezb ~dne , i trzymalam si~ zawsze tego drugiego. Na
'Uczylam si~ t akze, iz m ilase do dzieci polega na stalych rozmow ach
z 'n imi, na tyro, by starac s i~ rozumiec, r ozumiee i jeszcze raz ro
zum iee. Ale polega tez n a powiedzeniu "nie", n ie ust~powaniu szan
taZowi u czucia, jesli mialoby to pomniejszye uczciwose zwiqzku , ja
iki nas lqczy , i wa rtosci, n a k torych ten zwiqzek s1~ opiera.
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Na 'koniec tego wszystkiego, n ieco wyczerpana, odkrylam, CO zna
czy bye "niepotrzebnyro slugq" Ewangelii, zdolnym jedynie jeszcze
raz do schronienia si~ "w den Jego skrzydel". Pokorna czekam, az
On pozwoli mi uslyszee Sw6j GIos, jedyny, kt6ry potrafi naprawd~
rozSwietlie serca.
I wtedy przybyla Helena.

.,.1 "

NAWR6cENIE
Czego si~ nauczylam od mokh dzieci ? Na pewno bardzo wiele,
ale nie chc~ tu pisae 0 tyro, co jest oczywiste, tzn. 0 tyro jak dzi~i
swej nieporadnej bezwzgl~dnosci male dziecko - nieSwiadomy ty
ran - przeksztalca zycie mlodych rodzic6w ~ ieniajqc postaw~ bio
rqCq n a dajqcq, jak uczy kochae bezinteresownie lub prawie bezin
t eresownie, jak uczy odpowiedzialnosci za innych n am pow ierzo
nych itp . Nie bE:d~ ani charakieryzowac r oillych typow milosci r o
dzicielskiej - tej gorszej: dla siebie i tej lepszej: od siebie - ani
nie b ~d~ opisywac, jak to bylo w t ej sprawie ze mnq. Chc~ tu tylko
opowiedziee 0 tyro, ze ·dzi~ moim dzieciom odzyskalam wiele war
tosci utraconych w okresie buntowniczej i pelnej sceptycyzmu m lo
dosci. Po prostu chc~ powiedziec, ze przez nie wr6cilam do Boga,
od ktorego oddalilam si~ bardzo. .
.
Posylalam swoje'dzieci na lekcje religii, wlasciwie bardziej pod pre
sjq rodziny i otoczenia niz z przekonania, chociaz z m~zem uwaza
lismy rown iez, ze na pewno n auka ta rna wielkie znaczenie wycho
wawcze, ze nie mom a pozostawic dzieci poza za s i ~giem oddzialywa
. nia, czy choeby tylko 2lnajomosci . k ultury i filozofii, z ktorq raczej
nie zet knq s i~ gdzie indziej . No, a jesli uda im si~"' zachowa e wi a r~
na przyszlose - to ich sz·cz~scie, nam si~ to nie udalo. Starajqc si~
bye w t ym postanowieniu konsekwen tna, p iln{)walam dose sumien
Die uczestnictwa dzieci w lekcjach ,i praktykach religijnych, ch{)c
t~ drug q spraw~ zostaw ilam raczej mojej m amie, ktor q t ylko wy
jqtkowo wyr~alam ito tylko do czasu, k iedy moje dzieci usamo
dzielnily s i~ pod tyro wzgl~dem i same mogly chodzie do 'kosciola.
Niemniej i te sporadyczne bytnosci w Ikosciele obudzily mojq t~skno
~ i zal za tyro okresem , dawno u trac{)nyro, 'kiedy ja sarna tbylam
dziec.kiem, zresztq dose po'hoillyro. Odzylo wiele w spom n ien i do
znan, byl t o jednak tylko zal za t yro, co kiedys pi~kne i w arne, ale
co m'in~lo i'l1igdy n ie wr6ci. I zresztq nie ta t~sknota i zal staly si~
powo dem mego powr{)tu, a wlasciwie pon ownego przyjscia, bo prze
ciez powr6t n ie m ogl nastqpic w t ych samych k ategoriach; tyle si~
zmienilo, tyle zostalo zbu,rzone. Odbylo siE: to zupeWe inaczej 
po prost u pojawienie siE: masy klo.pot6w, obaw i trudnosci d<ltyczq
cych m<lich dzieci dab mi odczue wlasnq bezsilnose i n ijakose, czu
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lam, ze jesli nie znajd~ jakiegos oparcia, to chyba oszalej~ - to co
mi ofiarowywal w tych sprawach swiat, zupelnie mi nie wystarczalo.
Moma by to wprawdzie zwulgaryzowac - jak trwoga, to do Bo
ga! - na pawno cos w tym jest, ale rue tylko to. Byl to, zapewne,
swego rodzaju akt rozpaczy, ale stal si~ z czasem jedynym irodlem
pokoju.- Nie stalo si~ to zresztq nagle, dojrzewalo powoli - po
trochu, po trochu odbudowywalam to, i nadal odbudowuj~, co sip,
kiedys rozsypalo, tylko teraz staram si~ to robic na trwalszym fun
damencie i wedle swych, marnych n'iestety, mozliwosci. Nadszedl
jednak moment kiedy ujrzalam wszystko w innych proporcj ach,
wiele rzeczy dotychczas wainych utracilo swoje znaczenie, a inne
je zyskaly, jeszcze nie jest dobrze, jeszcze bardzo daleko od sukcesu,
k tory moze i nigdy nie b~dzie pelny, ale: "nie szukalbys mnie, gdy
bys juz nie znalazl, wi~c si~ nie trwoz".
Corka powiedziala mi niedawno: - Zebys ty wiedziala, jak ja
si~ kiedys modlilam 0 twoje nawrocenie. _No i widzisz, modlitwa
twoja zostala wysluchana. - Tak, tylko teraz nie jest to juz dla
mnie takie istotne. - Nie szkodzi, gdybys wtedy wiedziala, ze t o,
o co si~ modlisz, spetni si~, bylabys szcz~sliwa, n awet wiedzqc, ze
kiedys przestanie ci na tym zalezec.
Totez i ja teraz modlqc si~ z kolei 0 to, zeby one nie oddalaly sip,
bar dziej od Boga, zeby k iedys wrocily calkiem blisko, ufam 
mam pewnosc, ze tak si~ stanie (bye moze stanie si~ to dzi~i moim
wnukom) i jest mi zupelnie obojp,tne, czy sarna 0 tym b~~ wie
dziec, czy tez nastqpi to w czasie, kiedy nie b~d~ mogla juz niczego
pojqC ni zauwazye, lub gdy juz wcale mnie tu nie Ibp'dzie. To nie
istotne - istotne jest to, ze wiem, ze tak b~dzie.
"Bea ta"

BOG DO MOW EGO FORMATU

Zatproponowany przez Il Sabato rtema't jest prawdziwq prowoka
cjq. Nawet gdyby sip, nie musialo nic napisac, czulibysmy si~ i t ak
zobow iqzani, by sobie odpowiedziec na te pytania. Sq on e bowiem
takie, ze 'przeczytawszy je, w jakis sposob zostalismy w n ie wlq
czenL No wi ~c pow iedzielismy sobie, ze warto n apisac...
Byc moze wlaSnie to jest pierwszq rzeCZq, kt6rej nauczylismy s i~
od naszych dzieci : zwracania uwagi na wszystko, co posrednio lub
bezposrednio moze ich dotyczyc. Konkretnie rzecz biorqc, nasza
gotowosc bycia wychowywanymi pozostala nadal zywa wlasnle dzip,
ki temu, ze one Sll iywe.
Moina by pow iedziec, ze 'k azde wydarzenie, k azdy pomysl, przyj
m ujemy - bardziej lub mniej swiadomie - jakos "przefiltrowany"
przez nasze dzieci. Jesli zdecydowalismy si ~ , by odpowiedziec na
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ankiet~ , to dlatego, iz czujemy, jak bardzo jest zywa w nas ich
obecnosc.
Piszemy bez retoryki czy ogolnych stwierdzen typu: "nauczylismy
si~ od naszych dzieci calej m asy rzeczy"; chcemy po prostu polq-czyc
w calosc rome fragmenty analizy naszego "bycia wychowywanym"
przez rue... Zaznaczamy, ze dzieci Sq jeszcze male. Daniela rna siedem
lat, Klara trzy i pol roku, a my jestesmy malzenstwem od dziesi~ciu
lat. Chciel:i'b ysmy dodac przyslow~ "szcz~sliwie", ale opuscilismy
go ; po prostu moze lepiejbyloby uiyc przyslOwka "realnie". W tym
sensie, ze wsp6lne zycie oznacza dla :nas wyb6r codzienny, realny,
konkretny, na dobre i zle czasy, kiedy jestesmy pogodni i z nerwami
w str~pach , zm~cze:ni i radosni, igrajqcy z zyciem ' czy nabierani
czasem przez nie... I to znaczy zawrzec malzenstwo "realne".
Gdybysmy chcieli zagl~biac si~ w szczeg6ly, to odkrylibysmy na
t ychmiast puste miejsca w naszym wychowaniu przez dziecL Tak,
to wydaje si~ dziwne, ale jestesmy przekonani, ze wychowanie to
po prostu p r a c a, Niektore rzeczy 's prawdzilismy i nauczylismy
si~ ich i za chwil~ 0 nich powiemy - ale i tak wiele zostaje
jeszcze do dodania.
Rzeczq, ktoranas zawsze uderzala, jest fan t a z j a. My, do rosli ,
przyzwyczaj eni do logicznego rozumowania, odkrylismy dzi~ki dzie
ciom, ze fantazjowanie to ich spos6b myslenia. I tak pozwalamy
sobie sledzic wsp6lnie ich 'basniowe w~drowki lub czynic zadosc
ich przedziwnym prosbom. Oto dwa epizody.
Jechalismy samochodem. Daniela miala mniej wi~cej cztery latk a .
Nagle zaczyna krzyczec zdziwiona: "Mamusiu, tatusiu, patrzcie na
slonce !"- Na co ja chlodno: "Tak, widzialam". A ona: "Patrz, roz
tapia s i~" . Rzeczywiscie, wydawalo si~ , zezza tych oswietlonych
pro~i eniami zachoduchmur wylewa si~ slonce. Od tej pory, ile
kroc spoglqdamy na slonce, wydaje si~ nam, ze widzimy zawie szonq
nad nim ikartk€) z napisem "roztapia si~" ... To sarno dzieje si€) z kaz
dym zjawis'kiem przyrody, kt6re czai ,si€) wzmocnione i przemienio
ne sil q fantazji n aszych dzieci.
A oto inny epizod, niedawny. Pelnia lata, pelnia nocy. W ciemno
sci Klara wola glosno: "Tatusiu, -c hodz tu szybko!". WyskakujE) z loz
ka gotowy, by p rzyniesc szklan'kE) wody 'c zy czego~ innego . Podcho
dz€) do jej 16zeczka. Siada na wp61 spiqca i pyta mnie znienacka:
"Sluchaj tatusiu, jak to robiq slimaki, zeby u siqsc?" Od tego czasu
slimaki staly si€) nowym stopniem do od'krywania tajemniczosci
przyrody, ,c zyms w rodzaju stalej nauki kontemplacyjnej pokory.
Gdy nie rna miejsca na odpowiEidz, t o moze rna to jakiesgl€)bokie
i nieuchwytne znaczenie.
Bardzo blisko od tych przeiyc znajduje siE) miejscetego, co re
ligijne. Nasze dzieci sprawily, ze odkrylismy Boga "formatu do

975

ANKIETA ZNAKU

mowego". Od kiedy one iSq, rozmawia si~ 0 Nim i z Nim swobodnie.
Nawet tu wprowadzily nutk~ zabawy: "Czy to prawda, ze jak s i~
idzle do Raju, to mozna si~ bawic z Jezusem?" Albo: "Kiedy p6jd~
do Raju, to powiem Jezusowi, zeby mi opowiedzial swojq histori~" .
Albo: "J a chc~ isc na tychmiast do Raju". Smierc, kt6ra dla nich rrie
istnieje, a dla nas jest az za bardzo dramatycznq, staje si~ bile-tern
wst~pu do sali zabaw, biletem pozwalajqcym wziqc udz~a! w wielkiej
za'baw ie.
S twierdzenie, ze od wlasnych dzieci uczymy. si~ c i e r pI i w 0 s c i,
n aleiy do bana16w. Uczymy si~ jej wla.snie dlatego, ze czasami spo
strzegamy, ze jq stracilismy. I dziwnym zbiegiem okolicm osci, kie
dy jq tracimy, tracimy tym samym dzieci.
I tak zrozumielismy, ze ich powolne dorastanie, ich stopniowe od
krywanie swiata dokonuje si~ tylko w6wczas, jeSli jest wzmocnio
n e naSZq cierpliwosciq. Gdy tracimy cierpliwosc Z powodu nerw6w.
alba z innego powodu, zauwazamy, ze dzieci zamykajq si~ w sobie
i stajq si~ smume. I tu jeszcze jedn a lJ1auka : n auczylismy si~ prosie
o wybaczenie nie wymyslajqc historyjek t ypu : "tatus jest zm ~czo
n y", albo ' "mamusia jest zaj~ta" . Przeprasza si ~ i odzyskuje tym
dziecko. I niespodziewanie powra ca u.smiech. Nauczylismy si~ , ze
biorqc pod uwag~ szybkosc, z jakq dzieciom m ijajq k aprysy, lJ1a nie
si~ nie przydaje obrazanie si~ czy tworzenie ci~zkiej atmosfery w do
mu. Zorientowalismy s i~ , ze tyle razy nasz br ak czasu, czy to, ze
jesteSmY zaj~ci lub zdenerwowani, to tylko n asze kaprysy, a tym
samym nasze "nieposluszenstwo" wo'bec ich zaproszenia do towa
rzyszenia im w dorastaniu.
Nauczylism y si~ tez znosie p rzykr osci. Nie morna \bye samemu
zadowolonym, jesli ktos obok n alS cierpi. Wsr6d przyj ad6! i przy
j aci61ek n aszych dzieci istnieje cierpien ie. Zaakceptowalismy (nie
m6wimy : n auczylismy si~) to, wlqczajqc ich tez do p r z y j a z n i.
Co by jeszcze powiedziec? Chyba juz nic szczeg6lnego. Tak wi ~c
reasumujqc, w ydaje nam si~, ze zyj qC z naszymi dzieemi nauczy
lismy s i~ od nich f a n t a j i, z w r a can i a u wa g i, c i e r p 1 i
w 0 sc i, d 0 mo w e j re I i g i j 11 0 s ci i p r z y j a Z IJ1 i, 'P 0 1 e
gaj qc ej n a drobnych sprawach.
By zakonczyc zdaniem troch~ zuzytym, ale pr awdziwym, powiedz
m y, ze nauczylismy 'si~, iz jest zaw sze cos do nauczenia, bo gdyby
n.te bylo klas6wek, stopni, to moma by zapomniec, a n am... nie wy
pada oblewac egzamin6w.

z

"Magia"

TO NIE SA FRAZ~SY ...
Przyznaj~ si~,

tu! ankiety.
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Pojawilo- s1~ uczucie zawstydzenia, ze oto talk dlugo~ n ie zdawa
lem sobie sprawy z tego, iz mo:hna, ito nawet bardzo wiele, nauczyc
si~ od wlasnych dzieci. Oczywiscie, wiedzialem 0 tym, ze wszel:kie
kontak ty mi~dzyludzkie Sq obuGtronne, wzajemne, niemniej jednak
nie uswiadamialem sobie wlasciwie nigdy, ze moze tu wchodzic w gr ~
cos tak powamego, iz moma to okreslic nawet mianem wychow y
wania rodzicow p rzez dziecL
Zrozumialem to dopiero tak niedawno, bo okQlo dw6ch lat te
mu :- dzi~ki mojej corce. Do tego czasu m yslalem ' 0 sobie z pelnq,
apro'ba tq, ze i jako ojciec i jako mqz s pefnialem w lasciwie i bez za
TZu tu swoje obowiqzki w rodzinie. Nie dalem, w 's woim mniemaniu,
n ikomu zlego przykladu, nie mialem sobie Illic do zarzucenia w tym
zakresie. Zwlaszcza jesli chodzi 0 stosunek do Boga, do r eligiL Za
wsze bylem wierzqcym i praktykujqcym katolikiem, dajqc temu wy
raz r owniez w zyciu spolecznym. I oto nagle, ok olo dw6ch lat t emu,
to za.skakuj qce 03wia:dczooie c6rki. Miala wtedy lat osiem n ascie.
W rozmowie, przy herb acie, oswiadczyla, mi wr~cz, ze gdyby n ie
wplyw kaznodziei, ks. A. nie Ib ylaby wierzqcq i praktyk ujqcq kato
liczk q, poniewaz "o d taty moglaby Illauczyc si~ tylko nienawisci
i O'bludy".
.
Od razu odnioslem wrazenie, ze jeSit to wypowiedz tendencyjna,
przesadzona, podyktowana jak ims chwilowym impuisem uczucio
wym, ale byl~ zdziwiony, nawet bardzo. Skqd t ak a dezaprob ata?
Gdy zapytalem 0 wyjasnienie, uslyszalem pdpo\viedz : "Tata m ysli,
ze ja nic nie w fem , a ja wszystko dobrze slyszalam, jak zostala przez
ta t~ potraktowana ta Niemka, kt6ra przyjechala do nas w odwiedzi
ny". Po chw ili dodala : "A czy tata w ie 0 tym, ze ona wychodzqc
pow iedziala do babci, ze Illa tym fotelu , na k t6rym tata t eraz tak
wygodnie sobie wysiaduje, jej ojciec zostal zastrzelony za to , ze
nie ~h cial Przystllpic do Wehrwolfu, do tych zb6jc6w. Nie byl wi~ c
t aki ostatnL"
Istotnie n ie wiedzialem, ze c6rka byla swiadkiem tego zdarzenia.
Sqdzilem, ze opr6cz mnie i tesciowej nikogo nie bylo wtedy w do
mu. Pa mi~ tam , ze zona pracowala w tym czasie w godzinach p o
pol!1dniowych w bibliotece, syn studiowal jeszcze w Poznaniu . Oka
zalo si~ jednak, ze c6rka juz wrocila ze szkoly z zaj~c pozalekcyj
nych. A moze znala t~ histo ri~ tylko z relacj i tesciowej ? Mniej sza
o to. Temu spotkaniu z Niemkq nie przypisywalem nigdy w i~kszego
znaczenia, przeszedlem nad nim do porzqdku dziennego, Illigdy nie
mialem z jego powodu zadnych wyrzut6w, uwazalem, ie m ialem
prawo tak si~ zachow ac, tak postq,pic. Dopiero teraz przyszla reflek
sja, krytyczne spojrzenie - dzi~ki corce. Zadumalem si~, niespo
dziewanie dia samego siebie nad tyro incydentem, kt6rym byly nie
spodziewane odwiedziny Niemki, bylej Iokatorki mego obecnego

977

A NKIETA ZN AKU

mieszkania. Nigdy jej przedtem nie widzialem. Zostala wysiedlona
zanim ja przybylem na te ziemie piastowskie, po wielkach przywro
cone Macierzy. Przyjechalem tutaj prawie ze bezposrednio z obozu
hitlerowskiego. Bytern wywieziony 7. Warszawy, z Powstania. Przy
pomnienie Niemki obudzilo od razu i wczesniejsze wspomnienia,
przyszly iIla mysl 'koszmary okupacji, kt6ra byla jednym ciqgiem
dramatycznych napi~c, ale te ostatnie powstancze przeZycia to jui:
jedna wielka groza. Ale g6ruje nad tym wszystkim to wspomnienie
spod muru cmentarza na Woli, gdzie nas uszeregowano, a hitlerowcy
szykowali "rozpylacze" i z bezczelnym usmiechem zag1ctdali nam
w oczy. Nie rozstrzelali nas jednak, chodzilo widocmie tylko 0 na
str aszenie i u ciech~ z naszej trwogi. Po chwili padla kQmenda:
"Weiter gehen" i... jaka ulga. Nie wszyscy wytrzymali, niekt6rzy
zemdleli, ale ocucilismy ich pr~dko i podtrzymywani przez nas szli
-dalej, do pociqgu ...
Pomyslalem, ze moze przywoluj~ te koszmary, aby siebie uspra
wiedliwic, ale pomyslalem ' r6wniez, ze cOtka te-go nie przezywala,
urodzila s i ~ kilkanascie la t -.po wojnie. Jest 0 tyIe szcz~sliwsza ode
mnie. Ale czy mnie to tlumaczy? Chyba nie. Uswiadamialem sobie
coraz wyrainiej, ze c6tka rna racj~, przynajmniej w znacznym stop
niu. Staralem sip' przypomniec sobie wszystko doklad nie, jak to
-s i ~ zdarzylo, chcialem wyobrazic sobie r6wniezprzezyte w6w czas
uczucia. Bylo to okolQ czterech lat temu. Nie ,b ylem zachwycony t q
w izytq od samego poczq;tku. R6wniez dlatego, ze zapomnialem juz
troch~ j~zyka niemieckiego. W czasie okupacji pelnilem nawet z po
wodzeniem przez pewien czas funkcj~ tlumacza. Ale bylo to tak
dawno. Ja'kos jednak dalem sobie Ta'd~, chociaz na pewno niemczyzna
moja daleka byla od stylistycznej poprawnosei. Troch~ pomogla mi
t esciowa, 'kt6ra - wychowana w pruskiej szkole - zupel'nie dobrze
rozm6wic si~ mogla 'w j~zyku Goethego.
Dobrze przypominam sobie mojego goscia. Byla mniej wi ~ cej
-w moim wieku. Wlasciwie nie nie mOZna bylo zarzucic jej zacho
waniu si ~ , chociaz wydala mi s i~ nieco dunma, wyniosla. S q d z~
jednak, ze bylo to skutkiem doswiadczen czasow okupacji, kiedy
wszyscy spotkani Niemcy patrzyli n a nas z gory, wyniosle, z lekce
wazeniem, niekiedy nawet z pogardq. Ona przeprosila mnie nawet,
ze zabiera mi czas, -ale chciala odwiedzic stare kqty, w ktorych prze
mieszkala wiele lat, a przede wszystkimchciala usiqsc w fotelu,
kt6ry byl ulubionym miejscem wypoczynku jej ojca. To mowiqc
usia dla w tym fotelu przy moim biurku. Na jej twarzy odbilo si~
radosne wzruszenie, ale po ,c hwili posmutniala. Ja zas pomyslalem
z uczuciem satysfak cji, ze jej ojciec juz nigdy nie b~dzie wypoczywal
w tym fotelu. Nie wiedzialem w6wczas, ze juz nie zyj e, bo gdybym
wiedzial, to 'bym chyba tak nie pom yslal.
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Rozejrzala si~ i powiedZiala, ze byla zmuszona do opuszczenia swe
go rodzinnego domu. To mnie tro ch~ dburzylo. M6j dom nazwala
swo im domem. W dalszym ciqgu m 6wila z pogodnym usmiechem, ze
ru e w iedziala, chociaz mqz jej naleZal do partii , kim naprawd~ byl
Hitler i d o czego zdqzal, ze zUipelni e nie wiedziala. Gdy doszedl do
wla dzy, to n aw et budzil w n iej sympati~, bo s i~ u pominal 0 "nasze
krzywdy ". Mieli Niemcy n a przyklad bardzo utrudnionq komuni
kacj~ z Prusami Wschodnimi. Ale tych okrucieiistw wojennych, sol
che Grausamkeiten, to ani ona, an i Niem cy n ie pochwalajq. M6wila
to spokojnie, naturalnie, b eznam i~tnie, a w e m nie wszystko wrzalo.
Z za ci~TI i~ tymi z~b ami , z tlumiona, pasj a" z pozornym jeszcze spo
ko jem m 6wilem do niej, ze s i~ zastanaw iam, czy w og6le Niemcy
sa, ludimi, czy tez w szyscy bez wyja,tk u potworami, takimi, jakim
byl Hitler. Ungeheur! Wybuchn a,lem jak nigdy w zyciu. S tracilem
panowanie nad soba, i w rzasna,lem: "Precz z mojego domu!Weg!
F ort ! K rzyczalem w trzeeh j~zykaeh : n iemieckim, polskim, rosyj
skim. Byla zaskoczona , oszolom iona. COS b q;kn~la 0 przebaczeniu.
Vergebung, Verzeihung, ale gdy ja ()kazywalem nadal wscieklosc,
z opuszczona, glowa, skiero~la si~ w str on ~ drzwi. Krzyezalem za
nia" ze przebaczam t ylko tym , k t6rzy mnie pros ~a, 0 przebaczenie.
Nierney powinni na kl~ezka ch blagac Polak 6w 0 przebaczen ie. Ta cy
jak ona pow inni do mego mieszkania wehodzic na kl~ezk aeh . Nie
wiele btakowalo w tedy, abym ja, spoliezkowal. Wyszla pospiesznie
do przedpokoju, rzec mozna - ueiekla. Przez drzwi uslysz1!lem , ze
plakala, ze c('~ m6wila do t esciowej. Widoeznie wtedy powiedziala
jej 0 tragieznej smierci swego o jca.
Ja, r6wniez i wtedy, gdy ochlonqlem z gniewu, nie odezulem zad
nej skruchy, raezej satysfqkej~, po dobna, ehyba do tej, jaka, odezuw a
w6dz po wygranej bitwie. Dopiero tyle czasu p6Zn iej odczulem
goryez, i al i sk ru ch~ i bylem zdolny prosic jq 0 przebaezenie. Nie
wiem jednak, gdziE:-mieszka, gdzies nad Lab q . Gdyby mnie odwie
dzila t eraz, dowi6dlbym, ze si~ zmienilem, ze w pewnym przynaj
mniej stopn iu odrodzilem si~, pozbylem si ~ nienawisei. A zawdzie
czarn to m ojej c6ree. Dzieki niej zrozumialem teraz. ze dlugi ezas
nie bylem wlasciwie ehrzescijaninem, bo nie bylo w e mnie m ilos ei.
Gdzie nie rna przebaezenia, tam nie bylo i nie rna milo sci. A obo
wClzk iem chrzescijanina jest przeciez milowac r6wniez n ieprzyja-,
ci6l swoieh .
Ale czyz ta Niernka, kt6ra, tak brutalnie potraktowalem , w y r;ma
lem jak zlego psa ze swego domu , chlubiqc sie w du ehu , ze jestem
dobrym pat riota" czy ta Niemka, jesli jeszcze zyje, jest moim W l"O
giem? Marn na d z iej ~, wierze w to, ze t ak nie -jest, ze wybaczyli
bysmy sobie wszystko wzajemnie.
Zreszta, przebaczenie, pojednanie, zgoda miedzy bylymi niep rzy
4 -
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jaci6lmi, to jedyne drogi jakie jeszcze pozostaly ludzkosci. llUle
prowadzq ku wojnie, smieI'ci, zniszczeniu, a moze i zagladzie. To
nie Sq chyba frazesy. PotwieI1dzil to Jan Pawel II w jednym ze swo"
!i.ch przem6wien, gdy powiedzial, ze nienawise rodzi smiere, 'a tylko
milose daje Zycie.
Na koniec jeszcze slowo na swoj ll obl'on~. Nalez~ do pokolenia
bardzo obarczonego wspomnieniami i reliktami tragkznej przeszlosci,
slldzie jednak nalezy, ze mlodziez, wchodza.ca teraz w Zycie spolecz
ne i polityczne, w znacznym stopniu wolna jest od tych obcillzen
i dlatego moze i powinna bye nie tylko nadziejll na przyszlosc, ale
r6wnieZ pomocq i pI'zylda:dem dla starszego pokolen'ia.
"C6r'ko"

CI t\GLE SIE; UCZE; OD NOWA

M6wi si~, ze dzieci Sll najwi~kszll radosciq i Illadziejq rodzicow.
Przyslowie zas : male dzieci, mala s tarosc, duze dzieci, duza sta
rose. Henryk Sienkiewicz w Bez d ogmatu pisal: "Wy chcecie
(kobiety), zebysmy dla was istnieli, nie wy dla nas. Nast~pnie ko
~hade lepiej dzieci niz m~za" ... Cytaty-powiedzenia 0 'd zieciach moz
. na by mnoZyc. Te pozytywne, i t e odwrotne...
Ozenilem si~. Przyszlo na swiat dwoje upragnionych. Pierwor od
ny syn. Tak, jak chcieli~my. Potem corka, kt6ra... Ale po kolei.
Po dziesi~ciu latarc h malzenstwa... "rnieplanowane" trzecie dziecko.
Syn. Teraz juz ' w trzeciej klasie... Rosly, zacz~ly si~ uczyc. lch wy
- chowywaniem - troskami L rardosciami z nim zwi!lZarnym - ubie
raniem, leczeniem, etc., zajmowala si~ matka. Pracowala i wycho
wywala dzieci. Miala dla nich zawsze czas . Gdy podrosly, ukon
czyia stadia. Zeby W'i~cej zaro'b ic. Dla 'dzieci. Coraz cz~sciej zacz~la
tez mowic, zebym i ja si~ zajlli wychowaniem dzieci, szczegelnie
najstarszego. Ja: 'po co, skoro r ob'i to 'z nacznie lepiej ode mille ...
Nie, to nie znaczy, zebym stal na uboczu, n ie pomagal, nie troszczyl
si~ 0 nie. Nie. Ale tak s i~ przyj~lo i stalo rzeczll normalnq, ze prym
w domu w iedzie matka. Wszystko ' na jej --przyslowiowej - glo
wie... 1 czego, jak czego, ale. pracy i t rosk Bog jejni$ dy nie poskqpil.
Ale byia niezwykle zaradna, energiczna i p racowita. 1 .gdyby mnie
zapytano przed rokiem, ,czego UCZq mnie moje dzieci, nie bar:dzo bym
w iedzial co odpowiedziee na t ak postawione pytanie. UwazaIbym
nawet, ze zostalo sformulowan e falszyWie, bl~dnie , bo to przeciez
my, rodzice, uczymy d zieci, a n ie odwrotnie. Odklld to mlodsi, a wi~c
glupsi, i w d oda'tku dzieci, majll uczyc rodzic6w ? Czego w dodatku ? ..
Niestety... Juz ze sporadycM ych rozm6w ze studentami na t emat:
rodzice a dzieci, zaczql si~ wyIaniac inny obraz. Wkrotce tez zaczqlem
soble zad awac 'p ytanie: wla sciwie, to k to kogo wychow uje w czasach
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dzisiejszych? Rodzice dzieci... 'c zy tez moze odw mUnie? I drugie
pytanie: -ezy wsp6lczesni rodzice nie S1\ <czasem p otrzebni dzieciom
przede wszystkim jako zr6cllo materialnego utrzymania? A skoro
tak, to 'c zyja w tym jest wilna? Bo nie ulega w1\tpliwosci, ze dla
dzieci wsp6lczesnych S1\ niezawodn1\ instytucj1\ zabezpieczajqc1\ ... Czy
tak zawsze bylo? W kazdym razie, kiedy por6wnuj~ moje dziecin
stwo i mlodose, stosunek do rodzic6w, wyrnagania ich wobec nas,
dzieci, spos6b wychowywania etc. z tym Is amym w odniesieniu do
mokh dzieci, to jest ich stosunkti do mnie, to.:. wnioski 'i rezultaty
(jak dotychczas) zdecydowanie przemawiaj1\ na korzyse moich ro
dzic6w, a wi~ starszego pokolenia. I znciwu kolejna refleksja: ezy
tylko z powodu lepszego poziomu materialnego, to jest znacznie
lepszego dobrobytu, w jakim s1\ wychowywane dzieci wsp6lczesne? ...
. Nagla i niespodziewana smiere wny (operacja, jak oswiadczono
jej siostrze udala si~ klasycznie, tylko ze... wol~ nie kon,czye ...) uswia
domila mi, ze mam dzieci, za kt6re t eraz ja ponosz~ odpowiedzial
n ose ... Nie mog~ myslee 0 swym iyciu talk czy ma,czej , nie mog ~
im pokazae, ze po prostu za~amalem si~ i nie obchodzi mnie to , co
si~ wdk6l dzieje. Eo przeciez zycie toczy si~ dalej, rna swoje prawa,
a ja jestem im przeciez potrzebny. (Chociaz sporadycznie, gdy w idz~
ich post~powal1!ie - starszak6w, jalk je nazywam - wzajemne od
noszenie si~ do sieqie, brak szacun!ku, j~zyk, podniesiony <ton... to
n asuwa mi si~ refleksja, czy istotnie jestem im potrzebny? Oczywi
scie, nie mam w tym w ypadku na uwadze zabezpieczenia material
nego.)
W kr6tkim stosunkowo czaS'ie od smierci zony (w maju m illie
pierwsza rocznica) uswiadomilem sobie, jak wielu TZecZY nauczylem
si~ od dzieci, nauczylE~m si~ i ci1\gle ucz~ dla naszego wsp6lnego
dobra, teramiejszego oraz przyszlego... Musz~ jedna:k sprostowae :
nie, nie nauczylem si~ jeszcze, ale ci1\gle si~ ucz~, od nowa. p rzede
wszystkim prowadzenia ta'k zwanej wsp6lnej polityki, powiadamia
nia ich 0 planach, zamiarach, postanowieniach, nawet osobistych .
Nie ehc~ po prostu stawiae dzieci przed faktami dokonanymi. Le
piej juz je uprzedzac, bo to, co jeszcze nie nast1\pito, moze nie na
stqpie... Aczkolwiek przekonalem si~ juz niejednokrotnie, ze dzieci
jeszcze (!lie dorosly do wielu spraw, patrz1\ na wiele sY'tuacji Zycio
wych bar dzo n aiwnie i ze nie moma bye zbyt ,s zczerym, ot war tym ...
Chc~ im jednak oszcz~dzic jednego : jak najmniej wprowadzae dzie
ci i dzielic si~ z nimi klopotami finansowymi. Stale zarzucalem 20
nie, ze nie potrafi dobrze gospodarzyc, zaoszcz~dzic, ze kupuje duzo
rzeczy niepotrzebnych... Ilez z tego powodu lez wylala... Teraz za
PY'tuj ~ s'1Jale (kogo jeooa'k 'Pytac?): jak ona to r obila, ze zawsze
wiqzala ten p r zysIowiowy koniec ~ 'kml cem , ze jej wystarczalo pie
ni~dzy do pierwszeg o... Gdy'bym m6gl, przeprosUbym jq gorqco ...
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Ale juz za P02lllO. Jak latwo ublizyc... Dlatego tez staram si~ jak
n ajmniej wprowa dzac dzieci w klopoty finansowe.
Dzieoi ueZq mnie cierplliwosci i panowania nad sobq co chyba
bylo i jest nadal w brew mojej naturze. Ostatnio zas coraz cz~sciej ,
szezeg6lnie najstarszy syn, doprowadza mnie do tej przyslowiowej...
i polyk ania tych gorzkieh lez, czego nie wstydz~ si~ napisac. Po
wra ca tez ciqgle pytanie : dla czego? Dlaczego ona, a n ie ja ? I to py
tanie daje mi j edn oezesnie kolejnq n a uk~ : byloby znaeznie lepiej
pozostac z dzieemi jej , anizeli mnie, m ~zczyZni e ... Kobieta w t akich
wypadkaeh znaczenie lepiej sobie radzi. Nie jest, wydaje mi si~ ,
tak rozbita, osamotrrion a...
.
Czego jeszeze UCZq mn ie maje dzieci? Najmlodszy, ze jestem mu
w prost ni e:zJb ~dny Boze, jak byl rozpieszczany i koehan y przez
m atk ~ ! I ze m u jej Die za S'tqpi~, a musz~! Widz~, ze jemu naj
bardziej potrzebne jest jeszcze kobieee seree, kobiet a, kt6ra zastq
pilaby m u matk ~ , obdarzyla po pro stu m iloseiq. Czy to jest mozli
we? Wi erz ~, ze tak ... C6rka. zas u ezy mn ie, ze n ajbar dziej musz~ si~
liezyc z jej zdaniem. Skonczyla 16 lat. Spadly na niq tak Heme
i tru dne obowiqzki. Podejmuje je t ak , jak m aze. Ale co za duzo...
Zal mi jej. Am bit na, samodzielna, n iezwykle rozsqdnie m yslqea (tak
m6wiq przyjaciele i znajomi), jest mojq najwi~kszq pocieehq i na
dziejq. Dzi~kuj ~ Bogu za niq, tak sarno zresztq' jak i za syn6w. Bo
wlasnie dzieci okreslily , po n ieszez~ s ciu jakie mnie spotk alo, m6j
eel i sens zycia : dolozyc wszelkieh staran, aby je wyehowac na u ez
ciwyeh ' ludzi ; ogran iczyc sw oje amb icj e (jakie si~ m ialo) do m ini
mum, n iejako ofiarowac im swoje iycie, bez pytania czy w arto,
bez liczenia n a korzysci osobiste (ze si~ o dwdzi~ezq), bez m6wienia
ze to si~ robi, ze si~ zyje dla n ieh, chociaz wiem, i e k azdy,
a wi~e i on e, m u szq zye na wlasny koszt. Ale (i to jest chyba dla
mnie n ajwBmiejsza nauka, w yplywajqea z pytania: "czego nauezy
lismy si ~ o d n aszyeh dzieci ?") coraz wyrainiej widz~ i ezuj~, jak
bardzo jestem bezradny, jak n a dal si~ za~amuj~ i nie potrafi~ si ~
pogodzie z faktem smierci rony, bo zawsze, p rawie k azdego dnia,
powraea pytanie, mysl: gdyby on a iyla, wszystko byloby inaezej,
to... i tak w k6lko Macieju... A przeciez pogo dzic si~ musz~, juz
si~ god z~. Dlatego teZ, piszqc 0 swo jej bezradnosci, polqczonej 'Z nie
eh ~ciq do zycia, coraz cz~seiej doeho dz~ do wniosku 0 ezym
pisz~ szezerze i otwarcie - ze musz~ zaufac Bogu, J ego Milosierdziu,
Opatrzn osci i. Do broei ; slowom J ego Syna: "p 6j dzcie do mnie wszy
sey, k torzy praeujecie i oboie.zeni jesteseie, a Ja was pociesz~" ,
" ...beze mnie nie u czynic nie mozecie" . Chociaz trudno jest mi w t o
uwierzyc, to j ed n a k . Wi e r z ~. Tego u eZq mn ie m oje dzieci,
wbrew wszelk im p rzeeiwnosciom zycia, w brew w szelkim klopotom,
z jakimi si ~, n ie t ylko z ieh powodu , musz~ borykae, bo t o jest
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przeciez moim obow ia,zkiem jako ich oj'ca . W t ym m iejscu p rzypo
minaja, mi s i ~ slowa Antoniego Golubiewa:
Czymze Sa, me cier pienia wobec b6lu swiata,
wobec tych, kt6re rodza" co umier aja"
w obec sal s-zpitalnych, wobec o t\'lar tych mogi!,
wo bec Slepc6w w y cia,gajqcych bezradne dlonie ku swia tu,
wo bec beznogich kadlubow, wobec rakowatych i pokrytych
tra,dem,
wobec p uchna,cych z glo du, wobec m arzn a,cy ch i palonych
wobec zabijanych n a wojnie, wobec k atow anych w w i ~zi enia ch
wobec matek nad trupami dzieci i dzieci nad t rupami matek
wobec prom o wolaj a,cych pomocy, w obec zabla,kanych
w ciemnosciach
wobec tona,cych w czasie burzy, wobec kon aja,cych z pr agnienia
w obec Zywcem p rzysypanych ziemia,~ wobec dusza,cych si~ bez
powietrza
wobec t ych w szystkich ludzi, co smierci w zywaja, w bolesciach ...
Pokl:adajqc w Nim na dziej~ i ufn ose wierz~, ze t e wszystkie nauki
(a w ym ienilem jedynie n a jwamiej sze), wynikaja,ce z fak tu posiada
nia dzieci, pozwola, m i wytrwac, uw ierzyc, ze jeszcze m oze i dla
mn ie zaswieci slonce szcz~scia, ze Bog nie pozwoli m i zgina,c i za
gl~bic si~ w rozpaczy. Juz m am tego jakze oczywiste dowo dy ! Bo
istotnie, n ik t nie jest ta, samotna, wys pa,... Zas dzit;k i dzieciom, wierzt;
nadal w eel i w sens zycia, w Opatrznosc Boza,. Wie rz ~ t ez, ze jestem
im potrzebny n ie t ylko w ich ut rzymaniu m a terialn ym , ale i du
chowym...
.
"tan islaw

ym pa tyk"

MOZNA I TAK...

Pytanie ank iety chcialbym rozszerzyc dodaj a,c "i wnuk 6w". Mam
juz w prawdzie t ak ze czterech prawnuk6w, ale si~ od nich dota,d ni
czego nowego n ie n auczylern, bo baw ia, si~ ze rona, wedlug recep tu
ry wypr6bowanej jeszcze p rzeze m n ie w zabawach z ich rodzicami
i ich dziadkam i.
Obserwuja,c wychowan ie moich szesciu wnukow i dwoch wnu czek
przez moje dzieci, widz~ duza, r6 zn i c~ w stosunkach m it;dzy rodzi
cami a dziecmi. J uz n iemiecki spos6b o dzywania s i~ do ro dzie6w per
"ty" razi nas staryeh , bo byliSmy wychowani w panuja,eych w 6w czas
zwyezajach, ze zwraeano sit; pow szeehnie do' ro dzic6w i dziadk6w
w trzeciej osobie. Bylo tez w zwyezaj u calowanie w r t;k~ nie tylko
matki i babki, leez t akze ojca i dziadka . Juz moje dzieci od tego
zwyczaju zwolnilem, a wnuk6w nie potrzebowalem zwalniac, bo zad
nemu taka staroswieeczyzna ![lie przyszlaby do glowy. Zw r aeanie si~
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per "ty" poprawiam tak, jaik kazdy bll:l'd j~zy'kowy. Moje wnuki
mowia. Wiszystkie per "ty" do swych rodzicow.
Nauczylem si~ ad Ni:ch, ze i tak moma.
My Is tarzy, ale i nasze dzieci, wychowani bylismy w dyscyplinie,
ktora charakterysty,czna byla wydawaniem polecen i egzekwowa
niem ich wyikonania. Dzisiaj rodzice boja. si~ polecenia czegokolwiek
dziec'ku, 'hoj q si~ pO prost u Itego dziecka i wywolania awantury, gdy
dzieDko oswiadczy, ze tego lIlie wykona. Wola. niczego nie polecac,
lecz pytac z gory, czy moze nie zechcialyby tego czy tamtego wy
konac. Tu nie ,c hodzi 0 problemy waZne i znaCZqce tdla przyszlosci
dziecka, jak np. wybor i ustalenie programow zaj~c pozaszkolnych,
a wi~c dodatkowych lekcji j~zykow lub muzyki, alba wybor dyscy
plin y sportu, bo tego rodzaju problemy nasi rodzice z nami roZ\va
zali i omawiali, a umieli nam podsutlqc takie roZ\viqzanie, ze mySmy
je ch~tnie akceptowali bez o'dczuwania przykrego przymusu. Naro
miast w drobnych sprawach obowiqzywal porzqdek, ktorego jeszcze
mysmy wobec naszych dzieci przesitrzegali. Nie bylo w zwyczaju
pytanie ,d zieci - oczywiscie kaiJdego z osobna: "co chcialbys zjesc
n a sniadanie llib na kol a cj~?" , lecz -stawiano n a stol to, co bylo do
zjedzenia. Inaczej si~ nie dato w duiJej r odzinie. Moje dzieci i wi~
szosc wnukow mialo i ma dobre apetyty, a wi~c nie t'r ze'b a bylo 8to
sow ac zach~t do zjedzenia: "jeszcze lyzeczk ~ za mamusi ~, za tatusia,
za pieska" Hp., natomia:st trafialy si~ potrawy niech~tnie ja:dane.
Obowia.zywalo zjedzenie malutk iej porcji, chyba , ze ktos mial wy
rainy wstr~t :n:p. do fIakow lub do wqtroby, to mogl dostac Z\volnie
n ie, a le nte dastawal hicze go "zamialSt". Dzisiaj, chociaz wa,r unki
temu nie sprzyjaj q, Id zieci dyktujq co ~ He chcq zj esc.
Nauczylem si~, ze moma i tak
JezeIi chodzi 0 sZkolenie, to mog~ przytoczyc przyklad: jeden
z morch wnukow mial pewne trudnosci z n auka. ktot:egos przedmio
i ll. Zaproponowalem jego matce, ze ja ch~tnie po swi~c~ codziennie
go dz ink~, aby go podciqgnqc do poziomu kolegow. Odpowiedz
br zmiala : "Niech si~ go ojciec zapyta, czy on zechce, ja nie mam nie
p rzeciw temu" . Nie skorzy stalem 'z udzielonego mi upowamienia.
Z moich 'c zterech syn6w dwoch zgin~lo w alczqc w Powstaniu War
szawskim. Poiostalych dwoch, jak r owniez wszysbkie trzy c6rki
t WOr2q 'Pi~c dobranych i szcz~sliwych malze nstw, do k t6ryeh dola.
czyly dalsze Itrzy malzenstwa moich wnuk6w, r6wniez kochajqce si~
i szcz~sliwe ze swoich pociech. Stosune'k do reIigii, w jakiej moje
dzieci i wnuki byly i Sq wychowywane, jest dzisiaj bardzo roiny:
u jednych bardzo aktywny i zaangawwan y, u drugich ipOprawny, ale
Sq niestety i tacy, kt6rzy od religii odeszli.
Nauczylem si~, ze wychowanie dziecka w wierze dziala silnie tyl
ko do pierwszej Komunii sw. P6miej pozostaje moze pewien pod
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k Iad, na ktorym zycie wIa-sne, a ta1cie wplywy zewn~trzne budujl:\
swO'iste kons-trukcje myslowe cz~sto odbiegajqce zna-c:mie od otrzy
manych w dziecmstwie pouczen.
Radzilem si~ spowiednika, ktory mipowiedZial: "Staraj si~ w spo
sob przemyslany i delikatny sl:\czyc twoim potom'kom zasady, ale
pami~taj, ze wiele \')i~ 'z mienilo w s tosunkach rO'dzinnych O'd czasu
twO'jej mlO'dosci. PrO's Pana BO'ga, aby ratowal tych, ktorzy obrali
niewlasciwe uj~ie swych przekO'nan."
"Pradziadek"

DZIECI SA SAMOTNE

J estem ksi~dzem Zyjqcym w celiba'Cie, ale nie czuj~ si~ samotny.
Mam, niemlO'dy juz ksiq:dz, przyjazn wielu dzieci i rodzin, co uwa
zam sobie jakO' wielki dar BoZy. Dzielq si~ :z;e mnq swymi sprawami,
przeiyctaroi i tTudnosci'a md, a ja 1d :zJi~ temu mqdr.zej~ .i. rosn ~ we
wn ~trZiIl ie. Tak to odbieram. Swoje doswiadczenia i propozycje pr~e
k azalem przed paroma laty Synodowi Archidiecezji Krakowskiej.
Tego co wyrazilem w tym pismie nauczyly mnie dzieci i rodzi
ny, z k t6rymi mam, i mialem k ontakt na plac6wkach, gdzie pra
cowalem. Nauczyla nmie obserwacja dzieci i ciqgle Is tawianie sobie
samemu pytania "dlaczegO'?". Dlaczego to dziecko jest ,t akie, a tam
to' wlasnie inne, dlaczego tak a nie inacrej reaguje, post~puje. Dla
czegO' w jednej rO'dzinie mimO' ro:i.nych niedO'mO'g6w jednak dzieci
'"dobrze si~ .chowajq" - jak itO' si~ m6wi - a w innej w lbardzo dO'
brych wa runkach wyst~pujq powa:i.ne problemy wychO'wawcze? Dla
czego bywajq inne w domu i w relacjach rO'dzicow, a zmieniajq s i~
do niepozna-nia, gdy znajdq si~ poza ,d omem, na wycieczce, czy n a
wczasach?
'
Dlaczego · powszechnie dzieci tal<. bardzo pragIlq indywi:dualn:ej
rozmowy, kontaktu, mimo ie nie zdolajq rozprawiac uczenie na
,t ematy kultury czy polityki - dlaczego tak cz~sto spotykam si~
z poczuciem samO'tnO'sci u dzieci? Dlaczego ? Przeciez !Ilp. sto lat
temu rodzice tez bywali zapracowani, raczej w gospodarce na roli,
podobnie ojcowie bywali nieobecni w domu: powstania, emigracja
polityczna, a resztowania ... Tyle bylo zawsze n a n aszej ziemi sier<lt...
Dlaczego wi~c dzis ten problem samotnosci ,dzieci tak daje znac
0' sobie?
Czyzby dzisiaj dzieci byly mniej !IlastawiO'ne na samO'dzielnO'sc?
Moze gra tu rO'I~ malodzietnO'sc rO'dzin i 'mO'da na narzekanie na klO'
poty z dzieemi? A mO'ze przyczynq jest atmosfera niestabilnosci ro
dzin przejawiajq:ca 'si~ falq rO'zwod6w? MO'ze tez rome czynniki dzia
lajqce destrll'kcyjnie n a iycie rO'dzinne: jak praca matek poza dO'
mem i przeciqzenie ich praCq na dwa fronty: zawod<lWY i domowy;
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trudnosci gospodarcze, telewizj a tak paralizujqca kontakty mi~ dzy
ludzmi ?... Moze intensywny doping rozwoju intelektualnego dzieci,
moze nadmiar trudnych problem6w, jakie stawia przed dziecmi szko
la, rozmov.ry doroslych, televvizja ... ?
Zapewne wszystk ie te czynniki dzialajq po trochu, sumujq si~ .
Stwier dzam, ze dzieci bardzo pragnq in dywidualnego kontaktu, roz
mowy, usmiechu.... przyjaznego usmiechu, nie wysmiewania.
C6Z dodam - .c hyba obrazek z zycia: grupa kilkunastolatk6w,
• k t6rym opowiadam 0 przezy ciach rodzic6w'Oczekujqcych dzieck a 
m6wi~ jak si~ cieszq, jak cieszy si ~ ojciec, jaki szczeg6lny szacun ek
odczuwa dla zony. Ale w tym momencie widz ~ kilka par oczu bardzo
zamyslonych 1. sm utnych, powarnie smutnych. Szybko oTientuj ~ si~,
ze Sq to oczy dzieci, k t6ryeh oj cowie poszli w swiat, n ie eieszyli si~
d ziecmi. A ja nie ehc ~ budzie zalu n awet do ojc6w, kt6rzy zlekcewa
:iyli swojq rodzin~. Usiluj ~ zlagodzie w razenie, napomykam 0 r6z
nych dziwnych spr awach w zyciu lu dzkim, ze n ie zaw sze wszyst ko
ukla da s i~ w spos6b prawidlowy, B6g jeden wie dlaczego, co si~
m oze dziae w lu dzkim sereu. Ale mamy Ojea, k t6ry zawsze kocha,
zawsze pozost aj ~ w ierny i cieszy si~ kazdym czlowiekiem.. . i na
gradza tych, k t6rym ludzie sprawili zaw6d.
" Ks iqdz"

NIES1EDEM, LECZ SIEDEMDZIESIAT I SIEDEM

Na pytanie, ezego n auczylam si ~ w swej nauczycielsk iej pracy od
m lo dziezy, mo g ~ o dpowiedziee w dw6ch zdaniach:
1. Wychow ujqc i UCZqC morna robie wszystko: gniewae si~ , karae,
bye niespr aw iedliwym, w bij ac szpilki. pod p aznokcie, nie wolno
NUDZIC.
2. Wychowujqc i UCZqe morna popeln iae najrozmaitsze bl~dy, moz
na krzyczee, karae, wbijac szpilki pod pazndkcie, nie wO'lno nigdy
ZREZYGNOWAC.
C i es z~ si~ z tej ankiety, bo ehociaz nie wiem, jakie b~d q losy
mojej wypowiedzi, milo m i opowiedziee 0 tym, co uwazam za warne
w nauczycielskim zyciu.
Z a cz~lam pra e~ w szkole sredn iej w p i~cdziesiqtych latach. Tra
mam do szkoly, do kt6rej przychodzili uczniowie u suni~ci z innych,
"lepszych" szk61, drugoroezni, w agarowicze, t acy r6zni z powykr~
canymi zyciorysami. Bardzo mi to odpow iadalo. Sam a bylam mloda,
ale juz z mocno skomplikowanym zyciorysem i wolalam takq prac~
z "trudnymi", n iz siko l~-samo graj, -in k t6rej zdolni, am bitni ucznio
wie decyduj q 0 poziomie i r enomie szkoly. W pierwszym okresie mej
pracy woina zaczepiala mnie n a korytarzu: " dlaczego nie zmienilas
pantofli" . Te brak i w e w lasnyeh latach i w yglqdzie n adrabialam
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szczeg6Inq powagq i moralizowaniem. Wydawalo mi si~, ze te w szy
stkie zasadnlcze rozmowy, pDuczan ia i zbawienne przyklady sply
w ajq na uczni6w niby balsam uzdrawiajqcy. Nawet nie bardzo czu
lam si~ speszona, jak w sam srodek m ej zbawiennej mowy, w padah
uwaga o d kogos z klasy: "a pani ma dzis ladny sweterek".
Dzien szk oIny zaczynal si/i 0 14-tej straszIiwym apelem z pou cze
niami pani dyrektorki, jak nalezy sp/idzie czas w szkole pracowicie
i zdyscyplinowanie. Nast~pnie byla jakas "pras6wka", modna w tych
czasach, Iub inne zaj~cia 0 charakterze w ychowawczym, przygo to
wane przez aktyw, cz ~sto pDd moim k ierownictwem. Byly tam wia
domosci 0 k siqzkach, teatrze i inne, moraIne i pouczajqce. Biorqc
u dzial w apeIu, patrzylam na ten dlugi dw u szereg uczniow L uczen
nic, z dziwnym uczuciem, ze mimo wszystkich naszych "odg6rnych"
staran oni s i ~ okropnie nudz q .
Przed swi~ tami Bozego Na ro dzenia szkola otrzymala z jakichs
resztek budzetowych do tacj ~ na odziei dia najbiedniejszych u czniow.
Naj mlodsze w ychowawczynie" w tym i ja , otrzymalysmy zalecenie
dokonania zakupu wsp olnie z mlodziezq. Mialy to bye rzeczy prak
tyczne, cieple i tak ie, ktore si~ przede w szystkim przydaj q, a n ie '
zdobiq. Do n as nalezalo pDklerowanie w lasciwym dobor em o dziezy,
a na st ~pnie zebranie dowodow kupna i oddanie ich odpDwiednim ko
m orkom administracyjnym. W przec1dzien wigilii z kilku osobowq
grupq wybralam si~ po zakupy. Eloto Iezalo na ulicy grub q war
stWq, siqpil deszcz, w sklepach byl tiok, a my tak chodzilismy o d
sklepu do sklepu. przy k azdym stoisku z 9buwiem odbywala s i~
m ala scena - ja palcem wsk azu jfJ na cieple p olbuty, w gustovmym
szaro-burym kolorze, a one chwyta jq jakies czarne Iakierki n a pol
metrowym obcasie i t ak w k 6lko . P o k ilk u godzinach, zmarznifJta.
w przemo czonych wlasnych szaro-burych polbutach zalamalam sifJ.
W domu czekalo mnostwo przedswiqtecznej roboty, mama, corka.
Dalam u czennicom pieniqdze (wbrew odgornym poleceniom) i na
kazalam: "macie przyniesc do szkoly dowody kupna". P rzyniosly.
To wydarzenie stalo sifJ piervvszym waznym wylomem w moj ej
moraliza torskiej metodzie wychowawczej. Dobrze sobie zapamifJta
lam, ze jesli si~ chce k ogos uszcZE;:sliwic, to nie m USZq bye wzory
wedlug naszego gustu...
W kro tk im czasie po opisywanym wydarzeniu, zdarzylo sifJ na- /
st~pn e , przelomowe. Jedna z kolezanek n ie prZ'j'szla do p r acy. Mia
lam prowadzie Iekcj e w dwoch polqczonych klasach. Dwie k lasy po
czterdziesci osob kazda. Juz nawet jak byla jedna to prow adzeniu
Iekcji towarzyszyly rome "dodatkowe" zaj/icia. Dziewczynki za cze
p ialy chlopcow, chlopcy obejmowali dziewczynki. Czlm.viek oos
.z "katedry" m 6wi fundamentaInego, a tu pisk: "prosz/i pani on
mnie szczypie" - faktycznie szczypie.
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Dwie klasy, siedzq po dwoje na jednym krzesle, cala sala wypel
niona jest atmosferq z pornograficznego pisma. Na to wszystko gas..
nie swia!j;~o. W calej dzielnicy zgaslo swiatlo. I wtedy, zamia's t uczyc,
zacz~lam opowiadac bajk~, ll1ajzwyiklej w swiecie opowiadalam baj,..
ik~. Taikq jak mojej c6reczce na dobranoc. (Nie wyr~CZ'al nas wtedy
telewizor.) W iklasie zapanowala ci:sza. Bajka byla dluga i wzrusza
jqca, taka, w ktorej twarda prawda iyda ll1adaje si~ do przekazy
wania nawet najmlodszym. Kiedy skonczylam zagI"2Jll1ialy oklas'ki.
Bylo jeszcze ciemno. tg dy zadzwoniono na :lmniec lekcji. W pokoju
nauczydelskim dyrektorlka spyta'la lfOD:ie: "Co pani z nimi zrobila,
ze mimo ciemnosci bylo tak dcho", o,dpowiedzialam: "Opowiadalam
bajik~" - wszyscy obecni iWY'buchn~1i smiechem.
Od tego czasu moja praca nabrala zupelnie innego 'c harakteru.
Co so'bot~ moja klasa przyjmowala gosCi, dziewczynki orgall1izowaly
cia's tka i herbat~, zapraszaly, pozal si~ Hoze jakkh, :znajomych i uko
chanych. Stalam we driwiach z wy;branym przez siebie "znajomym"
o najszerszych barach i odlpow'iednim wzroscie i pr·o silam wchodzq
cych : "J esli przyni6s1 p an cos w kieszeni to prosz~ tu w stawic do
(konca zabawy, pocz~s'tunek przygolowano na miejscu". Zostawiali.
Po zabawie goscie i gospodarze sprzqtali sal~ . S:&coda, ze nigdy nie
nauczylam si~ tak la~dnie sprzqtac, jak oni to robili.
W pok oju nauczycielskim znalazlam zrozumienie. Dyreldorka po
dluzszej rO'ZlUowie u:znala ,t akze moje racje wychowawcze. Naj go
fzej bylo z wizytatorkq. W czasie rady pedagog1cznej z podsumowa
niem w izytacji orzekla: "klasa pani X jest zanadto rozbawio~a", ze
zl()sci w stalam z krzesla, "ezy pani wizytator nie ro'Zumie, i e nuda
jest wrogiem wychow ania", otoczenie ucichlo, zanosilo si~ na 
. rzadkq w owym czasie - awanltur~. Pani wizytatork a nie byla jed
na~k agresywna, pr600wala zalagodzic: "tak, ale t e zabawy odrywajq
ich a d nauki". Gdyby to bylo teraz, kiedy juz mam 'O'kazj ~ obserwo
w an ia ca lych pokolen wychowywanych bez zalbaw i z za bawami, po
wiedzialabym: "smutne jest bye doroslym, ktory nie bawil si~
w dziecirlstwie, jeszcze smutniejsze jest bye wychowywanym przez
kogos, kto nie wie, 'Co to jest pr awdziwa zabawa, a najsmu'tniejsze,
jesli ktos n ie wiedzqc, co to zabawa, szuka odpr~zenia w w6dce".
Wl edy jeszcze nie umialam nalezyde uzasadnie swych racji.
Nie chodzi jednak w ylqcznie 0 zabaw~ jako przeciwstawienie nu
dy. Nudy, tego nadmiaru pustych slow, nudy, tego monotonnego
czyjegos mowienia 0 tym samym, lub 0 't ym, w co nikt juz nie wie
rzy, nudy w iejqcej od nieprzekouania 0 slusznosci tego,oo si~ m6wi
il1a lekcji, nudy ludzi, ktorzy m6wiq, ;00 taki jest ich 'Zaw6d, ale
chcieliby zara'b iac zupelnie ina'czej, od takiej nudy TOSnq skrzywione
pokolenia. Taka .NUDA w wychowaniu gorsza jest od <bida (nie
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popieram i bicia), gorsza od krzyk6w, ;od popehlianych z gora,cego
serca bl~d6w wychowaw~ch.
Zlota mlodziez, ·c zy bananowa mlodziez, n'ie dlatego Tosrue inaczej
niz powinna, ze jest bogata, ale dlatego, ze jest ZNUDZONA. A talcie
dlatego, ze jak przychodzi na swiat, to zaj~ci swymi bardzo wamymi
sprawami rodzice, szy'bko si~ n u dza, swym malym wlasnym tworem.
Od powietrza, glodu, ognia i wojny i od NUDY w rodzinie, w S2Jko
Ie, w srodkach masowego przekazu i na dyskotekach uchowaj nas
Panie!
'
Wychowuja,c i uezqc moma popelniac lIlajrozm:aitsze 'bl~dy, moma
krzyczec ... nie wolno nigdy ZREZYGNOWAC z ·c zlowieka. To byla
druga nauka, ktorq wycia,gn~lam z pracy W szkole, takiej, do ktorej
przychodzila mlodziez, taka troch~, no powiedzmy: nie mysla,ca
o nauce w pierwszej kolejnosci spraw swego Zycia. Na pytanie Pio
tra, ile razy trzeba grzesznikowi prz·e baczac, Chrystus odpowiada :
nie siedem, a siedemdziesia,t i siedem. Cos mi si~ wydaje, ze my do
rosli d dbrze r.mamy te slowa J ezusa w ,gto.sunku do saJIllych sieh'ie.
Dzieciom zwykle si~ mowi: powiedzialem ci juz RAZ, a po tyro
dbaly 0 wychowanie dziecka tatus wycia,ga pasek. (Jakie to obrzy
dliwe - duZy mE;)zczyzna i male dzieeko, a pot em dziwic si~, ze duze
narody... eeh co tu pisac.)
'
,
WagE;) cytowanych sl6w Chrystusa nauczyla mnie oceniac' jedna
z trudniejszych uczennic naszego "gorszego" lieeum. Byla to dziew 
czyna z inteligenckiego, zamomego, nawet jak na owe czasy bardzo
zamoznego domu. Zanim przyszla do nas , usuniE;)to ja, kolejn o (mimo
w plywow ojca) z dwoch czy trzech szk61. Ojdee zglosil si~ do dy
reMorki i zobowia,zal siE;), ze jesli ja, i tym r azem usunq ze szkoly,
nie powie n ic. Dziewczyna trafila do "mojej" k lasy. Sliczna, mila,
serdeczna. Gdy siE;) z niq rozmawialo, pelna dow cipu i skruehy zapo
wiadala w najgrzeczniejszy spos6b, ze juz nigdy nie zdarzy si~ jej
n ic niewlasciwego, ze doskonale wie, jak zle posta,pila, ale jest tak
przekonana, ze siE;) to wiE;)eej nie powt6rzy, ze w og6le uwaza za
zbE;)dne zbyt dlugie tlumaezenje niewlasCiwosci swego postE;)powania .
Po czym nast~pnego dnia szla na wagary, albo nie wracala na noe do'
domu, a juz jezeli przypadklem przyszla do szkoly, to po drodze
w szatni w yciqgnE;)la komus z kieszeni portmonetkE;), lub przywla
szezyla sobie eudzy, nowy szalik. Gdzies ginE;)la na eale noce. Z kims
czy sama. Fo tem p elna u Smieehu i skruehy zjawiala siE;) znow, zdzi
wiona, ze siE;) t ak niewspolmiernie duzq wagE;) przywiqzuje do jej
w obnych wykroczen. Iloraz inteligencji miala wysoki. Po jakiej s
w iE;)kszej sprawie, ojeiec jej lojalnie przyszedl do szkoly i zgodnie
z umowa, chcial dziewczynE;) zabrac. Wtedy ja jako wychowawezyni
zaprotestowalam . Wydawalo mi siE;), ze w tej grze, w ktorej z jed
n ej strony jest cala szkola, ojciec, dom - a z drugiej jedna nie
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znosna dziewczyna, zwyci~stwo n i e m 0 z e nalezec do niej. Z mo
jej strony to nie byla uswiadomiQna pasja pedagoga-wychowawcy,
to byl hazard. Musialam tyle razy stawiac i przegrywac, zeby naresz
cie w koncu raz wygrac. Trzy lata trwaly te zmagania. Obudzil si~
we mnie polieyjny dueh. Kazde wagary, kazda drobna kradziez by!a
n a tychmiast odkryv,rana. Nie wiem, ezy to bylo wychowawcze, ezy
n ie, ale dziewczyna zostala w jakis spos6b osacwna. Ojciec jej P'l
m agal n am , reagowal na kazde wezv,ranie, niczego nie ukrywal, nie
lago dzil, nie klamal. Teraz, kiedy 0 tyro mysl~ , \vi dz~ , ze popelnio
nych wstalo mnostwo bl~dow wychowawczych, a juz psychologowie
na moje dzialanie lapaliby si~ za glow~ (tylko w tedy psychologovrie
nie byli jeszcze t ak rozplenieni). Wydaje mi si~ , ze sytuacj ~ urato
walo jedno wspolne z ojcem dziew czyny przekonanie : nie mozemy
zrezygnowac.
Dziewczyna zdala egzamin m agister ski, po ilus tam la'tach, a ja
dostalam za to najpam i~tniejsze w zyciu kwiaty, powinn am je byla
zaniesc do k osciola i zloZyc u stop oltarza w po dzi~ce za to, iz raz
udalo m i si~ nie t ylko uwierzyc ale i zrealiww ac s{owa Chrystu3a:
nie siedem, ale siedem dziesiqt i siedem.
"Ana sta zja"

UCZA MNIE CHOROWANIA I UMIERANIA
Wybralam zycie samotne i nie m am wlasnych dzieci. Niemniej
u powaZnion a do zabr ania glosu na pow yZszy temat, z racji
dlugoletniej pracy wsr6cl dzieci i to w b ardzo szczegolnym aspekcie.
Chodzi mianow icie 0 dzieci ci~zko chore i umieraja,ce. Cho dzi 0 tych
w szystkich J ack 6w, Wojtkow, Bartk ow, 0 te Marysie, Hanie, Jadzie
i t yle, tyle innych im ion dzieci ze szpitali pediatrycznych i onkolo
gicznych , z k t6ryroi zwia,zane jest nasze co dzienne zycie zawodowe.
nasza posluga i nasze myslenie.
Pisza,c "nasze" mam na uw adze tych rookh wsp6ltowarzyszy pra
cy, tak dobrze mi znanych, kt6rzy podobnie jak ja, na stale wlq
czyli - i zaak ceptowali do k onca, ze wszystkimi konsekwencj ami 
fakt p rzebywania z chorymi dziecrni w swoj w lasny los. A wi~ c prze
bywanie razem z n imi jeszcze wtedy, gdy si~ · juz skonczylo dyzur
i opuscilo szpital. Nawet w tedy , gdy si~ wyjezdza na urlop a tak:i:e
i w tedy, gdy przychodza, kolejne uro dziny, imieniny, pierwsze Ko
m unie swi~ te czy inne wydarzenia zwia,zane z zyciem i rozwojem
w lasnych dzieci w rodzinie. Nie spos6b bowiem wychodza,c ze szpi
tala nie zabrac tych ch orych ze sob 'l , nie p rzeniesc ich w swoich my
slach, nie polqczyc..;w jakims skojarzeniu i n1e porownac ze swoimi.
Nie sposob w oderwaniu od n ich przeiywac osobistych radosci i sa
t ysfakcji zyciowych.
czuj~ si~
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W codziennym zapracowaniu, w ustawicznym zatroskan iu 0 rze
czy male i duze, ktore si~ pi~trzq przed nami przez caly dzien n a
szej sluzby, niela two jest zdae sobie spraw~ z tego, czego nas UCZq
dzieci porostajqce pod naSZq opiekq. Przez dluzszy lub krotszy ok res
czasu jestesm y z nimi w szpitalu. Sporadycznie, lub w zaplanowa
nych systematycznie powrotach, przychodzq do nas. Czego nas uczy
ich smutne spojrzenie, wydluzone az do drzwi wyjsciowych, poza
k torymi zostali rodzice?
Albo ta rozesmian a juz szeroko buzia, na ktorej przed chwilf\
drgal jeszcze grymas Humionego Ikania ? Czego nas uczy milczf\ce
.wtulenie glowy w poduszk~ z zacisni~tf\ pif\stkf\ przy policzku, lub
wrzaskliwy protest n a nasze niezr~czne _ proby p rZymilan ia si~ ma
lemu przybyszow i?
P ojawienie s i~ kazdego z nich na naszej drodze jest dla n as ja
kims zadan iem. Zdajemy sobie spraw~ z t ego, ze na poczqtku je
stesmy im obcy i oboj~tni. Na j cz~s ciej niechciani. Czasem wydajemy
si~ im gromi i straszni. Niekiedy odpychaj f\ n as z l~kiem lub ws tr~
tern. Dotkni~cia nasze Sq dla nich tw arde i mocne a wyrywanie si~
z naszych r f\k jest p rzewainie bolesne i bezskuteczne. ~a st rzyk musi
bye zrobiony, punk cja wykonana. J estesmy bezlitoSni. A nasze slo
wa? Nie chcq n aszych sl6w, n ie ufajf\ im.
Jak wi~ speln iae nasze zadania wobec n ich? Jak im pokazae, ze
to, co 0 na s w iedzf\, jest t ylko cZf\stkf\ prawdy? J ak ich przekonae,
ze Sq nam blisk ie, drogie, niezastf\pione? Ze bez nich n asza praca
nie mialaby sen su, ze ich histor ie pisan e' n aszymi r~kami 0 wiele
gl~biej w pisujf\ s i~ w nasze ser ea i pozostajq w p ami ~ci niejedno
krotn ie dluzej , niz trwalo ich iycie i n asz z nimi kon tak t.
Nie bylibySmy w st anie wykonywae naszych powinnosci zawodo
wych obcif\zeni poczuciem t rwalego odrzu cenia nas przez chore
dzieci, zrozpaczone ich nowym polozeniem .
Ale to wlasnie one przychodzq nam z pomOCf\ i UCZf\ nas tego, co
. sam e r ownoczesnie odkrywaj f\. Gdy m inie pierwsze oszolomienie,
zdaj f\ si~ m 6wie do n as zach~caj f\ co: ...nie p rzejmu jcie s i ~ , ja tylko
tak sobie n a niby... 0 , w idzicie, juz potra fi~ s i~ usmiechae ... to nie,
ze mama poszla ... przyjdzie ... k ury, k rowy n akarmi i przyjdzie ...
a tak napraw d~ to ja w am zaw sze ufalem... ja wiem, ze wy jeste
scie dobrzy i mf\drzy... ja w iem ze wy mnie tu wyleczycie.
- Nie b6j si~ zbliZyc do mnie, ja b~d ~ k rzyczal, ale to tylko po
to, zeby mn iej bolalo ... ani nie zauwa z~ , kiedy mnie uklu jesz...
- Mozesz ode mnie wymagac duzo wi~cej, n iz ci s i~ wydaj e. Po
tra fi~ bye dzielny. Ty dobrze w iesz, ze za kazdym r azem, ilekroc
mi przyjdzie pozostac .zn6w w szpit alu, b ~d~ liczyl na ciebie n ajbar
dziej. Wszystko jedno 'kim jestes - lekarzem , pi el ~gn ia rkf\, salowf\,
dietetyczk q - b~ d~ liczyl na ciebie. A jesli ponadto jest es moj a.
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m a'tkq czy ojcem ~bo dzieci lekarzy tez ,c horujq) fo tym bardziej 'b~
d~ liczyl na was, ze 'lllnie rue zawiedziecie w waszej do mnie mi
loscL W waszym do mnie zaufarriu. To nk, ze :tni jest cif;Zko... tak
bym chcial 's obie :teraz pobiegac za p'ilk!l... e, 00 tam? Inni wyjez
dzajCl na swi~ta w gory, na narty... ja tez moze pojad~ do domu ?
Jutro lub :p ojutrze ~robi!l mi znaczek w lkarcie gorClcZlkowej - to
znaczy - do domu na swi~ta ... a jesli po wizycie nie b~dzie tego
znaczJm? Tru'dno, jak trzeba to trzeba...
'
Jest w klinke taki zwyczaj, ze na kilka dni p rred ~wi~tami roz
waia si~ mozliwosc wypisania do domu nawet d~zko chorych dzie
ci, 0 ktorych siE: wie, ze znajdujCl si~ na kraw~dzL Niech majq jeszcze
. t~ radoM:. Bywa, ze z tCl radosci!l odchodz!l juz do 'innego Zycia. Zda
rza si~ tez <czasem, ze 's ame rezygnujq z wyjazdu do domu na' swi~ta ,
bo bezpieczniej czujCl .gi~ wsr6d nas w szpitalu.
Kazde swiE:ta Bozego N arodzenia i Wielkanocy SCl poprzedzone
zespolowCl ZadumCl, rozwagCl a nierzadko i dramatycznym napi~
ciem. Istnieje glE:bokie porozumienie z rodzkami w t ej 's prawie. Onl
w iedzq, rpodobnie jak my, ze sytuacja wymaga wielkiej odwagi z k h
strony. PatrZll wi~c na dziecko - a ono? Gotowe! Niestrudzenie
gotowe, nie ma co pytac.
Z 'tymi, co wyjezidzajCl umawiamy si~: przyjedziesz ~raz po swi~
tach. Przyjad~. Jesli si~ zdarzy, 'ze nie p,r zyjedzie po BoZym Naro
dzeniu, to na Wielk anoc mozemy dostac list podobny do tego:
"J:)zi~kujemy za wspolczucie dla na.s w tym niezmiernie bolesnym
pr zezyciu i 'bywajcie zdrowi i Zyczymy Panu owocnej pracy posrOd
tych dzieci drogich kture sobie Pan Bog najbal1dziej upodo'bal co
z woli Jego dokla.dajCl ISwe nie niewinne cierpienia do tej niezmier
nie wysokiejceny odlmpienia swiata i ad Pana takie wymagajqc
w iele wyzeczen i calego poswi~eenia tej <sprawie jako i calego perso
nelu lekarskiego ktUre na peWinO 'b~dq 50wicie przez Niego nagro
dzone
z okazji ze juz Swi~ta blizko zyczymy
Wesolyeh i pogodnych Sw'iqt
Wielkanocnych !"
P rzez 25 lat mojej pracy w pediatrycznej sluzbiezdrowia ipOzna
lam bardzo duro dzieeL Z wieloma utrzYmuj~ nieprzerwany kontakt
przez dlugi czas. Na moieh oezaeh rosnq, rozwijajq si~, doroslejq.
Wojtek mral 5 lat, gdy go pOZil1alam, teraz ma 17. Pawel.byl w II lkla
sie, obecnie studiuje. Przyje:bdzajq, piszq. Opowiadajq {) swoich suk
cesaeh i niepowodzeniaeh. Skarzq si~ na 'Sw6j los, lub tez pelni
zaehwy tu ehlonq wszystko, co dobrego im niesie. Nie Ibrak wsrod
nich t ak ieh , dla ktorych zycie jest sam q ra dosciq. Inni zaznali jui
tyle goryczy, ze nie obee im b yly mysli samobojeze .
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Ale mimo wszys tko, nie 0 tych dzieciach mys1~ z najwi~kszq ser
decznosciq, wlqczajqc si~ w ankiet~ Znaku.
Jest rzecz/:l naturalnq, 'ze nasze dzieci dorastajqc ogl&:dajq si~ cza
sem za nami, jakby sobie nag1e iprzypominaly, ze stanowimy d1a
nich jakies oparcie i jakby chcialy nam byc za to wdzi~czne. Na tej
samej zasadzie chc~ okazae wdzi~cznose tyro mniej licznym dzie
ciom, ale ja1ci:e l,iczqcym si~ w moim zyciu.
Oghidam si~ wi~c za tymi, ;,ktorych sobie Pan Bqg najbardziej
upodobal, co z Jego woH dokladajq swe nic niewinne cierpienia do
tej niezmiernie wysokiej 'c eny odkupienia swiata." Wlasnie 0 n ich
mysl~, przede wszy.stJkim, uswiadamiajqc sobie 'r ownoczesnie, czego
mnie one uczyly. Te dzieci, w ktorych sobie Pan Bog n ajbardziej
upodobal. Ktorym powierzyl zadania przek raczajqce wszelkq mozli
wose pojm owania. I dal im moe, aby ,si~stali Jego synami. On i p rze
szli przez 'z ycie dabrze czyniqc, choe ieh czyn6w nikt nie zdola opi
sac. Mali bohaterowie, swi~ci m~czennicy.
Dwa, pi~e, siedem, dziesi~e, pi~tnascie lat - moze troch~ mniej,
alba i nieco wi~cej.
Niektorzy wmcali do nas kilka i kilkanascie razy. Szpital byl im
drugim domem, a nasza obecnose w nim miala im bye gwa r ancjq,
ze nie zlego ich Ij;u spotkae 'nie moze. Cisi, pokO'rni, ufni i prawie
zawsze do konca odwami. przyjmowali kolejne dOSwiadczenia eh o
roby jako zwyczajny sw6j los. Niektorzy liczyli swoje dni, jak liczq
je, konczqcy sluzb~ wojskowq zolnierze jeszcze kilka dni 
jeszcze... W nieznany dla nas sposob dochodzili do pelnej praw dy
o w bie i przeka,zywali 'j q czasem w slowach pomechy "n ie mar tw si~
tato", "Nie placz mamo"... "byliscie dla mnie dobrzy... kocham was."
Ci~Zkie, dlugie chorowanie jest spraWq bardzo trudnq. Jeszcze
trudniejsze jest umieranie. Jednego 'i drugiego UCZq nas n asze dzie
d , chot nie wiedzq 0 tym.
"Ama"

P isane w Wielkim Tygodniu 1980 r.

BJ\DZCIE ZA W SZE BtOGOSt AWIONE
Czym bylam, kim bylam, kochany synu, zanim si ~ urodzHes? D1a
jednyt h kochanq dziewczynq, dzieckiem dla moich rodzicow i krew
nych, kobietq dla twojego ojca (co wi~c ej, jak to on pow iedzial :
"w pel:ni kobietq", ale nie mial racji, byl tylko zakochany) . A d1a
siebie samej? No coz... chyba uwazalam si~ za istot~ ra czej bez cha
rakteru, kt6ra bez s ~czegolnych zaslug otrzymala wiele od zycia :
uczucia, ktorymi darzono mnie w rodzinie, wychowanie religijn e,
intelektualne, wpajane bardziej przykladem niz slow em; tym, czym
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moi rodzice byli. Wi~kszq cz~sc tych dar6w zaprzepascilam przez
m ojq niesmialosc, nieudolnosc i bunty.
Ale k im bylam dla Tego, kt6ry "wlqczyl rrmie do tajemnicy", ktory
mn ie zna od poczqtku gdy pocz~lam si~ w lonie mojej matki? Ilez
r azy r ozczarowalam Go, ilez razy powiedzialam Mu "nie", ile razy
bylam zdziwiona Jego stanowczymi odmow ami.
A w szczeg6lnosci, jak ja bylam przygotowana do m acierzynstwa?
Oczek iwalam twokh narodzin, synu, przepelniona radosciq, prze
konan a, ze wszystko p6jdzie gladko jak po masle; dlaczego mialoby
cos p 6jsc :ile? A gdyby przypadkiem cos... 0, z pewnosciq nie, co do
tyczyloby twojego ciala. On wie 0 tym, ze j a n i e m 0 g I a by m
t e g o z n i esc! Ode m n i e nie moze tego zqdac ! On wie, jak
bar dzo kocham dzieci, On w ie, ze nie potrafi~ zniesc, gdy cierpi q
dzieci. On zna to echo, jakim b61 dziecka, nawet nieznanego, odbija
si ~ wewnqtrz moj ej duszy. Czy to mozliwe, ze pozwolilby na to,
bym przyglqdala si~ ukrzyzowanemu cialu mojego syna? Bylam
wi~c spokojna, pogodna, niecierpliwa, by poznac twojq n ieuniknio
n q "ladnosc".
A potem si~ u rodziles.
Przez jakis czas n iczego nie wiedzialam i kiedy mysl~ 0 tych g0
dzinach, czuj~ rodzaj zawrot u glowy, poniewaz byly to naj szcz~
sliwsze godziny m oj ego zycia, byles naprawd~ taki sliczny!
Ale potem .zacz~lam rozumiec.
Pierwszq reak cj q bylo bar dziej n iedowierzanie i zdziw ienie niZ
sam b6l. Jak to, dlaczego? a to przede wszystkim pytalam: dla
czego ?
Wok61 mnie caly Hum os6b, kt6re mnie kochaly i k t6rym bylo
niewypowiedzianie zal, Hum wierzqcych , k t6ry r zucil si~ na k olaria,
pukal do bram k lasztorow, celebrowal Ofiarowanie na oltarzach,
wszyscy zgo dni w prosbie: "Panie, albo go uzdr6w, alba zabierz go
. sobie z powrotem!".
Ale tw6j o jciec nie. Zapytal mnie tylko, drZqc z obawy, by nie
powstal m i~dzy nami jakis mUT: "Czy ty tez w olalabys, by umarl ?"
"Nie" .
Skqd m i si~ wzi~la fa sila? Ten, k tory rrmie stworzyl, wiedzial,
ze m i jq dal. Wlasnie dlatego zqdal jej ode mn ie.
Oto pierwsze w ielkie odkrycie, jakiego dokonalam dzi~k i tobie.
m6j synu: nie mozna .p owiedziec Panu Bogu: "tego nie po trafi~
zruesc". Jesli czeg.os zqda, t o z n aczy, z e p ot r a fisz to
z n i esc.
Drugim byl poczqtek gl~bo'kiego zwiqzku, jaki zrodzil si~ m i~dzy
mnq i twoim ojcem. Wlasnie w 'czasie takiej zyciowej pr6by moina
zostac "samotn q duszq", alba tez si~ cofnqc zupelnie i stac dwojgiem
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samotnik6w mieszkajqcych razem. A my wlasnie wtedy i w obliczu
calego swiata odkrylismy si~ wzajemnie.
Patrzylismy jak zza szyby szpitala, kt6ra nas powstrzymywala,
jak walczyles ze smierciq. Przy kazdym oddechu unosiles glow~
(a miales zaledwie kilka dnil), 'by nabrac tlenu, kt6rego ci dostar
czano; glow~, kt6ra stala si~ olbrzymia, kt6ra nie powinna by rozu
miec i kt6ra nie moglaby nawet m6wic. Ci biedni lekarze, jak oni
malo wiedzq, bo nie majq nadziei w Bogu!
Tego ~eZ nas nauczyles, kochany synu.
Min~ly prawie dwa lata. Kiedy mys1~ 0 tym, ile rzeczy przecier
pial-am i przezwy;ci~zylam w ciqgu tych dwoch lat, dziwi~ si~, ze
nowa proba zastala mnie tak nieprzygotowanq.
A jednak tak jest.
Gdy Zl'ozumialam, ze nie bylo wyjscia, zanosilo si~ bowiem na
prawd~ na ko1ejne macierzynstwo, osza1alam prawie ze strachu.
Pok usa usuni~ia ciqzy! Najbardziej dia1belskie doswiadczenie. Zda
jesz sobie"spraw~ , ze jest to okropna zbrodnia, ale w umys1e poja
w iajq si~ racjonalne i humanitarne usprawiedliwienia. Wydaje ci
si~ po prostu, ze to niegodziwe urodzic dziecko po ,to, by cierpialo.
Gdyby nie bylo twojego ojca ... ! Co wiecz6r, z cierpliwosci q kartu
za, potrafil sprawic, ze Die mylilam si~ w odmawianiu "Ojocze nasz".
"B/tdz wola Twoja". Ale jaka jest ta Jego wola? Nasze dobro. Fak
tycznie, tak odpowiada katechizm. Ale jakze wydaje ci si~ nieziem
ska! Jakze chcialabys, zeby On nadawal Swoim projektom wymiary
malych istot, kt6re stworzyl. Malych? CzyZ jesteSmy ,t ylko mali,
czy tez i w tajemniczy spos6b wielcy?
Tyro nowym wezwaniem mojego Pana ro~ocz~la si~ kontemp1a
cja i adoracja. Rozpocz~lo si~ pragnienie dlugkh godzin modUtwy.
Odkrylam na nowo R6Zaniec, wpojony mi w dziecinstwie, pogar
dzany dla snobizmu, gdy bylam dziewczynq, z 1ci6rego wtedy wr~
si~ Smialam. "Modlitwa, ktora Itak jest uloiona, ie przeszkadza my
Slec 0 ,tyro, co si~ mowi (czy myS1isz 0 Tajemnicy czy 0 Zdrowas
Mar io?), a to stale powtarzanie sprawia, ze rodzi si~ przyzwycza
jenie dr~e, zrutynizowane... "
C6z za lekkomyslnosc, UeZ w tyro powierzchawnosci! Jak bardzo
potrzebne mi bylo cierpienie! Dzieci, bqdZcie zawsze blogoslawione!
ileZ l~ku i spokoju w kontemp1owaniu tajemnic, 00 za blogosc, ze
moma wypowiadac ty1e razy slowa aniola, slowa ElZbiety. Odkryc
dwie matki dw6ch t a k i c h syn6w, obydw6ch - m6wiqc po ludz
ku - przeznaczonych na 1ak w ielkie ciel"pienie. Obydwaj wiedzieli
o tyro, znali Pismo, a jednak wybuchali takq radosciq. Zupehlie jak
w Magnificat.
Powolutku zacz~lam pochy1ac glow~ i akceptowac Jego wo1~, ja
kako1wiek by byla. I wtedy - co za przY'Padek - urodzila si~ ta
5 -
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twoja sio'Strzyczka. Taka malutka, kochana, a nawet pi~a sio
strzyczka. I tak pelna i ycia ze swym zarazliwym usmiech~. Kiedy zacz~la chodzic, w kojcu wybuchala okrzykami radosci z po
wodu najmni~jszej nawet odleglosci, jak~ udalo jej si~ przejsc. Ta
tus i ja klaskalismy w dlonie, bo naleialy jej si~ te owacje, ale k!\
tern oka sledziliSmY 'Ciebie, jaka byla twoja Teakcja...
I w6wczas uslyszeliSmy tw6j glosik: "Mamusiu, a gdybym ja tez
spr6bowal?"
Udalo mi si~ zapanow ac nad sob~ i odpowiedziec praWie niedbale,
jak gdyby to bylo zupelnie normalne, po tylu latach masazy, fizyko
terapii, plywania - wszystkie trudy na nic, nie o'bchodzilo ci~ . cho
dzenie, nie dawales nk z siebie, to byla m~ka dla ciebie a nie za
bawa.
- Alez oCZYWiscie, kochanie, ty tez spr6buj!
- A jesli upadn~?
- Popatrz na siostrzyczk~, Smieje si~ do nas, pom agamy jej w stac
i potem za·czyna na nowo.
- Rzeczywiscie, to prawd a !
I wtedy u dalo ci si~ pokonac przestrzen mi~dzy twoim 16zeczkiem
a naszym, troch~ wi~cej n iZ m etr, ale dla ciebie to byla przepasc.
Ale byla. tez siostrzyczka, kt6ra poj~la w lot i bila ci brawo.I tak
zaczqles si~ z ni q bawic, smiac, rosn~c, stawiac czola iyciu i poko
nywac irudnosci.
Kto was p oznaj e po raz pierwszy, nie moze si~ n adziwic w aszej
zdolnosci do u smiechania si~; ja n ie, wiem dobrze, kiedy si~ to za
cz~lo. I pomyslec, ze tak balam si~ tego dziecka! B alamsi~ woli Bo
skiej !... Teraz n auczylam si~, dotkn~lam r~kq. Wszystko, czego 'Chc~,
to wiary w Niego. Gdy podejmujesz si~ wziqc na siebie krzyZ, tw6j
krzyz,' t en , 1k.t6ry wydaje ci si~ najbardziej absur dalny, ten, kt6
ry - czujesz to dQbrze - jest narz~dziem twojej smierci, wtedy
instynkt m6wi ci, zebys go zrzucil, ale kiedy go juz naprawd~ wzi q
les na siebie, odkrywasz, ze jego ·"jarzmo jest slodkie, a brzemi~
lekkie". Odkrywasz, ze to jest dZWignia od wieka 't wojego s arko
fagu. I pomyslee, ze odrzucales j~.
Moglabym na tyro skonczyc, bo kiedy zrozumialo si~ wlasnie to,
rozum ie si~ zycie do konca. Ale Sq jeszcze dwie rzeczy, k t6rych
mnie nauczyles n ajukochanszy synu.
Pierwsza rzecz to wolnosc.
Kiedy si~ cierpi, to czlowiek rna wrazenie, ze jest w n ajciemniej
szym wi~zien iu, du sza targa si~ tu i tam w poszukiwaniu wolnosci.
kt6rq Kusiciel ukazuje w postaci buntu. Jest to pokusa i jako taka
winna byc traktowana.
Kiedy stales si~ "posluszny az po smierc krzyioWq", dochodzisz
do t ego, ze rozumiesz, co to jest wolnosc. To nie jest jedynie . kwe
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stia wyboru mi~dzy dobrem a zlem. To jest ewiczenie wolnosci. Ale
sarna wolnose to cos wi~eej, to "bye". Jak to kiedys napisal twoj oj
ciec: "Bye sobq a nie byc dla siebie".
Czy wiesz, k iedy to zrozumialam?
W czasie jednej z twoich niezliczonych operacji, maly biedaku.
Cierpiale§ w twoim loZku-kalwarii. Bylam przy tdbie nie mogqC
w niczym ci pomoe, nie mogqe s i~ nawet ruszye i odezwac. Byla jui
bardzo poZna noc, a poza tym czulam si~potwornie zm~ezona. A jed
nak cos za'cz~lo kielkowae w tyro nieszcz~sciu. W sposob lIliewiary
go dny i niewyjasniony poezulam si~ wolna, coraz bardziej wolna.
I ty poczules cos dziwnego, pon iewaz p rzyszlo ci do glowy powie
dziee szalone zdanie: "Mamusiu, nie odchodZ; jesli ty odejdzieszt
zniknie cale p i~kno tego swiata."
Ty, ktory zdaniem lekarzy miales nie umiec m6wic i nie rozu
miee! W najciemniejszej noey stalam si~ Pi~osciq.
Przypomnialam sobie zdanie tatusia: "Bye sobq a nie 'b ye dla sie
bie". I poczulam si ~ zupelnie wolna, 'c udownie wolna.
Drug/l i ostatni/l rzeezq (moZna by wspomniec znacznie wi~eej
spraw, nad ktorymi musialam s i~ zastanowic dzi~ i tobie !) by to
cialo. Twoje cialo. To mi~kkie i bardzo delikatne dalo, ta tajemni
cza substancj a, ktora reaguje - lub n ie. Wlasciwie wydaje si~, ze
tyro 'razem zwyci~Zylismy, t eraz b~ dziesz chodzil, zobaczysz.
Niby n ie szczegolnego, a ile2: rzeczy jest P9trzebnych, kazda
w swoim ezasie, k azda sprawnie dzialajqca, by moe chodzic, A jed
nak wi~kszo sc ludzi stawia .jeden krok po drugim .autom atyeznie,
nie zastanawiaj/le si~ n awet nad tym. Wszystko wydaje si~ oezywi
ste, wszystkie d!ugi splacone... Ale t ak nie jest. Istnieje t yle tryb6w,
ktore mUSZ/l wy'konae swoj/l cz~se praey. I iaden nie jest niep<J
trzebny,
'
Po d ehodz~, zeby popatrzee dokladnie na twoje cialo, ehe~ je do
tkn/lc, aby je uzdrowic; gdybym t ak mogla je uzdrowic poealunka
mi, nie byloby miejsea, ktorego nie obsypalabym nimi. Twoje male
stopy, ktore rosn/l tak powoli, ktore t ak latwo si~ kaleez/l...
Panie, ezym jest eialo? Ty wybrales jet by moe cierpiee, by moe
nam pomoe; eialo, w kt6rym gniezdzi si~ Sroierc i w ktorym jest
Zycie.
Czlowiek wykorzystal swoje cialo, pod pretekst em uzywania
go z poZytkiem, by je niszczyc, by moe zadawae eierpienie, by zabi
jae siebie i innyeh.
.
Doszlo do tego, ie matki boj/l si~ ciala dziecka, ktore romie w ieh
lonie. Panie, miej litose dla mnie, dla nas, p 0 n i e w a i n i e w i e
m y, co .C z y n i m y, uwolnij nas od zla. Pomoi n arn odzyskae
dzieci spalon e i wyrzucone do Sroietnikow, nie wrzucaj i nas do
smietnik6w, nawet jesli na to zaslugujemy. Pomoi narn otworzye
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.o grodzenia oboz6w zaglady, mury kom6r tortur, pogrzebac wszyst
kie rodzaje broni, znalezc chleb dla zglodnialych, pogrzebac zrnar
lych z nalei:nym im sza<:unkiem, takZe zmarlych ,,z tamtej strony".
Pom6z wyzdrowiec mojemu synowi, ale tylko w 6w<:zas, jesli on
b~dzie <:hcialchodzic drogami wytyczonymi przez Ciebie, Panie Je
zu. Dzi~uj~, ze dwa razy pocieszyleS mnie poprzez Twego Pierw
szego Zastf;pc~, Twego Wikariusza, kt6ry dwa razy pochylil si~ nad
glowq mojegodziecka, pocalowal jq i poblogoslawil. ZrQzumialam,
ze chciales usmierzyc mojq udT~k~, uspokoic ronie.
Przyjmij me n~&ne cie11pienia za 'b iskup6w i k:si~Zy, !ktorzy nie po
trafiq pochylic czola w Swi~tym posluszenstwie i kt6rzy swoim po
st~powaniem sprawiajq b61 duszy tego CzIQwieka, kt6ry "przyszed!
Z daleka".
Z daleka? nie, z ziemi, kt6ra mnie jest taka bUska, z ziemi, na M6
rej przyjmuje si~ niesienie Krzyia.
Jest tylko jedna rzecz napra'Wd~ uza.sadniona i jest niq MILOSe.
"Mitose"

H AR C E R S TW O
W DW UDZ IESTOL ECI U
MI ~' D Z YWO J E N NYM

Wst~p

W opinii spoleczenstwa Harcerstwo w okresie przed dTUgq w ojnq
swiatowq i w jej okresie bylo w Polsce trwalym skladnikiem iycia
na1'Odowego. Od grywalo ono duio wi~ kszq ro l~ nii podobne organi
zacje w innych krajach. Powstalo w drugim d ziesi~cioleciu tego w ie
ku w okresie walki 0 niepodleglosc Polski rozdartej przez trzech
zaborcow. Do wolnej ojczyzny weszlo z pi~knq kartq z udzialu w t ej
walce. W latach 191 8-1939 rozwin~lo swe szeregi i wzbogacilo SWO.1
program. W czasie drugiej wojny swiatowej dobrze spelnilo sw ojq
sluzb~ w kra ju i poza jego granicami. Nie umilkla jeszcze wojna
na terenie Polski, a Harcerst'lpo przyst~powalo jui do odbudowy
kraju.
W arunk i dzialania Harcerstwa ulegaly duiym zmianom. Staw iane
mu byly nowe zadania. W ostatnich dziesi~ciol eciach przeszlo znacz
ne przeobraienia.
W spoleczenstwie utrzy muje si~ tradycyjn e przek onanie 0 t ym ,
czym bylo Harcerstwo. Dla weryfikacji tego przekonania wa7"to
si~gnq c do zrodlowych informacji i do 6wczesnych wypowiedzi dzia
laczy harcerskich.
W krotkim sz kicu przedstawione sq : daty i dane obrazujqce po
wstanie i rozw6j Harcerstwa do roku 1939 oraz teksty charaktery
zujqce mysl wychowawczq harcerskq.
W y b6r tekst6w 0 Harcerstwie tV dwudziestoleciu mi~dzywojennym
dokonany zostal przez dra Jana Rossmana. On tei opracowal skr6
cone kalendarium oraz drukowane kursywq objaSnienia tekst6w.
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POCZ4 TKI HARCERSTW A -

DO 1918 ROKU

"

Pierwszym formalnym dokulffientem organizacyjnym polskiego
harcerstwa jest "Roikaz dzienny L. 1/11" wydany we LwoWie dnia
22 m aja 1911 roku przez Andrzeja Mal:kowskiego. Poczqtek rozkazu
brzmi nast~p uja,co:
.
"K urs scoutowy przy "Sokole-Macierzy" zapocza,tkowal 20 mar
ca br. prac~ nad wla,czeniem scoutingu do wychowania mlodziezy
polskiej. Zadaniem kursu hylo zaznajomie ze scou tingiem kierow
n i.k6w Druzyn Mlodzie iy Sokolej, a tym umozliwie wprorwadzenie
scou tingu do wychowania mlodziezy we Lwowie, a potem w innych
m iastach i na prowincji. Post~p pracy oraz jej szybki rozw6j spra
wily, ze kierownik kursu wraz z Komenda, Druzyn postanowili
p'fzejse z okres u pr aby do s'two1'zenia we Lwowie orga!l1izacji scou
t ow ej .
Dlatego Komenda DruZyn rozwia,zala dnia 21 m aja hr. dotych
czasow e Dr uzyny Mlodzieiy Sokolej , a sarna przeksztakila si~ n a
Komen d~ Scoutow a,. Komenda Scoutow a utworzyla nowe Druzyny
Mlodziezy Sokolej i na dala im nast~puja,c a, f orm~ organizacyjna, :
Druzyna sklada si~ z 4-ch pluton6w , pluton z 2 p atro16w scoutowych,
patr ol z 8 czlon k6w, z kt6rych jeden jest patrolowym, drugi jest
zas t ~ p ca, . Na czele k a;1jdego plutonu stoi instruktor z tytulem plu
t onow ego. Na czele druZyny stoi druzynowy, m aj qcy do pomocy
przydanego sob ie swego za st~pc~ . "
Wiadomosci 0 sk autin gu p ojawily si~ w Polsce wczesniej: w paz
dzierniku i listopadzie 1909 roku. Pomysl stworzenia samodzielnej
organizacji zro dzil si~ we Lwowie w czasie sw ia,t Bozego Narodzenia
1909 r ok u w rozmow ie mi~dzy dwoma stu dentami: Andrzejem Mal
kowskim i Kazimierzem Zu r aw skim. Ten drugi zalozyl w 1911
,,1 dru zyn ~ zwia dow cza, im. Milkowskiego". Zredagowany p rzez nie
go r egulamin " druzyn zwiadowczych" 'przew idywal : druzyny 1)
m lodzieiy szkoln ej, 2) m lodziezy rzemieslniczej i r~kodzielniczej,
3) mlo dziezy kup ieckiej, 4) mlodziezy wloscianskiej.
Znawca dziej6w r uchu harcerskiego Wadaw Blazejewski podaj e,
ze 0 pierwszenstwo pomyslu tworzenia druiyn skautowych ubiegae
si~ moze i Warszawa , w 'kt6rej pr6by organizowania mlodziezy w fo1'
macji typu skautow ego mialy miej'sce w pazdzierniku 1910 roku.
Henryk Baginski wslkazywal na to, ze pierwsza druzyna mlodziezy
sokolej - prawie skautowa - pows1ala pod jego komenda, w po
czqtkach 1910 roku.
o genezie ruchu harcerskiego napisMlO juz dose duw. Kladziono
n a cisk na to, ze pomysl gen. Baden-Pow el1a - tw6rcy skautingu 
t ram na poda tne - i przygotowane - podloze wsr6d polskiej mlo
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dziezy. Wytworzyla si~ rteoria "czterech zrodel" ruchu harcerskiego
w Polsce: pomysl skautingu wzbogacony przez mysli wychQwaw(!ze
i pa tr:.i oty.ceme Towarzys1bwa g'imnasiyC'Zllego. "Sokol", stowarzysze
n ia ideowego "Eleusis" i n iepodleglosciowego Zwiqiku Mlo'dziezy
Polskiej "Zet" ("Zarzewie").
Geneza harcerstwa jest pasjonu jqcym 1ematem ala badaczy ru- ·
chow mlodziezowych w Polsce. Moma dodac, ze poLski skauting
powstal spontanieznie i zywiolow o nie tylko n a terenie kraju, ale
dalek o poza nim: w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Ro
sj i - wsz~dzie, gdzie byla polska mlodziez. Pows1awal w formach
jawnych', jak i tajnych, a wsz~d zie jego najsilniejs~ motorem byl
patriot yzm.
W pierwszych latach przed I wojnq swiatowq i w jej poczqilkach 
osro dkiem ruchu harcerskiego byl Lwow 'i ,dzialajqce tam Zwiqzko
w e Naezelni-ctwo Skautowe. Rol~ zasadniczq odgrywaly kursy in
struktorskie w Skolem, oDganizowane przez lwowskq komend~ skau
tOWq.

Przebieg wypadkow wojennych spowo dow al rome zmiany w ru
chu harcerskim. Czasowo zamarl ruch we Lwowie i w Malopolsce.
Na terenie Kongresowki powstal rozlam n a tIe r omie w orientacjaeh
politycznyeh starszego spDleczenstwa.
W roku 1916 w Warszaw ie p owsta je glowny osrodek mysli zjed
noczenia h arcerstwa - w tedy, gdy Warszawa wraca do roli. stolicy
odradzajqcego si~ pansbwa. Piel'Wszy':'m pub1:icznym wystqpieniem
druZyn hareerskich w Warszawie bylobch6d 3 maja 191 6 roku:po
chOd i wystawa w Dolinie Szwaj carskiej. Wystqpienie to poprzedzily
pertrak tacje lpomi~dzy dwierp.a organizacjami: jednq podleglq. Na
czelnej Komendzie Sk autowej - i drugq t ak zwanq Polsk q Or
ganizaejq Skautowq zwiqzanq Z legionami. Do dalszych r ozmow
zj ednoczeniowyeh dolqczyly: Zwiqzek Skau'tek Polskich i Junactwo.
W dniach 1-2 listopada 191 6 roku zwolany zostaje w Warszawie
zjazd organizacji s'kautowych, na ktorym dochodzi do powstania
"Z wiqzku Harcerstwa Polskiego". Akt polqczeniowy mown, ze:
1) ZHP, POS i ZSP lqczq si~ na rownych praw ach w jednq organi
za cj~ p. n. "Zwiqzek Hareerstwa Polsk iego",
2) J unact w o w chodzi do Zwiqzku Harcer stwa Polskiego jako orga
nizacja odrE;bna i poddaje si~ ogo1nym dyre'ktywom Komendy
Naczelnej Zwiqiku (Junactwo powstalo w roku 1912 wsrod mlo
dziezy rdbotni-czej Warszawy i wiejs'kiej w Lubelszczymie. Li
czylo okolo 1000 czlonkow. Formalne lqczeni~ si~ z harcerstwem
przeciqgn~lo si~ 'kilka rniesi~ey).
N a~wa "ZWiqzek Hareerstwa Polskiego" powstala. wcze.sniej
dla druzyn podleglych NKS. Pierwszy roikaz "Naczelnej Komendy
ZHP" nosi dat~ 13 maja 1916 roku i podaje 's klad komendy:
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komendant ZHP - druh ks. J. Mauersberger, wice-komendant
i sekretarz druh Konrad Chmielewski, .skarbnik Eustachy Milewsk i,
kierownik pracy wewn~trznej Ludomil Czerniewski, kierownik pracy
zewn~trznej Ant<mi Ponikowski.
Niemieckie wladze okupa:cyjne w Warszawie niech~tnym okiem
patrzyly na l'ozwoj harcerstwa, a w mar-cu 1918 roku odmowily za
twierdzenia statutu i wydaly policji niemieckiej rozkaz rozwiqz'ania
druZyn harcerskich. Antoni Ponikowski, ktory w tyro czasie objql
minist erstwo oswiaty Rady Regencyjnej, dzialajqcej na pods tawie
niemieckiego aktu z 5 listopada 1916 roku, tworzy legalne podstaw y
dZlialania harcerstwa jako ag~dy resortu oSwia1y. przy minister
stwie powstaje Inspektorat Naczelny Harcerstwa Pols'kiego z Ta deu
szem Strumillo 'i" Mariq Wocalewskq na ,czele. W kursieinstru'ktor
skim w Staszowie zorgaatizowanym przez ten Inspektorat w lecie
1918 rO'ku biorq udzial uczestnicy nie tyl!ko z Kongresowki, ale i in
nych dzielnk Polski. Harcerstwo zmierza do zjednoczenia ruchu na
tereniecalej Polski.

WYBR A NE DATY Z K ALE N DAR I U M DZ I EJO W
Z WII\Z K U HARC E R S T W A P O L SK I EG O

1918-1 939
Rok 1918
1-2 lislo pada
LUBLIN

Zjednoczenie harcerstwa w ZWI1\ZEK HARCERSTWA
POLSKIEGO
W Lublinie zjechaH si ~ przedstawiciele:
-Naczelnego In~pektoratu Harcerstwa Pols'kiego w Warszawie,
- Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie,
- Naczelnictwa Harcers'kich DruZyn Wielkopolskich w Poznan iu,
- Naczelnictwa Harcerstwa w Kijowie.
Proklamowany zostal "a'kit polqczenia":
,,1. Polskie organizacje harcerskie bylego zaboru pruskiego, Malo
polski, Rusi i Rosji, Krolestwa Kongresowego i Litwy lqczq si ~
w jeden samoistny, niezalemy od zadnej innej organizacji czy
instytucji Zwi q~€k Harcerstwa Polskiego.
2. W celu przeprow adzenia tego polqczenia Komisjatworzy Na
,czelnq Rad~ Harcerskq, zloZonq Z 13 os6b, z ktorych 5 reprezen
tuj qcych r6me dzielnice wybiera Komisja, a 8 delegujq poszcze
goln e organizac je - po 2 osoby k azda.
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3. Zadaniem Naczelnej Rady Har,cerskdej jest:
a) j1'& najrychlejsze zwolanie wszechpolskiego harcerSkiego
zjazdu ustawodawczego, przed ktorym NRH jest o dpowie
dziama,
b) w ypracowanie i przedlozenie na tym zjeidzie projektu osta
te~ego organizacji Zwiqiku Harcerstwa Polsk iego,
c) uzgodnienie pTa<CY harcerskiej we wszystkich dziedzinach
przez:
1. utrzymywanie lqcznosci mi~dzy wladzami dzielnicowymi,
2. usuwanie roZnic mi~dzy dzielnicami,
3. ujednostajnienie zasadniczych ,r egulaminow, d9tYCZqcych
prawa , przyrzeczenia, egzaminow, stopni, wymagan od in
struktorow, terminologii i form zewn~trznych,
4. ustalenie podstaw ideologii i metod pracy harcerskiej.
4. Upowamia si~ NRH do prowa'dzenia ukladow z instytucjam i
panstwowymi'i spolecznymi, przygotowujqcych stworzenie orga
nizacyjnie niezalemego Zw iqz'k.u Harcerstwa Polskiego.
5. Do czasu zwolania wszechpolskiego harcerskiego zjazdu u sta
wodawczego wladze dzielnioowe dzialajq jak dotychczas, podda
jqC si~ jednak uchwalom NRH w zakresie wymienionych wyiej
kompetencji".
Dokonano wyboru Naczelnej Rady Harcerskiej.
,
6 listopada
WA RSZAWA

?'

W Naczelnym Inspektoracie Harcerstwa Polskiego utworzony zo
staje Wydzial Spraw Wojskowych. Nast~pnego dnia u k azuje si ~
w prasie w arszawskiej wezwanie tej tresci:
"Harcerze powyiej ·18 lat, pragnqcy wstqpic do wojska, obowiq
zani Sq zglaszac si~ do Harcerskiego Inspektoratu Naczelnego przy
Ministerium Wyman Religijnych, plac Trzech Krzyi:y 8 (... izba 20
druzyny...)"
Z mlodzhii:y mlodszej tworzone jest "Pog,otowie mlodziezy" (sluzba
pomocnic7.a).
11 listopada
WARSZAWA

Zbiorka alarmowa starszych harcerzy: powstaj e Batalion h arcer
ski zlozony z trzech kompanii strzeleckich i jednej kompanii k ara
binow maszynowych. W sHad batalionu wchodzq ochotnicy takZe
i spoza Warszawy. 13 grudnia Batalion sklada przysi~g ~ wojskowq.
W koncu grudnia powstaje w Poznaniu kompania harcerska , kt6ra
bierze czynny udzial w Powstaniu Wielkopolskim.
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W walce Ha,r cerstwa 0 niepodleglosc otwiera 'Si~ nowa karta.
W okresie lat 1918-1921 w szeregach wojska polskiego slu:l;b~ pod
j~lo ok. 6000 harcerzy, a w sluzbie pomocniczej ok. 15000. Roz
kaz Ministerstwa Spraw Wojskowych zezwala na to, aby oddzialy
wojskowe, kt6re maj~w sw oim skladzie ponad 500/0 harcerzy, nosily
nazw~ "harcerski" (pluton, kompania, batalion, pulk). Krzyz harcer
ski jest oznak~ dozwolon~ do noszenia na mundurze wojskowym.

Rok 191 9
16 st ycznia
MORZ E SROOZI EM NE

Statek , n a kt6rym w misj i od gen. Hallera do gen. Z!'!ligowskiego
plynie z Marsylii do Odessy j eden z tw6r,c6w Harcerstwa; All1drzej
Malkowski - trafia na min~. Andrzej Malkowski ponosi smief(~.
9-11 lutego
WARSZAWA

I zjazd NaczeInej Rady Harcerskiej tw orzy Wydzial Wykonawczy
zlowny z 4 os6b. Na jego czele staje Tadeusz Strum mo.
marzec

WARSZAWA

W Gl6wnej Kwaterze powst aje Wydzial Pleb ~scytowy, kt6ry kie
ruje akcj Cl harcerstwa w plebiscycie na G6rnym Slqsku.
3 m aja
WARSZAWA

HarceI'S'two warszawskie organizuje w dawnej PomaranczaTl1i
'w Lazienkach wystaw~ pod haslem: "Jak Harcerstwo pracuje".
8 m aja
WARSZAWA

Defilada harcerstwa przed Na'czelnikiem Pails.twa jest jednym
z pierwszych pUblicznych wysta,pieil harcerstwa. Bierze w niej
udzial 1450 harcerzy.
.
8-1 0 czerwc a
W IE RZ BICA (Wielkopolska)

I zlot druzyn wielkopolskich gromadzi 1500 harcerzy i 400 harce
r ek. Przybywa 160-osobowa delegacja z Warszawy.
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10-11 lipca
ZWIE RZVNIEC ZAMOJSKI

W czasie zwiqzkowego kursu starszyzny harcerS'k iej odbywa si~
III Zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej. Jest to pierwszy zj azd z udzia
tem przedstawicieli wszystkkh dzielnic Polski i wszystkich organi
zacji har cerskich. Wydzial Wykon awczy przeksztalca si~ w Naczel
nictwo, kt6re liczy 7 czlo.nk6w.
pazdziernik
WARSZAWA

W Glownej Kwaterze powstaje Wydzial Wschodni, M6ry zajmuje
licznymi harcerzami i harcerkami wracajqcymi z wojennej emi
gracji.

si~

Rok 1920
3-5 slycznia
WARSZAWA

IV zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej u chwala projekt statutu
Zwiqz'ku Harcer stwa Polskiego. Wladzq n aczelnq ZHP j est zjazd
walny zwolywany co roku. Pmcq stow arzyszenia k ieruje Naczelna
Rada Harcerska zlozona z 24 czlonkow wybieranych na 3 la ta
i z przewodniczqcych oddzial6w ZHP. NRH wybiera l1-<>sobowe Na
czelniatwo. ZHP sklada si~ z dwoch oddzielnych organizacj i : m t;ls'kiej
i zenskiej. Na czele kazdej z nich stoi Gl6wna Kw at era. Druzyny,
gromady zuch6w i kola s tarszoharcerskie n ie Sq koe dukacy jne, ale
mt;lskie lub zenskie.
22 lulego
POZNAN

Pierwszq jednostkll ZHP .o rganizujllCq
jest Wielkopolski Oddzial ZHP.

si~

wedlu g nbwego Statutu

1 marca
WARSZAWA

Ogolnopolski spis har,c erski wykazuje n astt;lpujqce liczby:20 41 0
harcerzy i 8456 harcerek.
19 marca
WARS ZAWA

Ministerstwo Wyznan Religijnych i Oswiecenia Pu'blicznego wy
raza zgodt;l na p rojekt statutu ZHP. R6wnoczesnie MWR i OP wy
-daje instruk cje w sprawie szkolnY'Ch druZyn harcerskich. Minister
stwo Spraw Wojskowych wyraza opinit;l pozytywnq 0 pl'ojekcie
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statutu, kt6ry zostaje zalegalizowany przez Ministerstwo Spraw We
w dniu 2 sierpnia.

wn~trznych

czerwiec
KATOWICE

Powstaje Inspektorat Harcerski Gornego Slqska.
3 lipca
W ARSZAWA

Naczelna Rada Harcerska powoluje na przewodniczqcego ZHP
gen. J6zefa Hallera. WiceprzewodniCZqcymi zostajq wybrani: Ta
deusz Strumillo i ks. Jan Mauersberger, naczelnikiem Glownej Kwa
tery M~skiej - Stanislaw Sedlaczek, naczelniczk q Gl6wnej Kwa tery
Zenskiej - Maria Wocalewska.
30 pazdziernika W ARSZAWA

2 listopada

_ V (ostatni) zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej przygotowuje zwo
lanie walnego zjazdu ZHP:
30 grudnia
WA RSZAWA

Naczelny Inspektorat Harcerstwa Polskiego przy Min. WRiOP
przek azuje swoje agendy Naczelniotwu ZHP. Konczy to proces sca
lania organizacji.
31 grudnia - 2 sl ycznia,
W ARSZAWA

Odbywa si~ I walny zjazd ZHP z udzialem 120 delegatow. Walne
zjazdy az do zmiany statutu w 1936 roku odbywajq si~ co roku,
a potem - co 3 lata. Na zjezdzie wprowadzono kilka poprawek do
statutu. Zjazd poswi~ca uwag~ sprawie' starszego hal"cerstwa i two
rzy stalq komisj~ do spraw starszego harcer stwa.
Rok 1921
30 marca- 2 kwielnia
KRAKOW

Konferencja kierowniczek pracy zenskiej .
30 czerwca l WOW

2 Jipca

Zjazd 10-lecia Harcerstwa gromadzi ok. 5 tys. uczestnik6w Z ca
lego kraju. Otwarta zostaje wystawa prac harcerskich . W drugim
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dniu zjazdu odbywaj!l

si~

ewiczenia polowe, a w trzecim defilada

i popisy na boisku.
19-21 lipca
OSTROW WLKP.

Na I zjazd Starszego Hal1cerstwa przybywa 29 delegat6w z 8 k 6t
zostaj!l uchwaly dotyczqce zasad organizacyjnych starszego
har cerstwa - wydzielonego z organizacji m~skiej i zenskiej.

Podj~te

29 czerwca PIWNICZ NA

25 sierpnia

Zaczyna si~ intensywna akcja szkolenia starszyzny. Kurs zwiqiko
wy liczqcy 77 uczesbnik6w jest prowadzony przez Sianislawa Sed
laczka. Kilka chor!lgwi prowadzi ikursy we wla:snym zakres'ie.
1 listopada
KRAKOW

W Krakowie pojawia si~ pismo "Plomienie", kt6re rna wnieSc
t w6rczy ferment !do srodowiSka kadry instrukJtol1skiej.

Rok 1922
29-30 czerwca
M"CHOCICE (Kielce)

Pismo "Plomienie" w luiym spoty'ka si~ z negatywn!l ocen!l wladz
ZHP. Wzrasmj!lce wdk61 pisma napi~cie konsoliduje jego zwolen
nik6w , proklamuj !l~ych "wolne harcenstwo". 76 zwolennik6w no
wego ruchu z 18 srodowi,s k harcerskich o'hraduje 'lla zjezdzie w M!l
chocicach nad reformq harcerstwa.
9rudzien
W ARSZAWA

Ministerstwo Spraw Wojskowych 'p o'dpisuje z ZHP poro~umi eni e
w sprawie wsp6lpracy w zakreS'ie przysposobienia wojskowego.

Rok 1923
19-22 maja
POZNAN

Zlot Harcerstwa Wie1kopolskiego zwolany na lO-lecie istnienia
gromadzi w Poznaniu ok. 2000 . uczestnik6w.
30 czerwc a PIWNICZNA

14 lipca

Zwiqzkowy kurs instruktorski, prowadzony przez Tadeusza Ma
resza, wnosi istotne zmiany do systemu ksztalcenia staTSZYzny.
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1-2 lipca ,
KRAKOW

Na II zjeidzie "wolnego harcerstwa" powstajq Rada G16wna i Ko
mitet Wykonawczy "Wolnego Harcerstwa".
pazdziernik
W A RSZ AWA

"Warszawska Sp6lnota Womego Harcerstwa" wydaje dek1ara cj ~
ideow,<\, gloszqcq, ze celem "WH" jest wychowanie "czlowieka zdol
nego do obalenia dzisiejszego ladu i do zbudowania nowego gma
chu wszechludzkiej sp61noty", kJt6rej ideowymi podstawami b ~ dq:
"socjalizm, mi~dzynarodowosc, antymilitaryzm i wolnom yslnosc".
Rok 1924
3-9 lipca
WARSZAWA

Na Siekierkach odbywa 5i~ I Zlot Narodowy harcerzy. Bierze
w n im udzial 3533 harcerzy i 152 instruktor6w, a z zagranicy przy
bywa 63 sk aut6w z 5 k ra j6w . Na zlocie odbywajq si~ zawody 0 dy
plom I druzyny Rzeczypospolitej. Z 10 stajqcych do zawod6w druiyn
miejsce pierwsze zdobyla 13 druiyna w arszawska.
Harcerk i obozujq na swoim zlocie w Swidrze. Uczestniczy w nim
809 harcerek i 44 instruktorki. Na zlot przybylo 25 skau tek z Lo
twy.
1-3 sierpnia
HELENOWEK (k. Warszawy)

"Wolne Harcerstwo-" odbywa III zjazd, na lci6rym dochodzi do ze
rwania obrad. WH po nieuda.nym zjeidzie juz nie powstaje. Nato
miast bezposrednio po zerwaniu obrad w Helen6wku dochodzi do
zebrania konstytucyjnego organizacji "P ionier". Zostaje uno prze
rwane przez policj~, jako odbywane bez zgody wladz.
10--17 sierpnia
KOPENHAGA

W II Jamboree (mi~dzynarodowym zlocie skaut6w) bierze u dzial
52-osobowa polska druiyna reprezentaeyjna i 76-osobowa polska
druiyna gosci. Jest to ostatni zlot mi~dzynarodowy skautowy, na
kt6rym Sq skautowe zawody mi~dzynarodowe. Reprezentacja polska
uzyskala 5-te miejsce na 13 zespo16w, biorq~ch udzial w- zawodach.
Nawiqzujq si~ kontakty mi~dzynarodowe. Delegacja polska bierze
udzial w III Mi~dzynarodowej Konferencji Skautowej. PoprzedIiio
w lipcu (16- 23) grupa 8 instruktorek i 8 harcerek bierze udziai
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w zlocie skaute'k 'i III Mi~dzynarodowej Konferencji instrulm;orek
skautowych w Foxlease (Anglia).
Zwiqzek Harcerstwa Polskiego przechodzil k·r yzys programowy
i organizacyjny, czego wyrazem byl spadek. liczby mlodziezy. W ro
ku 1922 ZHP liczyl 31 tys. harcerzy i 19 tys. harcerek, a w roku
1924 - 25 tys. harcerzy i 12 tys. harcerek. Spadek liczebnosci zary
sowal s i~ szczeg6lnie ostro w Organizacji Harcerzy, w kt6rym lic:zJba
czlon:k6w w cillgu jednego roku spadla 0 6 t ys. (ok. 20%). Kierownic
two Harcerstwa umalo, ze g16WnY wysilek naleiy poswi~cic podnie
sieniu poziomu id~wego pod ha'Slem "ja'kosc, a nie liose". Nie bylo
to zgodne z opinill zespol6w mlodszy;ch ,i nstruktor6w. W nast~pnych
5- 7 laiach rysowal si~ powoli wzrost liczby 'harcerek i har,cerzy.

Rok 1925
15 kwielnia
WARSZAW A

II zja2ld starszego harcerstwa, na kt 6ry stawili si~ przedstawiciele
zaledwie 4 k61, zajmuje si~ tezami ideowym i. Starsze harcerstwo
w 90% t&ladalo si~ z mlodzieiy akademickiej. Odbywajq<!Y si~ fW dwa
dni po tym 2Jje:bdzie walny zjazd harcerstwa zajmuj e si~ r 6wnliez
star szym harcerstwem , ale Die wy·c hodzi poza og6lne stwierdzenia
stanu. Zwiqze'k odczuwa brak ~dstaw finanoowych do szet\Szej dzia
lalnosci.
31 maja
KSII\Z (Wlkp.)

Zorganizowanie zawod6w druiyn wiejskich Swiadczy
zaktywi2lowania terenu wiejskiego.

0

pr6bach

23 sierpnia
SROMOWCE WVZNE (Pieniny)

Otwarcie Szkoly Instruktorek "Cisowy Dworak".

Rok 1926
10-11 maja
KRAKOW

Na zjezdzie walnym, kt6ry odbyf si~ w gorqcym nastroju, docho
dzi do pierwszych konfrontacji pomi~dzy Diezaciorwolon ymi "mla
dymi instruktorami" i wlaclzami ZHP. Podniesiona zostaje sprawa
uprawnien mlociszych stopniem instrukttor6w do wsp6Mecydowan ia
o sprawach Harcerstwa. Zjazd walny wezwal Naczelnictwo do pod
j~ia pracy harcerskiej wsr6d mlodmeiy wiejskiej , robotni czej i rze
m ieslniczej.
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La to przynosi ozywienie obozownictwa: wzrasta liczba oboz6w
(ponad dwukrotnie w stosunku do roku 1924), jak r6wniez podnosi
si~ p<:lziom oboz6w. W Warszawie organizuje si~ wystawa obozow
nictwa.

Rok 1927
23-24 kwieinia
WARSZAWA

VII zjazd walny podejmuje nast~pujClCq uchwal~: "ZHP biorqc
pod uwag~ znaczenie, jakie dla Polski posiada dost~p do morza,
oraz wyzyskanie dr6g wodnych, przyst~puje do organizowania dru
zyn morskich na szerszCl skal~. ZHP wzywa mlodziez, aby p rzez
upmwiani-e sporl6w wodnych, wytworzyla rpowszechny p~d kiu mo
rzu i zrozumienie znaczenia zeglarstwa 'ze wzgl~du na .jego wartosci
wy·c howawcze, ekonom'iazne Ii polityczne".
Slowom tym towarzyszCl efekty. Hel zaroil si~ od lodzi i k ajak6w
harcerskich z ·c alej Polski. I Morska Dru:iyna Poznanska ruszyla na
ja,c hcie "Rybi'twa" na Q;lot s'kau tow morskich w Kopenhade.e i wzi~la
udzial w mi~dzynarod{)wych zawodach nawigacyjnych.
Gl6wna Kwatera M~ska zwolala poprzednio w kwietniu I kon
ferencj~ druzyn zeglarskich i morskich, na kt6rej m . in. wprowa
dwno trzy kategorie druzyn zeglarskich i pi~c stopni zeglarskich
dla mlodziezy, oapowiadajqcych zwyklym 'Stopniom harcerskim.

Rok 1928
7 czerwca
WARSZAWA

Na zwolanq II konferencj~ druzyn mOI1Skich stawia si~ 28 uczestni
k6w reprezentujq;cy,c h 14 srodowisk. Zeglarstwo harcerskie notuje
kilka sukces6w. 1 Druzyna Ursynowska z Warszawy zdobywa n:1.
mi~dzynarodowym zlocie skaut6w morskich na W~grzech pierwsze
miejsce przed AngliCl, Niemcami i AustriCl. Dwie wyprawy na lodzia'c h
docierajq do morza Czarnego. Od!bywajq si~ liczne wycieczki po rze
kach i jeziorach polskich.
5-20 Iipca
RYBIENKO

II Og6lnorpolski Zlot Hatcerek jest zwolany w ,pi~6setnq TOczni
Smierci Zawiszy Czarnego. W zlocie bierze udzial 1072 harcerki,
70 harc;erek z zagranicy i 35 skautek. Prace organizacyjne i obslugi
zlotu podzielono pomi~dzy chorqgwie. Zawody z r6mych dziedzin
Sq przeglqdem um iej~tnosd druzyn, ale nie wsp6lzawodnictwem
() pierwszenstwo.
,
c~
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29-30 grudnia
WARSZAWA

I' Har cerskie Zwiqzkowe Zawody Strzeleckie inauguruj q ak cjf;
cor ocznych zawodow w tej dziedzinie spor tu. Harcerstwo przyczynia
sif; w ten sposob do upowszechnien ia strzelectwa w k raju.
Rok 1929
6-7 kwielnia
NIWKA (MVSlOWICE)

Konfer encja druZyn star szych harcerzy zawodowo pracujqcych
poszukuje drog dla zainteresowania har cerstwem m todziezy pra cu
jqcej. Poszuku je sif; rozwiqzan opaI'ltych 0 doswia dczenia innych or
ganizacji sk autowych.
12-23 lipca
POZNAN

It Narodowy Zlot Harcerzy zostaj e zor gan izowany w Poznan iu,
gdzie w tym czasie odbywa sif; Powszechna Wystawa Krajowa,
bf;dqca pierwszym duZym przeglqdem polskiego p rzem yslu. W zlo
cie bierze udzial 6700 harcerzy , z k torych w i~k szo sc u czestniczy
w zawodach z r o:i:nych dziedzin t echniki harcerskiej. Obecni Sq go
scie z 8 krajow. Harcerstwo rna efektowne stoisko n a Powszechnej
Wystawie Krajowej, a przez 3 dni zespoly zlot owe popisujq sif; na
wielkiej arenie urniej~ tno s ciam i z t echniki harcerskiej, spiewern
i tancem, gimnastykq itd.
31 lipca - 12 sierpnia
BIRKENHEAD (Anglia)

Wyprawa 437 harcerzy u daje sif; na kolejny III rnif;dzynarodowy
zlot skautow. Zlozona jest z trzech hufc6w: warszaw skiego, slqsk iego
i kombinowanego (z r o:i:nych chorqgwi). Wypr awa jest duzym suk ce
sem . Liczba 400 polskich przedstawicieli jest m ala w stos unku do
blisko 50 tysif;cy u czestnikow zlotu, ale o boz polski wyroZnia sif;
pomyslowosciq i oryginalnosciq urzqdzen obozowych, zainter esowa
nie budzq popisy r eglonafue. Doskonale zdaje eg2;al11in starannie
przygotowana akcja ' prQPagandowa, informujqca cudzoziemcow
o Polsce'.
28-29 grudnia
WARSZAWA

Na zje:hdzie walnym O'beany b yl Minister Wyman Religijn ych
i Oswiecenia Publicznego. Od poprzed!niego roku harcerstwo stalo
si~ przecimiotern atak ow polit ycznej prasy p r awicow ej, ktora po d
nosila obawy 0 wychowanie religijne i narodowe w ZHP. Zja2ld po
6 -
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piera s tanowisko Naczelnictwa, kt6r e dalo odpraw~ tym atakom .
Zjazd uznaje potrzeb~ '\vzmocnienia autonomii programowej , orga
niza1cyjnej i gospodarczej Organrzacji Harcere~ i powoluje 'komisj~,
kt6r a ma zaproponowac odpowiednie zmiany w statucie. Zmierzaly
one do s't worzenia dw6ch ol'ganizacji z Radami, Naczelnictwem i zja
roami walnymi, a zwiqzanych w sp6lnym walnym zgromadzen iem
i Zarzqdem Gl6wnym oraz Radq Wychowania Harcerskiego. Projekt
statutu nie zostal zatwierldzony.
Rok 1930
2 ma rca
WARS ZAW A

Na odprawie komendant6w chorqgwi rzucone zostaj'e przez ~ a
deusza Strumm~ haslo ;,ofensywy na mlo dzieZ". Rozpocz<7cie przy
gotowar1 do zwi~kszenia liczby mlodziciy harcerskiej. Sprawie tej
zostaje 'PDSw1<7COny 7Jja7Jd hufCio'Wych i sta<rszyzny harc811skiej zwola
ny do Sz.koly Insiru1ctors'kiej chor q~ s lqsk iej na Buczu (1-6·lipca).
Zaczyna si<7 duza a.Jocja ,przygO'towar1 or garrizacyjnY'ch i ka drowych.
6-13 li pca
BUCZE (KATOWICE)
Dziesi~ciolecie harcerstwa slqskiego jest obchodzone uroczyscle
na zlocie harcerzy na Bucru (k, SkocZlowa) i zlocie harcerek w J~
zorze (k. Katowic). Uczestnik6w ok . 800. Harcerstwo na Slqsku zo
staje otoczone specjalnq opiekq wojewody slqskiego Michala Gra
Zyr1skiego, kt6ry widzi wielkq rol~ harcerstwa w scislym zwiqzaniu
Slqska z resztq Polski. W szczeg6lnosci harcerstwo slqsk ie zdobywa
stale osrodki szkoleniowe (Bucze, Nierodzim). /

11-25 sierpnia
KIEtPINV (K. LlDZ BARKA)

I Og6lnopolski Zlot Zer'lskiej Starszyzny (620 uCZlesbn.).

,

Rok 1931

1-2 lulego
KRAKOW

Na zjezdzie walnym Tadeusz Strumillo wyglasza referat 0 of en
sywie harcersk iej. W dysk usji kryty'kowana jest polityka Gl6wnej
Kw.atery M~sk'iej. Zjazd ddkonal wyboru 4 czlonk6w Naczelnej
Rady Harcers'kiej na miejsce ust~ujqcych z powodu wygasni~Gia
mandatu. (Czlonk6w NRH powolanych w drodze WY;'bor 6w przez
Zjazd walny bylo 24 - n a og6lnq lictb<7 ok. 41 czlon:k6w.) Nowa
Naczelna Ra da Har cerska wybrala w dniu 2 lutego Michala Grazyr'l
f Of 2
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Skiego przewO'dniczqcym ZHP. Powolany zostal nowy sklad lIlaczel
ructwa. Wynik wy'bor6w byl interpretowany przez niekt6rych in
, struktor6w jako dow6d zwyci~stwa czynnik6w sanacyjnych w ZHP.
Powstale duze zaognienie sklonilo instrulktorki-czlonkinie Naczelnej
Rady Harcerskiej do zlozenia oswia,dczenia , kt6rego fragment jes t
niZej p odany : "Przebieg ostatni€ g o Zjazdu Walnego, kt6ry pozosta~
w i! na Was przykre - wrazeni~, byl przede w szystkim wynikiem
tkwiqcych w harcerstwie m~skim ad dawna i gl~boko r6mic p ro
gramowych i metO'dycznych i wynikajq:cych stqd nieporozum i€11
i tare. Jest wieIce szkO'dliwym interpretowanie tych przejaw6w jako
rozgrywki politycznej, jako dqzenia do opanowania Zwiqzku p rzez
ludzi 0 rtakin1 czymnym k ierunku politycmym".
12 kwielnia
WARSZAWA

Konferencja w Gl6wnej Kwaterze Har cerzy w sprawie druzyn
w szkolach powszechnych z udzialem przedstawicieli 12 chorqgwi.
26 czerwca -

3 lipca

PRAGA CZ ESKA

Zlot skaut6w slowianskich w Pradze Czeskiej . Udzial wyprawy
polskiej : 1077 harcerzy i 322 harcerki. Ze zlotu w Pradze ok. 300 har~
cerzy i harcerek w r acalo przez Czechoslowacj~ wycieczkam i w~
drownymi. Cala w yprawa na zlot spotkala si~. w stanicy har cerskiej
na Buczu, kt6ra zostala 5 lipca otwarta i stala si~ szkolq instrukto
row.
Rok 1932
6-12 sie rpnia
BUCZE

W szkole instruktorskiej na Buczu odbywa si~ VII swiatowa kon
ferencja skautek z udzialem 63 delegatek z 23 krajow. Bucze p rze
chodzi w gesbi~ Ovganiza'c ji Ha["cerek, stajqC si~ SzJkolq InStruktoT
sk q OR.
7-15 sierpnia
GARCZ VN (POMORZE KASZUBSKIE)
Mi~dzynaTodowy Zlot Skautow Wodnych ok. 900 uozestnik6w, 200
jednostek plywaj qcych. DuZe oZywienie ruchu zuchowego w Orga
nizacji Harcerzy. Nowe inicjatywy w ruchu starszoharcerskim. Kolej
na (piqta) konferencja zeg'larska. Zawiqzanie Towarzystwa Budow y
Harcerskich Schronisk Turystycznyc'h. Liczby mlodzieZy wzrastaj q :
w stosunku do Tokupoprzedndego - ha["cerzy z 45 tys. do 56 tys.,
har,c erek z' 24 itys. do 37 tys .
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-Rok 1933
22-23 kwietnia
KATOWICE

X III zjazd waIny ZHP uchwala wniosek 0 zarejestrowanie ZHP
jako s tow arzyszenia wyzszej u zytecznosci. Dokonuje wyboru Rady
S tarszego Harcerstwa.
12-18 czerwca
KATOWICE-GDYNIA

W sztafeciekajakowej KatowkL,-Gdynia bierze udzial ok. 500
harcerzy.
19 lipca - 1 sierpnia
BEZMIECHOWA

Przedzlotow y oboz szybowcow y przygotowuje ekip ~ szybowcow&
'n a Jam boree w Budapeszcie. Poprzednio w tym samym roku odbyly
si~: kurs szybowcowy w Polichnie w ma rcu, wyzszy kurs w Bez
miechowej w czerwcu.
2-1 4 sierpnia
GODOLLO (W~gry)

Udzial w IV Jamboree - mi~dzynarodowym zlocie skautowym
w G6do1l6 - 1126 h arcerzy i 77 harcerek. Po zlocie wycieczki po
Slowacji. Uczestnicy spotykaj~ si~ na Buczu 20 sierpnia.
1 pazdziernik
NIERODZIM (Slqsk)

Otwarcie Szkoly Instruktor ow Zuch owych. Komendantem Szkoly
jest Aleksander Kammski.
27 grudnia - 3 stycznia
BRENNA (Slqsk)

Pierwszy (probny) kurs harcmistrzowski gromadzi 27 uczestn ikow.
Zimowe oboZR, narciarskie - w Krynicj ok. 300 uczestnikow,
w Zakopanem, Bukowinie itd. - ok. 400.
Rok 1934
1 marca
WARSZAWA

Na polu mokotow skim w Warszawie podejmuj& dzialalnosc Har
cerskie Warszta ty Szybowcowe.
15 kwielnia
WARSZAWA

NaczeIna Rada Harcerska z upowainienia zjazdu waInego uchw ala
nowy statut ZHP.
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1-11 Jipca
BRE NNA
Mi ~dzynarodowy kurs zuchowy pod k ierowniotwem A1eksandra
Kaminskiego zapoznaje instruktor6w zagranicznych z nowym pol
sk im pomyslem pracy z zuchami (wilcikami).

1-17 sierpnia
ZABIE NA HUCUlSZCZVZNIE

I zlot starszego harcerstwa n a Huculszczymie. 342 har cerki i 328
harcerzy. Potem VII zjazd starszego harcerstwa - w kt6rym bierze
udzial 80 przedstawicieli zrzeszen i k6t
9 wrzesnia
GDANSK

Zlot Hufca Gdariskiego (743 uczestnik6w) jest dowodem istnienia
harcerstwa na terenie wom ego miasta.
7-8 pazdziernika
KRAKOW

Instr@torki i instruktorzy zuchowi odbywajq wsp61nq konferen
dla wymiany doswiadczen metodycznych. W grudqiu Naczelna
Rada Harcerska uchwa1a t~ksf p rawa zuchowego jednolity d1a dziew
czqt i dla chlopc6w.

cj~

2-9 grudnia
WARSZAWA

I wystawa ksiqzki harcerskiej prezentuje dorobek wydawniczy
harcerstwa: 500 ksiqzek i broszur.
Rok 1935
10 slycznia
GDANSK

Utworzone zostajq gdariska chorqgiew harcerek i gdariska cho
r qgiew harcerzy. W marcu powstaje Zarzqd Oddzialu ZHP w Gdan
sku.
2-3lutego
ZWARDON

W harcerskich zawodach narciarskich bierze udzial 400 uczestni
k6w - .w tym 32 zagranicznych.
kwiecien
WARSZAWA

ZHP i Zarzqd Gl6wny Rodziny Kolejowej zawierajq por ozu
mienie w sprawie opieki nad druzynami zlozonymi z dzieci pra
cownik6w PKP. 1 stY<!ZIlia 1936 Sq takie 142 druiyny z 4243 har
cerzami.
tOts
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kwiecieri .
SPAtA

W Spale trwajq intensywne przygotowania do zlotu ha'I'eerek
Cz~c rob6t wy'konujq utworzone Harcenskie Ochoinkze
DruZy;ny Roboeze. JeS't reh 4 po 100 harcerzy. Dwie prarcujq w Spale,
a -d wie na Slqsku przy regulacji Wisly i przy budowie drogi. Og6
lem druzyny te przepraoowujq w 1935 roku ok. 49 'tys. gO'dzin, z cze
go 26 tys. w Spale. Druiyny HODR tworzone Sq z mlooy'c h lUidzi
poszU~tljqcych pl"a'cy. Obok zatrudnieni:a 'z apeWniajq swym ozlon
kom przy;gotOiwarrie zaWiO'dowe. PrOlWad:zone rSq metodami hC\['C€T
sk'imi. KieTOIWnky HODR Sq szkoleni na specjalnych kUl'SalCh.
i harcerzy.

16 maja
WA RS ZAWA
Rozpocz~ie prae budowlanych hudowy Domu Hareerstwa w War
szawie przy ul. Lazienkowskiej 7. Budowa jest 'cz~sciowo finanso
wana ze skladek mlodzieiy harcerS'kiej. Dom ma pomiescic lokale
dla naczelniotwa, g16wnych kw~ter i- komendchorqgwi w War
szawie. Przewidziano sale i swietliee oraz pok'o je goscinne.

11-25 lipca
SPAtA

'"

Jubileuszowy Zlot Hareerstwa Polskiego odbywa si~ w lasach
spalskich nan Pilicq. Udzial w nim bierze: 7568 harcerek i 15132
harcerzy, a ponadto 460 ' harcerek i 759 harcerzy polskich z zagra
nicy, 259 skautek i 1138 Skaut6w oraz 160 dawnych harcerek i 400
dawnych harcerzy. W czasie zlotu odbywaj q si~ mi~dzy innymi:
15-17 lipca mi~dzynarodowa, konferencja prasy skautowej
(63 uczestnik6w z 8 kraj6w ), 17 lipca - mi~dzynarodowa konferen
cja zuchowa (40 uczestnik6w z zagranicy z 10 k raj6w, 30 Polak6w
z zagranicy z 6 kraj6w, 200 instruktor6w krajowyeh) 16-22 lipca 
konferencja skaU!tek i skaut6w esperantyst6w (ok. 180 uczesinik6w).
l

28 lipca - '11 sierpnia
INGARO (Szwecja)

Udzial w zlocie starszych skaut6w (II Rover Moot) w Szwecji.
Polska delegacja liczy 164 uczestnikow.
5-7 !;ierpnia
SZTOKHOLM,

VIII Mi~dzynarodowa Konfereneja Skautowa wysluchuje refera
tow polskich: 0 harcerskiej inicjatywie walki z bezrobociem mlo
dziezy (M. Graz'yilski), 0 nowej metodzie w ruchu zuchowym (wl,
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cz~cym),

stanowiqcej odstE:pstwo od lclB!sycznego wwru 's kautowego

(A. Kaminski).
14 sierpnia
GDV NIA

Szkuner "Zawisza Czarny" wyrusza pod dow6dztwem gen. Mariu
sza Zaruskiego w pierwszy rejs peh'lOmorski (1660 mil morskich).
Szkuner zostal w poprzednim 'rdku przebudowany: udzial pracy
wlasnej harcerzy byl decydujqcy. Inne harcerskie jachty odbyly kilka
rejsow: "Temida" - 735 i 300 mil, "Kor,s arz" - 1078 mil, "Pirat" 
450 mil.
1 pazdzierni ka
WARSZAWA

ZHP uzyskuje prawo organizowania harcerskich oddzialow przy
sposobienia wojskowego ella mlodzieZy pozaszkolnej. Oddzialy te
liczq 1050 uczestnikow.
Rok 1936
22 stycznia
WARSZAWA

Dawni harcerze z czas6w walk 0 niepodleglosc zbierajq si~ na
pierwsze walne zebranie. Powstajq kola i grana dawnych harcerzy
w kilkunastu miastach.
8 kwietnia
WARSZAWA

Rozporzqcizenie Rady Ministrow .nadajeZwiqzkowi Hallcerstwa
Polskiego statut w Ibrzmieniu zgloswnym przez ZHP. Zwiqzek. zo
staje uznany za stowarzyszenie wyZszej uzytecznosci.
18 czerwca -

30 wrzesnia

Wyprawa w skladzie 8 instruktorek i 24 'i nstruktorow wyrusza do
Stan6w Zjednoczonych dla szkolenia kadry harcerskich organizacji
emigracji.
22-30 sierpnia
JEZIO RO NAROCZ

Nad Naroczq obozuje VIII zjazd starszego harcerstwa (46 harce
rek i 67 harcerzy). Uchwalona w stajeqeklaracja ideowa i gospo
darcxa.
1 wrzesnia
WARSZAWA

,Glowna Kwatera Harcerzy r07lpoczyna "trzyletni wyScig. pracy"
W osrodkach slahszych.

druZyn, ktory rna podniesc poziom pracy

t017

HARCERSTWO W DWUDZIESTOLECIU M lliDZYWOJENNYM

Rok 1937
m aj
GORKI WIElKIE

Rozpoczyna prac~ Osrodek Harcerski w Gorkach Wielkich kolo
Skoczowa. W osrodku jest kilka budynkow (jeden specjalnie pr'Ze
zna,c zony na pomieszczenia dla kursow szkolen iowych). Teren rna
powierzchni~ 124 ha. W osrodku prowadzone b~dq k ursy instruktor
skie, odbyvvac si~ b~dq ,l wn ferencje, obozy i kolonie. Do osrodka
w lqczona zostaje Szkola Instruktorow Zu chowych w pobliskim Nie
rodzimiu, a potem i Uniwersytet Wiejsk i. Komendantem Osrodka
jest -hm Aleksander Kaminski.
13 czerwca -

18 wrzesnia

Druga wyprawa 23 instI'llMorek i instruktorow do Stanow Zjed
noczonych.
29 lipca - 13 sierpnia
VOGELENZANG (Holandia)

Wyprawa na V Jam'b oree (mi~dzynaro dowy zlot skautowy) w Vo
gelenzan g w Holandii (727 haTcerzy). W czasie zlotu 2 konferencje
organizowane Sq przez ZHP: prasy skautowej i instruktor6w wil
cz~cych.

1 Wl zesma
WARSZAWA

Powstaje Harcerskie Biuro Wydawnicze "Na Tropie".
14 pazdziernika
WARSZAWA

W zwiqttu z zamiarem "OOOzu Zjednoczenia Nal'odowego" pod
porzqdkowania organizacji mlodzieZy jednolitemu kierownictwu po
litycznemu powstajq porozumienie i wsp6ln'a deklaracja 4 organi
zacj i (ZHP, Siew, Zwiqzek Strzelecki, Organizacja Mlodziciy Pracu
jqcej) b~dqca formCl sprzeciwu przeciw temu zamyslowi. Deklara
cj~ t~ akceptuje w dniu 30 pazdziernika Naczelna Rada Harcerska.
r'

Rok 1938
kwiecieri
BUDAPESZT

Harcerska wyprawa lotnicza (4 samoloty, 1 szybowiec, 6 skocz
k 6w spadochronowych) odwiedza skaU±ow w~gierskich.
3 maja
WARSZAWA

W t radycyjnej haTcerskiej sztafecie kolarskiej bierze udzial grupa
kolarsko-Iotnicza (9 samolot6w pilotowanych przez harcerzy).
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10 maja
Pl OCK

Harcerski Dzien Lotniczy jest przeglqdem akrobacji lotniczej i sko
k6w spadoch ronowych.
10 czerwca
WARSZAWA

W Organizacji Harcerzy wpr owadzon a zostaje dla starszych chlop
c6w (1 6-1 8 lat) n azwa "sk aut". Tworzy si~ nowq jednostk~ orga
nizacyjn q "szczep" , zlozon q z k ilku druzyn.
10-17 lipca
GILWEll (Anglia)

Na mi~dzynarodowej k onferencji instruktor6w wi1cz~cych (200 de
legat 6w z 12 kraj6w) duze zainteresowanie budzi delegacja polska
z Aleksandrem Kaminskim na czele. Polacy pokazujl\ m. in. filmy
na t emat p racy zuch6w.
21 wrzesnia
Sl.c\SK

W zwiqzku z wypadkami na Zaolziu 4 chorqgwie h arcerek i har
cerzy postawione zostajq w stan pogotow ia.
1 paidziernika
WARSZAWA

Ukonczenie budowy Domu Harcerstwa w Warszawie.
26 paidziernika
WARSZAWA ·

P ierwszy apel sieci harcerskich radiostacji nadawczych na terenie
kraju. 1 lisw pada nast~puje oficj alne otwarcie tej sieci.
12 lislopada
WARSZAWA

Zjazd b. zolnierzy Harcerskiego Batalionu z 1918 roku. Wmurowa
nie tablicy w Palacu Saskim.
'
11-18 grudnia
WARSZAWA

Odbywa si~ III og6lna kon ferencja k ierownik6w harcerstwa pol
skiego poza granicami kraju .
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Rok 1939
10 lulego
WARSZAWA

Zostaje zatwier<iwny tymczasowy regulamin Harcerskiego Kola
Morskiego. · Jego komandorem mianowany jest dnia 10 marca gen.
Mariusz Zaruslki. Kolo liczy 200 czloo.'kow.
12 kwi elnia
WItRSZAWA

Naczelniczka Harcerek zatwierdza "Wytyczne wsp61pracy Organi
zacji Harcerek i Przysposobienia Wojskowego Kobiet".
15-28 li pca
SZKOCJA

W III zlocie starszYch skautow w Monzie bierze udzial 12 osobowa'
delegacja polska.
15 lipca
W ARSZAWA

Wyrusza 5-osobowa harcerska wyprawa naukowo-badawcza na
Spitzbergen.
.
25 lipca - 7 sierpnia
BUDAPESZT

W G6do1l6 odbywa si~ swiatowy zlot skautek z udzialem ok. 4000
dziewczqt. Nazwa zlotu "Pax-Ting". Z Polski jest na nim 30-osobowa
delega·cja.
30sierpnia

Mobilizacja Harcerstwa

STAN ZWf,t\ZKU HARCERSTWt\ POLSKI EGO
no dzien 31 grudnio 1938 roku
ORGANIZACJA HARCERZY (chorqgwi 17, hufcow 330)
Mlo'dziez:
31.363 .
zuchy
74.827
harcerze
13.065
skauci
4.045
123.000
starsi hare.
t020
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Kierownicy pracy:
druz. bez stopni instr.
czl. kom. bez stopni instr.

3.712
1.297

Starszyzna:
podhaTcm1strz
haTomistrz
dziala<cz harcernki

1.503
649
129

5.009

2.281
razem harcerzy

130.590

ORGANIZACJA HARCEREK (chorflgw[ 15, hukow 262)
Mlodziez:
15.198
zuchy
41.389
mlod. harcerki
13.123
w~drowniczki
72,002
2.292
starsze hare.
K ierowniczki pracy:
p. o. WuZynowej
druZynowa
Starszyzna:
podharcmistrzyni
haromistrzyni
instrulktorka specjalnosci
dzialaczka ha'rcer~a

1.899
1.230
216
209
22
14

3.129

461
TalZem harcerek 75.592

HARCERKI I HARCERZE WEDLUG SZKOL I ZAWODOW
w procentach og6ln.yeh liezb mlodzieZy harcerskiej
Hareerki
Harcerze
Szkoly powszechne
miejskie
wiejs'kie
S~oly zawodowe
Gimnazja, licea, wyzsze uczelnie
Mlodziez pozaszkolna :
niepracujflca
miejska
wiejska
pracujflca

,

39
20

41
·20

4

6

26

20

5
5

3
2
8

100 0/0

1000/0

'1
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GEN,EZ A RUCHU HARCERSKIEGO I HARCERSTW O
NA PROGU NIEPODLEGtOSCI POLSKI
NASZE DZIEJE
(ARTY KU t

HM RZPLlTEJ TA DEUSZA STRUMlttY W
LUTY 1925)

MIESI ~C ZNIKU

"H ARCMISTRZ" NR 2 

Aby zrozumiee i docenic swoiste ,c echy i znaczenie polsk iego Har
cerstwa, rtrzeba na n ie spojrzec hi:storycznie i uprzytmnn ic sobie je
go genez~ n a tIe ciqglosci Zycia m lodzieiy polsk iej w okresie nie
woll. Mlodziez odegrala w tyro ok resie w Polsce daleko wybitn iej
szq rol~, niz w k rajach wolnych, a dzieje jej wysilk6w, 'Czekajqce
dopiero historyka, rZUCq kiedys nowe sw iatlo na wiele zjawisk zycia
po1:skiego.
Dzis juz jednak zdac sob ie moZemY spraw~ z tych zasadniczych
czynn ik6w , jakie si~ n a ideowe zycie m lodziezy polsk iej skladaly,
a ich przeglqd wytlumaczy nam genez~ i charakter naszego Har
cerstwa.
Gwiazdq przewodniq ideowych i or ganizacyjnych poczynan mlo
dzieZy polskiej byla zawsze milo s c 0 j c z y z n y i gorqce prag
nienie j ej wyzwolenia. Patriotyzm ten wiqzal si~ silq rzeczy z r e
W 0 1 u c jon i z m e rn,
z zarzewiem buntu przeciwko zaborcom
i m usial m iec ton Zarliwszy niZ w starszyrn pokoleniu i bylo natu
ralnym, ze mlodzie:i czula gor~ej, przejmowala si~ :iywiej i sklon
niejsza byla do bardziej bezposredniego dzialania pod wplywem
prqd6w wolnosciowych n u rtujqcych Europ~ i Po1sk~ w ciqgu XIX
wieku i zrnierzajqcych do zwalenia "S'tarego swiata" z jego n iewolq
i niedolq i do stworzenia nowego, wYZszego, szlachetniejszego rze
czy porzqdku. Ale z tego rodzil si~ r 0 z d zw i ~ k z e 's t ar s z y m
po k 0 len i e m - chlodniejszyrn, trzeZwiejszyrn, sklonniejszym do
zgody z istniejqcyrni warunkarni b ytu. RozdZwi~k ten wyst~wat
jaskrawiej tam, gdzie organizowano czyn, lagodniej zas - gdzie
jedynie przygotowywano si~, ksztalcono na p rzyszlych dzialaczy. Tu
bowiem usilowania mlodzieZy spot ykaly si~ z pomOCq n ajlepszych
w starszyrn spoleczenstwie Zywiol6w.
o kr e s pop 0 w s ta n i 0 w y z jego sceptycyzrnem i pozytywi
zmem dal takze w Zyciu mlodzieZy przewag~ organizowaniu pracy
nad sobC\ - i to w forrnie intelektuallst ycznej. Sam 0 k s z t a I c e
n i e stalo si~ haslern mlodziezy tego okresu, a 0 kierunku t ego
samok sztalcenia decydowala przewaga jednego lub drugiego z dw6ch
wielkich prC\d6w, kt6re pod koniec XIX wieku coraz pot~Zniej si~ ze
sobC\ scieraly - nacj onalizrnu i sOcjali2mu.
Hierarchia k 61 i k61ek obu odlam6w za'st~wala mlodzieZy szkol
n ictwo n arodowe, polozyla tez niernale zaslugl okolo wyrobienia
~ ideowego dzisiej szych n aszych dzialaczy spolecznych i poUtyczny ch;
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ponosi jednak r6wniez odpowiedzialnosc za w iele stron ujemnych
dziS dzialajqcego pdkolenia. przede wszytkim zawinil tu oschly inteI lektualizm, wyrabiaja,cy
typy dok trynersk ie, gubia,ce Z ok a calo
kszta!t, pelni~ czlowieczenstwa, ok aleczone najcz~s ciej zanikiem po
czucia religijnego, a n ieraz i moralnego - wobec zaniedbania k ul
tury dziedzin u czucia i woli.
P 0 c Z a, t k i XX w i e k u przyniosly wieloraka, r eakcj ~ przeciw
ko temu intelek'tualizmowi. Z jedn ej strony pod wplywem St anisla
wa Szczepanowskiego i Wincentego Lutoslawsk iego podj~te zagad
nienia moralno-wychowawcze wywolaly r u c h e t y c z n 0 - 0 d r 0
d zen i (J W y, k t6ry samoksztalceniu intelektualn emu przeciwstawil
ksztalcenie charakteru, czyn m oralny, jako po d staw~ p rzygotowania
si~ na budowniczych nowego , lepszego Zycia i na rycerzy skutecznej
walki 0 wolnq i wielka, ideowo, duchowo Polsk~.
Z drugiej strony rozbudzily si~ n aturalne a spiracje do zdrowia
i rozwoju fizycznego: n a gruncie przygotowan ym przez pr of. J or
dana i inn ych pkmier6w wychow ania fizycznego mlo dzieZy, oraz
zrzeszenia w rodzaju "Sdkola", "Towarzystwa Tatrzanskiego" lub
"Towarzystwa gier i zab aw ruchowych " powstal rue h s p 0 r t o
w y, t u r y s t y c z n y i g i m n a s t y c z n y.
Niebawem dola,czyl si~ nowy czynnik w postaci r u c h u w 0 j
s k 0 w ego. Powalenie Rosji w zap asach z J aponia" a potem I-a
rewolucja rosyjska wskrzesily wiar~ w mozliwosci bliskiej skutecz
nej walki zbrojnej 0 wolnosc, a co za tym idzie, zbu dzily poczucie
obowiqzku przygotowania si~ do tej walki i doprowadzily do tworze
nia organizacji m ilitarnych.
Pra,dy te powolaly do Zycia szereg towarzystw i zwia,zk6w mlo
dziezy, wsrod ktorych odbywal si~ silny ferment, scieranie si~ my
sli, zdan i da,Znosci - w poszukiwan iu n ajrwlasciwszych form slu
zenia Ojczymie.
P o t r z e'b a s y n t e z y stala si~ pala,ca,. Za ciasno bylo mlo dzie
Zy wsr6d dokon ywuja,cych si~ przeobrazen i k sztaltu jqcych si~ w ie
lostronnych da,Znosci 'w dawnych ram ach k61 samok sztalcen iowych,
nie wystarczaly tez kola etyczno-a:bstynenc1de "Zw ia,zku Na dziei"
czy "Eleusis" ani k adry wojskowe, n ie m6wia,c 0 k lubach sporto
wych.
I wtedy to przyszla do Polski do bra n o w ina Bad en - P o
we II 0 w sk i e go s c o ut i n g u jako systemu wszechstronnego
obywateiskiego wychowania i samowychowania, maja,cego na 6ku
pelnego czlowieka, jego harmonijny rozwoj , jego tw6rcza, zyciow a,
dzialalnoSC. Do przyj~cia tej dobrej nowiny mlodziez polska dojrzala
zupelnie. Forma angielska zastala w Polsce przygotowana, o dr~bn a,.
wlasna, tresc da,zen, praguien i doswiadczen. Nie po'trzebow alismy
szczepic dopiero obcego ruchu na wlasnym gruncie - wystarczylo
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zastosowanie genialnie wynalezionych form skautowych do naszego
ruchu samoksmalceniowego i samowychowawczego, i oto powstalo
polskie Harcerstwo.
DZIS I JUTRO
(ART YKUl

H M ALOJZEGO PAWElKA W TYGODNIKU MWDZIEZY HARCERSKIEJ "HARCERZ"
NR 2 Z 7 STYCZNIA 1919 ROKU)

Przechodzqc coraz to nowe zyGia koleje stajemy mow n a progu
nowego okresu naszej harcerskiej 'pracy - na progu Harcer stwa
w Polsce Niepodleglej.
Chwila to wymarzona, ale nie taka jak q spodziewaliSmy si~ jq
zastac. Myslelismy, ze b~dzie to chwila wybuchu zapalu, rozmachu
n iebywalego pracy, chwila mierzenia sil na zamiary, ale dzis w idzi
my, ze tego wszyst'k iego jeszcze nie rna, ze wszystiko to nalezy zro
bie, ze nasze harcerstwo iak jest dalekie od tryumfu jak Polska od
Wolnosci i jak ona jest zagrozone ze wszech stron.
Pr zede wszystkim zastajemy ogromne rozproszen ie sil harcer
skich. Biezqce potrzeby oderwaly od pra·cy cale zas t ~py pracowni
kow , zmusily nas do zaprzestania zwyklej pracy w druiynach nad
w yrobieniem i wychowaniem wlasnym, a k azaly wykonywae czyn
nosci natychmiastowe, dprame, zast~pcze i niezasadnicze. Wszystko
to tak rozkolysalo nas, WZ:burzylo, ze dzis nawet dziwnym zdaje si~
zqdanie, abysmy natychmfast wr6cili do 10Zyska zwyklej pracy, do
zbiorek, wycieczek, obozow.
A jednak to jest n aszym dbowiqzkiem. Harcerstwo nie moZe bye
w ewnqtrz sieb1e jak rynek sil dostarczanych na kazde zqdanie w kaz
dym kierunku, nie moze zye ja'll.: w mlynie hu czqcym - ono musi
dla swej pracy miee atmosfer~ domu rodzinnego, m iec wlasny za
mkn i~ty Swiat, w ktorym rozejrzawszy si~ chlopiec dochodzi do po
znania, czym jest Harcerstwo dla niego i dla narodu. Tego nie moina
zr ozumiee bez skupienia si~ i dlatego skupienie si~ w sobie calego
Harcerstwa jest potrzebq, z Morq zwlekae nie moina.
Trzeba abysmy w szyscy od zucha do Harcmistrza zjednoczyli si«:
'W jednym szanow aniu ,p racy harcerskiej i pracownikow harcer
skich, a'bysthy rSi~ zeszli w postanowieniu zacz~cia jej zgodnie, p ro
wadzenia wspolnie i postanowienia jak najlepiej.
Musimy si~ w - gar5e wziqe i powiedziee sobie: "MuSi bye u nas
w Polsce porzq;dna robota harcerska - i b~dzie!" .
.
' Coz n am stoi ria przeszkociZie! Brak wzorow, formule'k, regulam i
now, przepisow egzaminacyjnych - nieprawda! W druzynie pracu
jqcej , tw6rczej, pelnej iywego dzialania i ruchu nigdy nie daje s i~
do tkliw ie uczue brak form i przepis6w, bo nawet wtedy nie rna wzo-'
row z zewnqtTZ, dT'Uiyna sama opracuje sobie to co jej potrze'ba, ale
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- za to w 1akiej gdzie si~ cos 'wewnqtrz psuje i rozklada tam si~ za
czyna szukanie win i winowajc6w, wysi~pujq kwasy i niezadowole
nia.
Nie od zewn ~trznej wi~c, ale od wewn~trznej wartosci druzyny
zalezy wszysiko: - od tego czy w drliZynie jest duch w szeregach !
Harcerstwo -to nie rysunek techniczny wykonalny tylko na po
kratkowanym papierze i choc formy Sq dlan potrzebne, jednak nie
tak dalece jak ,si~ nam rwydawac by moglo. Nie wiem, czy w Anglii
odczuwa kto potrzeb~ regulamin6w w takiej formie, jak jej pragnq
u nas, czy ,t am ktory zast~powy chce miec wyramie na papierze
w ydrukowany czarno na bialym punkt po punkcie zakres swoich
obow iqzk6w i praw. Tam jest jeden tylko podr~cznik oficjalny, n ie
r egulamin urz~dowy , ale zywym stylem pisana ksiqzka, a poza ni q
duch zdrowy, dzielny i juz wszystko.
Bez regulamin6w i mysmy zaczynali prac~ harcerskq w 1911 i 1912
roku, kiedy bylem zast~powym w druzynie imienia Traugutta 
umielismy w por6wnaniu z dzisiejszymi szeregowcami tak malo 
ze n ikt z nas niewidzial na w lasne oczy pod r~cznika harcerskiego
i tylko slyszeliSmy 0 tym, ze w Krakowie jest wydany Skauting Mal
kow6kiego - ale nie mniej bylismy harcerzami' i.ie tylko z imienia,
oosmy w11il:owa11 ~de~ i spraw~ harcersKq, jak jej n~t m e umilowal,
bosmy jej oddali naprawd~ "wszystko co nasze". Dla nas nie bylo
k ilku spraw, z ikt6rych halr cerstwo .kladlismy na 4-tym lu b 5-tym
miejscu - dla nas istniala tylko jedna sprawa i nie byto r zeczy,
k t6rej bysmy dla niego nie oddali z zapalem.
Mysmy byE wprost "op~tani" przez Harcerstwo i to op~tanie trwa
do dni dzisiejszych.
Nie form n am trzeba, trzeba nam zetrzec z siebie szarosc codzien
nosci, tTzeba odnowic przyproszonq mudzeniem bohat erskq wprost
swietnosc zadan Hal'cerstwa Polskiego.
Trzeba nie dopuscic do obnizenia lotu, trzeba nie dOPUSclC m ysli
o zm~czen iu, trzeba nie zapominac 0 tym, ze Harcers two t o nie
oddzial pomocniczy, ale 6zeregi przedniego rycerstwa - ze to ar
mia sama dla siebie i ,p od wlasnym sztandarem.

ROZKAZ KOMENDANTA CHOR~ GWI
W WARSZAWIE

M ~S KIEJ

HARCM.ISTRZA IGNACEGO WJ\DOtKOWSKIEGO Z DNIA 5 MAJA 1921 ROKU,
WYDANY NA ROZPOCZf;CIE POWOJENNEJ PRACY HARCERZY
WA'RSZAWSKICH

"Druhowie! Po wieloletniej ci~Zkiej wake w podziemiach i na
polu bitewnym, po wyt~onej , lecz zaszczytnej pracy odbudowalis
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my gmach ukochanej Rzeczypospolitej. Fundamenty zalozone, mury
postawion e: m amy ustaw~ konstytucyjnq, zapevmiajqcq prawa czlo
wieka i o bywatela , 0 co inne narody toczyly ostre walki wewn ~ trzne:
m amy Sejm i Rzqd, 'kt6re stac 'b~dq na strazy tych p raw i wreszcie
mamy A r mi~ Narodows" kt6ra bronic b~dzi e n aszego bytu niepodle
glego, t ego niezb~dnego wa runku rozwDju kazdegD narodu.
Zamieszkac w tym gmachu mamy na dlugo. NaleZy wi~ przystq
pic do p r acy wewnqtrz, uTzs,dzic go wygodnie, Dbmyslec ms,drze
rDzklad m i eszkania , a by bylD celowe i planowe, p rzyozdobic scian y
i Dkna, aby m ilo bylD p raCDwac i o dpoczywq.c.
J ednak t o nie jest w SZystkD. C6Z by si~ staID z tyro gmachem
i mieszkaniem, gdybysmy tam um iescili cZ{Dw ieka zlegD, nie lubis,
cego porzs,dku, n ie szanujs,cegD pracy ludzk iej i w sp6lmieszlkanc6w.
Mieszkanie opustoszej e, zniszczy si ~, gmach n iedopilnowany r unie.
Harcerze, D ile chcecie, b y ten wspan ialy gmach Rzeczypospolitej
t rwal po w iek i, musicie uczynic, by mieszkancy byE godnymi t ego
gmachu, by m ilowali si~ w zajemnie, pomagali sobie, bronili si~
w sp6lnie, pracowali razem wytrwale i dokladnie, rozumieli si~ i wy
baczali sobie .
Wychowujcie w sobie czIowieka , b o on tworzy gromad~ ludzks"
bo od jego wartosci zalezy, czy ta gromada przedstawiac b~dzie
spoleczen stwo, czy tabun dzik ich 2iWierzs,t: o d wartosci teg.o poj e
dynczego czlowieka zaleZy, -czy sWiat nasz b~ie pelen radosci
i slonca, czy tez b~dzie p adolem ptaczu, smu tku i krzywdy.
H arcerze! W zast~pa ch swoich i druZyna ch wychowujcie w my§l
Prawa Harcerskiego przede w szystkim czlowieka, milu.js,cego swiat
caly, u czciwego, praoowitego i wesolego."

HARCERSTWO W!ROO ORCANIZACJI MtOOZIEZV
(WYPO W IEDZ M N ISTR A WYZNAN RELIGIJNYCH I OSW IECENIA PUBLlCZNEG O
PR OF ESORA STANI Sl AWA GR ABSK I EGO - OPUBLI KOWANA W ALBU MI E
"H ARCERSTWO POLSK IE" W YDANYM PRZEZ NACZELNICTW O ZHP W ROKU 1925)

Najsilniejszym ezynTIikiem wychowania narodowego p rzed wojns,
byly tajne organizacje m lodzieZy uniw ersyteckiej i gimnazj alnej.
Celem ich bylo przygmow anie do walki z u cisk iem p anstw za
bor czych. 2e zas t~ walk~ 'r 6znie rozumieli wszechpolacy i socja
lisci, wi~c obie ilrons'ipracje - i 'wszechpolska i socja1±styczna - sta
r aty s1~ () p oprow !JJdzenie organiza'oji studenck1ch i akademickich
w swoim kierunlku. Z h iegiem -ozasu Wytworzylo \$i~ 'kilka, r6wno
rz~dn ie istniejq:cych, konllmrujs,cych z sobs, i zwal czaj.s,cych si ~ na
w zajem tajn y ch zwis,zk6w u czs,cej si ~ m lodzieiy.
,
Organizacje te odegraly naprawd~ olbrzymiq rol~ w naszej wal
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ce 0 wyzwolenie Polski. Ale mialy tf; ujemnq stronf;, ze wprowa
dzaly partyjnq walkf; i wylqcznosc do umysl6w i ser<: na2!byt mlo
docianych.
Wytworzyly one zwarte zast~py ludzi, kt6ry<:h zycie cale bylo
praCq i walkq w imif; idei, lu<izi, kt6rzy nigdy nie zawied.li. Lecz
zarazem wtla'c zaly mysl dojrzewajqcej mlodziezy w gotowe szablony
partyjne i wychowywaly koteryjnose, nie uznajqcq zadnej za·slurgi
poza wlasnym obo-zem. Zaciqzylo to ujemnie w niejednym punkoie
na naszym dbecnym zyciu politycznym.
Dzis wsze1ka konspiracja jest szkodliwa, a najszkodliwsza jest
konspiracja w wojsku i ws'r 6d uczqcej sif; mlodzie:i:y. Dzis wprowa
manie waSni partyjnych do szk61 srednich jest niedopuszczalne.
Organizacje mlodziezy dawnego, przedwojennego typu, 0 wybitnie
PolitYCZ:-lym <:haraikterze, 0 ile jeszc2.e istniejq, mUSZq bye ostatecz
nie zlikwidowane. Dzis jedynym celem i zadaniem organizacji u<:Zq
cej si~ mlodziezy - moze i powinno bye kS2ltalcenie charalcter6w.
Konieczne jest - by stronnictwa raz na zawsze powiedzialy sobie,
ze jakiekolwiek j ch oddzialywanie na mlodziez, nie powolanq usta
wami do glosowania, jes t przestf;pstwem wobec przyszlosci narodu.
Oczywiscie nie znaczy to , by ludzie 0 wyramych przekonaniach
politycznych, nawet za jmujqcy wybitne stanowisko w tych czy in
nych stronnictwach, nie mogli praoowac wychowawczo wsr6d mlo
dziezy szkolnej. Lecz kto do niej si~ 2JbliZa, powinien z t q chwilq za
pominae 0 swojej przynaleinosci partyjnej. Nie kazdy tQ potrafi.
Ale ·kto tego nie potrafi - niech si~ do pracy wychowawczej rue
bierze.
Organizacjq wychowawczq w scislym tego slowa znaczeniu - jest
harcerstwo . Wprawdzie i do niego zakradly si~ podczas wojny wply
wy konspira!cji partyjnych. Dzis juz jednak harcerstwo wyzwolilo
sif; z nich niemal zupelnie.
Jest one obecnie najpot~Zniejszym narz~dziem ksztalcenia cha
rakter6w.
I dla!tego nalezy zwr6cic na nie ,s zczegolnq uwage, wszys't'kich tych,
ktorym istotnie leZy na sercu wytworzenie typu "nowego obywa
tela".
Zeby jednak harcerstwo spebnilo calkowicie swe wielkie zadania 
musi praca jego bye ogromnie intensywna.
Lntensywna - nie ekstensywna.
Celem harcerstwa nie jest zorganizowanie jak najwi~kszej ilosci
mlodziezy, ale wybworzenie wzorowych obywateli. Zadne pouczenia
nied:zJialajq talk wYchowawczo - jak przYklad.
Dla podniesienia ogolnego poziomu mlodziezy - 0 wiele wamiej
sze jest wytworzenie nielicznego chocby, ale naprawde, wzorowego
zaste,pu prawych, calym swym post~powa,niem stwierdzajqcych we
7 -
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szc:zerosc swych idealow, dzielnych moralnie i fizycznie,
o zdecydowanym indywidualizmie chlopc6w i dziewczllt - nii zbie
ranie na pogadanki skautowe wielkiej liczby dzieci, dla kt6rych
"prawo skautowe" pozostanie tylko zewn~trznym organizacyjnym
przymusem, a nie nakazem sumienia.
Szyibki ilosciowy ,r ozrost harcerstwa musi obniiye typ harcena
do poziomu przeci~tnej moralnoSci mlodzieiy szkolnej . A Wltedy,
harcerstwo stanie si~ CZCZIl formalistykll.
Naczelnym wskazaniem orga:nizacji har cerskiej powinno bye: nie
ilosc - tylko jakose, nie podnoszenie prz"eci~tnego poziomu cha
rakter6w szkolnej mlotlzieZy, ale wykszta1cenie wlasnie nieprzeci~t
nych charakterow.

IDEO L OG I A

C EL E

HAR C E R S TWA

Podstawq ideologii wychowawczej harcerstwa bylo prawo i prz1J
rzeczenie harCeTskie. Przechodzily one pewne zmiany. W roku 1936
statut tak formulowal podstawy ideowe Harcerstwa:
§ 5.
1) Wychowanie mlodziezy harcerskiej opiera si~ na zasadach etyki
chrzeScijanskiej.
2) Podstawll ideologii harcerskiej jest Przyrzeczenie i Prawo Har
cerskie, kt6re brzmi nast~pujlloo :
Pqyrzeczenie ha'r cerskie.
Mam szczerll wol~ calym zyciem pelnic slu:hbE: Bogu i Polsce,
niesc ch~1\ pomoc bliZnim i bye poslusznym Prawu Harcer
skiemu.
P.rzyrzeozenie harcerskie.
1. Harcerz sluzy Bogu i Polsce i sumiennie spelnia swoje obo
wiqzki.
2. Na slowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pozyteczny i niesie pomoc bliinim.
4. Harcerz w kaildym widzl blitniego, a za brata uwaia kazdego
innego harcerza.
5. Harcerz post~uje po rycersku.
6. Harcerz niUuje przyrod~ i stara si~ jll poznac.
7. Harcerz jest karny i posluszny rodzioom i wszystkim swoim
przeloz-onym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszcz~y i ofiarny.
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10. Harcerz jest ezysty w mysli, mowie i uczynku: nie pali tyto
niu i nie pije napojow alkoholowyeh.

o zmianaeh w

rozumieniu zadan Hareerstwa mogq w pewnym stop
niu swiadezyc roznice w sformulowaniach statutowych z roku 1923
i roku 1936.
Statut z roku 1923 mowil, ie:
,,(§ 2) ZHP rna na eelu:
1) wychowanie mlodziezy w kierunku urabiania charakte
row, rozwijania dzielnosci fizycznej, piel~gnowania uczue
narodowych, ksztaleenia umyslow i zaprawiania do zycia
spoleeznego, w czym wspoldziala z rodzin1\ i szkol1\,
2) d1\zenie do utrzymania wsrod swyeh ezlonkow i rozpo
wszeehniania harcerskiego typu zycia i sluzby obywatel
skiej".
Statut z rok u 1936 postanawial, ze:
,,(§ 4) ZHP rna na celu:
a) wYchowanie metodami hareerskimi dzielnyeh, prawych
i zdoInych do poswi~een ludzi w mysl Przyrzeezenia i Pra
wa Harcerskiego,
b) przygotowanie mlodzieiy do swiadomej, ezynnej i ofiar
nej sluiby dla Panstwa Pols'kiego, opartej na Jego umilo
waniu i whlierskiej gotowosei do Jego obrony, bezintere
sownosci, karnosci obywatelskiej i honorze,
c) wprowadzenie zasad ideologii harcerskiej do zycia publicz
nego,
d) pomoe w pracy hareerskiej polskiej mlodziezypoza grani
cami kraju i wspoldzialanie z mi~ dzynarodowym ruchem
skautowym.
HARCERSKI STVL .2:YCIA
(FR AGM ENT ART YKULU H M JA NA GRABO W SK I EGO
Z I<WAR TALNI KA " HARCERS TW O" 1927 N R 1)

(...) Czym jest Harcerstwo i ezym winno bye Prawo Harcerskie?
(...) Istniej e trwale ZHP, moma seisle okreslie, na ezym polega
metodyka harcerska, ale nie jest tak latwo sprecyzowac, czym jest
w istocie swej Harcerstwo, a nawet - gdzie ono istnieje. Bo Har
cerstwo to nie taka lub inna grupa ludzi w mundurach, ani ten czy
ow uklad zasad lub wskazan: Harcerstwo ' to pewien stan psychiczny.
Harcerstwo nie istnieje stale, Harcerstwo - staje si~. I organizaeja
hareerska, i nas~a metodyka, nasze ibiorki, harce, obrz~dy, dyskusje,
wszystko to istnieje 'PO to, aby coraz cz~sciej i powszechniej wyrastal
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w duszach naszych gromad kwiat braterstwa, slonecznej radoSci,
zywiolowej t~zyzny, aby poziom wzajemnych stosunkow podnosil
si~ wysok o, aby s,t awalo si~ Harcerstwo. (...)
A czym jest Prawo Harcerskie? Niewqtpliwie w jego 10 punktach
nie znajdziemy jednej ~a sady moralnej czy w sk azania ideowego,
M ore w powszechnym rozumieniu obowiqzujq harcerza. Np. nie rna
w Prawie Harcersk im -postulatu sprawiedliwosci, chociaz nikt nie
wqtpi, ze harcerz musi Ib ye sprawiedliwy. Z drugiej strony Prawo
wylicza idee ro±nych kat egorii, a wi~c : religijne, morahle, dbywatel
skie. Prawo Harcers'kie nie jest wi~c k o deksem jednolitym, si~ga
do rozmaitych dziedzin, ale tez nie obejmuje wszystkiego, co sie
sklada na harcerskq ideologi~, zawiera iylko ogome drogowskazy.
Prarwo Harcerskie i 'i deologia harcerska to Sq dwie rom e rzeczy.
Ideologia moze, a nawet musi si~ zmieniae. musi w chlaniae .to, co
zycie polskie jej mesie, musi te n owinki przetrawie, musi dostoso
wywae si~ do aktuaJnego ukladu stosunkow, bo musi t~tnie pulsern
wiecznie zmiennego zycia. Prawo Harcerskie winno pozostawae nie
zmienne i poki takie b~dzie - p oty ludtie rozmaitego autorarnentu,
romych poglqdow spolecznych, pol1tycznych, 0 r ozmaitych zaintere
sowaniach i roznych temperamentach b~dq w organizacji harcer
skiej znajdowali wspomy j~zyk. W tej niezmiennosci Praw a tkwi
wlasnie sila morama Harcer·s twa, stqd si~ bierze jego zdomose .pro
mieni()tworcza na rome fronty, odlamy, sektory.
Prawo Har·c er·skie ujmuje styl harcerskiego zycia. Dlatego jest
niejednostronne, ogoJne i zwi~zle. Bo dla kazdego stylu potrzeba
niewielu , ale mocnych, w y.r amych i z decydowanych barw, t a'kze
i dla stylu zyda.
Z takiego uj~cia Prawa Harcerskiego wynika szereg w azlkich kon
sekwencji.
Przede w szystk im - F'rawo Har·c erskie musi bye jedno dla wszy
stkich ha,r cerzy, bez wzgl~du na ich wiek, wlasciwosci gruPQw e, kla
sowe ·czy jakiek()lwie'k inne,bo tylko w6wczas Prawo b~dzie po
wszechnym o'brazeIIl stylu harcerskiego zycia.
Nast~pnie , Praw o Harcerskie poWi'l1ll0 jak najmniej i jak Illajrza
dziej ulegae poprawkom i przerabkom, a nigdy nie naleiy usuwac
z niego zadnego elementu, ktory do niego wszedl. Inaczej zatracimy
nasz styl i wspomy j~zyk . Prawo musi pozostae Z{otq niciq nieprze
rwanej ,t radycji, musi bye czynnikiem tr.walym, konserwatywnym ,
winno 'b ye tym ielazobetonowym s{upem, 0 ktory rozbijae si~ mu
SZq wszel'kie dqienia, aspiracje, w plywy, zasadniczo z nim niezgod
~e. Tylko wtedy Harcerstwo b~dzie mialo swoj trwaly pion, swojq
wyramq drog~.
Dalej , Prawo Harcerskie musi zawierae nie tylko zasady Zycia
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duchowego, wewn~trznego, ale takze reguly post~owarnia zewn~trz
nego. Styl zyda musi si~ objawiac na zewnqtrz. W HarcerstJwie ma
my bardzo duzo obrz~dowosd, odznakomanii, przywiqzujemy duze
znaczenie do tzw. Itechnfki harcerSkiej, slusznie wi~, ze i w obrazie
naszego stylu zyciowego Sq pewne rysy 0 eharakterze zewn~trznym.
Wreszcie, zasady Prawa Harcerskiego muszq bye kategoryczne.
Prawo winno bye tym minImum ascezy, bezkompromisowosd, More
musiroy w Harcerstwie zachowac. (...)
Styl harcerskiego Zycia musi bye Zidecydowany.
Od :oierwszych lat istnienia Harcerstwa zastanawiano si~ nad sto
sunkiem wychowania do polityki. Wynikalo to z zadan narodowych
i niepodleglosciowych ruchu harcerskiego -'- a wit:c zadan politycz
nych. Starano sic: jednak uniknqe zwiqzania Harcerstwa z ktorym
kolwiek z istriiejqcych stronnictw i obozow politycznych. Poniewaz
politykt: rozumiano jako sfert: dzialalnosci spolecznej zmierzajqcej
do zdobycia wladzy dla realizacji pewnego okresloftego programu,
uznawano, ze w takim sensie polityki mlodziez powinna pozostae
poza zyciem politycznym, a organizacja ha7'cerska bye - jak to okre
sIano - apolityczna. Wyrazalo si~ to na przyklad tV zakazie naleze
nia czlonkow Ha7'ce7'stwa do "innych organizacji rozkazodawczych".
Struktura organizacyjna sprawiala, ze w ramach Harcerstwa mogli
dzialae ludzie 0 roznych p7,zekonaniach politycznych - pod warun
kiem, ze nie usilowali oni podporzqdkowae Harcerstwa i jego pracy
wychowawczej -- "polityce". Ale pomimo wszystk o - Harcerstwo
mialo swoj wlasny wyraz polityczny.
W niekto1'ych powojennych opmcowaniach przemiany w harcerstwie
starano sit: objafuie walkq politycznq pomit:dzy sanacjq i endecjq
o wladz~ w Zwiqzku Harcerstwa Polskiego. Taka teza (m. in. zapre
zentowana w pracy GloWil1e nUTty ideowe w ZHP w la-t ach 1918
1939) nie byla w pelni trafna. Wypowiada sit: 0 niej jeden z twor
cow KIMB (Kola Instruktorskiego im. Mieczyslawa Bema) w War
szawie hm. Bojan Krqkowski takimi slowami:
"Zasadnicze pomylenie poj~c: opisane nurty ideowe doty,czq nurtow
we wladzach naczelnych ZHP, a nie ZHP. Sprawa jak najbardziej
istotna. Uklad wladz byl wamy na zewnqtrz, na-tomiast w zywej 
p racy druzyn, hufcOw, a zwlaszcza w dziedzinie ideologii i wycho
wania - roh~ istotnq odgrywaly kursy instru'ktorskie, ich kadra,
a ta'kze konferencje instruktorsk ie (nie odprawy!) i ludzie, nada
jqcy im ton. Wachlarz nazwis'k 'Cytowany w pracy - to piszqcy
w tej czy innej prasie czy zajmujqcy stanowisko organizacyjne, ale
bynajmniej nie d, k torzy wywierali istotny wplyw na oblicze ideowe
harcerstwa. Moze z wyjqtkiem dwoch postad bardzo autorytatyw
nych na konferencjach i kursach. Byli to wojewoda Grazynski i ksiqdz
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Jan Mauersberger. Reszta to - jak mow-ila mlodziez instruktor
ska - "czcigodne mumie", ktorym si~ rg rzecznie klaniano, ale kt6
rzy byli bez wplywu na masy harcerskie. Glass, Sedlaczek, Stru
millo - mogli mowie, 00 chcieli, ale na harcerstwo - przynajmniej
warszawskie - wplywu nie wywierali. Ja bylem na wszystkich zjaz
dach walnych od 1929 do 1939 rok u. To nie d ludzie mieli wplyw
na rumysly i opinie. Mieli szacunek, ale zycie stale ich wyprzedzalo.
I dalej: linia podzialu w ZHP - nie we wladzach, ale w harcer
,stwie pr,z ebiegala nie po granicach endecja-sanacja-PPS (zreszt~ co
to znaczy "sanacja": od konserwatywnych "zubrow" po pilsudczy
kow-socjalisiow!) Linie podzialu iSzly w sprawach konkretnych : na
przyklad kwestia udzialu w harcerstwie Zyd6w, sprawa druzyn szk61
powszechnych, sprawa metod: "wojsk6Wka" czy puszczanstwo, orga
nizacja na zasadzie wodzostwa czy rz~dy kolektywu. Naprawd~
w pracy i w wychowaniu mlodzieiy w harcerstwie nie znaczyly wie
le zmiany - Haller czy GraZyTIski, a nawet Sedlaczek czy Olbrom
ski. ~byt to 'bylo wszystko dalekie od tego, co si~ dzialo n a kursach,
konferencjach, a tam wlasnie w.ykuwal si~ swiatopogl~d. I to mniej
przez "kazania", a wi~cej przez konkretne dzialania, zywcem potem
przenoszone do pracy hufc6w i druzyn".
,
Slowa te oddajq istot~ atmosfery harcerstwa, w kt6rej zagadnie
nia ideowe i polityczne sprowadzane oyly do reaU6w zycia: do spraw
mlodziezy.
Temperatura polityczna konca lat trzydziestych wymagala tego,
aby w harcerstwie sprawy polityczne byly stawiane coraz wyrazniej,
W okresie, kiedy rysowaly si~ naciski na to, aby harcerstwo zostalo
podporzqdkowane "obozowi rzqdowemu", Aleksander Kaminski tak
pisal w starszoharcerskim pismie dyskusyjnym Brzask :
HARCERSTWO A POLlTYKA
(WY JIITKI Z ART YK UlU HM A LEKSA NDRII KAMINSKI EGO W MI E SI~CZNI K U " BRZ ASK" NR B
Z GRUD NIA 1927 ROK U)

Ostatnimiczasy duro si~ pisze i m6wi 0 tym, ze harcerstwo traci
sw6j charakter apolityczny. Z wielu stron docho~ nas zaniepo
kojone glosy: "Wci~gni~to nas w poliiyk~!". (.... )
Skoro wi~c nasi "przyjaciele" zaiktualizowali spra'w~ polityczno
sci czy apoUtycznosci harcerstwa - trzeba rg i~ temu przyjrzec z bU
ska.
'
Aktem , politycznym jest zar6wno czyn
j a k i w s t r z y man i e s i ~ 0 d c z y n u.
"",

-

Oto pierwszy punkt naszych lr ozwaian. :t.atwo jego prawdziwosc
s'kontrolowac na pierwszych z brzegu faktach historycznych.
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A wif;C nie tylko politykowala ta grupa spoleczenstwa pols'kiego,
ktora popada a'k'cj~ prowloscianskq Kosciuszki, lecz rownieZ aktem
politycznym bylo wstrzymanie si~ znacznego odlamu szlachty od
akcesu do kosciuszkowS'kich poczynan. Politykowali r6wnie dobrze
ci, kt6rzy przylqczyli si~ do powstania 1863 rdku jak i ci, kt6rzy do
powstania nie przys'tali. Na kazdym zebraniu sejmowym uczestnkz!\
w akcie politycznym zarowno ci, k to.rzy podnoszq 'rf;Ce w glosowa
niu, ja'k i sprzeciwiajqcy si~ oraz wstrzymujqcy ad glosu.
Wstrzyunywanie si~ od glosu - moze bye cza's em silniejszq formq
politycmego protestu niz jakikolwiek akt pozytywny. Brzypomnijmy
sobie milczenie "sejmu niemego", albo chociazby wybory do obec
nego sejrnu i form~ a'kcji protestacyjnej, ja'kq w owym czasie pro
pagowalo "ABC", "Kurier Poznanski" itd. (...)
Polityka a partyjnictwo
Z iko'lei, odwrociwszy si~ od milych pan6w redaktorow, pragn~
wyjasnie pewne nieporozumienie, jakie cz~sto obserwowae moma
w dyskusjach mi~dzy starszymi harcerzami.
Mowimy cz~sto mi~dzy sobq : harcerstwo muS'i bye apolityczne.
A w istocie myslimy: harcerstwo powinno bye apartyjne. To zas 
apolitycznQse i apartyjnosc - to Sq r6me pojf;Cia.
Politykq - jest w og6le dzialanie majqce na celu dobro politycz
ne. W szczeg6lnosci zas "wielkq politykq " - jest wlaSnie tego ro
tlzaju d ale k 0 s i ~ z n a akcja, majq'ca za cel realizowanie wiel
kich przeznaczen narodu.
Tej to polityce - wiel'kiej polityce - przeciwstawie naleiy poli
tykierstwo - jako drobne nie oparte na celach ideowych dzialanie,
b~qce jakims dorainym posunif;Ciem, majqcym do wypelnienia po
boczne, biez/ice cele.
R6wniez polityce - wielkiej, narodowej polityce - przeciwsta
wic naleiy 'alkcj ~ partyjnq, b~dqcq odzwierciedleniem opinii jakiejs
grupy spolecznej, jakiegos odlamu spolecznego - przeciwstawiajq
cego si~ innym grupom, grupkom i odlamom.
Czasern si~ zdarza, ze ten i 6w akt partyjny pokrywa si~ z wy
tycznymi wielkiej polityki narodowej, cz~sto jednak jest przeciw
nie.
Ot6Z - jesli chodzi <> wielkq polityk~, to harcerstwo uprawialo jq
zawsze i uprawiac b~dzie do tej pory, dop6ki miec b~dzie aspiracje
ruchu odrodzenczego. (...)
G16wne wytyczne polityki harcerskiej.
(...) Ma si~ rozumiec - podam tubaj tylko m6j prywatny pogl!\d,
poglqd harcerza, 'kt6ry na wlaS!!lq r~k~, nie upowa:i:niony do tego
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przez uden oficjalny czynn'ik harcersk1 - probuje ustalic harcerski
punkt widzen1a na wiellkie problemy politycme obeanej epoki.
1. D em 0 k rae j a jest forml"! rZl"!du, k,torl"! nasil"!'kajl"! harcerze
od najmlodszych lat zuchowY'ch. Cala nasza met oda harcerska wy
chowuje demokrat6w. Do tego sluzy nasz system za st~powy, tym Sq
przepojone zasady naszych gier, to si~ przebija z n aszY'ch form orga
nizacyjnych. Fundamenty obywat elskich cnot panstwa demok'ratycz
nego: inkjatywa, samodzielnose, branie na siebie odpowiedzialnosci,
swoboda w mysleniu - karn{)sc w 'cWialaniu - WlSZYSt!kO 1;0 promie
niuje z kaz!dego 'szczegolu n3sZY'ch ewiczen, prac i ~baw. (...)

2. R a s i z m jest antytezq zar6wno etykichrzescijanskiej, jak
i naszego prawa 0 slU'zbie bliirrim. Poniewaz zas oba 1e czynnlki
lezq u fundamentow ideologii harcerskiej, dlatego zaden z harcerzy,
ani tez nasza organizacja jako calose nie moze stanqe na gruncie
rasistowskim. Nie mozemy miee nic 'Wspolnego z antysemityzmem.
I jezeli popierae b~dziemy a:kcj~, zmierzajqcq do unarodowienia na
szego przemyslu i handlu -to czynie t o b~dzi e my przez pozytywne
nastawienie i wyrabianie mlodzieiy do prac w zawodach kupieckkh
i handlowych, nie zas przez szerzenie nienawisci do ludzi innej rasy.
3. R y ,c e r s k 0 s e i 10 j a 1 nos C . - obowiqzujq zgodnie z pra
wem harcerskim nie tyMl:o przyjadol, ale i przeciwnikow. Naleiy
powiedziec wi~cej: poj~cie rycerskosci i lojalnosci powstalo wlamie
dla regu10wania post~powania mi~.dzy pr zeciwnikami. Dlatego tez
nigdy wsr6d nas, harcerzy, nie znajdq zrozumienia ani sympatii
prq-ciy szerzone przez ONR.
Zasada "eel uswi~ca srodki" - juz dawno zostala po t~piona przez
kazde etyczne spoleczenstwo i 'kai dego k ulturalnego czlowieka. Kto
kolwiek uzywa jako "argumetu" w wake z przeciwnikiem kija i ka
stetu, ktokolwiak napada na slabszego , na starca, na ikobiet~ 
znajdzie. w n as bezkompromisowego przeciwnika.

4. Patriotyzm narodowy - jest mow rem naszego har
cerSkiego dzialania, ozywia prac~ n aszych druzym, gromad i kr~gow .
Wszyst ko, co jest w nas najlepszego, pragniemy dac naszej Ojczyinie.
Ale abcym jest nam szowinizm, pogarda i niech~c rdla jakiegokol
wiek narodu. B~dqc sami patriot ami - potrafimy odczue patr1o
tyzm innY'ch narodow. Wiemy, ze recepta sienkiewiczowskiego Ka
lego ("Grzech jest wtedy, gdy Nimbu zjesc krow~ Kalego, a do
bro - wtedy, gdy Kali zjese krow~ Nimbu.") - jest tylko recept q
nar odu pierwotnego .
TY'le - jesli chodzi {) kiJrka przeslanek do poglqdu harcerskiego
na waine zagadnienia politycme doby obecnej. (...)
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METODZIE HARCERSKIEJ I JEJ STOSOW ANIU

(W YJI\TKI Z KSII\:l:KI HM EWY GRODECKI EJ OPUBLIKOWANEJ W W ARSZAWIE W 'ROKU 1937)

,,(...) :nieslychan~e latwo jeSt f a Is z 0 w a e H arc e r s t wo.
Wystarczy poslugiwae s i~ metodq haI1cerskq bez jej zrozumienia .
powierzchownie, jednostronnie, pomijajqc stawiane przez niq wyma
gania.
Wy;starczy odrzucie system zast~powy.
Wys tarczy ilose postawie nad jakosciq.
Wystarczy srodki uznae za cele.
Stworzy si~ wtedy dziwolqg, nOSZqcy miano Harcerstwa, nawet
w mundur harcerski U'brany, ale na pewno nie b~dqcy Harcerstwem.
Wystarczy uznae Harcers't wo nie za ruch i realizujqcq zasady tego
ruchu organizacj~ , ale za jedno z wie1u stowarzyszen, np. wylqcznie
wychowania fizycznego czy przysposo'hienia wojskowego; podpo
rZqdkowuje si~ wtedy Harcerstwo przepisom, r egulujqcym pracE!
tamty~h or ganizaC'ji - 'i 'hlqdzi si ~ w »slepych kanala ch «" . (s.9-10)
"Nie ulega 'b owiem wqtpliwosci, ze istnieje metoda skauto'w"a, kon
sekwentnie zbudowana, jednolita, roi:na od innych metod. Ja'k ie za
sadnicze ,e lementy ,s kla'dajq ,si~ na niq ? Na czym polega jej or ygi
nalnosc, jej odr~bnosc i jej nieprzemij a jqca wartose? (...) Kardynal
n q cechq metO'dy harcers'kiej jest 0 d d z i a I y wan i e 0 d we
w n q t r z; przedmiot em tego oddzialywania jest zawsze jednostka
lub zesp61 ~doZony z po.szczegolnych jednostElk, nigdy zas rnasa . Do
kazdej jednostki, b ez wzgl~du na to, czy ma ona lat 8 czy 3D, zwra
carny 'S'i~ z calym zaufaniem i z prawdziwym szacunkiem. Kazdy
bowiem czlowiek, duzy ezy maly, posiada swojq osobowose, swojq
przeszlosc i stale rozwijajqce si~ mozliwosci. Kazdy wymaga trakto
wania wlasciwego jego poziom owi, warunkom wewn~trznym i ze
wn~trznym. Zadaniem naszym jest przyjscie poszczeg6lnym jed
nostkom z pomOCq w ich pracy nad rozwojem wal'tosci osobistych
i spolecznych.
Szanujemy w dziecku, w rnlodej czy doroslej dziewczynie, wolne
go ,czlowieka , kt6rego tej wolnosci nie zamierzamy pozbawiac. Chce
my jej natomiast nadawae kierun$:, wspoldzialajqc przy tym z da
nq jednos bk q. Pragniemy, by kazdy czlowiek zawsze 'b yl so'b q, lecz
by jego dojrzale »ja « powsta'Walo przez rozbU'dO'W~ warrtosci doda t
nich tak silnq, ze az p ociqgajqcq za sobq opanowanie lub zanik sklon
n osci ujemnych. Nie zamierzamy w Vfyniku naszej pracy osiqgac
takiego .ezy m ego »typu «, dostosowanego do naszych , Z g6ry po
wzi~tych projekt6w. Chcemy przez wychowanie harcerskie przyspo
rzyc Polsce ludzi wolnych w najpi~lmiej szym , najgl~bszym tego slo
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wa znaczeniu: rozumiejqcych wolnosc i umiejqcych na niej oprzec
swoje iycie i swojq · sluzb~.
Aby budowanie jednostki od WewDqtrz bylo moiliw e, konieczny
jest w wychowaniu harcerskim czynny udzial woH dane j jednostki.
Dziewczynka musi sama chciec zostac zuchem lub harcerikq, musi
chciec iye po harcersku, dost-roic swojq wol~ do harcerskiej woH
przewodnkzek i wsp6ltowarzyszek. J esli nie zdolamy uzyskac ta
kiej czynnej i ch~tnej p6s'tawy danej jednostki, musimy Zlrezygno
wac z naszych wobec niej zamierzeii. Pozostanie nam ibowiem moi
liwosc oddzialywania jedynie z zewnqtrz przez nakaz izakaz, przy
mus i ~ontrol~ - to zas byloby sprzeczne z celem i metodq Har
cerstwa, prowadzilo'by do spaczenia istoty ruchu, do wynik6w wr~cz
odmiennych nii zamierzone.
Gdy si~ mowi 0 elitaryzmie Harcerstwa, 0 selekcjonowan~u czlon
k6w, rzecz dotyczy wlaSni'e tego kardynalnego wymagania gotowo
sci woli, z jakim zwracamy si~ do jednostek, garnqcych s i~ ku nam.
By zostac harcerk q, trzeba ch eiee; kto nie chce, nie ZIlajdzie wsr6d
nas wlasnego miejsca i odejdzie wczesniej lub p6iniej .
Stqd tei wyplywa jednostkowy charakter wychowania harcer
skiego. Zast~p prawdziwie harcerski musi wyrosnqc na podlozu go
towoSci waH wszystkich, ta zas moie powstac jedynie dzi~ki zhar
monizowaniu postawy posz<!zeg6lnych jednostek. Element istotnie
harcerski znajdujemy zwykle wsr6d jednostek 0 nastawieniu czyn
nym. Kierowane cz~sto do druZyn "najlepsze uczennice" i ,,naj
grzeczniejsze dziewczynki" stanowiq nierzadko element bierny, kt6
ry w wi~kszosci wypadk6w nie potrafi dostroic si~ do atmo'Sfery
harcerskiej i z czasem odpada. Dobra druiyna, to zesp61 iywy, ruch
l'iwy, rpelen inicjatywy, bo zlozony z mniej lub wi~cej aktywnych
jednostek, kierowany przez czynne zast~powe i swiadomq rzeczy
druzynowq-harcerik~ . Zla druiyna grzeszy naj-cz~sciej biernosci q , kt6
rej zr6dlo leiy niejednokrotnie w sennym, malo wymagajqcym i nie
lkonsekwentnym kierown'ictwie, w niedbalyrn do'borze dziewczqt,
w niezrozumieniu lub nieumiej~tnosei stosowania metody skauto
wej.
Dotkn~lismy tutaj drugiej , podstawowej ce<:hy naszej metody:
swiadomego stasunku dziewczqt do Har 'c erstwa
i j ego po c Z y n a ii. Zachodzi tu seisla 11:\:CZDOSC z cechq poprzed
niq: 0 gotowosci woli, a plynqcym z wewnqtrz 'o dzewie na har,c er
skie hasla moma ibowiem m6wic dopiero wtedy, gdy dziewczynka
wie, a ,co chodzi i czemu tak rna byc. Oczywiscie, swiadomosc taka
b~dzie Toina, zaleinie od moiliwosci danej jednost'ki. Maly zuch wie,
ie sadzonka pelargonii, ktorq dostal od druhny, musi zakwitnqc
i ie tylko on rna si~ roslinkq opiekowac ; dlatego dba 0 niq, podle
wa,oczysZlcza, cieszy si~ kaidym nowym listkiem , przeiywa wielk q
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radose na widOik. Pllczka i upragnionego Ikwiatu. Pe'lallrOnia spelnia
swe zadanle wychowawcze - jakie? - 0 tyro wiedziee powinna
tylko druZynowa. Starsza 0 ikilka lat kand~datka na ochotniczkE: wie,
ze chce bye harcerkq i rozumie, co to znaczy; w domu, w szkole,
w druzynie ina kaildym miejscu usiluje byc uczciWq, prawdomownq,
uprzejmq dIa ·otoczenia itp. Starsza dziewczyna stawia sobie wraz
z calym zast~pern samodzielnie wybrane zalozenie wychowawcze
i na kazdym kroku, przy kazdej okazji ksztaUuje w sohie i dokola
si.ebie np. »przyjacielski stosunelk do calego swiata«. Jej sWli!adomosc
celu dotyczy juz nie tylko szczegolow i podstawowych wytycznych
Harcerstwa - patrzy ona juz dalej, mysli, zastanawia si~, zgl~bia
odnajdywane dokola problemy. Ale i Itu i tam, od pierwszej az do
ooba·tniej 'chwili, harceri'ka winna wiedziec, »dlaczego« rna 'bye tak
a nie inaczej, winna to "dIaczego« samod2Jielnie tropic, pokonujqc
trudnosci, winna wreszcie pytac 0 10, czego ·sama dociec nie potrafi.
przy takim ustosunkowaniu si~ do poznawanego i przezywanego
Harcerstwa , do zycia i wiedzy, trudno m6wic 0 postawie biernej,
o oboj<;ltnosci dziewczqt. Zainteresowanie Harcerstwern, we wlasci
wy sposob kierowane, pobudza wol~ do wlJ1ikania w konieCZTIq w na
szej pracy swiadomosc celu kazdej rzeczy, wzmacnia gotowosc do
dzialania, urnozliwia w coraz wyZszym stopniu oddzialywanie na'
jednostk<;l od wewnqtrz.
Swiadomego udzialu w dokonywanej pracy wymagamy od kaz
dego zespolu i od kazdej jednostki. Zast~powa, oddzialujqc na za
st~p, wychowuje w sobie swiadomie 2Jdolnosci kierownicze, zbiera
doswiadczenie, cenny przyczynek do dalszej sluzby jako druZyno
wej i instruktorki. Zast~p realizuje swiadomie, krok za kr·o kiem,
program, w ktorego opracowaniu bral udzial i ktory uznal za wla
sny. Kazda jednostka w rarnach programowego zycia zast~pu znaj
duje warunki na postawienie sobie z calq swiadomosciq ·c elu indy
widualnego i ·o siqganie go wlasnq praCq przy pomocy siostTzanego
zespolu.
.
Spostrzegamy tu wyramie zaz~bianie si~ malych i wi~kszych ce
low poszczeg6lnych jedTIostek i zespolow. Widzimy zwiqzeik mi~y
r6z.uostronnymi zamierzeniami a ich realizacjq.
Oto nowa cecha metody harcerskiej: w z a j e m nos c n a s z ego
o d dzia lyw an i a.
Nie rna w Harcerstwie uczqcych i nauczanych, wychowujqcych
i wychowywanych, prowadzqcych i prowadzonych w doslownym
znaczeniu tych wyrazow. Zast ~powa i druzynowa oddzialywujq na
swe dziewcz~ta pdbudzajqc ich wol~, uczucie, intelekt itd. do har
cerskiego dzialania. Tak samo wsr6d przezyc i doswiadczer'i. harcer
skich jednostki i zespoly oddzialywujq na swoje przewodniczki, po
magajqc im wychowywac si~ wraz z calym zast~pem czy druzynq.
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I dalej, w normalnej, codziennej pracy, oddziaiywujq na siebie wza
jemnie jednostki w zastE~pa'ch, zast~py w druzynach, druzyny w huf
cach indo bez nakazu zewn~trznego, cz~sto ze swiadomosciq odnaj
dywanq w pelni dopiero w nast~pstwie - po prostu dla tego, ze tak
ka'ze Prawo i zasada harcerskiego braterstwa.
Wzajemnose oddzialyvvania, zasadnicza w wychowaniu haTcer
Skim nadaje specjalny chara'kfer s amowychowaniu Skauitowemu, czy
ni je tak wybitnie spolecznym. Harcerk q zostac moma przede wszy
stkim, a moze nawet j.edynie, w gromadzie. Daremne bywajq, nie
CZE:sto zresztq spotykane, usilowania uczenia 'Si~ Harcerstwa w sa
motnosci, z ksiqzek i pismo Moina w ten sposob wiele dowiedziee
si~ 0 harcerstwie, leez wejse w nie, zostac ·c zlonkiemruchu moina
tylko przy wspoludziale gromady, drogq przezye, wsp6lnie osiqga
nych doswiadczen, pokonywanych trudnosci, razem zdobywanych
poglqdow - w swietle wzajemnego braterskiego oddzialywania.
Nie rna tez miejsca na sztuczne formy i sztUCZIlq, wymuszonq
trese.
Oddzialywanie harcerskie jest nat u r a 1 n e.
Idziemy przez Zycie, bior qc je takim, ja!kie one jest, ale Ik azdy jego
przejaw przeswietlajqc ideq, zawartq w naszym Prawie. 1m bardziej
harcerskie stawae si~ b~dzie Zycie nasze, naszych dziewcz q1 i oto
czenia, tym blizsze b~dzie osiqgni~cie zasadniczego celu : przepoje
nie zycia ogolu ideologiq harcerskq. Srodki zas do tego celu wiodqce
mUSZq byc proste i naturalne, jak prosty i naturalny jest eel. Cata
sztuka, Iby je' umiee znaleze, odroinic, zastosowac W odpowiednim
miejscu, we wlasciwym czasie, w ealym ich bogactwie. Moze to wla
snie dzi~ki naturalnosci n aszej metody posiadamy, a raczej oslqga
my takie bogactwo srodkow wychowawczych. W r6inych warun
kach powstajq Toine potrzeby. Dla ich zaspokojenia szu'kamy sro d
kow odpowiednkh dla danego srodowiska, dla tej a nie innej po
trzeby, dla takich wlasnie cech potrzebujqcego. Srodek, dajqcy
w pewnych wypadkach swietne rezultaty, gdzie indziej i kiedy in
dziej przyniesie rozczarowanie n iklosciq wynikow, lub w ogole za
stosowae siE: nie da. Lek wychowawczy, skutecZIlY wobec jednego
pacjenta, moze okazac si~ wrE:cz szkodIiwy w zastosowaniu do in
nego. Trzeba badac warunki, potrzeby, nalezy z serdecznym zainte
reSOWal1)em i t aktem odnosie s i ~ do ludzi , z kt6rymi mamy do czy
menia, 1rzeba uwainie, inteligentnie i r ozsqdnie badac zagadnienia
wymagajqce rozwiqzania. Nie moina tei zrezygnowae z dokladno
sci i stararmosci, nie mozna machnqc rE:kq na wysilek - plynqc
z falq szablonu. Tak jest latwo , ale w Harcerstwie pamiE:tae t rzeba,
i e im trudniej, tym lepiej. To, co ktos wymyslil i z dodatrrim wy
nikiem gdzies zastosowal, a nastE:pnie zyczliwie podal do og6lnej
wiadomosci, moze bye nawet bardzo dobre. Nie trzeba za 'kazdym
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razem na nowo odkrywac tego, co juz wstalo wynalezione. Ale do
kazdej Tzeczy, do kazdej sprawy trzeba podchodzic krytycznie,
zawsze trzeba dbac 0 zgod~ i r6wnowag~ mi~dzy potrzebq i sposo~
bern jej zaspokojenia.
Pami~tac trze'ba jednoczesnde, z~ wychowanie harcerskie jest p 0
z Y t Y w n e. WsporninalySmY iu juz 0 tym: ·c hodzi nie 0 wykorzenie
nie zla, lecz 0 tworzenie warunk6w, spr·z yjajqcych rozwojowi cech
dodatnich. Chcemy ozywic wszystkie sklonnosci dodatnie danej jed
nostki, wierzymy 'bowiem, ze potrafimy w ten spos6b odsunqc na
dalszy plan wady i ujemne przyzwyczajenia. Chcemy wskazywac
dobro i prawd~, by przy ich jasnym swietle przygaslo, splowialo,
zmartwialo to, co jest falszem i zlem. Ruch harcerski jest ruchem
mlodosci - nie wi~ dziwnego, ze woll on tworzyc nowego czlo
wieka, budowae nowy swiat, zamiast burzye i rriszczyc, zamieniac
w gruzy i popi61 to, co choc niedoskonale, funkcjonuje pozytecUlie.
Nie ma w prawdziwie poj~tej ideologii harcerSldej miejsca na niena
wise - m y chcemy pomagac, przetwarzac, ulepszac, podnosie."
(s. 11--18)
"Oddzialywaniu naszemu nadajemy najch~tniej fom1~ po s ,r e d
n i q. Stwarzamy w ten spos6b takie warunki, kt6re przy czynnet
postawie dziewczyny i rprzy zywym jej stosun.'ku do zasad Prawa
potrafiq doprowadzie ja, do samodzielnie sformulowanego wypowie
dzenia si~ »od 'Wewnqtrz«. Wolrmy przy tym, by dziewczyna wypo
wia dala si~ czynem, niz slowem -wychowujemy si~ bowiem przez
czyn i dla czynu. Nie dajemy wi~c dziewcz~tom gotowej wiedzy,
gotowych pO'glqd6w, rue ulaiwiamy pracy ani sdbie, ani irm, ll1ie
pozbawiamy nikogo prawa do radosnego, zakonczonego zwyci~stwem
wysilku. Zallll'iast iprawic mocaly .j t q drog q »us.zl:achetll1iac charak
ter« - wskazujemy wielki czyn, pi~kny symbol, postae prawdzi
wego >ozlowie!ka. Zamiast uczye: »:bqdZ sy>stema'tyczna, bq,d z wytl'wa
la, pracuj starannie, :bqdz p<>iyteczna« - dajemydz,i ewczynie do
r~'ki 11nk~, >tarcze sygnalizacyjne, naTz~dzia pionierskie, aptec:z;k~ itp.,
kazemy wiqzae w~zly, nadawac i odczytywac derpesze, majstrowac
przedmioty o'b owwe, spieszye z pomOCq mi~dzy bliZnich. Gdybysmy
oddzialywaly bezposrednio, -wykonywane przedmioty, przeprowa
dzane cwiczenia i zaj~cia, stosowane zwyczaje bylyby celem. Tym
czasem zasada posredniego oddzialywania, cechujqca metod~ harcer
sk q , kaze traktowae wszystko jako srodki, prowadzqce do cel6w
o wiele powaZrrlejszych, do wyrabiania od wewnqtrz cennych cech
charakteru, umiej~tno sci dzialania, ,z dolnosci wsp61zycia s,p olecznego,
gotowosci do sluzby najpi~kniejszym idealom.
Posredniose formy naszego oddzialywania jest prosta i natural
na - wymaga jednak zdolnosci do logieznego myslenia i umiej~o
sci odr6Ziniania cel6w od srodk6w. Wymaga tez rpewnego zamilowa
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nia do trudnosci, kt6re ezekajq na przezwyel~zenie i do pewnego
wysilku. Hareerskie to wszakze zamilowanie." (s. 18-19)

REFLEKSJA WVCHOW AWCZA 0 HARCERSTWIE
I JEGO ROll
DwugZos dw6ch ha1'cmistrzyn - obie byZy kierowniczkami ieiiskiej
organizacji i obie' dZialaly w niej przez wiele lat - jest spojrzeniem
wychowawczym na harcerstwo i jego zasadnicze mysli pedagogiczne.
HARCERSTW O W Z VCIU DZISIEJSZVM
(ART YKUt HM M ARII UKlEJSKI EJ OPUBLIKOWA NY W KWARTAlNIKU "HARCERSTWO" 1934
NR 1)

Nie tylko ludziom indywidualnym zycie zadaje powame pytanie,
ja'ki jest eel ieh praey; jaki kierunek drogi, co zamierzajq uezynic?
Z takim samym pytaniem zwraea si~ do zyda organizaeji spolecz
nyeh.
Im tempo szybsze, im zmiany liczniejsze, tym zqdanie odpowiedzi
na wymienione wyzwanie jest gwaftowniejsze i tym potrzebniejsze.
Gdy tylko hareerstwo przyszlo do Polski, wszysey ezuIi jego po
trzeb~ intukyjnie, nie potrzebujqc rozumowego uzasadnienia.
Chorqgiewki zagj;~p6w, namioty, 'd bozy, mus~tra - 10 wszystko wy
czuwalo sil:; bezposrednio, jako bardzo potrzebne. Potrzebne dla tego,
co rna sil:; stac, niewqtpliwie sil:; stanie.
Ale iycie poszlo dalej. Dzis mlodziez sp~a w szkole wiele go
dzin poddana planowemu oddzialywaniu szkoly w dziedzinie praey
dydaktycznej i wychowawezej i nieustannemu oddzialywaniu licz
nyeh organizacji w kierunku uaktywnienia jej i uspolecznienia, ze 
gdy rozwazamy ealy ogrom roooty, wykonywanej przez szkoly i or
ganizaeje - nie widzimy nieomal miejsea na hareerstwo.
A jednak ' hareerstwo nie tylko istnieje, ale wyramie rozwija si~.
Ogarnia ooraz szersze gromady m lodziezy i jednoezesnie opraoowuje
zagadnienie starszyzny hareerskiej (instruktorow) i k61 starszohar
eerskich, wl:;drownkzek i zeglarzy. Wtdac: jest miejsee na hareer
stwo w dzisiejszym iydu.
To "miejsee" tlumaczy sil:; faktem: 1) iz w Polsce olbrzymie masy
mlodziezy i dzieci garnq sil:; do hareerstwa; ze rna ono potl:;Znq sil~
atrakcyjnl:\; 2) tym, ze har eerstwo wprowadza w iycie dzieci i mlo
dziezy wartosci, jakieh nie wprowadzajl:\ inne organiZaeje.
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Zacznijrny od drugiego.
W dzisiejszyrn zyciu harcerstw o rna w:ielkie
z n ac zen i e d z i ~ k i t e rn u, z e I q c z y wsw e j p r a c y
' element u,a k tywnienia i ekspansji mlodziezy
z element e m pracy nad wlasnym charakterem
i <VI ! a s n y rn 0 r g ani z m e m, a ws w 0 i c h met 0 d a c h
wiqze postulat karnosci i uspolecznienia z po
s zan 0 wan i em jed nos t k i. (...)
... I tu zbliZamy si~ do jednej z wielkich wartosci harcerstwa. Oto
harcerstwo umialo dotqd polqczyc trosk~ 0 uaktywruenie mlodziezy
z troskq 0 wyrobienie jednos'tki. Najscislejsze polqczenie tych ten
dencji osiqgni~te zostalo przez przekonanie, ze wprawdzie druzyna
zyje swoim aktualnym zyciem i jako taka musi dac chlopcom
i dziewcz~torn teren do pracy, ale praca ma nie tylko wartosc dzi
siejszq, rna ona taikze - kto wie, czy nie wi~cej niZ r6wno..:
rz~dnq wartosc samowychowawczq na przyszlosc. Poczucie sluz
by,przyjazn ze wszystkHn, co zyje, ofiarnosc i rycerskooc - oto
stany psychiczne,kt6rych harcerstwo od nas wymaga, gdy wyko
nywarny jakqs prac~. Wowczas dopiero jest praca naprawd~ harcer
ska, gdy jq spelniarny w spos6b rycerskl i ofiarny. Nie na odczep
nego - bron Boze!
Takze wykonywanie pracy zewn~trznej wyra'b ia w jednostce sta
ny uczuciowe i uwalnia takie, pozqdane w Zyci...u spolecznym i war
tosciowe z punktu widzenia moralnosci.
Ale nie na tym koniec. Liczne godziny mar~zow, cwiczen, gier
polowych, rozbijanie i okopywanie narniat6w, budowa kuchni, wyilw
nanie rnaszt u - Sq znowu przykladern pracy, ktora, wychodzqc od
zaint er esowan jednostki i jq rnajqc na oku, jej wygody, przyjemno
sci, jej indywidualne przezycia staje si~ pracq zesP9lowq, budzi bez
posrednie odczucie grornady. Ta praca - odwaiany si~ stwierdzic 
chociaz jest tylko "praCq mi~sni", dziala w spos6b nieodczuty i nie
uswiadomi<lnY przez jednostk~ na wyrobienie w niej postawy spo
lecznej. Bezposrednia praca daje odczucie zespolu i roli, jakq jed
nostka odgrywa w zespole, racjonalizuje przeZycia.
Naj wi~kszq harmoni~ osiqgamy w6wczas, gdy racjonalizujemy
przeZycia, k torych sama rnlodziez doznala i wtedy gdy przez slowo,
czy przy'klad zapalamy jednostk~ do szukania pi~knych przezyc.
Niewqtpliwie - metoda samdksztalcenia idzie wciqz naprz6d:
wiele organizacji moze harcerstwu przyjsc. z pomocq w wyszukiwa
niu problemat6w we WlSpolczesnym zyclu, i wysu'Wani u zagadnien
spolecznych i in<tele!ktualnych i z tej pomocy b~dzie organizacja na
pewno korzystac. Ale r6wn ow ag~ mi~dzy tendencjq do wewn~trz
nego r07JWoju jedrrlostki i tendencjq do e'kspansji, zachowac musi har
cerstwo w zycil\ wsp61czesnym.
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RownQwaga taka gwarantuje -

uwazamy -

wlasciwy rozwOJ

j ednostki, gromadZi w niej gl~bsze wariosci na cale 'zycie, dalej

trwale i bogate uczucia, wielkie, silne przywiqzanie. TwQrzenie sku
pien m lodzieiy z zachQwaniem tej r6wnQwagi uwazamy za wspol
czesnq ,sluzb~ haTcerstwa na rzecz przyszlej spolecznosci.
Wartosc harcerstwa, u'Prawn'iajqca do zajmowania miejsca w swie
cie lezy t~'kze w szczegolnym ujmQwaniu wychQwania spolecznego.
Zdaniem harcerstwa zycie w niewielkiej poczq:tkQWO, z czasem 1'0'
snqcej grQmadzie jest warunikiem peInego l'Ozwoju jedinQstki. Nie
0' to' chO'dzi harcerstwu, by jednQstlka wychQwana sama, j-a,kO' dQ
rQsla wchodzila w zycie spoleczne, wnQSZq:C samQtnie zdo'byte war
to'sci, lecz 0' to', by rQzwijata swe wartosci indywidualne, zyjqC
w grupie. By umiala rQzumiec i Qdczuwac czlQwieka i przez to 
rQzszerzala wlasne poznanie i wlasnq zdQlnosc Qdczuwania. Zdaniem
harcerstwa zycie PQj~te jako sluzba jest warun'k iem naturalnego
rQzwQju jednQstki. A na tym rQzwQju jednostki harcerstwu bardzQ
zalezy! Na tym, by - przy sWQjej pracy sz'kQlnej czy poiniej za
wQdQwej - czlQwiek powracal do zdawania sobie sprawy z wla
snego post~pu, a w razie cofni~cia si~, umialll110ment ten uchwycie
i postawic sobie wymagania.
DO' stawiania wyrrnagan musi bye harcerz rpTzy~czajQIl1Y. Od sa
megO' bowiem wejscia dO' druzyny (dO' czegQ nie zqdanQ od niego
zadnych szczegolnych kwalifikacji mQralnych) ciqgle stawiane mu
bywajq rome wymagania. Przede wszystkim wymagania pracy nad
SQbq i dqglego post~pu. Nast~pnie prawosci, lQjalnQsci i rycerskiego
stosun'ku do Qtoczell'ia.
1m lepsze, baI1dziej prawe, energiczniejlsze, berinieresowne jednQ
stki b~ie wychowywalQ harcerstwQ, tym lepiej wypelni SWQjq
. sluzb~ spolecZTIq.
Zarazem w tej energii i w harde, ale rownQczesnie W prawQsci
harcerstwa lezy sila atra:kcyjna. "Bye harcerzem" to' w umyslach
dziecizte szkoly 'p owszechnej: nie plakac, nie skarzyc, :illQsic trudy
i niewygody i Qdwaimie ll11ow'ie praw d~. "Dla harcerstwa" - dla
czegQs, 'co reprezentuje wyZszy moralny poI'Zqdek, warto zlO'zyc
ofiar~ zm~zenia, przezwyd~zye strach czy trud.
I wlasnie - dlategQ, :lie harcerstwQ pociq.ga· nie tylkQ nadziejq:
wlocz~gi iprzygQdy, ale tez swoim wielkim autQrytetem moralnym,
jest dla niegQ miejsce w dzisiejszym swiecie.
Wysile'k wychowawc6w w harcerstwie powinien isc w kierunku
zachowania jegQ hasel i metQdy w najczystszej fornrie i w calym
lbogactwie przejaw ow. Najgl~bszabowiem istota harcerstwa jest
prawdziwie potrzebna dzisiejszemu czlow'ie'kQwi: Qna tez zapewnia
rozwoj Qrganizacj'i i ona wniesie w'ielkie wartQsci w zycie spoleczne.
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HARCERSTWO A CHWILA BIEZ4CA
(REFERAT HM RZPLlTEJ JADWIGI FALKOWSKIEJ OPUBLIKOWANY W KWARTALNIKU
"HARCERSTWO" 1935 NR 1)

WstfW

(...) Zmiennosc Zycia ludzkosci przedstawia si~ nam w postaci linH
falowej: doo'kola osi wiekowego post~pu dostrzegamy wahania to
w jednq, to w drugq stron~. (...)
Jednostka, wyzwalajqea si~ w ciqgu wieku XIX, doszla do najwyz
szej apoteozy samej siebie. Kult m y s 1 q!C e j j e d-n 0 s t k 'i 
to jaiskrawa cecha kultury ostatnich dziesiqtk.6w lat XIX stulecia
i poczqtk6w XX. W swym 'jednostronnym zwyrodnien'i u przy'jmuje
prawa jednostki jako suprema lex , a jej wartosc intele'ktualnq - ja
ko wylqczny eel wychowawczy. Stqd egoizm - jako zasada wy'bu
jaly indywidualizm, nie zawsze zwiqzany z silnq indywidualnosciq,
a raczej wytwarzajqcy jednostki slabe; pogon za oryginalnoscitl
w kazdej sferze diialania, odrzucanie jakichkolwiek autorytet6w.
Dzi~ki przerostowi indywidualizmu zwyrodnienie fizyczne, kt6
rym s'i~ nawet szczycono, zahamowanie woli przez ref1eksj~. W dzie
dzinie stosunk6w spolecmych - s'krajny liberalizm, wobec czynu
zbiorowego - warcholstwo, w zakresie ety'ki - moralnosc bez sank
cji i obowiq21k6w.
Czyz przypuszczall ap()stolowie zharmonizowanej jednostlki i har
monii 'Pomi~dzy jednostkq a spolecznosciq, nawolujllCY przed laty
trzydziestu do nawrotu ludzkosci od tej skrajnosci, w kt6rll popa
dla - czy przypuszGzali, ze reakcja nastqpi w ta'k szy,b kim tempie
i ZP ludZkosc w trudzie, jak zawsze, wykuwajqc nowe wartosci na
wznoszqcej si~ drodze istotnego pos:t~pu, r6wnoczeSnie ogromem
swej bezwladnosci tak 'g waltownie wpa'dnie w skrajnosc przeciw
leglq poprzedniej ?
A wi~c w miejsce afirmac'ji praw jednost'ki - ich negacja na
rzecz 7lbiorowosci, zamiast liberal'izmu i wybujalego indywidualiz
zmu - p~d do hierarchicznego podporzqd:kowywania si~, do wytwa
rzania slepej karnosc'i mas i ich tresury. Wczoraj gonienie za indy
w1dua1noscill i Ikrytycyzm - dziS szablon i "fa-son". Tam dbalenie
autorytet6w - tu laknienie autorytet6w, la'twe podporzqdkowywa
nie si~ i nawet sztuCZI1e ich urabianie. Tamkult intelektu i zaha
mowanie woll - tu kult sily, apoteoza ezynu, a dalej - brutalnosc,
karieroWiczos'two. Tam grzebanie i gubienie Si~ w su'btel'l1osciaeh
zagadnien teoretycznych i zyciowych -.:.. tu upraszczanie 'Sobie po
glqd6w i plytka latwosc w przechodzeniu nad zagadnieniami.
Ja'kie miejsce wsr6d tych wahan ma zajqC harcerstwo, skauting,
powiedzmy szerzej? Czychcqc uniknqc zarzutu konserwatyzmu, ma
si~ dac unosic duchowi czasu? Czy teZ odwrotnie zajqwszy nie
a-
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wzruszonll plac6wk~ z t ej albo z tamtej strony - bronic wbrew
biegawi 'zycia swego sztandaru?
Odpowiedi na te pytania formuluj~ sabie w Isposob nast~puja,cy:
genialny pomysl Baden-Powella polega na d a n i uno w 0 c z e s
n e j 1 u d z k 0 sci met 0 d y osiqgni~cia starego, znanego idealu
czlowieka 0 zhaTlIllonizo'Wanych dyspozycj ach, daj/l:cych mu pelni~
sHy i 'szcz~scia, a jednoczeSnie Ib~da,cego w harm-onii z otoczeniem
i zdohtego do wytwarzania zbiorowych jednostek ai do najwyzszego
rz~du.

A wi~c stare postulaty : czlowielk ma,ary, a zarazem silny, czlowlek
silny, a zarazem rycerski: rycerski, a wi~c n ie toruja,cy sobie drogi
w zyciu kosziem innych, slabszych, a jednoczesnie umieja,cy w Zyciu
zaja,c miejsce, na ktorym jego praca b~dzie najbardziej wydajna
i pozyteczna, czyli umieja,cy zrobic karier~ w szlachetnym znaczeniu
tego slowa. Czlowie'k 0 pelnej, rozwini~tej osobowosci, a umieja,c~
t~ osobowosc zespolic w pracy z innymi i dla ilmych ; a wi~c : czlo- .
wie'k 'kamy, choc aktywny i krytyczny; uspoleczniony bez utlaty
swych indywidualnych bogactw; odnajdujqcy swe szcz~scie w sluzbie
dla drugiego czlowieka i dla idei.
Jasnym jest, ze ten ideal harmonii nie pokrywa si~ z miernoscia"
beibarwnym brakiem cech charakterystycznych, ani slabym nat~
zeniem w p~dzie naprz6d. To nie jest ideal statyczny; przeCiwnie,
ch~c zaoszcz~dzenia spoleczenstwu ibyt krancowych wychylen
w ktorll ba,di stron~ - jest powodowana ent uzjazmem parcia wzwyi;.
Im gl~biej czlowiek z :biegiem zycia wnika w to, co dzieje si~ na
Swiecie i im szersze widnokr~gi moze obja,c - ty:m silniejszy pa
dziw budzi si~ dla przedziwnego jasnow idztwa Baden-Powella, kt6
ry tak przenikliwie przewidiial p rzed laty trzydZiestu, ku czemu si~
ludzkosc stacza i dal jej spos6b w postaci skautingu, 'by zapob'iec
katastrofie. C•••)
C•••) w pierwszym swym okresie, k tory bym ch~tnie nazwala m
tuicyjnym, bo w swej realizacj i harcerstwo bylo jeszcze nieprze
zarte analiza" krytycyzmem i ch~cia, paprawienia, a pomysl Ba den
-Powellowski w swym caloksztalcie byl zr6dlem n atchnien kierow
nik6w - 'b ardzo m lodych przewainie - ruchu haI'Cerskiego, w tym
okresie bylismy 'bodaj najbliZsi pr awdziwej dr ogi. Zreszta, swiat
nabrzmi ewal juz t~s knota, do swieiosci, prostoty i pehli zycia indy··
widualnego i spolecznego, do odwrotu od m arazmu, do ktorego do
prowadzilo go przeintele'ktualizowanie i zdegenerowany liberalizm.
Nic jednalk dziwnego, ze entuzj asci odrodzenozego r uchu spotkali
si~ w swej pracy z protestem wyznaw c6w starej wiary. Ruch harcer 
Ski scia,gal zarzuty, iz p~ta indyw1dualnosci, n arzu caj a,c wierzenia
i dbowia,zki, zaprawiajqc do ikarnosci i uznawania autorytet6w; rprzez
dbalosc 0 rozwoj fizyczny - gasi ducha i intelekt; zwraca uwa g ~
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na form~, a zaniedbuje trese ; wprow adza mundury i musztr~, a wi~
militaryzuje mlodziez itp.
Totez podczas wojny, kiedy ogolnoharcerska m ysl zostala przez
kordony rozerwana, harcerstwo ulega degeneracj i w r6mych kie
runkach. Zwlaszcza szkodliwym i p rzez dlugie lata cillzllcym nad
harcerstwem bylo opanowanie go powrotnll falll niezdrowego libe
rallzmu (szczegolnie uleglo temu zensk ie harcerstwo). W wielu sro
dowiskach, zwlaszcza w Kongresowce, p rzeobraza si~ z pow rotem
w k 6lka samoks1Jtalceniowe, wpm wadzajllc mOw dyskusj~ i rozwa
zania w miejsce zasadniczej linii - wychow ania przez czyn, zacies
niajllc s i~ i zaprzepaszczaj llc mnostwo ,bezceIll1ych w alorow metody
harcerskiej. Bar dziej spr~zystll- postaw~ p rzechowala em'igracj a
wschodnia. Tu jednak w wielu m iejscach n astllpilo wypaczenie w Ikie
runku przeciwnym: zacz~to standaryzow ae 'PTac~, centralizowac j!:\,
co jest t a!k. sprzeczne z duchem slkautowym, uprawiae biurolkratyzm
i tresur~ zamiast wychowania, nadmierne maczenie przypisywac
fomnie, roikla<clow i it d.
W 1918 roku po otwarciu kordon &w nast!:\pilo w lonie hal1cerstwa
zderzenie t ych :kierunk6w. Walka t rwala w iele lat nie dajqc syntezy.
W mi~dzyczasie i zycie polskie uleglo wraz z calym swiatem rtemu
gwaltownemu rprzerzutowi, 0 ktorym mowBam na wst~pie. W lonie
harcerstwa ten przerzut byl niew/;\tpliwie zlago dzony, ale pami~tac
musimy, ze my t ez miescimy si~ na waha dle Zycia lud:tkosci, a nie
jeste§my silll, ktora by z zewn /;\trz uSmierzala w ahania. Przeto nie
moze nam n ie groZie uleganie duchowi czasu. Zapewne f~t, ze woj
na zaskoczyla ruch harcerski nie dose jeszcze krzepki, i ze wydarze
nia i wplywy zdolaly go t u i 6wdzie sprowadzie na m anowce, s'p o
wodowal to, Ze harcerstwo nie wyzyS'kalo calkow icie swoich wartosci
i przez to m e spelnilo dot/;\d w pelnej m ierze sw ego dziejowego za
dania.
Ta miara jest jednak znacznie wi~sza, aniZeli sobie og61 wyobra
za i aniZeli my sami, harcerze, zdajemy sobie zen spraw~. Nie uswia
,d amiamy sobie dostatecznie, jak. wielu lu dzi przeszedlszy przez har
cerstwo, nie tylko wnioslo jego ducha w polskie iycie, lecz takZe
stan /;\wszy n a odpowiednich stanowiskach, w mysl intencji harcer
skich; zyciem lkieruje. Sklonni jesteSmy tylko zalowae, ze ci ludzie
ak m alo harcerstwu dzis dajll, lub ze formalnie zupelnie oden ode
szli - nie doceniamy, ze oni wlasnie harcerskie zadanie w zyciu
spelniajq, co jest przecie celem harcerstwa.
Nie zdajemy sobie t eZ jasno sprawy z tego, jak w wielu <clziedzi
nach wyprzedzili~my zycle i jestesmy jego pionierami. Wewns,trz
nas samych wy twarza si~ b alamuctwo poj~ e i l~k, ze zycie nas w y
przedza, ze m usimy je d oganiae, kiedy my wlasnie mamy je uzdra
wiac. Zapomin am y, ze my w lasn ie mielismy 'bye lekarzami wyg6ro
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wanego indywirdualimlu, a diis zn6w musimy si~ przeciwstawiac
bezmysJnej masowce; ze mamy w zakresie iycia zbioTQ'wego dom
bek, ktory pozwa'la odrzucic standa,ryza<!j~; Ze zast~y harcerslkie do
brze prowadzone Sq niezrownanq sZlwlq prawdziwego .demokraty
zmu, a jednoczesnie szkolq typ6w kierowniczych; ze w programach
szkoJny<!h odnajdujemy dzis metody stoSQwane u nas od 1/4 wieku ;
ze szereg organizacji na har<!erstw'ie wzoruje swe metody i technikc:
zyda (ohozy, wycieczki, zloty, obrz~owosc). Spoleczenstwo w calej
swej masie dzis dopiero odkrywa szereg idei, gloszonych od 25 lat
pr,zez harrcerstwo. N'ie iCloceroajqc wi~ tistotnego pioniersnwa swego
wlasnego ruchu, rdajetny si~ unos1c fali odchylenia, majq<!eJ pozory
post~pu, a b~dqcej nieraz CQfni~iem si~ w drodze rozwoju. ,
Jakiez to niebe2'!pieczenstwa grozq narn w obecnej chwili na tej
.drodze "wahadlowej" ?
Przede ws zystkiirn zbytnie ulaltwienie zycia oI'gan'i:zJacyjnego, tj.
obieranie dr6g nadprostszych, choc rue najlepszych. 'I1aJkfurn groZllym
uproszczen'iern jest zastqpienie wychowania jednost'ki przez tre5urc:
mas. Coraz wi~cej zn6w daje si~ zau~azyc w 'harcerstwie rozmilo
wanie si~ w pic:kn'ie jednostajnosci: ibi6rka wedlug wzrostu, jedno
stajny w wyrniarach i barwie ekwipunek wielkiej gromady; jedno
czesne spelnianie r6:iny'c h 'CZynnosci przez duze zbiorowis'ka ; a tak
ze - lIliestety - szablon pracy.
Taka pvocedura jest niewqtpliwie bez por6wnania prostszq aniZeli
harmonizowanie wielkiego 'bogactwa form - ale tez 0 He:i uboZsza.
Uproszczeni~m jest zastq'Pienie wytwarzania zespolu, wykuwania
zespolowej mysli i woli, chociazby pod dow6dztwem tworezej jedno
s~ki, stojqcej na czele przez wol~ i mysl jednostki przy biernym
posluchu gromady. Prosilsze jest rzqdzenie po eliminacji jednostek
2'Jbyt bujnych lub odrniennie mysl<l!cych, niz znalezienie syntezy dla
wielkiej r6:in·orodnosci typow.
W zwiqzku z 'tym stoi stosunek do autorytet6w. 0 He w okresie
"liberalizmu" harcersk'iego usilowano ro~raszac aureol~ autorytetu,
jesli si~ samorzutnie wytwarzala dakola jakiejs jednostki, 0 tyle
dzis sklonni jestesmy sztucznie, a wic:c w spos6b prowadzqcy do za
klarnania, wytwarzac kult jednostek sprawujqcych wladz~.
Daje si~ zauwazyc i w zespola-ch havcerskich za-chwianie rowno
wagi mi~dzy myslq a czynem na rzecz apoteozy czynu. Ocenia sic:
rzast~p czy druzyn~ nie wedlug dorobku pracy, wartosci indywidual
'l'lych i zespolowych, a wedlug rzutkosci: Hosci zbi6rek, p rzedsic:
wzi~c itd. To znow wiqie sic: z formalizacjq pracy ze szkod q dla jej
tr·esci.
Przykra rzecz - zwykla w stosunkach ludZkich, a bolesna wprost,
jesli chodzi 0 stosunki harcerskie - daje si~ zaobserwowac, miano
wide oslabienie og6Jnohavcerskiego b raterstwa, zanikanie demo
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kratyzmu harcers'kiego. Przy okazji spotkan druzyn z r6:i:nych srodo
wisk, druiyny lub cale srodowiSka Ibardziej rzutkie, czy bardziej
efektowne, czy w lepszych warunkach Zyjqce, czy po prostu majqce
wi~kszy tupet - w sposob lekcewazqcy lub wprost 'bmtalny oclnosz q
si~ do innych nie posiadajqqch tych wlasnie cech, choc za'Pewne
wiele innychcenniejszych.
Ot6i tak jak przed laty duch czasu Wypaczal harcerstwo w jed
nym k'ierunku, tak ie nie moglo wydobyc z siebie pelnej wartosci 
tak i dzis grozi nam wypaczenie w kierunku wr~z przeciwnym. (...)

HARCERSTWO A SKAUTING

Nie jeden raz podnoszona byla sprawa, ezy hareerstwo jest pol- '
skC! odmianq skautingu - czy przewazajq w nim wlasne cechy pol
skie. Zanim b~dzie moina zajqc si ~ tq i takq sprawq, trzeba by do
kladnie sprecyzowac zagadnienie.
Jak rzecz wyglqdala na poczqtku dziejow harcerstwa i czym byl
skauting?

Andrzej Malkowski, kto,'ego pionierska rola w tworzeniu harcer
stwa jest znana, tak pisal w roku 1914 w ksiqzce Jak s'kauci pra
cujq?
"Trese tej ksiqilki wS'kazuje, Ze jes-tem zwolennikiern rrasladowa
nia w naszym skautostwie wzoru angielskiego. oo Jedna'kze nie na
wolujl:; do nasladowania w skautostwie Anglik6w, lecz Ido naslado
wa'llia Baden-Powella... Uwazam Bruden-Powella za g,e niusza ludz
kosci i dlatego wzywam do zaprowadzenia u nas jego systemu wy
chowawczego. Gdyby Baden-Powell 's kutkiem jakiegos kruprysu losu
rddzil si~ nie Anglillciem, lecz Meksy'ka'llinem, r6wn.iez bytby dla
mnie wzorem, ~hoe jego nar6d nie Ib y mnie m6g1 nie olbchodzic."

iJak nalezy rozumiec skauting, tak
al Robert Baden-Powell:

0

nim pisal jego tworca, gene

,Liezni entuzjasci s'kiautingu pisali 0 nim jako 0 rewo'lucji na polu
wychowania. Nie jest jednak rewolucjq. Coo.) Prawdq jest tylko to,
~e dqZy on do osiqg!ll.i~cia ilnnYlCh ce16w niz to jest Iffiozliwe w prze
! i~tnym wychowaniu s2ikolnym. Stara si~ nauczye chlopca z y c,
1 nie ty1ko u r z q d z a C sob i e z y c i e . Wpajanie w jednootk~
1mbicji w kierurnku zdobywania nagr6d i stypendi6w, przekonywa
lie jej, ie zapeW!Ilienie sobie dochod6w, stanowiska i wlrudzy jest
ukcesem, zawier,a w soIbie pewne nielbezpieczeitstwo, 0 He nie uczy
~ slu~lby innym" (podkreslenia J. R.)
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Wychowanie skautowe stawia sobie za eel zastClpienie egoizmu
slu:1Jba" wychowanie chlopca il1a wartosciowa, moralnie i fizycznie
jednostk~, 'l dora uzyje swej wartosci dla sluZby spolecmej ."
"Skauting jest grs, dla ehlopcow pod przewodnidJwem chlopcow,
w 'ktorej starsi brada stwarzajs, mlodszym wrowe otoczenie i za
ch~cajs, do wrowy'ch zaj~(:, ulatwiajqcych wyrdbienie w sobie cnot
olbywatelskich.
Celem wychow anita jest podniesienie poziomu przyszlych, wzoro
wych obywateli - szczegoln'ie ,p od wzgl ~em charakteru i zldrowia :
zas ts,pienie samolubstwa slu:iJbs, dla 'hliimlch, llsprawnienie chlopcow
pod wzgl~dem moralnym i fizycznym, aby mogli pellnic slui'b~ bliz
nim.
Obywatels'kosc mOZna okreslic ikrOtko jako «czynns, wiernosc dla
spoleczenstwa». W wolnym kraju naj cz~sciej uwaza si~ za dobrego
obywatela ika z,dego, kto slucha praw, robi swoje i wyraZa wlasne
zdanie 0 polit yce, sporcie luibczyims zachow allliu, zostawiajs,c innym
trosk~ 0 pomyslnosc lIlarodu. Ale bierna obywatels'kosc to nie dosyc,
by wprowadzic w iycie zasady wolnosci, spr awiedliwosci i hOlIloru.
Tego moze dokonac tylko czynna postawa."
We wst~pnej cz~§ci swego opracowania - ktorego obszerny frag
ment zamieszczony jest n izej - Henryk Kapiszew ski tak pisal:
"Cz~sto klaldzie s i~ na cisk na tra fnosc zastosowanej przez Baden
-Powel1a techlIliki i metodyk'i pr acy z mlodziezs" a pomijainne aspek
ty ruchu, ktory stworzyl. Nie mog~ 'si~ zgodzic z tym pogl~dem ,
ograniczajqcym istot~ «wynalazllru» Baden-Powella do rtej techlIlicz
no-metodycznej dziedziny. Wal'toscis, najwy:1Jszs" jaiks, Baden-Powell
dal mlodzieiy, bylo now e uj~ci e zasad mor alnych, pr zetlumaczonych
na codzienny zrozum ialy dIa mlodzieiy j ~k, lIlowe postawienie
zagadnienia iksztalceniach arakteru - byl ideal wychowawczy, okre
slaj~cy nOWq sylwetlkt=: chlopcaczy Idziewczyny, okreslaj ~cy nowy
styl zycia mlodziezy XX w iek u, styl wyprowadzajs,cy mlodziez z kr~
gu egoistycznych 'i nteresow wlasnych, rodzinlIlych, taikiej czy inn.ej
grupy spolecznej, czy n awet takiego czy innego lIlarodu. To nie do
brze dobrany zespol zaj~c i gier w dbyl swiat, ale ,s ylw etka «malego
przyjaciela calego swiata», podejmujs,cego smialo inicjatyw~ wsz ~
dzie t am, gdzie byla okazja do ,w qs'ko lub szerdko IPOj ~tego dobrego
uczynku, do sluiby, obala j ~cego mury przess,d6w klasowych, religij
lIlych, rasowych,czy lIlienawi~ci narodowych. Dzielo Baden-Powella
w p'ierwszym Cwier ewieczu naszego wieku bylo :zidumiewa jltcym
dzielem postt=:pu w dziedzinie nie tyliko wychowan~a , ale i w dzie
dzinie praktycznego stosunku czlowieka do czlowieka."
"Baden-Powell, k tory w 54 Tok uiycia porzuca karier~ zarwodo
wego oficera i o didaje si~ organizacji wy,c howawczej mlodzieZy naj
pierw angielsk iej, pofuiej imperialnej, a wreszcie calego swiata 
t048

NA TLE SWI ATOWEGO RUCHU SKAUTOWEGO

jest zjawiskiem wyjqtkowym. J eszcze bardziej zdumriewajqcy jest
wplyw, jaki wywarl ten czlowi8k. n a mlodziez calego swiata. Stwo
rzany przez ntego ildeal chlop ca ,dzie1nego, zelrowego fizycznie i mo
ralnie, ra przede wszystkim of iarnego, zawlSze gotowego do sluzby
ella innych - jak plomien ogarnia kraj po kraj u. Baden-Powell nie
«zaplanowal» takiego rozwoju ruchu. R02lpOczql prac ~ z myslq 0 wlas
nym kraju, n ie opaTl przy t ym swych poczynan na aparacie pan
stwowym, nie korzystal z pomocy finanoowej mdnej grupy. Opart
si~ jedynie na ddbr ej ~oli ludzi pddobnie ja'k on pTagnqcych dopo
m6c mlodzieZy, na entuzjazmie samych mlodych."
HA RCERSTWO POLSKIE NA TLE RUCHU SW IATOWEGO

.

(FRAGMENT NIEPUBLIKOWA NEJ PRACY HM HENRYKA KAPISZEWSKIEGO)

Do ruchu sk autowego n alezaly te organ izacje, ktore w pelni przy
Ba den-Powellowski ideal iWychowawczy i zalozenia slkautowej
metody. Pczostawialo to polskiej organizacji ,s zeroki margines do
wypelnienia wlasn q Itresciq, do szukania wlasnych drog w zmierza
ni'l do ogolno-skautowego celu. · A ze problematyka mlodziezowa
w Polsce byla moze 'bogatsza i bardziej zroi:nicow ana, niZ w wielu
innych k rajach, harcerstwo polskie o.d samego poczqtku sweg'o ist
nienia odznaczalo si~ bardzo wyraz.nymi cechami indywidualnymi.
Na p iel"Wszym m iejscu postawilbym gl~boki nurt moralny znamio
nujqcy naSZq organiza cj ~ . Wyrazal si~ on przede wszystkim postawq
6-ona instruktorskJiego, k tore wymagalo od siebie rygor ystycznie
przestrzegania t ego prawa i tych zasad har cerskiego pr zyrzeczenia,
kt6re obowiqzywalo mlodziez. Nie ws z~dzie ta:k bylo .
Sluzba Bogu w Polsce miala (po latach 30-tych) wyraz praktycz
nego normatywu , reguluj qcego stosunek harcerza do otaczajqcego
Swiata, natomiast obcq n am 'b yla t endencja "zamkni~cia si~ w ka
pliczce". N a marginesie tego zagadnienia war to przytoczyc, ze ZHP
me naleZaio do Biura Skautow Katolickkh, a skautowy I'uch k ato
lic'ki Zachodu, majqcy charakter szeregow zamkni~tych , nie uwazal
nas za swojego adherenta.
Walka nar odu 0 byt niepodlegl:y, zarliwa wola umacniania m lodej
paI1.stwowosci w waI"Unkach niezwyk le trudnych, or az koniecznosc
jednoczenia zr 6Znicowanego przez trzy zabory -spoleczenstwa, silna
wola Zycia przy swiadomosci zewn~trznych i wewn~trzny('h trudno
rici - wszystko to nadawalo naszej sluzbie k rajowi pi~tno gorqcego,
i;ywiolowego, spontanicznego patriotyzmu. Byloby jednak wielkim
bl~dem, gdyby ten patriotyzm oceniac jako przejaw nacjonalizmu.
~le na arenie mi~dzynarodowej zarzut ten byl n'i ekiedy harcerstwu
polskiemu stawiany. Busolq wysil'ku wychowawczego instruktora
j~ly
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skautowego w wielu krajach Europy Za~hodniej bylo dobro chlopca,
nieraz bard~o indyw'idualistycznie. Przykladem np. mogla bye
Francja, gdzie stosunek do postulatu sluzby 'krajowi bylmgli.<;ty
i raczej posredni - poprzez wychowanie chlopca - a zmienil si~
dopiero, i to w pewnym stopniu tylko, po :k:l~sce 1940 r. Husolq wy
silku wychowawczego instru'k tora pols~ego bylo przede wszyst kim
dobro kraju: jak chlopiec moze sluiye krajowi. To stanowisko zna
lazlo swoje apogeum w ·c zasie ostatniej wojny w postawie harcerek
i harcerzy, gdziekolw.iek 1ch los rzucil - w :kraju cr.y za granic'l,
czemu daly wyraz nie tylk:o liczne juz dzisiaj pozy;cje lHeratury
dotyczqcej Szarych Szeregow" ale cz~ste wypowiedzi na lamach
prasy 'i na 1ml"'taoh najro2miejszych wydawnictw. Ten gorqcy ton,
jakim byla za'barwiona ha'I1cerska sluzba PoLsce, byl niewqtpliwie
jednq z 'cech, wyromiajqcq nas w rodzinie Skautowej. Kto jed
~ak przezyl w harcerstwie okres dwudziestoleeia, ten wie, _z jak
szczerym zapalem mlodziez ' garn~la si<i do ildei skautowego 'brater
stwa, szla na zdobywanie przyjaciol nawet wbrew opinii, ulegajqcej
nastI'ojom narzucanym przez zmienne losy polityki zagran'icznej.
Przytkla1dow na to moma Iby podae wiele. Przypomn<i jedynie nie
zwykle chara:kterystycznq, histori<i stanowczej walki Z opiniq pU
blicznq i sferami 'kierowniczymi panstwa 0 przyjazn naSZq ze skau
tamiczeskimi w okresie lat 1930-1939. Harcerska sluzba Polsce nie
szla iligdy w poprzek skautowej idei braterstwa, dlatego nawet
udzial harcerstwa w odzyskaniu Zaolzia nie naruszyl w zasadzie
stosunkow przyjatni ze skautingiem czeskim czy slowaddlm.
Dalszq cechq cham'k terystycmq !pOLslciego ruchu byla inna pro
blematyka spoleczna organizacji. 0 ile w wielu krajach skaut ing
byl ruchem bazujqcym glownie na srodow'isku mieszczanskim, a je
sli schodzqcym do sfery ludowe:j, to z pozycji sfer 'kierujqcych, 0 tyle
harcerstwo polskie stalo lS i~ bardw szyb'k:o wspolnotq najszerszych
warstw spoleczenstwa. Obj~lo bogaty wachlarz srodowisk od za
chowawczych sfer "Sokola", po lewicowe i post~powe grupy "Plo
mieni" czy W olnego Harcerstwa , od druzyn inte1igenc:kich, wielko
miejsk'ich, poprzez ro'b ntnicze srodowiska przedmiesc Warszawy,
Lodzi i Zaglt;)bia Dqbro\\-skiego, po oryginalny ludowy ruch Slqska.
Trudniejszymi do pokonania okazywaly si~ niejednokrotnie (zwla
szcza w pierwszych la tach po odzy;skani:u niepodleglosci) granice
dawnych zaborow, ni,z romice klasowe, padajqce w dbliczu wsp6l
nych celow i dqzen calej mlodziei:y harcerskiej. R6znorodnosc sro
dowisk spolecznych reprezentowanych w lonie Zw;iqiku powodowala
poz~dany staly ferment ideologiczny, sciel'anie si~ poglqdow 
a stqd wielkie bogactwo form zycia i szeroki pozytywny udzial
w formowaniu linii wytycznych pracy Zwiqzku, nurt6w plynl\cych
z r6mych zrodel mysli spolecznej.
poj~te
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Harcerstwo bralo zywy udzial w rozwia,zywaniu wielu zywotnych
dla calego kraju problem6w. Zacytuj~ kilka przyklad6w: W okresie
walk 0 niepodleglosc (1914-1921) - wybitny w nich udzial harcer
stwa, cz~tci we wlasnych, harcerskich formacjach i na wszystkdch
tych wark odcinkach. W okresie bezrobocia - wysilek chronienia
mlodziezy przed demoralizuja,cy:m jego wplywem, az do stworze
nia form organizacyjnego rozwia,zywan'i a tego problemu. W obliczu
koniecznosd zwiqzania spoleczenstwa z prdblematyka, morza ("Pol
ska odwr6cona plecami do morza") -wspaniale osiqgni~ia harcer
stwa w dziedzinie za'interesowania duzych zast~p6w mlodzieZY mo-·
rzem i zaprawienia jej do sluwy morskiej. Koniecznosc wprowadze
nia mladziezy na drog~ post~u technicznego - harcerstwo rozwia,
zuje podejmujqc pionierska, rol~ w dtiedzin'ie szybown'ic'twa, spado
chroniarstwa i sportowego lotnictwa motorowego. Wo'bec zaniedba
nia Kr~s6w nie czuja,cych dostatecznie zwiqzku z Polskq CentralnCl 
halITers two rozwija ~cj~ opieki dI1uiyn nad mlod:zJiezq najddleglej
szych szk61 kresowych. Wobec narastajqcy,c h nastroj6w totalffitycz
nych w sferach kierowniczych Panstwa - harcerS'two podejmuje
zdecydowana, walk~ 0 utrzymanie zasady wieloorganizacyjnosci i do
browolnosci w ruchu mlodziezowym i wysuwa inicjatyw~ takich
rozwia,zan, by zasad~ t~ 'll'trzymac. Niezwykle Zywotne dla kraju za
gadnienie wynikajqce z faktu,ze czwarta cz~sc narodu polskiego
znajdowala si~ poza granicami kraju - znajduje w M.rcerstwie wy
raz w pracy wsr6d mlodziezy ipolskiej za granica" zakrojonej na
bardzo wielkq skal~. Narastajqce niebezpieczenstwo hitlerowskich
Niemiec i nastroje niepokoju na Ikresach zachodmich :powoduje har
cerstwo do podj~cia planowej, szero'kJ.eij akcji oddzialywan'i a moral
nego na cale niemieckie pogranicze. Wreszcie okres okupacji to
aktywna, bez precedensu, dzialalnosc harcerstwa na wszystkich od
cinkach zycia panstwa podziemnego oraz w kazdym skupisku pol
skim na dalekkh sz.lakach polskJej emigracji wojennej.
Przytoczylem garSc przy'klad6w z Zywego, ak1ywnego i tw6rczego
. udzialu har,c erstwa w zydu kraju - a przyklad6w tych moina by
mnozyc wiele. Czynily one z ZHP elemen t okre§lonej sHy spolecz
nej (a w 'pewnym sensie politycznej), niezaleinej , znajdujqcej sw6j
kierunek w drodze 'Syntezy dqzen nurtuja,cych w masach mlodziezy
i gronie ,instruktorskim. Wiele organizacji skautowych, zwlaszcza na
zachodzie Ellropy, stalo 0 wiele dalej od nurtll spraw zywotnych
swego kraju, wychowujqc SWq mlodziez - rzeklibysmy - pod
kloszem.
Ten Scisly udtial har,c erstwa w zyciu kraju, aktywny udzial w roz
wiqzywaniu ZywOtnych rprdblem6w kraju , byl niewqtpllwiececha,
bardzo charakterystycznq dla ZHP w okresie mi~dzywo.iennym ,
uwypu'Jdajqcq si~ na tle ruchu skautowego. Trzeba podkreSlic przy

1051

HARCERSTWO W DWUDZIESTOLECIU

MI~DZYWOJENNYM

tym, ze ibyl on p<>dejmowany z wlasnej inicjatywy i pr.owadzony
oryginalnymi harcersk'imi metodami. Czasem byla ona w sfera'Ch
skautowych oceniarna bardzo pozytywnie, a czasem krytycznie.
Jednym z wyrazow tej harcersk'iej sluzby byla harcerska akcja
zagraniczna. U jejpodstaw lezaly: a) wiara w zdolnosc wychowania
przez skauting nowego czlowieka .a spot~gowanych wartosciach in
dywidualnych i .s polecznych, b) prz~onan:ie 0 mozliwosci wnie
sienia przez harcerstwo polskie tworczych wartosci narodu polskie
go do zyda inny'Ch narod6w, c) ch~c korzystania z doro'bk u kultural
nego i cywilizacyjnego innych kraj6w - dla dobra narodu i pan
stwa polsk'iego.
Udzi:al Polski w mi~dzynarodowym zyciu skautowym byl zywy.
Nasze wyprawy na Jam boree 'i Rover Mooty, n a Obozy Skaut6w
Slowianskkh, liczyly setki a niekiedy przekraczaly i tysiqc uczestni~
k6w. Nasze wyjazdy zagraniczne na zloty tzw. narodow e, wyprawy
indywidualne do szeregu krajow - byly coraz Uczniejsze, coraz
ges·bszq sieciq pokrywaly calq EuTOp~, a si~galy ~ na dmgq p6l:kul~.
Zapraszalismy i przyjmow alismy cor az liczniejsze grupy skautowe
z zagranicy w Po1sce. Juz zaraz w nast~pnym roku p o J amboree
w Arrowe Parku, w r. 1929 przybyla do n as p ierwsza liczniejsza gru
pa skautek i skaut6w angielsk'ich. Potem liczby przyjezdZajqcych
stale wzrastaly.
Dzialo si~ to wszystko w czasach, kiedy spoleczenstwa obce malo
wiedzialy i() Polsce, kt6rej przez blisko 150 lat nie 'bylo n a zadnej ma
pie. Wysilek 'z okresu dwudziestolecia niepodleglosci, dui y wklad
Polski do drugiej wojny oraz rozrzucenie ogromnej rzeszy emigracji
wojennej daly w rezultacie to, ze 0 Polsce dtis me nie tylko Europa
ale swiat. Przywyklismy juz do tego i dla't ego trudno nam dzis wy
obraz'ic sobie ten stan ignorancji na temat Polski, ja'ki panowal
w swiec'ie po odzyskaniu jej niepodleglosci. Mlodepolskie spoleczen
stwo odczuwalo potrzeb~ gloszenia Zywego slowa 0 tej nowej 
wowczas - Polsce, kraju rownym innym narodom w swoich tros
kach i trudnosciach, w swokh O'siqgni~ciach i r adosciach. Harcersk ie
wypady w swiat, w przemarszach przez obce miasta, we wsp61nych
z obcq mlodziezq ogniskach 'i wyciecikach - gdzie nasza mlodziez
miala moZnOsc pokazania swej dobrej 'p ostawy, s-woich os'iqgni~ c
i mozliwosci - staly si~ najlepszym czynnikiem propagan dy w do
brym tego sl.owa znaczeniu. Totei harcerskim wyprawom udiielalo
poparcia cale spoleczenstwo w zrozumieniu, ze mlodziez dobrze re
prezentuje Polsk~ wsr6d obcych, ze jej wyja2ldy 'S q pod kazdym
wzgl~dem duzym zyskiem dla kraju 'i ze r6wnoczeSnie mlodziez t a
nie tracq'c w Ibezposrednieh k ontaktach z zagranieq nie ze swego
przywiqzania do kraju rodzinnego i rodzimej kultury, wzbogaca si~
dorobkiem k ulturalnym i cyWilizacyjnym innych n arod6w.
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Ale program dzialalnosci harcerskiej na terenie skautingu mi~
dzynarodowego mial jeszcze jeden aspekt niezwyklej wagi - byl
nim fakt, ze poza granicami pails'twa znajdowalo si~ 8 milionow Po
lak ow - jedna czwarta cz~sc narodu. Byl to problem i n arodowy
i pailstwowy. Poczucie zwiqzku tych 8 milionow ludzi z Polskq bylo
wowczas jeszcze znaczn'ie Zywsze, anizeli w czasie drugiej wojny
swiatowej, nie m6wiqc juz 0 dniu dzisiejszym.
Na teren'i e wielu kraj6w, w kt6rych istnial skauting, z ktorym
harcerstwo utrzymywalo braterskie stosunki, znajdowala si~ mlo
dziez polska, zrzeszajqca si~ w polskie organizacje, pragnqca utrzy
mac lqcznosc z k rajem i oczekujqca pomocy od organizacji mlodziezy
w kraju. Mlodziez 'ta, jak i w Polsce, gam~la si~ do harcerstwa. Nie
chciala wchodzic do organizacji skautowych 'k raju, w granicach kto
rego si~ znalazla, lecz tworzyla wlasne, polskie druzyny harcerskie.
Zwiqzek Harcerstwa Polskiego w swej dzialalnoSci na odcilnlku mip,
dzynarodowym musial zatem uwzgl~dnia c nast~pujqce elementy:
a) realizowanie braterstwa skautowego przez popieranie i orga
nizowanie wszystkich form wsp61<pracy 'i kontakt6w ze skautowymi.
organizacjami innych krajow,
b) szczeg6lnie Ibliskq wsp6lprac~ z organizacjami skautowymi tych
krajow, na teren'ie ktorych zna'jdowala si~ m lodziez polsk a ,
_ c) kontakt z organizacjami nieskautowymi, mlodziezowym i w kra
jach gdzie skauting nie istnial, a gdzie znajdowala si~ mlod2JieZ pol
ska.
Pierwszy punkt tego prog.r amu nie na s tr ~czal trudnosci. WyciecZiki,
obozy letnie i zimowe zagranicq, cz~s to w fo rmie w ymiany mlodzie
zy, udzial w konferencjach, kursach, obozach, wyjaz-dy indywidual
ne, wymiana czasopism, ksiqzek, korespondencji obejmowaly w mia
r~ uplywu lat coraz wi~ksze ilosci mlodziezy, osiqgajqc przed wojnq
cyfr~ okolo 2000 os6b rocznie.
Wsp6Ipraca z organizacjami skautowymj krajow, w ktorych znaj
dowala si ~ mlodzieZ polska, nasuwala juz niekiedy pewne tr udno
sci. Panstwa, na terenie k t6rych znajdowaia si~ ipOlS'ka emigra'c ja
(np. Francj a , czy USA) a tym bardziej polska ludnosc autochtonicz
na (np. Cze chos~owacja) zmierzaly systemat ycznie i usilnie do tego ,
by jak najszybc'iej rozluZnily sip, wi~zy lqczq'ce jeszcze t~ mlodziez
z krajem macierzystym. Przymus sZkolny i organizacje mlodzieiy
danego kraju prowadzily do szybkiej asymilacji mlodziezy polskiej .
Wysokiej tro'Sce 0 dobro tej mlodziezy i prawdziwie dobrej woli or
ganizacji sk autowych tych 'krajow naleiy za'Wdzi~czac , ze ZHP
m6gI ustalac z nimi takie zasady wspo1pracy, by mlodziez polska
miala swolbod~ zrzeszania si~ w pols'ldch d ruzynach harcerskich.
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B1:iska wspolpl'laca ZHP z rwchem Skautowym danego Ikrajupozwa
lala na utrzymanie rownoczeSnrie wsp6lpracy ZHP z' druiYTI'ami pol
skimi. Nalezy tu podkreslic, ze skauting byt jedynq chyba organiza
cjq na terenie mi~dzynarodowym, kt6ra ustalila w swych rezolu
C'jach i uchwalach podstawy do tail dego stanu rzeczy, szczeg61nie jesli
chodzi 0 ruch m~ski. Pierwsza zasadnicza uchwata na ten temat za
padla na Kongresie Mi~dzynarodowym w Kandersteg w r. 1926.
Powzi~te uchwaly na kongresach mi~dzynarodowych, przy dobrej
woliposzczegolnYGh organizacji, dopomogty do ulozenia stosunkow
ZHP z zainteresowmymi organiwrcjami skautowymi w sprawie
polSkich form pracy harcerskiej na ieh terenach.
Najwi~kszy problem stanowilo zagadnienie konta'k tow z czynni
kami miarodajnymi w sprawach mlodzieZY w tych panstwach, gdzic
skauting nie istnial, a gdzie znajdowalo si~ harcerstwo pols'kie. Mam
tu na mysli przede wszystkim Niemcy hitlerowskie. Hareerstwo Pol
skie w Niemezech (jedyna forma pra·cy skautowej, jaka tu ' prze
trwala do wy:buchu wojny mimo ·eaNmwicie w'talistycznego charak
teru panstwa) Ib ylo zjawiskiem w pewnym stopniu zdumiewajqeym.
Mialo one bezcenne znaczenie dla sprawy polskiej na ziemiach, kt6re
dzis Sq ,;ziemiami odzyskanymi". Niemey na zasadzie wzajemnosci
domagaty si~ istnienia zrzeszen mlodziezy niemieckiej na terenie
Polski, gdzie przed wojnq byto 900 tysi~ey Niemcow - obywateli
po'lskich. Na terenie zas Niemiec bylo co najmniej poltora miliona
ludnosci pols'kiej - obywateli Rzeszy, 0 romym stopniu uswiado
mienia narodowego. Sprawa byla niezwykle trudna, mieliSmY w ruej
swoje straty, ale m'ielismy tez dotqrd jesz;cze nie rdocenione dostatecz
nie osiqgni~cia w postaci niezwykle silnego i stoja,·eego na wysokim
po'z iomie srodowiska, walcza;cego 0 polskosc 'ziem, :k t6re po II wojnie
swiatowej weszly w S'klad panstwa polskiego.
Dzieje Hareerstwa Polskiego w Niemczech,_to pasjonuja,cy rozdzial
naszej historii, pelny przyklad6w niezwyklej determinacji , odwagi
i 'przywia,zania do polskosci, obfituja,cy w momenty deeyzji praw
dziwie trudnych i los6w tragicznych. Wymaga on sz;czeg610wego
opracowania i opublikowania, ale nie wolno pisac 0 tej spralWie
w sposob powierzchowny, bez ddklaclnej znajomosci fa'k't6w, gdyz
mogloby to powodowac nieodpowiedzialne ruszczenie wartosci, ktore
dzis jeszcze Sq kluczowe dla sprawy naszych ziem zachodnich.
Wobec coraz bardiiej kompli'kujqcej si~ sytuacji polityczn ej w Eu
TOpie, a ' zwlasZieza od 'ehWili dl<ijscia w Niem~ech ,do wladzy Hitlera ,
w ostatnim dziesi~cioleciu przed wojnq na terenie 'S kautingu euro
pejskiego sytuaeja stawala sl~ 'c oraz trudniejsza. Najtpierw Balilla
zmiotla skauting wloski. Wnet p6miej Hitlerjugend wyparla wszel
kie pr6by, rue daja,ce zresztq za,dowalaj&cych wynik6w, zorganiz.o
wania ruchu skautowego w Niemczech. Coraz silniejsza ingerencja
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panstw w wewn~trzne Is prawy organizacji mlodzieZy utrudniala,
lub wr~cz uniemozliwiala istnienie skautingu. W Rumunii powszech
na organizaeja m}odziezy, Straja Tarii, wchlon~la ·s kauting. Na W~
grzech skauting pozostal, jako druga organizaeja, obo'k obowi;;¢ko
wej powszechnej organizacji Levente, musial jednak w swoim pro
gramie uwzgl~dnic szerdko przysposdbienie wojskowe mlodziezy.
W Estonii r zqd dopuscil do dzialania tylko dwie organiza.cje mlodzie
zy: skauting i Kajselit z podbudowq Nored Kodkat, wymagajqc od
nich u2lgodnienia dzialalnosci oraz realizacji pos-tulatow wychowa
nia obywatelskiego, okreslonych przez czynniki tpa.nstwowe. Podob
nie ja'k w Estoni1, rownieZ na Lotw'ie pozostaly jedynie dwie orga
nizacje mlodzieiy: Maspulk i 'S kauting. Skauting w Hiszpanii zostal
zniesiony, a w Portugalii powstala panstwowa powszechna ol'gani
zacja mlodzieZy, od. ktorej uzaleZnione zostaly nieliczne i slabe
druzyny skautowe. Austria utworzyla panstwowq organizacj~ Jung
volk, w sklad ktorej weszly na zasadzie autonomii obie organizacje
skautowe. Poddbnie stalo si~ w Czechoslowacji na krotko przed
zaj~ciem jej przez Hitlera.
Jak !l tego wyniIk·a, OOTalZ wi~ej ['IZ~dow d!!!Zylo ido ingerowania
w caldksztal:t Zycia mlodziezy. Organizacjom skautowym inspirowa
no zalozenia ustalane odgornie, luib wr~z narzucano je. Gdzienie
gdzie podporzqdkowano ol'ganizacje ~kautowe og6lnym organizacjom
mlodzieiy na zasadzie m:rriej'szej lub wi~kszej autonomii, a nawet
Iikwi:doW'ano calkowicie skautilIlg. ZHP raz po raz stawal wobec ko
niecznosci zajmowania stanowiska w tych sprawach, gdyz dotyczyly
one be:z;posrecinio mlodziezy polS'kiej poza granicami kraju.
Szybkim'i krokami zbliiala si~ druga wojna swiatowa. Lato 1939 r.
bylo bardzo nasilone mi~dzynarodowymi imprezami skautowymi,
jak pierwszy zlot S'kautek, Pax T'in'g, konferencje mi~dzynarodowe:
zenS'ka i m~ska, Rover Moot. Bylo tez Ibogate w spotkania mi~dzy
orgaruzacyjne. Wspomn~ tylko 0 ,d w6ch momentach szczego1niecha
rakterystycznych.
W czerw·c u 1939 r. przybylo do Polski kierownictwo skautingu
w~gierS'kiego,a'by zaprosie ZHP Ina wsp6Iny Zlot, ktory mial liczyc
kilka tysi~cy uczestnikow. DovliedzieIismy si~ wowczas, ze skauting
w~gierski odrzuCil nalegania Hitlerjugend, poparte naciskiem dyplo
matycznym, azeby wystqpic z Biura Mi~dzynarodowego. 2e taki
nacisk niemieck'i ·m6g1 'bye lS'kuteczny, pamiE:taJi§my jeszcze dosko
nale z r. 1932, kiedy to wlamie niemiec!ka interwencja spowodowala,
ze Baden-Powell nie przybyl na Mi~dzynarodowy Zlot Skautow
Wodnych w Garczynie ina Pomorzu. Niemcy lb awiem uznaly wizyt~
Baden-Powella na terenie "polSkiego korytarza" za prowdkacyjnq
i wywarly taki nacisk 'dyplomatyczny, ze Anglicy ugi~l'i si~ pod nim.
Nie ugi~1i si~ w r. 1939 skauci w~gierscy. Szeroki program wspol
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pracy po1sko-w~gierskiej ustalono w czerwcu 1939 r., kiedy wszyst
ko juz wskazywalo na to, ze wojna polsko-niemiecka jest nieunik
niona.
W sierpniu 1939 r. odbywal si~ w G6do1l6 na W~grzech pierwszy
swiatowy zlot skaute'k, Pax T,mg. Na wystawie skautek w Buda
peszcie n iepokoj budzilo stoisko harcerek polskich. Pierwsze miejsce
na nIm zajmowala duza plansza, przedstawiaja.ca harcerk~ jako
sanitariuszk~, ktorej podniesione r~ce ja'k gdyby chcialy zatrzymac
kolumn~ zolnierzy, nadchodza.cych w szturmowym szYku.

*
Reasumuja.c dorobek przedwojennego hal'cerstwa na terenie mi~
dzynarodowym, trzeba pod'kreslic, ze wniesliSmy do zycia skautowego
w swiecie wiele m ysli i inicjatywy, ze - od r oku 1929 poczynaja.c 
byliSmy na tyro odcinku czynnikiem ak tywnym i tworczym.
Oryginalne n asze ooozownictwo, wymagaja.ce o d chlopca znacznie
wi~kszego trudu i wysilku, nii tego n a ogol za,dano w innych orga
nizacjach skautowych, ale dajq,ce za to okazj~ do wykazania ini{lja
tywy, tw orczej inwencji mlodzieiy, do tworzenia z prymitywnego
"le.snego" materialu rzeczy pi~knych, a dalej nasze zamilowanie do
czerpania ze zrodel sztuki ludowej w postaci zdobnictwa, pie.sni
i tanca - oto jedna z w artosci wnoszonych przez harcerstwo porskie
do zycia skautowego.
Szukanie nowych form pracy dla mlodzieiy star szej - form opar
tych 0 do'br ze p rzemyslany program i sumienne przygotowanie tech
niczne, dalo w r ezultacie powolanie do zycia nowych dziedzin pracy,
Jak np. harcerstwo lotnicze (szyloowcowe i motorowe), a takie nie
zwykle atrakcyjne formy pracy dru'iyn w odnych w postaci dalekich
wypraw zarowno europejskimi szlakami rzecznymi, jak i daleko
tll10rskkh - az do wypI'aw dookola swia ta: Wagnera mala. zaglow
'kl\ i "Poleszuka", Iktory z powodu wybuchu wojny dotarl tylko do
USA. Wiele organizacji zagranicznych korzystalo z naszych do
Swiadczen. W naszych kursach w odnych, zarowno srodll\dowy~ jak
i morskich, braIi udzial skauci innych narodow (Rurnunia, Wegry,
stowacja, Finlandia). To sarno mialo miejsce w harcerskich osrod
kach: szybowcowym pod Goleszowem i lotnictwa motorowego.
Wielkie pm"Uszenie w swiecie skautowym wywolal nasz ruch zu
chowy, ktory - oparlszy sie seisle n a tezach wi1czectwa Baden-Po
wellowskiego - zasta.pil w duzej mier,z e egzo'tyk~ Ksi~gi Dzungli
malo p rzystepna. dla polskiego dziecka motywami gier i zahaw
zaczerpni~tymi z tematyki rodzimej. Sprawa ta wywolala zywq
dyskusj e na terenie m iE?dzynarodowym. IJiczni instruktorzy zagra
n iczni 'p rzyjeidiali do Polski, azeby zapoznac sie z n aszym ru chem
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zuchowym. 'W r. 1934 odbyla si~ w Brennej kolo Bucza konferen
cja z udzialem komisarki do spraw wilcz~cych G16wnej Kwat ery
angielskiej, Miss Lee, jednego z najwybitniejszych instruktor6w
francuskich, Desjardin , oraz przedstaw icieli innych organizacji skau
towych. K onferencja t a miala na celu zapoznanie swiata mi~dzy
narodowego z metodq polskq oraz przedyskutowanie jej. W porozu
mieniu z Biurem Mi~dzyna rodowym Polsk a zorganizowala nast~pnie
konferencj ~ zuchowq w czasie J amboree w Vogelenzang, a w rokru
1939 - PoWka prze'dstawiala 'SWoj q metod~ na mi~dzynarodowej kon
ferencj i inst ruktor6w zuchow ycb w Gilwell Park u w Wielkiej Bry
tanH. Na t~ konferencj~ przygotowana zostala k siqZka Aleksandra
Kaminsklego 0 polskiej metodzie zuchowej w j~zyku angielskim.
Nie wszystk im dzialaczom sk au:towym droga nasza wydawala si~
sluszna, ale wyniki kilkuletniej pracy n a terenie zar6wno Polski, ja:k
i tych kraj6w srodkowo-wschodn iej Europy, kt6re przyj~ly polski
punkt widzenia na m e tod~ pracy z najmlodszymi, w p elni wykazaly
wartosc n as,zej m etody zuchowej .
Polsk i refera t na Kon ferencji Mi~ dzynarodowej w Sztok holmie
(1935 r.) 0 p r6bach rozwiqzywania przez Harcerstwo zagadnienia
mlodzieiy bezrobotnej wzbu dzil dui e zainteresowarrie i dyskusj~.
Baden-Powell do naszych pr6b ustosun'kowal si~ jak najpozytywniej,
dajqc temu wyraz w priem6wieniu na Konferencji -i w specjalnym
liscie do Przewodniczqcego ZHP. Niek t6re organizacje, zaintereso
wane tym problen1em, zapmsily do siebie n aszych instruktor6w
celem zapoznania si~ blizej z naszymi doswiadczeniami, lub przy
slaly w tyro celu swoich p rzedstawicieli do Polski.
Harcerstwo polskie za1.nicjowalo r6wniez w G5do1l5 w 1933 r.
periodyczne zebrania programowe kierowniik6w prasy ,s kautowej
calego swiata. Na drugiej z nich w Voge1enzang, Harcerstwo zorga
nizowalo wystaw~ skautowej prasy Swiatowej i wydalo katalog tej
prasy. W wyniku tej dzialalnosci Konfer encja M i~dzynarodowa po
w ierzyla Polsce zorganizowanie konferencji prasowej, k t6ra miala
miejsce w r. 1939 w Edynburgu.
Irricjatywa polska budzila czasem pewne glosy obawy, czy nie od
biega ona zanadto od szablonu Skaut ingu iklasycznego. Sam Baden
Powell nigdy t ych obaw 'pod naszym adr esem nie sformulowal,
przeciwnie - m ielismy wiele dowod6w jego zainteresowania pro
blemami, stawianymi przez Polsk ~ , w postaci jego list6w i wy
powiedzi.

*

Organizacja Harcerek byla pod wzgl~dem liczby trzeciq w swie
cie, znana tez byla n a terenie mi~ dzynarodowym ze 'Swego gl~bokie
go nurtu oryginalnej mysli wychowawczej . Udzial ins truktorek pol
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skich w Konferencjach SWiatowyeh 'i konfereneja·e h instruktorskieh
(tzw. "Okrqglego Stolu") byl aktywny, wyglaszaly one na nich
cieszqee 'si~ zainteresowaniem referaty. Bardzo popularnq postaciq
na terenie ruehu mi~dzynarodowego byla Olga Malkowska, staly
czlonek Komitetu Swiatowego. Konfereneja Swiatowa, ktora w ro
ku 1932 odbyla si~ w P.olsce, w szkole instruktorskiej na Buezu
z udzialem S'kautki Na·c zelnej Latdy Baden-Powell 'i glownyeb po
staei ruehu zenskiego - pozos'tala w pami~ci, jako impreza szcze
go1nie udana. Skomponowana wowczas yv Porsee pieSn ibraterstwa
przyj~ta zosiala jako hymn mi~dzyna'I'Odowy (Rej, przed nami bra
my swiata) i powszechnie si~ przyj~la.

W POSZUKIWANIU WtASNEGO STYLU HARCERSTWA
Na pomysl skautingu mial duzy wpIyw - jak to przyznal Baden
Powell - anl-erykanski pisarz Ernest T. Seton - z pochodzenia
Anglik, wychowany w dzikiej zachodniej Kanadzie: specjalista od
powiesci z iycia zwierzqt, kt6re to powieSci sam ilustrowal. Stworzo
ny przez niego Zwiqzek Kory Brzozowej dzialal tylko osiem lat,
ale pomysl jego rozkwitl w skautingu. Seton poszedl sladem J. J .
Rousseau i uznal, ie cywilizacja jest groibq dla czlowieka: ie mlo
dych trzeba wychowywac na lonie przyrody. Baden-Powell mial do
swiadczenie z wypraw kolonialnych pionier6w i rozwiqzywal prak
tyczne zagadnienia szkolenia iolnierzy w trudnych warunkach, WY
- magajqcych odwagi, samodzielnosci, zaradnosci. W polskich adapta
cjach skautingu szukano wzor6w rycerstwa kresowego i tradycji
sienkiewiczowskich. Potem przyszedl pomysl mniej militarny: od
wolania si~ do slowianszczyzny. Pewien wplyw miala Rodziewicz6w
na swoim Latem leSnych ludzi.
Rarcerze nie stali si~ ani Indianami ~etona, ani pionierami kolo
nialnymi Baden-Powella, ani nawet kresowymi rycerzami Piasec
kiego i Schreiberga z HaTc6w mlodziezy polskiej. Nie stali si~ te:i
"szkolq kadetow". Wytworzy1, si~ wlasny styl, kt6rego najdojrzal
szym wyrazem byly atmosfera i tradycje kursow instruktorskich
warszawskiej chorqgwi harcerzy. Letnie kursy podhm"cmistrzowskie
odbywaly si~ nad jeziorem Wigry az do 1939 roku.
Wlasny styl wytworzyly kursy instruktorskie harcerek i harcerzy
r6znych chorqgwi, a tak:ie Szkola Instruktor6w Zuchowych w Nie
rodzimiu i Osrodek Rarcerski w G6rkach Wielkich - prowadzone
przez Aleksandra Kaminskiego.
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TRADVCJI I KURSACH WIGIERSKICH

(ARTY KUt HM HENRYKA G. WECHSLERA OPUBLIKOWANY W PI SM IE "HARCERSTWO" 1948
NR 1)

Rozumiem, ze rozpoczynajqC pisac 0 Wigrach i Wigierczykach
jestem w 's ytuacji mowiqcego slepemu 0 kolorach. Nie dlaieg,o, abym
uwaZal, ze niewigierczy'k jest synonimem slepego, alba ze pitikno
barw moma bylo rpoznac tylko nad Wigrami. Nie - weale tego nie
mysl~. Jezeli tak nap1salem, to dlatego, ze w przewaZIlym stopniu
zagadnienie Wigier to zagadnienie tradycji i atmosfery. I duZejsztu
k'i. trzeba, alby przedstawic je komus, ~kto iej iradycji niezna i atmo
sfery nie przeZy'l.
Dlaczego wi~c pisz~ 0 tyrrn? Przede wszystkim, aby choc nieudol
rue udost~pnic wszyst1dm 'to, co osiqgn~ly Wigry. Wyidaje si~ szcze
g6lnie waZne, a!by w cza's ach rozproszenia chwytac kazdq nic wiqZqCq i ro:z;dmuch'iwac kazdq iskr~ w 'S'kup iaj~ce ogniska. Po drugie
dlatego, arby nawiq;zac do znanej juz czytelnikom "Harcerstwa" dzia
lalnosci konspiracyjnej i pows'taiiczej Wigierczyk6w i ~azac, skqd
si~ wywodzq ludzie, ktorzy jq prowadzili.
Ristoria tej, poczq:t!kowo tyJko sZkoly instruktorskiej, si~ga ro:'
ku 1926. W tym czasie na rniej:scu, nad jez. Wigry, od'krytym przez
22-gq warszaws'kq druZyn~ harcerzy, odbyl si~ pierwszy 01b6z kursu
Instruktors'kiego. Zapoczqtkowal on dlugi szereg corocznie w tyro sa
mym miejscu organizowanych oboz6w instruktorskich Chorq:gwi
Warszawskiej, z ktorych ostatni o~owal tam w ro'ku 1939. MOZna
w tym szeregu dwa wyr6Znic okresy. Pierwszy - w kt6rym ustalaly
si~ ,i gruntowaly wigierska trady,c ja iowa przedziwna wigierska
atmosfera, kt6re staly si~ podstawq dalszycp. dzialaii. Harcrn'istrze
Lange, Kamiiis'ki, Bisikorski, Lud Wlig, Wito1d Sosnowskd. - ow ci,
kt6rzy dokonali zalozenia podwal'in sZkoly wigierskiej. Nadali jej
styl odr~bny, ws'kazali i ustalili kierunek. Zrobili przy tyro wi~ej.
Wychowali Is zereg rnlodszych pdkolen i przygotowali sobie nast~pcow.
Ci nast~pcy przejmq od nich p6miej kierownictwo. Rozrpocznie si~
drugi okres - okres rozbudpwy wewn~trznej s:zJkoly. Nasi~pcy - ,
o mniejszej na og61 indyw1dualnosci osobistej, b~dq rozszerzac za
r6wno metodycznie, jak i pod wzgl¢em techniki harcersk'iej, pro
gram wigierskiego sZkolenia instruktorskiego, 'Pogl~biac poziom ideo
wy i przygotowaniedo samodzielnego wodzowania, potrzebnego 00
raz bardziej rozrastajqcej si~ c'hu~le Chorqgwi. Ale tak s'kuteczne
O'kazalo 'Si~ polozenie podstaw, ta'k szcz~sliwie wytbrany kierunek za
sadniczy - ze mimo mijania lat, mImo zmieniania si~ ludZi - po
j~ie wigierczyk nie tra~i nic zeswego pierwotnego sensu i tresci,
a przeciwnie, nabiera jeszcze wi~kszej wartosci i znaczenia. Trady
cja i atmosfera zostajq zachowane, forrny ulegajq rozbudowaniu.
Najlepiej widac to na por6wnaniu schematu szkolenia. W latach
9 -
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1926-27 'elile szkolenie ,i nstruk:tQr skie w Chorqgw i ograniczalo si~
do czterotygodniowego ooozu in struktor skiego, po pomysln.yrn ukon':'
czeniu kt6rego i przebydu mi mi ejscu p rob, nadawany byl stopien
p rzodownika (odpowiadajqcy pozmeJszernu podhar crnistrzowi).
W 1938 bylo juz 5 faz 'sZlkolenia: k urs teoretyczny odbywany w War
szawie, 't rzydniowy, kurs d yskusyjny w Domku Harcersk im iprzy
ul. Saskiej, praktyka w innej druZy"nie, db6z wigierSki i oboz zimo
wy w gorach. Rozszerzyl si~ p rogram i zakres, wiele zaga,d nien zo
st alo dodanych (oOOzownictwo zimowe), ale monem po dawnemu po
zostawal ob oz w igiersk i. Tam odbywal si~ ostateczny p roces k sztal
towania sylw etki przyszlego instruktora, tam 'k rystalizowala si~ po
stawa m lodego w 6dza h ar cers'kiego.
Powtorzmy. Bylo rzeCZq szcz~sliwego ddbran'ia elementow ideolo
gicznych, wlasciwej, wysokiej atmosfery, stworzonej w poczqtk owyrn
okresie, ze proces 'krystalizacji w k ilkanascie lat potniej przebiegal
tak sarno jak 'na p oczqt k u, ze nigdy n ie wytworzyly Wigry "starych"
i "rnlodych " , ze poj~cie wsp6lnoty przettwalo lata i dzis w r ozpro
szeniu jest rownie silne jak dawniej.
Dlatego nie kuszqc si~ ani 0 napisanie historii szkoly wigierskiej,
ani nie dajqc opracowan ia sposobu szkolenia instruktorow w Cho
rqgwi Warszawskiej - wydaje m i si~ konieczne dla zobrazowania
, podstaw t ej szkoly rozpatrzenie kilku zasadniczych czynnikow, kt6re
zlozyly si~ na 6w szcz~sliwy amalgamat , n a wspomniany wyiej t rzon ,
j akim pozostal o d poczqtku do ostatka - oboz wigierski. Analiz~
b~dzie ulatwial cytowany juz wielokrotnie fakt niezmiennosci tej
samej ciqgle tradycji i jednakowej w ciqz atmosfery. Utrudnieniem
b~dzie (rownieZ juz w spomniane) zadanie przedstawienia n ieuchwyt
nych dosyc elernentow, latwych d o poj~cia dla tych, co je przezyli 
ale trudnych do p rzedstawienia szerszemu ogolowi.
Przeglqd podstawowych czynnikow, k t6re zlozyly si~ n a powstanie
i rozwoj szkoly wigierskiej zaczqc wypada od miejsca, w ktorym od
bywaly si~ DOOZY. Znaj dowalo si~ ano nad jednq z p6lnocno-zachod
nich zatok jeziora Wigry, zwanq przed przybyciem wigierczyk6w
w te strony Zatokq Hanczanskq, poZniej powszechnie zwanq Zato
kll Harcersk!:\. Byla ona otoczona z t rzech stron wysokim brzegiem
poroslyrn dose rzadkim starym lasem sosnowym. W jednyrn tylko
miejscu brzeg opadal, ust~pujqC niskim lqkom i b agniskom nadbrzez
n yrn Czarnej Hanczy, k t6ra opodal oOOzowisk a wplywa do Wigier.
Zatoka byla odci~ta od reszty jezior a wysuni~tyrn dale'ko polwy
spern, ponad kt6rym sterczaly wieze kosciola wigierskiego.
Obozowisko lezalo w calkow ityrn o dludziu . P rawie o ddzielone od
stron y jeziora, od strony lqdu zaslonif:t e bylo gf:stll P USZCUl. Do n aj
blizszej szosy (Suwalki-Sejny) w iodlo par~ k ilometr6w wqskiej dro
gi' lesnej, p elnej wyk rot 6w i wyboj6w . Nieliczni mieszkancy naj~
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bliiszej wsi - Cimochowizna - pr~dko st aj q si~ przyja ci6hni leS
nych ludzi, mieszkajqcych nad zatokq. Te !k.ilka rodzin, n a w p 6l ry
bak6w, n a wp61 Tolnik6w - doSkonale pasowalo do krajobrazu. Wi
gierczycy dobrze w spominajEl i ch spokojny , powolny temperament,
ich u czciwosc i p rostot~. Na tIe h armon ijn ego polqczen ia w ad jeziora
i siInych wysdkich brzeg6w ludzie ci n ie razili n igdy. Nalezeli do
otoczen ia.
Dwie cechy tego k rajobrazu mi:aly najwi~zy wplyw n a przyby
sz6w: su rowe, pi~e jezioro, obramowane pot~Znym las em i pier
wotnosc. J ak okiem si~gnqc, n igdzie sIa d6w bytnosci ludzi. W tych
warunkach jedyny akcent p racy ludzkich r qk - wyciqgni~e ku
niebu mad p6lwyspu smuld e w ieze kosciola wigierSikiego :nabieraly
cech symboIu-drogowskazu.
Surowe pi~kno silnie dzialalo na przybysz6w z duZego miasta.
PoS'tawieni oko w oko z p ot ~g q n at ury, zaczynali odczuwac SWq ni
klosc ito bylo zazwyczaj poczqtkiem procesu przewartosciowywania
poj~c, kt 6ry b yl potrzebny do zmiany sk6ry mieszczucha na lesnego
czlowieka. Proces ten prze:!:ywal powt6rnie kazdy wigierczyik, gdy
po dluzszym czasie zjawial si~ znowu n ad Wigrami.
Pierwotnosc tego zakqtka dodawala dalszego bodzca zjawisku we
wn~trznych przemian. Kazdy, kto po przybyciu zat rzymal si~ chwil~
na polance nad brzegiem, rozumial, ze dostai si~ w <!alkiem nowe
warunki. W warlllliki, w kt6rych liczyc moze tylko na siebie sa
mego. Dookola szumiala puszcza, na dole szemralo jezioro. Puszcza
byla bezdroZna i ogromn a, jezioro gl~bokie i niezmierzone. Nigdzie
chyba przyslowie: "jak sobie poscielesz, t ak si~ wyspisz" nle prze
mawialo surowiej i powaZniej.
Odczuwajqc w pelni pi~kno i pierwotny charakter zatoki pierwsi
przybysze -o d razu u st alili, nowy na owe czasy, styl Zycia obozowego.
5tyl ten zwany puszczanstwem , opieral si~ na ksiqzce Rodziewicz6w
ny Lato lesnych ludzi i charakteryzowal si~ dqZnosciq do moZliwego
zharmonizowarria Zycia p rzybysz6w Z otaczajqcq ich przyrodq. W obo
zownictwie puszczanstwo zaznaczylo si~ usuni~ci em r6mych szcze
g6l6w, przyj~tych p rzez harcerstwo z obozownictwa wojskowego,
kt6re w puszczy razily, lub byly n iepotrzebne. Znikly bramy, ogro
dzenia, tabliczki z n apisami, scieZki wykladane k amykami, embIe
m aty z tluczonej cegly it d. Pojaw ily si~ totemy, znaki tajemne, zna
fie tylko wtajemniczonym, kr~te dr6Zki, podobne dr6Zkom zwierzqt
leSnych. Ukry-t e w gqSZCZU namioty okladano m chem i porostami,
aby je do otoczenia upodobnic. Obozowisko wtapialo si~ w las,
!ltt6ry je ot aczal. Mieszkancy biegali p6lnadzy, Z golymi glowami
i zawsze n a bosaka (takie byto pr awo), malo przypominajqc zawsze
dbalych 0 wygl!\d zewn~trzny chlopc6w Z w ielkiego miasta.
Puszczan stwo si~galo dalej. Likwidowalo bezlitoSnie woj skow e
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formy porzqdku dnia i wewn~trznej organizacji zaj~c. Nikt nie gral
pobudki na trqboe, nikt nie stawal w wyr6wnanych szeregach zbi6
rek, nie bylo raport6w i meldunk6w. Miejsce tych resztek wzor6w
wojskowych zajql obrz~d. Wywiedziony ze staroslowianszczyzny sta
wal si~ 'p omostem mi~dzy Zyciem leSnych ludzi a otaczajqcq ich pu
SZCZq. To Zycie, stopione z tym otoczeniem, wydawalo si~ bye jednq
wielkq piesniq na czese Stw6rcy. Prosta modlitwa poranna, odSpie
wana przed ukrytq w konarach p ot~mej sosny kapliczkq z pi~nym
w zlotoglowiu tkanym \vizerunkiem Ma,t ki Boskiej - wstrz<lsala
gl~biq Ii prawidq. Caly dzien nasyconybyl 'Pot~mq symool'i!kq. Po
ranne rnyde wydawalo 'si~ powitaniem jeziora. "Wodzowie rn6,vi q"
(chwila zast~pujqca rozikaz dzienny) koncentrowala w Zibiemych li
niach siedzqce zast~y na omawianym przez wodz6w porza,.dku dnia .
Ognisko przemawialo ,gl~bszym niZ zwykle wy,r azem. P02ldraw iano
si~ ruchem r~ki, kt6rej rozczap'ierzone palce symbolizowaly roso
chate konary d~bu, m6wiono sobie - ty - nikt nie uzywal tytul6w
organizacyjnych. Moina bylo przebyc caly kurs i nie dowiedziec si~ ,
k to byl harcrnistrzem a Mo rue.
Caly program kursu, choe w tresci nie odb'i egal (przynajrnniej po
czqtkowo) od programu zwyklych kurs6w podharcrnistrzowskich
w calej Polsce, przeciez byl przepojony owym puszczan·sko-obrz~
dowym duchem. Zar6wno w nazwach poszczeg6lnych zaj~e, jak
w sposobie ich przeprowadzenia ·srosowano prostot~ i po~reslano 00
r ~bno sc od form zycia miejskiego. I choe tresc tych zaj~e byla taka
sarna jak wsz~dzie, to jednak chlopcy biegnqcy na 'igry (tak nazy
waly si~ gry 'i zabawy), czy sluchajqcy, z dzienniczkiem na kolanach,
jak "Chudy Jastrzqb m6wi 0 gwiazdach" byli sklonni nie parni~tac ,
ze w pierwszym wyvadku chodzilo 0 rtzw. wychowanie fizyczne,
a w drugim 0 terenoznawstwo.
Program kursu byl surowy. Wymagal ,ad uczesmik6w wysilku du
zego. Tym bardziej,ze nie dbano 0 niczyjq wygod~. Nielkznych wy
k lad6w sluchano siedzqc pod jakims drzewem. Wszystkie zaj~cia
o dbywaly si~ bez wzgl~du na pogod~, a pogoda bywala 'cz~sto de
sZ'czowa i zimna. Pracy bylo duro i musiala ona bye wykonana pr~
kl{) i do'brze. Caly przebieg idnia 'byl zapisany w dzienniczku, prze
gIqdanym co par~ dni przez kt6regos z Wodzow. Caly dzien uply
wal w radosnym po§piechu, ale gdy wreSZlcie wieczorem moma bylo
zawinqe p rawie nagie dalo w koc i siqse przy ognisku - po gaw~
dach i piemiach - jakze przyjemnie bylo czynie rachunek sumienia
za dzien ubiegly i moc odczuwae wdzi~cznosc dla Stworcy za to,
ze stworzyl Pu szcz~ i pozwolil w niej :lye.
Wspaniale kwitla nad Wigrami technika harcerska. Czy w budowie
urzqdzen obozowych, ktore stosownie do tradycji odbiegaly daleko
od pionierki o'bozowej, czy w takim rnp. ku·c harstwie puszczanskim
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(pami~tacie chleb na patykli, ry.b~ <smazonq na desce lub mi~so
w gorqcych kamieniach?) - starano si~ pokazac uczestnikom cos
nowego, lepiej przystosowanego do charakteru lesnego zycia. Nie
obawiano si~ zast~powac desek krotko przyci~tymi zerdkami, ce
giel - kamieniami, lqczonymi glinq. Tak zbudowane urzqdzenia
'byly wpraw dzie mniej wygodne ,i trudniejsze do wykonania, ale le.
piej pasowaly do puszczanskiego obozowiska i co wamiejsza - n ie
kazdy patalach potrafil je "vyk!O'Ilac.
I nawet lepiej, ze gliniana kuchnia wyglqdala mniej elegancko
od ceglanej, a ukryty pod mchem dol na smiecie wyglqdal skromniej
od blaszanego smietnika. Nad Wigrami u czyli si~ wszyscy, ze praw 
dziwa wartosc rzeczy kryje si~ w uzytecznoscicodziennej, a wy
glqd zewrw trzny mniejsze ma znaczenie. Byla to zresztq zasada,
k tora nie tylko do materialnych przejawow iycia wigierskiego si~
odnosila. Mimo duiego nacisku, Ikla,dzionego na form~, mimQ calego
szeregu nowych form, wprowadzonych w 'Zycie, oceniano zj awiska
i ludzi wedlug ich wewn~trznej wartosci. 0 ludziach b~dzie jesz,cze
mowa niZej. Tu trzeba pottkreslic tylko, ze przy wytwarzaniu n ow e
go stylu Zycia obozowego unikni~to sztucznosci, unik!ni~to przesady
i pompatycznosci. Puszczanskie zwyczaje i obrz~dy wyrazaly w no
wej (podowczas) fOITIlie, tkwiqce w systemie skautowym gl~boko ,
pierwiastki. Szcz~sliwym trafem nie przerodzHy si~ one nigdy w m a
nier ~ i pozostaly proste i surowe, jak przyroda, z ktorej wzi~ly po
czqtek.
Cala wewn~trzna organizacja kursu uj~ta byla w regulamin. Nie
nazywal s i~ on tak oczywiscie - nigdy. Byly to prawa Puszczy
w lakonicznych zdaniach ustalajqce nie ty1ko wewn~trzny porzqdek
obozu, ale rowniez calq hierarchi~, odpowiedzialnosc i prawa w szy
stk ich mieszkancow obozowiSka. J~zyk nie 'byl prawniczy. "Pierw
szym prawem Rysiow, Zbikow, Lisow i innych gromad zamieszku
jqcych 'brzeg wigierski jest: Wszyscy za jednego, jeden za wszyst
kich. A drugim - Wszyscy myslq, jeden mowi, wszyscy robiq.
A trzecim - Co powiedzial StaTY Wil!k - powiedzial.
To bylo w zasadzie wszystko. Nast~powal jeszcze porzqdek dnia
i kilka zdan objaSniajqcych wyzej podane prawa.
Sprobujmy przyJrzec si~ tyro prawom blizej. P,r zede wszystkim
dwa poj~cia : wspolnota i przewodnic!Jwo. Z jednej strony ,,Jeden
za wszystiki ch, rwszyscy za jednego", z Id rugiej - "Co powiedzial
Stary WiTh: - p owiedzial". I znowu: "wszyscy myslq... wszyscy ro
biq... " a przeciez tylko "jeden mowi". To przeplatanie si~ pierwiast
ka wspolnoty z pierwia'stlkiem wodzowskim jest dla Wigier niesly
chanie charakterystyczne.
A byla to nie byle ja'ka wsp6lnota i wodzowie 0 nie byle jak iej
powadze. Wsp6lnova wychodzila daleko poza <clni wigierskie, prze
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Illosila 8i~ do Warszawy i nardawala calemu gronu instruktoTskiemu
charak ter zwartej gromady, pracujqcej w jednym kier unku. Obej
mowala rrie tylko teren harcerski, panowala na wszystkich plaszczy
znach spotkan w igierczyk6w. przetrwala wszystkie proby. W cza
B1e pok oju n ie zachwialy jej nigdy trudnosci codziennej pracy har
cerskiej ani konflikty organizacyjne. Konspiracja i powstanie uko
ronowaly jq najwyi ej.
Dui o t rudu i troskliwej uwagi wkla'Bano w utrzymanie takiego
stanu. Najmlodszy u czestnik obozu w igierskiego od pierwszych chwU
sp~dzonyah w obozie czul si~ wsp6lobywatelem nowej spolecznoSci.
Spolecznose ta staw ala zawsze wobec zadan zespolowych. Nigdy nie
m6wiono : r ob tak i tak, bo inaczej nie ukonezysz kursu. "Stan twe
go dzienn iczka odbije s i~ n a naszej pr acy" - n apisal kiedys w moim
zeszyciku Czarna Pantera, gdy zaZqdql ode mrrie wt~kszej staran
nosci w nobowaniu. Ilei r azy potem natrafialem na t~ uwag ~ , gdy
sam prowadzqc z kolei kurs wigierski, przeglqdalem po raz setny
wytarte od dlugiego uiywania strony mego starego dzienniczk.a.
Nic wi~c dziwnego , ze k azdy czul si~ odpowiedzialny za calose.
Kazdy szukal lepszego Tozwiqzania powierzonej mu p racy i byl
w tym "szukaniu lepszego" p rzez wszystk ich wspierany.
Oto Piskorz Jelenie Rogi powierza godnosc strainika ogniska
mlodziencowi, k tory ulepszyt dotqd stosowany spos6b pisania spra
wozdania z kolejnego dyiuru ,w kuchni. Pot ern, gdy chlopiec wyr6sl
na m~zczyzn~, zdarzalo mu siE;l czasem w zyciu, ze znacznie wyZsi
dostojn icy chwalili czy wyr6miali go. Ale nigdy nie byl tak wzru
szony i nagrodzony, jak w t en wigierski w iecz6r, gdy slowa wodza
pozwolily mu dorzucac drzewo do ogniSka. P rzez jeden w ieczor. Bo
nast~pn ego ogniska pilnowal nowy st rainik, k t6ry znowu cos lep
szego znalazl, znowu czyms nowym catosc wzbogacil.
Tru dno chyba 0 lepsza. lekcj ~ pracy zespotowej, 0 bar dziej po
kazowy przebieg dzialania zespolu skautowego, w k t6rym kolejno
jedni drugim bez zazdrosci i zlej krwi oddaj'l palmE;l pierwszenstwa
i przewodnictwo.
Ta zasada wysuwania n a czolo n ajpoZyteczniejszych dla calej
wsp6lnoty jednostek 'b yla podstawq p ow azania, ja:kim cieszyli si~
wodzow ie wigierscy. Nie kwestia nomin acji czy stopnia lub funkcji,
ale wyczuwana przez wszystkich wysok a wartose osoby wodza sta
nowila 0 jego pozycjl. Zdarzali si~ nad Wigrami ludzie przypadko
wi. Czasem bardzo wyksztalceni lub powaini, albo wysoko w hie
rarch ii organizacyjnej p ostaw ieni. J ezeli nie w czuli si~ w atmosfer~
wigiersk q - m ijali bez sladu. J ezeli potrafili si~ dopasowac, sam i
ustp,powali bar dziej w danej chw ili potrzebnym. St a.d braly s iE;l 
niezrozumiale dla obserwator6w postronnych - zjawiska manife
~acyjnego niemal podkreSlaniaswojej drugoplanowosci przez 's ta
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rych wigier czykow vi stosutlku do kaZdorazowego komendanta cho
rqgwi czy wodza ku rsu.
Wodzostwo w tych warunkach nakladalo tylko obow iqzki, rue
dawaio zadnych p raw ,. poza p rawem do wi~kszej pracy. Zasada ta
obowiq.zywala we wszystkich plaszczyznach. Jezeli wyzej, mySlqc
o og6le uczestnik6w, staralem si~ wykazac, ze nikomu nad Wigrami
nie ulatwiano zycia, musz~ teraz p odkre.slic, ze wodzowie k u l"SU n ie
pozwalali so'bie na najmniejsze, .juz n ie tylko przywileje, ale naw et
skqdinlid zrozumiale u doskonalenia w dowodzeniu. Nie bylo nigdy
nad Wigrami gonc6w, ordynans6w, czy lqcznikow. Nie bylo ulg
w ubiorze czy t rybie zycia. Chyba t ylko dlugo w nocy palqca si~
lampa w samotnym nam iocie k omendanta obozu, lub prawo nie
zachowywania chw il spoczynku poobiedniego wyroinialy p rowa
dzqcego od pr owadzonych.
.
Ale za to [lie bylo nad Wigram i kar. Wypadki drdbn ego naw et
nieposluszenstwa byly nieslychanie rzadkie - d oslownie kilka
w przeciqgu kilkunastu lat. - "Co Stary Wilk powiedzial - powie
dzial".
Wracam jeszcze raz do zagadnienia jedn oczesnego wys t~powania
wspolnoty gl~bok i ej i mocmego przewodnictwa. Jak wytlumaczyc
istnienie r6wnolegle obu tych czynnik6w? Nasuwa si~ tu jedno tylko
por6wnan ie. ,Por6wnanie zaczerpni~t e z obyczaj6w k r aju, w kt6rym
obecnie duza cz~s c z nas iyje. Kraju , w kt 6rym r6wnolegle iyjq
stare formy kr6Iestwa z nowoczesnymi formami demokracji, W kt6
Tyro m qdre umiarkowane stosow an ie n iepisanej konstytucji pozwala
uniknqc k r6tkich spi~c i przesilen, jakze cz~stych w panstwach
o organizacj i pozornie znacznie szczeg610wiej sprecyzow anej i bar
dziej p rzejrzystej.
Por6wnan ie jest za wysokie. Rozumiem to doskonale. Ale jego
istota dotyczy r ozumnego st osowania uprawnien p rzez przodowni
'k6w i gl~bok iego poczucia wspolodpowiedzialnosci p rzez og61. A to
byto podstawq systemu w igierskiego. I wysoka karnosc wewn~trzna.
I hierarchia plynqca z t radycji. I at mosfera p ierwszenstwa cel6w
zespolowy ch przy indywidualnym charaikiterze jednostek.
C02 pozostaje jeszcze do dodania ? Ze s:zikola wigierska miala swo
je wady? Pewnie, ze m iala.
Nie pr6b uj ~ ich tu wyliczac, an i usprawiedliwiac. Ogranicz~ siE:
tylko do uwagi, ze wigier czycy, jako duZy zesp61 (przez kolejne 11
oboz6w wigiersk ich przew in~lo si~ dkolo 600-700 uczestnik6w) po
siadali - tak jak w ielkie m iasta - swoje peryferie. Niekt6rym
z i ych nielicznych peryferyjnych jednostek z calej szkoly wigierskiej
pozostal spryt zyciow y, um iej~tno sc chytrego radzenia sobie w e
wszystkich okolicznosciach i pchania si~ lokciami. AI'b o na dmierna
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zaczepnosc i "bojowosc". A1bo lekcewaienie wszystkiego, co nie
mialo stempla wlasnego gniazda.
Nie martwmy s'i~ 2lbyttn'io tym'i rpddmiejs'lcimi oko'llioami. Okalaly
one wqziuiikdm pasemkiem szerokiie, iywe, pulsujqce centrum - har
monijnie ro:zJbudowane Ii. warte - j 'a ,k mnie si~ zdaje - ZWiiedzenia.
Wybierajmy na nasze o'oozowiska ·i nstruktorskie mO:lJliwie pier~
wotne miejsca. Rozwijajmy puszczanstwo i obrz~dowosc. Kultywuj
my uczciwq technlk~ s'kautowq. Po'dtJrzymujmy ducha istotnej wsp 61
noty. Opierajmy wodzostwo na prawdziwych wartosciach. - Sto
sujmy rozumnie puszczanskie prawa - wszyscyza jednego - jeden
za wszystkkh ico powiedzial Stary Wilk - powiedzial - a odda
my duchom poleglych Wigierczy'k6w hold najwy.zszy, hold reh dzie
lu, kt6remu poSwi~ci1i swe. zycie.

PR O B Y

OC E N Y

PODSUM O WAN,

Jak mozna ocenic efekty wychowawcze harcerstwa?
b~dq dwie wypowiedzi: jednego
z wychowank6w harcerstwa, kt6ry po kilku latach dzialania wy
szedl z niego, aby dzialac w "zyciu doroslych", oraz przewodniczq
cego ZHP z lat 1931-1939, kt6ry wysoko ocenil rol~ Harcerstwa
dla rozwiqzywania trudnych zagadnieii miary paiistivowej - sam
zresztq nie przechodzqc w mlodosci przez szeregi harcerskie.
W tym opracowaniu przytoczone

JAKIE WARlOSCI DAl O NAM HARCERSlWO
(SZKIC REFERATU HM JOZEFA J AKUBOWSKIEGO NA ZJElDZI E WVCHOWANKOW
W ARSZAWSKIEJ DRUZVNV H ARC ERZV W DNIU 13 GRUDNIA 1936 ROKU)

Zdaje si~ rue ulegac wqtpliwosci fakt, ze harcerstwo bylo dla n as,
iktorzy sp~dziliSmy w jego szeregach wiele lat mlodzienczych, szkol q
przysposobienia do Zycia - indywidualnego i zbi'o rowego - szkolq
'0 licznych i rOZnorodnych, a wysokiej miary wartosciac'h. 1:e r02'1Wi
jato w nas religijnosc i patriotyzm, pomagalo wyrabiac w sobie ucz
ciwosc, brak zaklamania, prostot~ i potrzeb~ stalej pracy nad sob q ;
budowalo tw6rczy srosunek do ,zycia nie tyl:ko w rzeczaeh waZnych,
ale i w sprawaeh codziennych; pogl~bialo i zacieS'l1ialo kontakt
z przyrodq ; wyrabialo t~zyzn~ duchow~ i fizycznq - z tego zdajemy
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sobie spraw~ bodaj WSzyscy. Totez ,SkuteC2lIloSC me1Jody ha'r cerskiej
w zddbywaniu tych i wielu innych cech indyw~duaInych jest tak
znana i chyba 'bezsporna, ze nie ma potrzeby poddawania rej kwestii
pod dyskusj~.
Nalezaloby naiomiast polozyc nadsk na inne, dziedzin~ wartosci,
jakie nam dalo harcerstwo - na wartosci, kt6re nazwae by mo,Zna
zespolowymi.
1. Praca nad so'be, w przyjaznej gr oma·dzie.

Ka:ildy czlowiek musi urabiae sam swe uczucia, pogle,dy i charak
ter , ale w dobrze zgranym zespole odczuwa rownolegle, do swojej
prac~ nad sobe, swych towarzyszy, co mu daje w tej pracy poczucie
moralnego oparcia 0 innych, rodzi pogod~ i radose ducha, stwarza
gl~bsze podwaliny przyjami.
Takie wsp61dzialanie ma isto1Jny wplyw nie tylko na u ra'bianie
si~ nawet najbardziej osobistychi UCZllC, ale r6wniez na tworzenie
sobie zyciowego celu i ksztaltowania wlasnego swiatopogle,-du.
RezuHaty tej harcerskiej pracy illad sobe, w przyjaznej groma<dzie,
w imi~ wsp6lnych ideal6w, nabieraje, szczeg6lnej wartosci i specjal
nego znaczenia wlasnie w do'bie obecnej. W Zyciu powojennym na
rod6w swiata obserwujemy wzrost patriotyzmu, pozornie Zy'Wiolo
wy i powszechny. Rozbrzmiewajq w spoleczenstwach wezwania do
tzw. sluzby dla narodu, oddania 'Si~ jednostki dobru og6lnemu, p{)
Swi~cania indywidualnosci celom ibiorowym.
RasIa - wszystko dla panstwa, czy ilia narodu - rOZlbrzmiew a
jCj:ce dzis w wie1u spoleczenstwach swiata, nie stanowie, jednak prze
w aZnie wlasnosci srodowisk, w kt6rych Sq gloszone. Nie Sq to idealy,
przez srodowiS'ka te swia-domie wypracowane i przyswojone, lecz
n aj·cz~sciej tylko nakazy spoleczne, tworzone przez te lub inne jed
nostki - ewentualnie grupy ludzi rzqdzqcych i w formie gotowej
dawane lub nawet silq narzucane og6lowi. Nadto pod plaszczykiem
tych wieEkkh idei przemycane Sq zazwyczaj cele uboczne, dorame,
n ieraz z istote, hasel tych niezgodne.
Nic dziwnego, 1Z w tych warunkach powojenne masy spoleczne
poZIOstaj q cz~sto dla idei sluzby publicznej oboj~e, z ewn~rznie
tylko przyjmuj qc ten obowiqzek, a 'cz~sto nawet - sw ia;domie lub
nieswiadomie - sluzqc tenden·c jom wr~cz przeciwnym.
Sluzba dla ojczyzny byla r6wniez jednq z podstaw pracy harcer
sk iej, harcerstwo tez wytwarzalo wysoki ideal patriotyczny, illaka
zywalo podporzqdkowanie ce16w osobistych dobru og6lnemu. Nie
byl to jednak ideal narzucany przez jednostki lub grup~ og6lowi,
przeciwnie - byl on wy'twarzany w.sp61nie przez wszys1!kich.
Kto w szeregi harcerskie wst~powal, do'browolnie i sw ia;domie
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W<p~gal si~

do pracy d1a tego ideatu, zmuszal siEil do karnosci i za
lemosei hierarchicznej, do ograruczenia swego indywidualizrou, ale
n ie swej indywidualnosci; przy tyro ta dobrowolnosc i swiadomoM
p racy i ofia ry s prawiala, ze nie malal i nie szarzal, przytloczony cu
dzym "idealem ", ale na m iarEil sw ego prawdziwego idealu wewn~trz
n ie poglEilbial si~ i r6s!'

II. Wplyw zespolow ej p racy harcerskiej na dzialalnosc zawodowq
i spoiecznq
Podkreslon e zostaly w yiej charakterystyczne cechy zespolowej
pracy harcerskiej nad u rabianiem wewn~trznym, wypraoowywaniem
Zyciowego idealu. Stwierdzic jednak nalezy, 1Z r6wnie cenne war
Tooci dalo n am harcerstwo w r ealizowaniu slu:lJby temu idealowi,
w dziedzinie pracy zawodowej czy spoleczn.ej. Szkola harcerska
z jednej strony wyrabiala zdolnosci organ izacy jne, wzmagala twor
cze nastawienie do pracy, a z d rugiej stron y zaprawiala do dziala
nia w zespole, u czyla trudnej sztuki uzga dniania m etod pracy, za
szczepiala umiej~ino sc pracowania n a danym odcinku z jednoczes
nym ujmowan iem caloksztaltu dzialalnosci zespolu, przygotowywala
wreszcie do kierowania innymi, do dzielenia mi~dzy nich funkcji,
do przewodzenia k olegom . Totez w naszej zyciowej pra'ktyce n a
pewno niejednokr<Jinie zdarzalo siEil nam poznawac we wsp61towa
rzyszu pracy harcerza rtylko po tych cecha,ch jego dzialania. (...)
50 LAT HARCERSKIEJ SLUZBV
(FRAGMEN T ARTY KUtU

MICHAtA GRAlYI'J SKI EG O OPU BLI KO WANEGO W ROK U 1960)

"Wracajqc - po t ej kr6iJkiej wycieczce w dziedzinEil zasad i idei 
'd o historii Zwi!lzku Harcerstwa Polskiego, przypominam co juz po
wiedzialem, ze po roku 1921 ujawnilo siEil pevvne osla bienie. Nie na
dlugo na szcz~s cie. W latach trzydziestych pad lo haslo podj¢a ofen
sywy na mlodziei, wysuni~te i uzasadnione przez druha Tadeusza
StrumillEil. Haslo to zostalo przyjEilte, z tym zastrzezeniem, ze uderze
niu wszerz musi towarzyszyc uderzenie w glqb.
Chodzilo t u zwlaszcza 0 rozwi!lzanie dwoch pierwszorz~ych za
gadnien. Bolqctkq 6wczesn ego harcerstwa byl jego jednostronny
charakter. Jak wykazaly m apy rozmieszczenia dr uzyn, harcerstwo
trzymalo siEil linti k olejowych, w ielkich osrodkow miejskich i szk61.
Wejsde 'l1a wies i do srodowiS'k ro'b otniczych uznano za rzecz k o
niecznq. Chodzllo 0 t o, 'by ruchem h arcerskim objqc caly spoleczny
przek r 6j m lodzieZy poliSkiej. Wymagalo to duiego wysilku w zak resie
przygotowania octpowiednich p rogramow, jak i m etod.
/
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Rozszerzenie liczbowych Il"am Zwillzku Ha rcer stwa Polskiego wy
magalo n adto powi~zenia grona instruktorskiego, oraz udoskon a- )
'lenia ich szkolenia, co nawe t w warunkach wolnej Polski nie by to
.rzeczll latwll. K iedy patrz~ na t e czasy z perspektywy wiel~ lat, mo
g~ obielktywnie stwierdzic, ze Zwillzek Harcerstwa Polskiego u trwa
ill swll pozycj ~ w polskim spoleczenstwie i jego uczuciach przez wy
trwalll, rzetelnll, programowll p rac~ . Mundury harcerskie zjaw ily
si~ na w szystkich drogach i rzekach, n ie t ylko n a przybrzemych wo
dach m orza, ale i w dalekich morskich rejsa ch, a wreszcie i w po';'
wietrzu. MnoZyl si~ sp~ obozowy, zeglar ski i szybowcowy. Szkoly
instruktorskie na Buczu, w G6rk ach Wielkich i har cerski uniw ersy
tet ludowy w Nierodzimiu zab~ iecza ly poziom szkolenia i metody
wychowawcze. Ofensywa szla szeroko. Zw iqzek Harcerstwa Polskie
go, ilct6ry w roku 1930 liczyl 60.000 czlonk6w, skoczyl na 200.000
,W roku 1939. Nabieral on coraz bardziej char akteru pow szechnego.
Si~gal do srodowisk robotniczych, szedl na w ies. Coraz mocniej wlll
zal te osrodki polsk iego har.cer stwa, k t6re tworzyly s i~ za granicll
na terenach polsk iej emigracji.
Ale nie tyIko to. Nie zamyikalo si~ ' one we wlasn ym narodowym
krl:;gu. Bralo udzial w mi~dzyna rodowych zlotach i konferencjach,
wnOSZqC do ruchu skautowego oryginalny i cen.ny dorobek progra
mowy i metodyczny, ze przypomn~ tutaj wysuni~te przez ZHP pro
gramy tematyczne zaj ~c i zabaw dla zuch6w , rozszerzenie zain~ere
rowan na zagadnienia spoleczne i kon strukcja tzw. "przygody I spo
lecznej", oryginalne p rogramy i met ody w~ drowniczek, wreszcie
eksperyment uZycia metody harcersk iej w pewnym zakresie n a te
renie szkoly. Mlodziez n asza , wyjezdzajqca na zjazdy m i~aro
dowe, poznawala Swiat , nawiqzywala przyja:mie, zdobywala dla sie
bie i dla Polski sym pat i~ i szacunek.
o sile organizacyjnej ZWi¢ u Harcerstwa Polskiego w tym szcz~
sliwym okresie niepodleglosciow ym Swiadczyl w ielki zlot narodowy
w Spale, zorganizowany z ok azj i 25-lecia w roku 1935. Z g6rq 25.000
harcerek i harcerzy zlecialo si~ i calej Polski, by w obozach pod na
miotami, w sosnowym lesie n ad Pilicll sp~clmc 2 t ygo dnie n a progra
mowej pracy. Szumial tam rue tyIko las, ale i niosly sil:; har cerska
piosenka i wsp6lne modlitwy.
Pam i~tam jak dzis ognisko otwarcia, w kit6rym zasiadlo w kr~gu
nie tyIko 25.000 mlodziezy harcerskiej , ale wzi~ly udzial n ajw yZsze
wladze RzeC2lpO'spolitej, t huny polskiej p utblicznosci i liczne delega
cje skautingu zagranicznego. Wiedzielism y, ze przy n as w t~ cudow
rut n oc b ije serce calego narodu. Mieli~y poczude, ze jestesmy
Polsce pot rzebni.
Nikt Z lI'l as wtedy n ie 7ldawal sobie 'Sprawy, ze ta wlasnie mlodziez
zaprawia 'Si~ do nowej , bardzo blriskiej w czasie, straszliwszej niZ kie
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dykolwielk waliki z nowyrrn :najazdem i ruewolq, i Ze ta nowa proba
czai1:a 'si~ tuz na hocyzoncie.
Przyszla ona iak rychlo, ze nie pozwoli1:a nawet mlodzieZy z nad
pilickiego zlotu przeZyc spokojnie i na swobodzie swej dojrzalej
m lodosci. Nowa wojna i ruelud2Jkie metody uderzyly nie tylko
w panstwo, ale pr6bowaly zniszczyc na<r6d. Zdawaloby si~, ze w ta
!kiej zawierusze wojennej i w taikim ucislku okupacyjnym moze si~
opierac nar6d w swej 'c alosci, ale nie b~dzie miejsca dla indywidual
'l1ej pracy organizacji mlodziezowej.
Tymczasem wytrzymaly fundamenty, WYtrzymaly charaktery i na
pi~cie ideowe ludzi, uksztaltowane w wychowawczej pracy harcer
stwa. Organiza:cja w Kraju ani na chwil~ rue przerwala swej pracy."

NOTKI BIOGRAFICZNE 0 TWORCACH : SKAUTINGU
I HARCERSTWA
ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN-POWELL, Lord Baden Powell
of GilweH
urodzony 22.2.1857 w Londynie, zmarl 8.1.1941 w Kenii. Syn duchownego
anglikanskiego, profesora uniwersytetu w Oxford i wnouczki adunirala
Nelsona.
W wieku 19 lat wstqpil do armii brytyjskiej. Byl of icerem kawalerii.
Sp~dzil 10 lat w Indiach. Potem byl w Afryce Poludniowej, gdzie bral
udzial w walkach w kraju matabel6w i w Rodezji. Wslawil sit: obronq
Mafekingu, obleganego przez Bur6w przez 7 miesi~cy. Od 1903 roku byl
generalnYIl1 inspektorem kawalerii brytyjskiej, a po osiqgnit:ciu wieku
emerytalnego w 1907 roku zajmowal sit: organizowaniem i szkoleniem
armii terytorialnej na terenie Anglii. W roku 1910 wycofal si~ calkowicie
z wojska.
W Indiach zastosowal nowe, wlasne metody szkolenia iolnierzy. Zacht:
cony dobrymi wynikami podjql pr6bt: ich stosowania w organizacjach
mlodziezy. W roku 1907 przeprowadzil doswiadezalny ob6z z 20 ehlopca
mi na wyspie Brownsea kolo wybrzezy Anglii. Sw6j pomysl przedsta
. wi! w nastt:pnym roku w serii artyku16w, a potem wydal ksiqzkt: pod
tytulem Skauting dla chlopc6w. Nowy pomysl zyskal powszechne za
interesowanie i lieznyeh nasladowc6w. Na zloeie we wrzesniu 1909 roku
w Londynie bylo 10000 skaut6w, a w roku nastt:pnym organizaeja liezyla
100 000 ezlonk6w.
R6wnie duze zainteresowanie wzbudziil pomysl Baden-Powellla zag'r a
nicq. W roku 1913 bylo w USA 300 000 skaut6w. W rdku 1939 liczba
skaut6w na swieeie przekraezala 3 miliony.
Od roku 1910 Baden-Powell poswi~cil sit: ealkowicie sprafwom skautingu.
W roku 1920 zostal uznany za naezelnego skauta swiata. Baden Powell
uwazal, ze mi~dzynarodowe kontakty skautowe mlodziezy bt:d q miec
duze znaczenie w rozpowszeehnieniu idei pokoju i porozumienia mit:dzy
narodami.
Baden-Powell napi-sal kilka po.dr~czn ilk6w skautowych (naj wa:iniejsze
z nieh: Skauting dla chlopc6w, Wskaz6wki dla skautmistrz6w, Wilcz~ta,
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W l1dr6wka ku SZCZl1!ciu, Dziewczl1ta-przewodniczki), k ilka bardzo inte
resujqcych ksiqzekze wspomnieniami, artykul6w. Byl swietnym rysowni
k iem.
Baden-Powell okazywa·l wielokrotnie swojq sy m,paiti~ i uznan ie Ha rcer
stwu. W jednym z pierwszych zlot6w brytyjskich w Birmingham w ro
ku 1913 udzial brala 53-osobowa delegacja polska skladajqca si~ z chlop
cow z trzech zabor6w. Baden-Powell ro zstrzygnql wqtpliwosci, jak za
liczyc t~ delegacj~ - uwazanq przez organizator6w za delegacj~ z terenu
Austrii : uzna! d elegacj~ za polSk q.
W jednym z ostatnich swoich list6w pisanym w lutym 1940 roku z Kenii
takie slowa kierowal do Henryka Kapiszewskiego, komisarza mi~zyna
rodowego ZHP (list odr~czny):
"Nawet tu tak daleko jestesmy wstrzqsni~ci i doprowadzeni do wielkiego
gniewu wszystkimi okrutnosciami, kt6rych doznal wasz nar6d, a rowno
czesnie jestesmy z wielkim uznaniem dla odwagi i wytrwalosci waszych
ludzi: patrzymy w przysz!osc z nadziejq na dziefl waszego wyzwolenia 
cPolonia restituta» raz jeszcze. Mam nadziej~, ze ci skauci i skautki,
kt6rym udalo si~ wydostac z Polski, znajdujq pomoc i goscin~ u braci
skaut6w we Francji i wsz~dzie.
Z serdecznymi zyczeniami wszystkiego najlepszego
Paflski
(-) Baden~Po'Well"
(LIst ten rue byl jeszcze rugdzie publ:lkowany)

ANDRZEJ Juliusz MALKOWSKI
urodzony 31.10.1888 roku w Tr~bkach (k. Kutna), zginql na Morzu Srod
ziemnym na statku, kt6ry wpadl na min~ w nocy z 15 na 16 stycznia
1919 roku. Syn Konstantego i Heleny z Zachert6w. W wieku ok. 10 lat
znalazl si~ w Warszawie, aby po kr6tkim pobycie w Tarnowie zamie
szkac w Krakowie. Potem znowu na kr6tko w 1904 roku wr6cil do szkoly
w Warszawie. Swiadectwo dojrzalosci uzyskal w szkole realnej we Lwo
wie w 1907 roku. W roku 1908 rozpoczl\l studia na wydziale budowy ma
szyn Politechniki bwowskiej, ale w roku 1910 przeni6s1 si~ na Uniwer
sytet Lwowski.
W lwowskim srodowisku akademickim wlqczyl si~ bardzo aktywnie w zy
cie spoleczne. Mi~zy innymi naleZaI do Polskiego Zwiqzku Wojskowego,
kt6ry organizowal p61-jawne oddzialy cwiczebne m!odziezy szkolnej. Przy
padek zdarzyl, ze Malkowski ukarany w organizacji za kar~ tlumaczy
ksiqzk~ Baden Powella Skauting dla chlopc6w. Stal si~ entuzjastq
skautingu. Na wiosn~ 1911 roku prowadzil kurs skautowy dla 200
uczestnik6w w ramach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokol". Wchodzil
w sklad pierwszej Komendy Skautowej we Lwowie, utworzonej w maju
1911 roku. Byl jednym z najczynniejszych organizator6w harcerstwa
w zaborze austriackim. Redagowal pismo "Skaut". Na wiosn~ 1912 roku
wyjechal do Anglii, aby na miejscu zapoznac si~ ze skautingiem. Po
powrocie do kraju nie zostal juz dopuszczony do kierowania harcer
stwem. W roku 1913 wziql udzial w wyprawie polskich skaut6w na
zlot skaut6w brytyjskich w Birmingham. Po powrocie do Polski prze
m 6s1 si~ do Zakopanego, gdzie dzialal w harcerstwie do wybuchu I wojny
swiatowej. W czasie wojny kr6tko wsp6ldzialal z Legionami Pilsudskiego,
ale je opuszcza. Gdy usilowania stani~cia w szeregach armii brytyjskiej
nie daly rezultatu, wyjechal z Wiednia przez Szwajcati~ do Stan6w Zjed
noczonych. Wsp6ldzialal tu czynnie przy organizowaniu harcerstwa, a r6w
noczeSnie staral sit} 0 utworzenie polskiego oddzialu wojskowego. Gdy
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i to si ~ nie udalo, wyjechal do Kanady, gdzie wstqpil do wojska kanadyj
skiego. Na froncie we Francji znalazl siE: w roku 1917 w kanadyj skiCh
oddzialach kolejowych. Po kapitulacji Niemiec w listopadzie 1918 roku
przeszedl do armii polskiej we Francji. W styczniu 1919 roku otrzy
m al rozkaz pojechania do Odessy do znajdujqcych si~ tam oddzial6w
polskich w misji od gen. J. Hallera do gen. L. Zeligowskiego. Statek
"Chaonia" plynqcy z Marsylii do Odessy w padl w zatoce messynskiej
na blqkajqcq si~ min~ i zatonql. Malkowski zginql w wodach Morza
Sr6dziemnego.
Z dorobku pisarskiego Malkowskiego nalezy wymienic przede wszyst
kim :
- opracowanie metody skautowej zatytulowane: Scouting jako system
wycho1Dania mlodziezy

na podstawie dziela gen. B aden Pow ella,

Lw6w 1911 ;
- relacj E: z udzialu w zlocie brytyjskim w Birmingham w 1913 Toku:
Jak skauci pracujq, Krak6w 1914.
W czerwcu 1919 r oku w n umerze 22 tygodnika mlodziezy harcerskiej
w Warszawie "Har cerz" wspomnienie 0 Andrzeju Malkowskim napisal
Stanislaw Sedlaczek - jeden z p6zniejszych wieloletnich naczelnik6w
harcerzy i wsp6ltw6rca harcerst wa. Sw6j artykul 0 Malkowskim tak
koilczy:
'
"Zginql Malkowski na posterunku liczqc lat dopiero 31. Smierc jego 
W strata olbr zymia dla harcerstwa. Niezmiernie r uchliwy, mial w sobie
cos z cowboya amerykanskiego, cos z stanicowego harcerza. Jego energia
porywala ludzi, poruszala ich i prowadzila po drogach pracy i sluzby
Ojczyinie. Sam jeden bylby harcer stwa nie stwor zyl i nie poprowadzil,
ale w zespole naczelnych przyw6dc6w ruchu byl i bylby niezbE:dny;
on, jak nikt rozumial mlodziei i umial siE: z niq porozumiec, on, jak nikt,
ujmowal calosc harcerstwa, n ie wyrywal i nie wyolbrzymial pojedyn
czych szczeg6l6w. Harcmistrze polscy bolesnie odczuli jego stratE:."

KROTKIE INFORMACJE 0 A\lTORACH TEKSTOW
Juliusz Da,lbrowski (1909- 1940) haxomistrz, m gr prawa, czlonek GK
Harcerzy 1933- 1937,
Jadwiga Falkowsk a (1889- 1944), harcmistrzyni Rzplitej, fizyk i pe
dagog, naczelniczka harcerek 1927,
Henryk Glass (1896 - zagranic!l) harcmistrz RzpUtej, absolwent
W SH, handlowiec - naczelnik. harcerzy 1921- 1924,
Jan Grabowski (1897-1939) harcmistrz, dr, i~dzia - sekretarz ge
neralny NZHP, p rzewodniczC\cy Naczelnego Slldu ZHP ,
Stanislaw Gra bski (1871- 1949), p rof. uniwersytetu, dzialacz poli
t yczny, minister WRiOP 1925- 1926,
Michal Grazynski (1890- 1965), dr historii, wojewoda slllS'ki 1926
1939, przewodnicza,cy ZHP 1931-1939,
Ewa Grodecka (1904- 1973) harcmistrzyni, dr filozofii, historyk,
czlonkini G K H arcerek
tn7?
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J 6zef Haller (1873-1960), gen. broni, przewodniczqcy ZHP 1920
1923,
J6zef Jakubowski (1898 - zagrank q), prezes Izby Przemyslowo
-Handlowej w Warszawie, czlonek NKS Warszawa 1916,
Aleksan der K am insk i (1903-1978), h ar cmistrz, dr prof. Uniwersy
tetu r.6dzh.'"iego, czlonek GK Hareerzy 1931-1939,
Henryk Kap iszewski (1899-1964), h arcm istrz, m gr p raw, sekTetarz
woj. slqskiego, komis. zagr. ZHP 1934-1939,
Bojan Krq-k owski (1909 - Warszawa) - h arcmistrz, p rawnik, czlo
nek Komendy Chorqgwi Warszawskiej,
ks. Jan Mauersberger (1877- 1942) har cmist rz Rzplitej, dr, kanclerz
KurU Polowej WP, p rzewodniczqey ZHP 1916-1918, 1923, 1927
1929, 1939- 1942,
Antoni Olbr omSki (1896-1958) , lraramis1:rn, s~a, prezes Sq!du Ape
laeyjnego, naczeLni'k harcerzy 1931- 1937,
A10jzy Pawelek. (1893-1930), h arcmistrz, dr med., kpt. WR, czlo
nek Komendy Chorqgwi Warszawskiej,
Stanislaw Sedlaczek (1892- 1941), harcmistrz Rzplitej, pedagog, na
czelni.'k. harcerzy 1919- 1921, 1925- 1931,
Tadeusz Strumillo (1884-1958), harcmistrz Rzplitej, dr p rof. psy·
chologii, pedagog, przewodniezqcy ZHP 1919-1920, 1923-1925,
Maria Uk1ejska (1895-1979), harcmistrzyni, pedagog i psyeholog, na
czelniczka harcerek 1925- 1926, 1927- 1928
Ignaey Benedykt Wqdolkowski (1897-1958) harcmistrz, plk. dypl.,
Komendant Chorqgwi Warszawskiej 1921-1923, Komendant Zlotu
Hare. Spala 1935,
Henryk G. Wechsler (1909 - zagraniCq) harcmistrz, mgr asystent
UW, komendant Chorqgwi Warszawskiej 1935- 1938,
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"OBWDD II - WOLNICA" W LATACH
OKUPACJI
(WSPOMNIENIA)

W spomnienia Wlodzimierza Zychowicza, bylego zolnierza Armii Kra
jowej i r6wnoczeSnie pracownika II Miejskiego Urzt:du Obwodo
wego mieszczqcego sit: w latach wojny na ratuszu przy placu WoZ
nica w Krakowie, stanowiq interesujqcy przyczynek do dziej6w
Krakowa z okresu okupacji hitlerowskiej. M6wiq one 0 bezintere
sownej, pelnej poswit:cenia dzialalnosci wielu szlachetnych ludzi,
kt6rzy w ramach walki konspiracyjnej z okupantem z pobudek ideo
wych, z narazeniem wlasnego zycia nieSli pomoc sciganym i prze
§ladowanym mieszkancom Krakowa, w szczeg6lnosci z 6wczesnych
-dzielnic Kazimierza i Stradomia. Za ich ofiarnq pract: nagrodq byl71
tylko aresztowania i mt:czenska smierc w wit:zieniach i obozach.
Redakc;a

*
W okTesie poprzedzajqcym wybuch II woj'llY swiatowej pracowa
tern w Dyre~cji Burdownictwa Miejskiego w Krakowie. W czasie rno
bilizacji w 'sieDpniu 1939 r. wesp61 z jednym z koleg6w, ktorego na
zwiska juz dzis nie pami~tam, z:o'Stalisrny powolani do KornilSji Wal
ki z Lichwq Wojennq. Jaiko kornisarze tej Komisji otrzymalismy po
lecenie zewidencjonowania zapasow rni~a i zboZa na terenie wszyst
kich dzielnic Krakowa. Wylkorranie tego zadania wymagalo mud
nej, kilkudniowej pracy w terenie. Wczasie nalotow i bornbal'do
wania lotniska w CZYZynach dokonywalismy spis6w przy ul. Wie
czystej i 'lla D~nikach. Zaj~Cie przez Niern·c 6w Wadowic i zbllia
nie si~ ich do Krakowa spowodowalo przerw~ . w pracy. 5 wrzeSnia
z trzerna kolegami wr aa; z coi 'ajq:cq 'Si~ a'l"l'I1iq Il.l!dalem S'i~ na wsch6d
i w Przernyslu 2idolalernsi~ zglosic ochotnicz:o do wojska. Pod Sam
borern ci~Zko ran'llY, dostalem si~ do szpitala, a nast~pnie z{)stalem
przewieziony do {)b027U jeniecikiego Stalag IX w Ziegenhein. kola
Kassel. Tu juz jako numer 8974 przebywalem w namiocie - ZeIt
nr 10 - do czasu zwolnienia inwalid6w, jako rueprzyrdatnych do
pracy. 2 lutego 1940 r. na Matk~ B{)skq Gromnicznq wrocilern do
Krakowa. Rodzi'll~ zastalern zebranq () godz. 10 w kosciele 00. Do
rninikanow na Mszy 'Sw. odprawianej W intencj~ mego powrotu, zu
pelnie rrieoaze!k!iwanego. Po dQikOO!anej opera-cli w s:Zlpitalu i kr6tkiej
rekonwalescencji powr6cilern do pracy ·w Zarzqdzie Miejskim. Otrzy
1n7.t
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malem referat budowlany i funk cj ~ tzw. k omisaTZa w II Miejskim
Urz~ dzie Obwodowym K rakowa, obejmujqcym 6wczesne dzie1nice
Kazimierz i Stradom. Czas wym agal tego, ze zaraz z w iosn q 1940 r.
przystqpitem do pracy konspiracyjnej na terenie powiat6w gr an iczq
cych z m iastem , dla rekon strukcji podziemia po m asowych areszto
waniach. S wo bod~ ruchu zapewnialo mi to , ze w rpracy bylem zwiq
zany tyllw godzinami okreslonymi dla st r on i zrozumieniem sprawy
przez k ierownika urz~ du . Z czasem uzyskalem od mego p rzyjaciela
Krzeminskiego (po woj nie dyrektora K ra:kowskiej Filh armonii) prze
pustk~ nocn q praoownika niemieckiej F ilharmonii, kt&ra m imo fikcji,
dawala m i duzq swo bo d ~ w odbywaniu w~dr6wek po miescie r 6w
niez w godzinach policyjnych.
.
W zaikresie tajnej pracy wojskowej, otrzymalem polecenie zor ga
nizowania ikwatermistrzostwa, albowiem tego r odzaju dzialalnosc
lezala praktyczm.ie w zasi~gu moich mozliwosci. Obw6d II Miejski
stal si~ bazq ikontaktowq dla p owiat6w sqsiaduj qcych z m iastem .
Od wiosny 1940 roku organizacja pracy k onspiracyjnej n a t erenie
Urz~du Obwodowego II biegla pocza,tkowo wielotorowo: Broni
slaw Staruszkiewicz, k t6ry prowadzil rozdzielnictwo kart ZywnosCio
wych, byl w kon takcie z kierownictwem Walki Cywilnej , gdy jej
'szefem zostal prof. Tadeusz Seweryn. Wla dyslaw P lekan kierowal
wydawaniem "kennkart" i byl czynnym czlonkiem Narodowej Orga
nizacj i Woj skowej (NOW) a Boleslaw Baran nalezal do zwiq:zJku
Walki Zbrojnej (ZWZ) i praoowal w pionie informacji oraz kwater
mistrzostwie NOW. Po dekonspiracji Bronislawa StarusZlkiewicza
kontakt z Kierownictwem Walki Cywilnej zostal przerwany. Po
wszechnie przyj~ta nazwa: "Akcja Obw6d II" w skr6cie "O-II" zo
stala zastqpiona kryptonimem "Dwanecki" w okr~gu "Ugory" i sta
nowila r6wnoczesnie, w ramach kwatermistrzostwa, baz~ dla pod
okr~gu "Limba". Sluzbowo odpowiadalem za kwa termistrzostwo
"Dwanedkiego" i "Lim by", a zast~pcq moim byl Boleslaw Baran,
gl6wn y motor dzialalnosci "O-II', od poczqtk6w jego istnienia.
W zwiqzku z utworzeniem Armii Krajowej w 1942 r. cala dzialal
nose konspiracyjna na terenie Urz~du Obwodowego zostala jel pod
porzqdkowana.
W poczqtkach okupacji podlegle II Urz~owi Obwodowemu dziel
nice: Kazimierz i Stradom byly zamieszkale prawie wylqcznie przez
ludnose zydowskq. Komunalna dzialalnosc Urz~du byla zwiqzana
z Zyciem mieszkanc6w tych dzielnic. Byl to okr es, kiedy Niemcy
podzielili m ieszkanc6w m iasta na nielicznych jeszcze Niemc6w, nie
-Zyd6w i Zyd6w. Miejsca w tramwajach oznaczono talblicami ,i prze
grodami dla n ie-Zy d6w i Zyd6w. Zydzi chodzHi swobodnie po
ulicach na obszarze calego m iasta, m usieli jednak nosie na r~ka ch
biale opaski z niebieskq "gwiazdq Dawida". Nad wi~szyml przedsi~10 -
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biorstwami b~dqcymi wla's nosci q zydowsk q obejmowali kierownic
two pelnomocnicy niemieccy, inne pozostawiono w r~kach wlascicie
Ii. Handel oficjalny jednak zupelnie zamarl, zamieniajqc si~ w tzw.
s chleihan·del - poki1tny i nielegalny. Towar w obawie przed kon
fiskatami zniknql z lPolek sklad6w i sklepow. Pod ladami trzymano
tylko w6dk~ dla nagabujqcych Zyd6w wszelakiego rodzaju kom
binator6w funkcjonariuszy ·r omlaitych rurz~dow i instytucji.
Przerazenie wsr6d Zyidow bykJ t'alk olbrzymie, a skutecZIlose zadzi.erz
gni~tych od la t stosunlkow z egze'}Qucjq i ka-rbowq tak za:d na , ze po
datnicy w jednym 'dniu przyno sili zaleglosci podatkowe o.bejmujqce
sumy za lat ikilkanascie. Nie bylo jednalk wsr6d rnieszkancow Kazi
mierza i StradomLa dawnej rsolidannosci. Dwie sympatyczne Zydo
w eczlki, Iktore odwiedzaly nmie stale w urz~dzie, jak lahvo bylo
zauwaZye, za wiedzq swego ojca, brodatego, powa:inego " ehasyda".
'k torego s dnia przyszly ze slowarmi : "Panie Komisarzu, co pan wy
p rawia , Iudzie mowiq, ze pan jes t n aiwny. Pan wydaje swiadectwa
ruezamo2mo sci ludziom , k torym si ~ one nie nalezq, do pana wala,
masowo ludzie z uIic, kt6re lPanu nie .podlegajq". Nie moglem <tym
dziewcz~om wyj asnie, ze rue jesterm filosemi>tq, ze nie 'badam za
m02mosci klientow, <co do Ikt6rych da1szyeh losow jestem zupelnym
p esymistq i ze wol~ ponosi<~ talkie ezy inne ryzyiko, n rz Ibrae udzial
w dobij aniu ipOkonanych. W udzielaniu 'w yja snien zaehowalem jed
m&: ost roZnose, by nie wz,budzie podejrzen.
Przyszedl czas suk<cesywnego p rzenoszenia Zyd6w z calego rniasta
za mury getta utworzonego w Podg6rzu. Z ini. Buraezewslkq, iu z.
Janem Ekielskim i inspektorem Zdzislawem Styczniem obehodzilis
my tereny podlegl;e Urz ~dowi w celu komisyjnego przeznaezenia
ti ~ zburzenia obiektow nie nadaj qeych si~ do zamieszkania. Ze
wzgl~du na zabytkowy charakter tej cz~sci Knikowa, bralismy pod
uwa g~ przede wszystkim oficyny. Okolo 400/0 Kazimierza kwalifiko
walo si~ po d 10m. Nim jednak doszlo do realizacji wyburzen, Niemey
rozpocz~1i wysiedlanie PoIaik6w z dzielnic 0 wysokim standardzie
budownicbwa n a teren naszego Obwodu o puszczonego przez :lydow.
Zdqzylern tylko z inspektorem Styczniem uzgodnie akcj~ przeniesie
nia dozorc6w domowyeh z dotychczasowyeh, rueIudzkich porn ie
szczen do mieszkan go dziwych. Akcja ta zostala szybko przeprowa
dzona. Niernezen ie K rakowa spo'Vvodowalo to , ze teren Kazimierza
i Stradomia zostal zasiedlony przez lu dzi wygnaJnych ze Bwyeh mie
szkan z innych dzielnic i s tal s i ~ nieomal ze centrum konspiracji
antyhitlerow skiej.
W zak res dzialalnosci sluzby !kwatermistrzowskiej w k onspiracyj
n y eh w arun ka<ch jej "h'lorzenia po d okupaejq., w e-szly spra'Wy n ie
m a jqce odpowiednika w p o dr~czniku dow6dcy czy regulaminie sluz
by garnizonowej Iub w sprawowaniu szefostwa kwater po)owych.
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W warunkach tajnosci dzialania istnialo ol'ganiczne powiqzanie
spraw zaopa trzenia i zakwa terowania ludnosci z sytua cjq o,rganizacji
w alcza,cej. Podporzqdkowanie calosci akcji "O-II" wojsku, umozli
wialo sol1daI1rl.e w sp61dzialanie 'p rzeciw okupant owi· wszystlkich bio
r qcych w niej udzial, bez wzgl~du na swe poglqdy osobiste. Urzqd
sabotowal za rzqdzenia Stadthauptmanna, dzialal jak polska komen
da wojskowa , polska adminis tracja - na rzecz Polski Walczqcej .
Wymienione w dalszej relacji represje swiadczq 0 charakterze walki ,
a tym kt6rzy w tej walce polegli naleiy si~ trwaly p omnik w his torii
S tolecznego K r6lewskiego Mias ta Kra'kow a .
' Dzialalnosc gmpy ikoil1spiracyjnej "O-II" obej,mowaJa:
- pomoc zywnosci,owq dla ~udnosci, przez falsw wanie do'kumenta
cji przydzialowej , spTawozdawczosci i prowadzenie p wnkt6w nie
legalnego wydawarua aTltyiku16w zywnoscl0wych,
- pomoc dzialaj qcym polskim instytucjom opiekUl1czym jak - Za
klad Wychowawczy dla Dziewcza,t przy ul. Podbrzezie 6,. K si ~z a
Kanonicy Laterallscy przy ul. Bozego Ciala 6, Kuchnia Lu dowa
nr 6 dla ,w ysiedlonych i powstanc6w warszawskich p l'zy ul. Sta
rowislnej 11 , Szpital i k lasztor Bonihatr6w przy uI. Trynitar
skiej 11 i Krakowskiej 48; ss. Albertynki przy uI. Krakowskiej 47 ,
0 0 . Augustianie przy ul. Augustianskiej 7, ss. Urszulanki p rzy
uL Starowislil1ej 9, ss. Szar ytki przy ul. Warszawskiej 8,
wyidaw anie potrzebuj qcym falszywych "ke."'1Il1kal"t" i wszelkich za
swiadczel1, z zalkresu prac Urz~u, chroniqcych przed skutJkam i
bieza,cymi zarza,dzen okupacyjnych, aryj skich metryk u rodze
nia, slubu czy z;gonu.
- "vydawanie fikcyjnych zaswiadczen m eldunkowych , swiadectw
niezamoZnosci i opinii sluzby zewn~trznej ,
- w ydawanie zarza,dzen Ibudowlany ch i ' sanitarnych, adresowanych
iI1a niemieckich zarzqdcOw powierniczych budynk6w m iestkal
nych i rprze.myslowych, zmuszaja,cych ich pod pozorem obrony
p rzeciwlotniczej i zarza,dzen w ojennych do remont6w i za bez
pieczell stanu budow lan ego i sanitarnego poszczeg6lnych r ealno
sci na rzecz ludnosci polskiej,
- tro sk~ 0 ochron e, substancji zabytlkowej Kazimierza i S tradomia ,
niszczonej p r zez okupanta zarza,dzeniami porzqdkowymi i w oj
sk owym i,
- przeciwd zialan ie
roznymi sposobami - akcj i wyw6z1d ludzi
n a robo ty do Rzeszy,
- p omoc dla wi~zionych p rzy ul. Wqskiej 5 os6b z lapan ek ulicz
nych i kontyngent6w wywozowych na robo ty do Rzeszy,
- udzielanie pomocy aresztowanym, a w miar~ m ozliwosci ieh wy
kupywanie, u dzielanie r 6wniez pomocy dla ieh rodzin.
Pona dto grupa ,,0-11" zajmowala si~ w szerok im zak resie kolpor
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tazem p rasy podziemnej w sr6d pracownik6w U rz~du i pracowni
k6w innych inst y,tucj i, st anowila: baz~ dla r 6i;nego rodzaju konspi
racyjnych p unkt6w kontaktow ych, wsp61dzialala z polskim wywia
dem wojskowym w zakresie ewidencjon ow ania ruchu woj S'k nie
mieckich , poprzez mosty na Wisle, w ich mar szu na wsch6d" brala
udzial w inwigilacji zdrajc6w i donosicieIi oraz ujawnianiu list
volksdeutsch6w, wsp61dzialala z polskimi or ganizacjami zdelegali
zowanymi dzialaj qcymi pod egidq Rady Gl6wnej Opiek unczej
i wreszcie brala udzial w ak cj i tajnego nauczania, przez wsp61orga
nizowanie t ajnych komplet 6w i u zyczan ie Idkali na dzialalnosc
dydaktycznq.
Dluga jest lista dzialaczy grupy "Obwodu II - Woln ica". Cz~sc
z nich nie doczekala si~ chwiIi wyzwolenia, cz~sc zmaTla juz po
zakon czeniu wojny. Pozostali oni w pami~ci Zyjqcych , Jako ludzie
szlachetni i bezkompromisow i patrioci.
B o le s I a w Bar a!Il, podoficer b. 20 pp. Ziemi Krakowskiej we
wrzesniu 1939 r. bral u dzial w w alkach swego p ulku n a szlaku bo
jow ym od P szczyny po Naro l-Werhra t ~ , za czyny bojowe odzna
czony Krzyzem Walecznych. Po u cieczce z niewoIi przystqpil na
tychmiast do akcj i kon spiracyjn ej w szeregach Zwiqzk:u Walki Zbroj
!Ilej, dostarczajqc, najpierw jako pracownik IV a p6i:niej II Urz~du
Obwodowego swym wladzom konspiracyjnym n a r~ce oficera wy
wiadu woj skowego J6zefa Pieczarkow skiego (ps. "Andrzej Skalny")
oryginalne druki kennkart i urz~dowe p iecz~ cie niemieckie dla zor
ganizowan ia k om6rek legalizacyjnych , nast~pnie rozwinql na wielkq
skal~ pomoc ch arytatywnq w zakresie pomocy Zywnosciowej dla lu
dzi wa1czqcych w kon spir acji, zagrownych, wyp~dzonych, prze
~iedlonych , ukrywajqcych si~ biednych oraz, Zyd6w usuwanych do
getta.
To on m . in. na prosb~ Wlodzimierza Macherskiego, a'k tora seen
krakowskich- wyrobil kennkart~ a'ktorce Janinie Wernicz poehodze
nia Zydowskiego.
Podobnie na pro sb~ Zdzislawa Mrozewsk iego, obecnie aktora Tea
tru Wsp61czesnego, zalatwil kennkart~ J6zefie Singer - c6ree zna-
nego k a rczmarza z Bronowic, Racheli z W esela Wyspians1ciego. Kenn
karty zostaly zalatwione przy wybi1inym udziale Laury Ripper.
Sprawy zala twienia owych kennkart byly szczeg6lnie trudne i ry
zykowne z uw agi n a fakt, ze w spomniane osoby 'b yly znanymi oso
bistosciami na terenie Krakow a. Byl motorem wszystkich - az do
zakonczenia wojny - wamych poczynan, w chodzqcych w program
dzialalnosci grupy "O-II".
B ro n i s I a w 8t a r us z k i e w i c z w II Miejskim Urz~dzie
Obwodmvym k ierowal b iUirem rozdtielnictw a k art Zywnosciowyeh.
Jego z a st~pcq na tym stanow isku byl J6zef Sygulinski. Przeprowa
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dzali n ielegalne w ydawanie k art Zywnoseiow ych oraz ulatwiali p od
rabianie kennkart dla organizacjip0c4iemnych i dla Zyd6w. Sygu
linski aresztowany pod gettem w marcu 1942 roku w chwili do n~
czania 1<art zywnosciowych i kennkart la,czniczce z getta, zmasakro
wany podczas sledztw a, zgina,l w Oswi~cimiu. St arusikiewicz ostrze
wny 0 wsypie przez Mieczyslawa Habz d ~ , posiadaja,cego informacje
z Komendy Niemieckiej Policji przy ul. Szlak, ll-go stycznia 1943
rok u opuscil mieszkanie i do konca wojny p rzebywal w oddziale
p ar tyzanckim.
In:i:. arch. J an E k i e 1 s Ik i, referent ochrony zabytk6w w Dy
rekcji Budownictw a Zarza,du ~'1iejskiego , dal si~ pozmac jako zarliwy
obronca .zabytk6w Ikrakowskich przed Niemcam i. Ofice1' r ezerwy
W.P., zgina,l z ra,k ruemieckkh, podobnie jak inz. ar ch. S tan 'i s 1 a w
K u b a 1s ki, z nadzor u budowlanego Zarza,du Miej skiego oficer
r ezervvy, .uczestnik k ampanii 'Wrzesruo'Wej, i dzialacz niepo dlegloseio
w y, kt6ry zgina,l w Oswi~c1miu w maju 1943 roku.
W I a d y s 1 a w PIe k a n , k ierownik biura wydawan ia k ennkart
.w Obwodzie II-gim, pozostaj a,cy stale do dyspozycj i polsk ich wladz
wojskowych, aresztowan y i wykupiony p rzez podziem ie a nas t~p
nie ponownie aresZ'towany, "ll1~czony w sledztwie, zostal rozst rzelany
w m aju 1945 r oku, przy likwid~cji obozu kon centracyjn ego w Flos
senburgu.
Rom an W r on a , aresztowany 27 pazdziernika 1943 roku przy
ul. Lubicz "za wyst aw:ianie falszywych dokument6w osobistych
i sprzyjan ie organizacji powstanczej", jak opiewal niemiecki afisz
rozstrzelanych, zgina,l 23 marca 1944 roku .
S tan i s 1 a w B u 1 k a - B r 0 z e w s ki, za wydawanie falszy
wych kart Zywnosciowych zostal aresztowany i wykupiony za 10 ty
si~cy zlo tych na buty dla gestapowca.
Za prac~ konspiracyjna, w grupie "O-II" w Oswi~cimiu zgina,l r6w
niez Mar ian C h r usc i e 1 e wi c z, ko1porter nielegalnej prasy.
J a dw iga
G a h e she i mer - Del 0 n g,
Z f ia
Rom a n,
Z d z i s 1 a waS a 1 a, Z 0 f i a S t ar s zed e 1, Hal i na Sus k a,
Z 0 f i a U j e j s k a, Z d z i s I a w We-y d a, Mar i a W 0 j n a
row s k a, E d war d Z 6 I c i ns k i, L a u r a Rip per - K r
n e c k a, Leo n Bar a n, S tan i s I a w Bar t 0 s i k, M i e c z y- .
s 1 a w H a b z d a, S t an i s I a w Jawor e k , F eli k sK i d a j
c z y k, R u dol f L e s n i a k , Fer d y nan d M r z ins k i,
Teo f il P r z y b y 1 s ki - wypelniaj a,c seisle okreslone prace 01'
ganizacyjne na rzecz pomocy spolecznej, w cz~sci przeszli przez nie
mieckie wi~zienia. W pracach "Obwodu II - Wolnica" uczestniczyli
ponadto ludzie spoza Urz~du Obwodowego, robotnicy elektrowrti
i gazowni, rzemieslnicy, p1'zedstawicfe1e wolnych zawod6w, lekarze,
adwokaei,aktor::Y, rzemieslnicy J 6 z e f G n i a de k, p ra

°

°

°
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cownicyumyslowi- Tadeusz Hadyniaik, Mariam Gaj
k 0 w 8 k i, S tan is 1 a w Wei \S 10, S tan i 8 1 a w S z c z u r e k,
Wlo d z i m i e ,r z Mac her ski, Z d z i s 1a w M r 0 Z e w 8 1k i,
Jan
:t a z a r s 'k i, Mar i a III W Ci c hal a , Jan S tan i
sIaw
K 0 b i e 1a,
Z d z i 8 la w
Sty c zen,
S tan i s 1 a w
S kr ago,
Anna
Baran-Zimon
- tworzqC siee 'kol
!pOrtazu tajnej prasy, obslugi pomocy ZywIIlosciowej, ib iur legaliza
cyjnych i magazyn6w brolIli w domach prywatnych, skla
dach i klasztorach. Na rzecz akcji "O-II" dzialali 00. Augus'iianie,
ss. Urszulanki, 88. Albertynki, 00. Bonifrartrzy, wlasciciele sklepow _.
Mar Ii a R a d wan s k a , S rt ani s l 'a w S Z 0 8 t e 'k, piekarze 
Adam Pi 'e traszewski i Ernest Rehulka, rzezm
cy S tan i s I a w Rom a n ski i J 6 z e f Ho I y s t. To oni
rozprowadzali zwi~kszone przydzialy aI'tykulow Zywnosciowych, ma
jqcych pokrycie w dodatkowych kartkach zywnosciowych, z prze
zna czeniem dla najbardziej potrzebujqcych - dzieci, wysiedlonych,
Z1Iliedol~Znialych, powstanc6w Wa rszawy, dla KuchlIli Ludowe j przy
ul. Starowislnej 11 pod zarzqdem m aJtki J 0 z e f y W y soc k i e j 
llrszulanki, dla dzieci pracownik6w Zieleniewskiego w barakach przy
ul. Mogilskiej 11, dla rodzin aresZltowanych i dla w ip,Zni6w politycz
nych - kt6rym szczegolnq pomoc niosla grupa k Oll'SiPim cyjn a Armii
Krajowej 00. Augustian6w, przez swych lqczmikow ksip,zy - / L u d
wi Uc Ia Steca, Wilhelma Gociek a , Krzyszrtofa 0 1
s z 0 W 8 k i ego, J 6 z e faG 0 c i e k a, E d m u n d a Wi 1 u c
k i e go ibra ta K a z i m i e r z aLi p k i. Pip,c'iu z lIlich · zginp,lo
w obozach n iemieckich.
Zarejestrowane p owyzej 'Wspomnienia 'b ye moze brzmiq sucho
i nieefektownie i nie odtwarzajq klimatu tamtych, stra8z1iwych dni.
Moze ci, co przezyli, przypomnq sobie ten obezwladniajqcy strach,
krtory potrZeiba bylo uporczywie, co dnia w sobie poikonywae. S trach,
co paTali.zowal dzialanie n awetw obronie wlasnej, a c6z dopiero
w o bronie hli:mich. I w6wczas potrafiq w lasciwie o·cenie odwag~,
detenm ina:cj~ , szlachetnose i poswi~cenie tych przecie± sza['ych i prze
c i~tnych bohaterow przedstawionego w spomnienia.
Wlodz imie rz Zyc howicz

,UWAGA
W dzialalnosci ikonspiracyjnej braly Towniez udzial osoby, ktor ych
n'a zwis'ka Oipll'szczono w t ekscie: mgr ~atarzyna Drath, Kammierz
Sltaruszkiewicz, Eugenia Gr aZy.na Gajkows'ka, J6zef Korien, Alber
tynka s. Maria Nowakowska, Urszulanka s. Szymankiewiczowna,
J ozef Pieczatkowski, F'r anclliszek Warzecha.
W.Z.
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WYCHOWANIE DO APOSTOLSTWA
W RAMACH PRZYGOTOWANIA
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Rozwazajqc problem wychowania do apostolstwa warto przypo
mniec pami~bne slowa Ojca sw. Jana Pawla II wypowiedziane w cza
sie Mszy sw. na Blonia-ch lcrakowskich lO.VI.1979. "Pragn~ pTzeto
w dniu dzisiejszym - m6wil Oj ciec ,sw. - patrzqc w stron~ Wa
w elu i Skal:ki, gdzie 900 lat temu 'poniosl smierc slawny Biskup Sta
n islaw', dopelnic raz jesz·cze t ego, co dopelniane 'b ywa w Sakramen
cie Bier:zm1owa!l1ia, czyli Umoonienia, ktorego On w naszych dziejach
jest symbolem.
Pozwolcie przeto, ze tak jak zawsze przy Bierzmowaniu Biskup,
i ja dzisiaj dokonam owego apos,tolsk'iego wlozenia rqk na wszyst
kich mokh Rodakow. W tym w lozeniu r qlc wymza si~ ipTz ej~cie
i przelcazanie Ducha Swi~tego ... Tego Ducha pragn ~ Warn dzisiaj
przekazac talc, jak przekazywal Go swoim w spolczesnym Biskup
Stanislaw rodem ze Szczepanowa. Pragn~ Wam dzis'iaj przekazac
tego Ducha ogarniaja,c sercem Z najgl~bszq 'pokora, to w iel'kie 'Bierz
mowanie dziejow ', ktore przezywacie."
Te slowa nabieraja, jakby sakramentalnego znaczenia. Poprzez
Sku1Jki pielgrzymki OJ<ca sw. po Polsce i przez sku tkii owego ka:nanria
-or~dzia mogUSilly doswiadczyc, ze pobyt Nast~pcy sw. Piotra w na
szym Ikraju byl praw dziwym "w ylaniem Ducha Swi~tego".
Skoro mamy mowic 0 wychowaniu do apostolstwa w ramach przy
gotowania do sakramentu bierzmowania, przypomnijmy podstawo
we prawdy teologiczne dotyczqce ttego sakramentu.
Bierzmowanie jest sakramentem, w ktorym ochrzczony otrzymuje
Ducha Swi~tego. Trzeba wi~c, szukajqc genezy tego sa:k r arnentu
i rozwazajqc jego teologicznq trese, si~gna,e do tych faktow, ktore
mowiq 0 Trzeciej Osobie Trojcy Swi~ej. Nowy Testament mowi
n am, ze Duch Swi~ty towarzyszyl Chrystusowi w wypelnianiu Jego
misji. Po chrzcie w Jordanie zstqpil nan Duch SWi!;)ty w postaci go
l~bicy. Wyjasniaj a,c w synagodze slowa Izajasza Chrystus stwierdzil,
ze slowa : "Duch Panski nade mna," n a rum si~ spe~iajq. Swoim
apostolom obiecal, ze zesle im Ducha Pocieszyciela, ktory ich wszyst
Ikiego n auczy. Ta obietnica wypebnila si!;) w dniu Zielonych SWia,t.
Apostolowie umocnierri Duchem Swi~tym · radosnie glosili Ewan
geli~ .
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Chrystus i apostolow ie otrzymali Ducha Swi~tego w spos6b wi
dzialny (gol~bica, ogien). Apostolowie, udzielajqc Ducha Swi~tego,
rowniez posluguj q si~ zewn~t rznymi zna'kami: namaszczeniem i wlo
zeniem rqk (ze\vn~trzne znak i niewidzialnych darow Sq zgodne
z calq ekonomiq Zbaw ienia i z lUdzk q naturq) .
W Dziejach Apostolskich 8, 14-17 opisane jest zdarzenie, jak
Filip zostal wyslany do Samarii, aby tam glosie Dobrq Nowin~.
Gdy Apostolowie dowiedzieli si~ , ze wfelu ludzi przyj~lo tam siowo
Boze, wyslali Pietra i J ana , "ktorzy p rzyszli i m odlili si~ za nich, aby
mogli o trzymae Ducha Swi~tego. Bo na za dnego z nich jeszcze nie
zstqp il. Byli jedynie ochrzczeni w imi~ Pana Jezusa. Wtedy wi~c
(apostolowie) wkladali na nich r~e, a on i ot rzymywali Ducha Swi~
tego." A w Dz. Ap. 19, 6 czytamy : "A k iedy P awel wlozyl n a nich
n~ce, Duch Swi~ty zstqpil n a n ich." Rowniei t ekst Hbr 6, 2 m6wi
o dwoch fazach inicjacji chrzeScijanskiej, 0 "chrztach i wkladaniu
rqk" .
'
Nie m oma wi~c p rowadzie rozwazan n ad sakramen tem bierzmo
wania z pom ini~ciem chrztu swi~t ego. Przez przyj~cie bierzmowa
nia ch rzescijanin - wIqczony w misterium Chrystusa przez chrzest
sw. - w nowy sposob wiqfe si~ z Ojcem .przez Chrystusa w Duchu
Swi~tym , a przez t o rna si~ stac w gl~bszy sposob sprzymierzencem
Boga w spr awach n a dprzyrodzonych. W KK 11 czytamy : "Wierni,
przez chrzest wcieleni do Kosciola, ... odrodzeni jako synow ie Bozy.
zobowiqzani Sq wyznawae przed Bogiem wiar~, ktorq otrzymali od
Boga za posrednictwem Kosciola. Przez sakrament bierzmowania
jeszcze scislej wiqzq si~ z Kosciolem L otrzymu jq szczeg6lnq moc
Ducha Swi~tego , i w ten spos6b jeszcze mocniej zobowiqzani Sq,
jako prawdziwi swiadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary slowem
i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KK 11).
Bierzmowanie jest nowym przymierzem z Bogiem, dopelniajqcym
chrzest. Moma wi~c mowie 0 podwojnym wchodzeniu w misterium
Chrystusa. Chrzest swi~ty, b~dqcy duchowymi narodzinami, jest
wejsciem w tajemnic~ Smierci i Zmartwychwstania. Bierzmowanie,
sakrament dojrzalosci, teologia lqczy z tajemnicq Zielonych SWiqt.
Dar Ducha Swi~tego, jaki ochrzczony otrzymuje w czasie bierz
mowania, sluzy najpierw jego wewn~rzn~mu uswi~ceniu. BieI"".lmo
wany - biorqc od strony ontologicznej - jest bardziej uswi~cony,
sciSlej zj edne czony z Bogiem. Bierzmowany naznaczony zostaje nie
zniszczalnym znamieniem wyznawcy Chrystusa.
Przez sakrament bierzmowania nast~puje nowe, gl~bsze u czest
nictwo w tria munera Christi (w potroJuym poslannictwie J ezusa
Chrystusa). Ma miejsce gl~bszy udzial w Jege zadaniach proroc
kich - w misji sluzenia prawdzie; w misji kaplanskiej - nowe
1082

WYCHOWANIE DO APOSTOL STWA

uzdoInienie i przeznaczenie do S'kladania duchowych ofiar, umac
n ianie w milosci, k tora zdolna jest zaprzee si~ siebie, k tora jest go
towa - wspomagana Eucharystiq - do najgl~b szej ofiary ; w resz
cie w misji pastersko-kr61ewskiej - udzial w Chrystuso:.wej w alce
ze zlern, nowe moce do pokonywania grzechu, zdobywan ie k r 61ew
skiej, wewn ~ trzej wolnosci, uzdrawianie war unk6w na Swiecie, by
mogio si~ rozwijae Kr61estwo Boze.
Sakrament bierzmow ania gl~bi ej niZ ch rzest wlqcza chrzescijan i
na we wsp6lnot~ Kosciola. Dzialaja,cy przez bierzmowanie Duch
Swi~ty lqczy chrzescijan mi~dzy sobq now ymi, silniejszymi wi~zami.
Duch Swi~ty, osobowa milose Oj ca i Syna, jest zasadq i Zr6dlem
jednosci i milosci w Kosciele.
Dary sakramentu bierzm~wania : umocnienie przymierza z Oj cem
przez Chyystusa w Duchu Swi~tym, gl~bszy u dzial w tria m uner a
Ch risti, WeWLE:t rZlne uswi~cenie dokonane przez dar Ducha Swi~
t ego, nieza,tar te zn am i~ swiadka Chrystusowego, pelniejsze wlqcze
n ie w m istyczne Cialo Chrystusa - Kosci61 - te dar y stanowiq
uzdolnienie, a zarazem zobowiqzanie do spelnian ia nowych za dan
w realizowan iu Bozych plan6w stw6rczych i Boi:ych plan6w zbawie
nia czlowieka. Bierzmowan y staje si~ w p elniejszy sposob o dpowie
dzialny za Boze sprawy, za ewang el iza cj ~, za zbawien ie innych.
Czlowiek obdarzony lask q synostwa Bozego m a stac s i~ posredni
kiem w przekazywaniu Boga innym. Wlqczajqc si~ pelniej w misj ~
Kosciola winien stawac si~ na rz~dziem zbawienia w r~ku Chryst usa.
B ~dqc uczestn ikiem Ciala Chrystusowego i zyjqC Zyciem, jakie daje
Glowa Ciala - Chrystus - m a wspoldzialac w budowaniu Kro
lestwa Bozego i bronic go walczqc ze zlem w sobie i wokol siebie.
Kto w nowy sposob przyjql Boga objawiajqcego si~ i zbawiajqcego,
ten rna odtqd skladac 0 Nim swiadectwo w Kosciele i swiecie. W sa
kramencie bierzmowania chrzescijanin zostaje obdarzony szczegol
nym zaufaniem Boga. Chrzescijan in winien bye swiadomy, ze Bog
mu zleca wielkie zadanie apostolskie, ale Ze do tego Ch rystus daje
nam udzial w mocy, ktorq jest Duch· Swi~ty: "Gdy Duch Swi~ty
zstqpi na was, otrzymacie Jego moe i b~dziecie moirni swiadkami"
(Dz 1, 8). "Gdy przyjdzie Pocieszyciel, ktorego Ja wam posl~ od
Ojca, Duch Prawdy, ktory od Ojca pochodzi, On b~dzie swiad~yl
o Mnie. Ale wy tez swiadczycie, bo jestescie ze Mnq od poezqtku"
(J 15, 26- 27).
Przez bierzmowanie ehrzescijan in jest powolany i stale powoty
wany, ab~ to, co wewn~trznie dokonal Duch Swi~ty, moglo si~ uze
wn~ trzniac przez slowo i czyn. Do bierzmowanych w nowy spos6b
kieruje Chrystus wezwanie: "Gloscie Ewangeli~", b ierzmowany rna
do siebie odniesc slowa sw. Pawla: ,,13iada mi, gdybym nie glosil
Ewangelii" (1 Kor 9; 16), bierzmowany winien eiqgle na nowo oq
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czytywac slowa Pana Jezusa 0 roli ziemi, swiatla dla swiatl;l, 0 mie
scie na g6rze, jak r6wniez slowa: "Tak niech swieci wasze Swiatlo
przed ludimi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 'c hwalili Ojca wa
szego, kt6ry jest w niebie" (Mt 5, 16).
Do dawania swiaclectwa 0 Chrystusie nalezy s'i~ wielostronnic
przygotowywac i stale trz~ba dorastac do tego za dania. Jest to wa
r unek skutecznosci apostolstwa (por. DA 38). Owo przygotowanie
dbejmuje otwarcie si~ na dar Ducha Swi~tego, kt6ry przychodzi
w sakramencie >bierzmowania, ozywianie tego daru w cia,gu calego
Zycia i korzystanie z nieodwolywalnej ohietnicy, jaka, daje Bog
w czasie bierzmowania. Obejmuje r6wniez rwartosci lud2Jkie: italkie,
ja'k duch braterskiego wspolZycia, wspolpracy, 'llawia,zywania dialogu,
i wartosci nadprzyrodzone - przede wszystkim umiej~tnosc partrze
nia na wszystko, oceniania i ,dzialania w swieUe wiary, doskona
,lenia i ksztaltowania siebie wedlug zasad Ewangelii (DA 29).
"Przygotowanie ,do apostolstwa win'llo si~ zaczynac od samych po
czqtkow wychowania ,dzieci'~ (DA 30). Stczegolnie jeS't to jednak waz
, ne w okresie oorastania. Pierwsza, i najwazniejsza, szkolq apostol
stwa jest rodzina, kt6ra winna uczyc dzieci wrazliwosci na du chowe
'i materialne potrzeby bliinich. Wychowanie rodzinne w tej dziedzi
nie uzupelnia i rozszerza katechizacja i liturgia. ZaTowno srodo
wisko rodzinne, jak i wspolnota parafialna winny pralktyczme wpro
w3,dzac mlodego chrzescijanina w apostolska, misj~ Kosdola.
Naj'p ierw jednak starajmy si~ uswiadomic sdbie, kim Sq d mlo'clzi
J.udzie, k'torzy przyjmuja, sakrament bierzmowania. W Polsce udziela
si~ tego sakramentu w wieku 14-16 la1
t. Jest rto wiek wchodzenia
w okres dojTzewania, wiek,-w k'torym nast~puje zalamanie dzieci~
cej wiary w autorytety, wiek: ogromnego krytycyzmu, odrzucania
wszyst'kiego, co jest nakazane, czy narzucane. Mlody czlowiek traci
w tedy naturalne oparcie 0 rodzicow, przezywa sytua'cje za-grozenia.
n iepeWUlosci, co pokrywa cz~sto zachowaniem agresywnym. W tym
wieku wiele dtiewczqt i chlopc6w zmienia srodowisko, co jeszcze
baTdziej sprzyja zerwaniu z dotychczasowymi wartosciami i zacho
waniami. Jednoczesnie wiadomo, ze wiek dojrzewania cechuje si~
wielkim idealizmem, szukaniem pi~kna , milosci i prawdy, szuka
niem ludzi, ktorzy mogliby stanowic wzor do nasladowania.
Taka mlodziez, bardzo zroZnicowana - jesli chodzi 0 zycie reIi
gijne - w zaleZnosci przede wszystikim od srodowiska rodzinnego ,
jest przedmiotem duszpasterskiej troski w trakcie przygotowania do
sakramentu bieTzmowania.
Zwrocmy uwag~ na trzy elementy, ktore winno si~ sZlczego1nie
uwzgl~dniac w procesie wychowywania do apostolstwa. Sa, to: przy
gotowanie intelektualne, przygoltowanie duchowe i praktyczne wpro
wadzenie w apostolstwo .
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Wiara potrzebuje podbudowy intelektualnej. Jest to szczegolnie
wame wobec laickosci wsp6lczesnej sZkoly czy teZ toorii przekazy
w anych przez Srodki spolecznego przekazu. Poza tym znanll i oczy
wistEl jest zasada, ze zemim czlowiek Boga pokocha, musi Go naj
rpierw poznac. Mlody czlowiek w lWieku doj'I'Zewania rna Boga
na ;nowo wybr,ac, juz samodzielnie, osobiscie, ma w Boga na nowo
uwierzyc - a to domaga si~ poszerzonej i pogl~bionej wiedzy reli
gijnej. Poza tynn, aby chrzescijanin byi apostolem, musi znac prawdy
w iary :i zasady moralnosci chrzescijanskiej, aby je przekazac innym,
aby je o'bronic i uzasadnic wdbec inny.ch.
W DA 29 czytamy, ze do apostolstwa "potrzebne jest grUlIltowne
przygotowanie doktrynalne... zalemie od rOZnicy wieku, warunk6w
zycia i :lJdolnosci". A w p. 31: "Poniewaz zas w naszych czasach roz
n ego rodzaju materialiZm szerzy si~ nagminnie wsz~dzie, nawet
w sr6d katolik6w, swieccy powill1ni nie tylko pilniej studiowac doktry
n~ katolickq, szczeg6lnie te jej artylkuiy, kt6re Sq zaczepiane, ale
takZe przeciwstawiac wszelkim formom materializmu swiadectwo
zycia ewangelicznego". Dekret zwraca r6wniez uwag~, by nie po
mijac "znaczenia kultury og6lnej Iqcznie z wyksztalceniem prak
tycznym i technicznym" (DA 28).
Nie wystarczy przekazac wiedz~ religijnq, nie wystarczy prak
t ycznie wprowadzic w dziedzin~ apostolstwa - to groziloby wycho
w aniem "dz:i alaczy" katolickich. Rzeczq d.sto'tnq, podstawowq, jest
p rzeZyiwarue w wierze B()s\kioh tajemnic sbworzen'ia i odkupienl.a, jest
stale otwieranie si~ na dzialanie "oZywiajqcego Lud Bozy Ducha
Swi~teg>o, kt6ry nakla[lia wszystlkich ludzi do milosci Boga OJ,c a
OTaz sw iata i ludzi w Bogu" (DA 29) .
W tym duchowym wychowaniu do apostolstwa w ramach przygo
towa~ia do apostolstwa zWTocmy uwag~ na trzy elementy: modlitw~,
ksztaltowanie sumienia, wychowanie do wolnosci.
Widk dojrzew ania jest tym okresem, kiedy dzieci~ca wiara mlo
dego czlowieka zaczyna si~ lamac. Dorastajqcychlopak, dziewczyna
pyta o ' sens zycia, 0 jego eel, 0 szcz~scie, pyta 0 sens i slusznosc:
przykazan, rOZnych ograniczen i obowiqzk6w, 0 sens codziennego
pacierza i niedzielnej Mszy sw. Wyniesiona z lat dziecinnych wiara
n ie jes t zdolna odpowiedziec na te pytania. COS bezpowrotnie "'Si.~
konczy, cos sarno si~ rozpada, roozi si~ pustll::a, Id6r a wola 0 wypel
ll1ienie. Dotychczas wystarczalo codzienne odrnaw ianie modlibw,
ez~sto be2ID1yslne recytowanie z kims innym lub samernu, teraz 
rocizi si~ uczucie, ze bez sensu jest powtarzanie codziennie tego sa
mego wierszyka. Cz~sto mlody czlowiek nie rna swiadomosci, ze
przezywa kryzys swej wiary. Po prostu przestaje si~ sprawami wiary
.zajmowac, mowi: "religia mnie nie interesuje, nie czuj~ potrzeby
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m odlitwy, spowiedzi" - pO pros'tu oboj~tnose, nieobecnosc wiary
w zyciu.
K ryzys dzieciE;cej wiary, a w tym dzieci~cej modlitwy starriowi we
zwanie, a zarazem szans~ budowania wiary bardziej dojrzarej , bar
dziej swiadomej , ksztaltowania samodzielnej, osooistej i swiadomej
modlitwy. W wieku dojrzewania rodzi si~ potrzeba m odlitwy bei
sl6w, modlitwy swoimi siowami, modlitwy jako osobistego spotka
n ia ,osobistej rozmowy z Bogiem; modlitwy, w kt6rq czlowiek m ogl
qy wroiyc eale bogact wo swoich wewn~trznY'ch przezye, cary wa
ch larz budzqcych si~ , cz~sto sprzecznych ze sobq u czue, w ktorej
m 6glby powierzye wszystkie swoje problemy, nadzieje i niepokoj e.
Istnieje wtedy rowniez wielka potrzeba modlitwy wspolnotowej ,
a le takiej, vi ktorej mlody czIowiek nie jest biernym widzem, a le
czynnym uczestnikiem.
Jest rzeCZq interesujqcq, ze uczestnicy rekolekcji w akacyjnych
w swoich w yp owiedziach cz~sto zwracaj q uwag~ n a fakt, ze na
uczyli si~ modlie: "pierwszy Taz w zyciu naprawd ~ S'i~ modlilem".
Tego rodzaju wypowiedz w sk azuje, ze cz~sto podczas t akich r eko
lekcji chlopak, czy dziewczyna dokon ujl;l odkryda modlitwy osobi
stej i swiadomej, m odlitwy - co w tym wieku jest wame - prze
pelnionei zaangawwaniem emocjonalnym.
Wychowanie do modlitwy swiadQmej i osobistej jest wielkl;l szan
Sq, ale i zadaniem,. jakie stoi przed w ychowawcam i. Jak to robie ?
Stwarzac okazje do modlitwy w ciszy, podsuwae mySli, budzie re
fleksje, prowadzic do modlitwy spontanicznej, (ogromna rola reko
lekcji dla mlodzieiy, spotkan w grupach, kiedy sarna mlodziez u czy
rowiesnikow takiej modlitwy).
Kolejnym elementem, k torego tu pomin qc nie moma, jest wy
chowanie sumienia. Vatic!inum II m owi, ze sum ienie jest sanktua
rium czlowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem, ktorego
glos w jego wn~trzu TOzbrzmiew a. W sumieniu czlowiek odkrywa
prawo, ktorego sam sobie nie n aklada , ale ktoremu winien bye po
sluszny. Sumienie jest darem Boga, ale rownoczesnie jest zadaniem;
czlowiek winien swoje sumienie ksztal:towae w oparciu 0 obiektY''J'
nq prawd~ - przez cale swoje zycie.
Dziecko ujmuje materialnie i formalistycznie dobro i zlo , lask~
i grzech (niekiedy takiemu pojmowaniu sprzyja samo· nauczanie ka
techetyczne). Laskf; uswif;Cajl;lCq dziecko rozumie jako pewnq "rzecz",
ktorq mamy w sobie; popelniajqc grzech cif;Zki to "cos" tracimy.
Grzech jest plamq na sercu, jest przek.roczeniem zasady, prawa,
przykazania. Podobnie podchodzi dziecko do rachunku sumienia
przed spowiedziq. Wa±niejszq dla dziecka wydaje sif; bye materialna
"zawartose" grzechu, niz odn iesienie do iywego Boga.
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W ok r esie dojrzewania ten sposob pojmowania laski i grzeChu n ie
wystar<!za i nie moze wystarczac. Rodzi s i~ tu r6wniez potrzeba '
i szansa person alistyeznego ujmowania laski i grzechu, potrzeba
i szansa nowego ksztaltowania sumienia. Nalezy wi~e moeno akcen
t owac prawd~, ze laska uswi~eaj a,ca to nie " COS" , ale "Ktos", Bog,
ktory w nas m ieszka. Ze zrozumienia i przeZycia t ej prawdy plynie
gl«:bsze ujmowanie grzechu. Grzech ci«:Zki to nie jest usuni«:cie
"czegos" z duszy, co mom a przez spowiedZ znow o dzyskac , ale wy
rzucenie z serea "Kogos", miluja,eego Boga, ktory w Synu Swoim za
nas umarl .na KrzyZu. W konsekwencji r aehunek sumienia nie jest
odpowiedzia, na pytan ia z ksia,zeezki, ale n a pytania, kt6r e (takze
przez modlitewnik) stawia mi J ezus Chrystus ; raehunek sumienia
. to odpowiedz n a J ego wymagania, na zaufanie, k t 6rym On mnie
obdarza.
Do takiego ·p ojmowania Laski i grzeChu, do raehunku sumienia
poprzez "patrzenie w oczy" Zbawiciela, trzeba w w ieku dojrzewa
nia wychowywac. Uksztaltowanie tak iego sumienia daje n adziej~ ,
ie zmiana warunk6w, miejsca zamieszJkania rue zaehwieja, zbyt la
two wiara, mlodego ezlowieka.
Trzecim elementern przygotowania duehowego, kt 6ry <!hc~ kr6tko
om6wic, jest wychowanie do wolnosci. Moma to wyehow anie rozu
miec dwojako: ba,dz jako przygotowanie do korzystan ia z wolnosei
zewn~trznej, ba,dz tez jako proees samodzielnego zdobywan ia we.
wn~trznej wolnosci.
Wiek mlodzienezy eechuje wzmowne da,zenie do samodzielno
sci, niezaleZnosoi, wolnosci od ludzi starszyeh , od ograniezen plyna,
-=yeh z zewna,trz. Wyehowanie do korzyst ania z wolnosci zewn~
trznej b~dzie polegalo m. in. na uswiadamianiu, ze wolnosc nie ozna
eza samowoli, ale ze jest wezwaniem do samodzielnosci i odpowie
dzialnosci za swoje ezyny i za post~powan ie innych.
Zwrocmy moze n ieco wi~cej uwagi na wyehowanie do wolnosei
wewn~trznej. W O'kresie dojrzewania w olnosc ' wewn~rzna jest
we wzmozony sposOb poddana prabie i ogran iczeniom przez t r() ja
kiego rodzaju - uzywaja,e terminol()gii sw. Jana - p oza,dliw()sc:
ciala, oezu, pych~ Zywota.
W w ieku d()jrzewania pot~guj e si~ da,zenie do przyjemnosci, la
twizny, wygodnictwa, w szezeg6lnosci do przyjemn()sei seksuaLrtyeh.
Opan()waniu m l()dego <!zlowieka przez POZlldliwosc d ata sprzyja
wsp61c5.esna r odzina, kj:6ra rzadko zapraw ia do ofiary i wyrzecze
nia, ja:K r6wniez srodki spoleeznego przekazu, kt6re propaguja, kon
sumpcyjny styl Zycia, a w dziedzinie VI przykazania lansuja, po
gilldy i postawy liberalne. M6wille 0 poza,dliwosei ciata nalezaloby
, wspomniec 0 problemie ogromnej wagi - wpadaniu w niewoI~ al- .
koholizmu w bardzo mlodym wieku.
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Przed mlodym czlowiekiem, juz pod koniec szkoly podstawowej
s taje alternatywa: bye czy miee. Zwyci~za cz~sW "miee" (naj~
, sciej pod wplywem starszych). Wy'bor zawodu 'Czy k iel'unku dalszego
ksztalcenia jest podyktowany zazwyczaj m otywami materialnymi.
Mlodzi ludzie bardzo wczesnie maj~ wlasne pieni~ dze, wczeSniej,
niz nauczyli si~ nimi odpowiednio dysponowae.
Mlody czlowiek rna gl~bokie poczucie osobistej rgodno'sci i zna
czenia; d~zy do niezaleinosci, jego marzeniem jest korzystanie z wol
nosci, buntuje siE) przeciw rodzicom, doroslym, pragnie zycia "na
wlasny rachunek" - te w zasadzie pozytywne da,zenia ujawniaj~
i pogl~biaja, pych~ u mlodego czlowieka. Z jednej s trony chlopak,
czy dziewczyna zachowuje superkrytyczn~, a nawet a gresywn~ po
staw~ w stosunku do starszych, a z drugiej -poddaje si~ bez
myslnie obiegowym, modnym sposobom bycia, za'c howania si~, po
st~powania.

Powola'llie czlowieka do milosci, 0 ktorej mlodziez t ak wiele ma
r zy i tak wiele mowi - ,choe milose roinie i cz~sto bl~'dnie pojmu
je - domaga si~ wolnosci od wewn~trzny.ch uzaleZnien. Mlody czlo
vvielk chce 'bye wolny od zewn~trZil1y,ch uzaleinien, a tak cz~sto
st aj e s i ~ niew oLnikiem Ity<ch rtTzech ws pomnianych wyzej poQ:qdli
woscL Wychowanie do wolnosci b~dzie polegae przede w szystkim
na wprowadzaniu w prac~ samowychowawczq, w prac~ nad soba..
Ogromn~ rol~ w procesie samowychowarria odgrywa cz~ste, sys tema
tyczne kor zystanie z sa:k ramentu pokuty i pelny udzial w Euchary
stii.
W mlodym wkku potrzeba nie tylko odpowiedniej wiedzy i przy
gO'towania duchow ego, ale wa::m~ rzecz~ jest ukazanie rdziedzin apo
s tolstwa, potrzeb n a tym odcinku, oraz mozliwosci, konkretnych
for m i metod apostolowania. Nie wystarczy tu przekaz informacji ;
potrzebne jest praktyczne wprowadzenie, praktyczne ukazanie, jak
w innD i jak moze bye realizowane p Dwolanie dD apos'tolstwa.
Istnieja, w tym wZigl~dz'j,e WIiel'O rakie m Dzliw osci. W z al~ cznliku
do Instrukcji duszpaster skiej dotycz~cej sak ramentu 'b ierzmowania
z dnia 16.1.1975 r. czytamy : "Przygotowuj ~c do 'bierzrnowania trzeb a
stwarzae sposobnose do dzialania w zespole. Dopomaga to mlodym
do w ychodzenia po0a ikra,g spraw osobistyoh i 'l'Odzinnych !i anga
zowania s i~ w zycie spolecznosci parafialnej. Zespoly liturgiczne
s ta nDwi~ do tego w yprobow ana, Dkazj~ . Duszpasterze winni swymi
zamierzeniami D bj ~e znaczn ~ liczb ~ m lodych, zespoly t e stanowiq
szkol~ apostolstwa i dopomagajq do u tworzenia dobrze poj ~tej elity".
Zas Dekre t 0 apostolstwie swieckich proponuje : "Pon iewaz u czyn
ki m ilosci i m ilosierdzia Sq 'Wspanialym swiadeol'Wem zycia ch rze
scijanskiego, przygotDw anie d o apostDlsl-wa w irrnD prowad zie tei:
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do ich praktykowania, by wierni uczyli si~ od samego dziecinst wa
wspolczuc braciom i wspomagac ich wielkodusznie w 'Pdtrzebie".
A jak wyglqda sprawa ksztaltowania postawy apostolskiej w prak
tyee duszpasters'kiej, szczego1nie zas w tra'kcie przygotowan ia do
sakramentu bierzmowarria? Jest rzeCZq oczywistq, ze odpowiedz n ie
moze bye jednoznaczna. Moma jednak mowie 0 'Pewnych tenden
cjach, Q bardziej lub mniej powszechnych plusach czy b r ak ach
tego przygotowania. Poza tym nie moma zapomniee, ze po.stawa
apostols'ka chrzescijanina jest cz~sci'q a zarazem owocem calej jeg()
postawy religijno-moralnej. Ze'by "swiatlose nasza" swiecila p rzed
innymi, musi ta swiat lose, od Boga pochocizqca, oswiecic najpierw
n asze wn~trze. Zdajemy sobie rowniez sp1'aw~ z tego, ze postawa
apostolska u dzieci i mlodziezy ksztaltowana jest w pierwszym rz~ 
dzie p1'zez zycie 1'eligijno-mOl'alne 1'odziny, a w miar~ 1'ozwo ju dziec
ka wz1'asta wplYVl (za1'6wno dodatni, .jak i ujemny) rowiesnikow ,
s1'odkow prze'kazu, sikoly, samej katechizacji.
Gdy chodzi 0 blizsze p1'zygotowanie do bie1',ZIDowania (obejmu
jqce Q'k1'es od kilku mi e si~cy do roku) , wydaje si~ , ze glow ny a'kcent
k ladzie s i~ na przygotowanie intelektualne, polegajqce na opano
wanin o'kreslonej ilosci wiadomosci 1'eligijnych. Cz~sto jedynym k ry
te1'ium przygotowania do ,bierzmowania jest posia dan ie pami ~ ciowej
w iedzy wedlug "pytan do bierzmowania". Oczywiscie wyuczenie si~
ok1'eslonego materialu jest najbardziej uchwy tne dla duszpasterzy,
a poza t ym wlasnie wiadomosci, a nie co innego , Sq sp1'awdzane
u kandydatow do bie1'zmowania p1'zez biskupa czy tez p rzeds tawi
cieli Kur ii. Podejscie do zadanego pned bierzmowaniem m a teria
hl juz jest ja'kim s swiadectwem postawy religijno-moralnej, w t ym
p ostawy wo'bec samego bierzmowania. Ale nie moze i n ie p ow inno
to bye jedynym k ryte1'ium p1'zygotow ania do Sakram entu doj rza
losci c hr zesoijaJ'i.,gIkiej . Rom ice Sq tez - w zalezfilosci nie t y lko a d wa
runkow i sy'tua'cj'i, ale b aooziej od postawy kon'kretnych duszp'aste
w:y , - k ryterna dQPuszcze:nia do bie'I7lInowania. Z jednej s trony OIb
serwuje s i~ qjffifiiejszenie wymagan do mininmm, dopuszczenie 'kaz
dego , ikto tylkQ si~ zglosi, choeby pr awie w ostatniej chw il1, z drugiej
zas - ~darzaj q &i~ wypa1dki p1'zesadnego l-ygoryzmu w egze'kwtowa
nl u Wliadomosci przed b ierzmowaniem. Skut'ki owego rygoryzmu Sq
t 3'kie, ze wprawdzie bierzmowani "spiewajq", ale u wielu , szczegol
n ie u niedopuszcZ!ony ch do t ego Is akrament u , powstaje uprzedzenie,
zal, i to, nieraz n a cale zycie. S tanowcze i ,p owa me wymagan ie nie
moze sIi ~ p rzeradzae w bezd'Uszny r ygoryzrn .
Inny problem - - dotyczqcy w ogole na uczania katech clyczneg,o 
odnosi si~ do dylematu: n a p a mi ~e , czy wystarczy samo zrozumie
n ie bez m emoryzacji. Nie wszysl'kim ik atechizujqcym u daj e s i~ unik
nqe sk rajnosci,: dla jednych wystarczy m emo ryzacj a wiadomosci, zro
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zumienie bowiem przyjdzie "poiniej", inni znow lekcewaz1\ w og6
Ie przyswoj enie sobie !Ila pami~e tresci religijnych. Wydaje si~, ze
PrZygotowuj1\cy mlodziez do biernrnowania 'c oraz bardziej uswiada
m iaj1\ sobie, ze przyswojenie pewnego kwantum w iadomosci reli
gijnych jest tylko cz~sci1\ pr zygotowania. Coraz cz~sciej organizo
wane S1\ dla maj1\cych przyj1\e Sakrament Bierzmowania sp ecjalne
nabozenstwa, trldua, r ekolekcje - zazwyczaj w ostatnich dniach
przed bierzmowan iem - zakonczone spowiedzi1\ sw. Wlqcza si~ r6w
n iez cale w sp6lnot y parafialne w przygotowanie i p rzeZywan ie tego
sakramen tu. Synod K rakow ski w do'kum en cie "Chrzest i bierzmovra
rue jako sak ramenty w prowadzaj qce w swi~tose chrzescijanskq",
oceniaj1\c sytua cj ~ w archidiecezj i k rakowskiej , m 6wi na t en te
mat: "W r amach przygotowania do bierzmowania w poszczegolnych
parafiach urzqdza si ~ spotkania z rodzicami i sw iad'kam i bierzmo
w ania, aby ich czynnie wlqczye w przygotowanie 'kan dydatow do
godnego przyj~ci a sakram entu dojrzalosci chrzescijan skiej. Bierzmo
wanie staje . si~ wydarzeniem calej wsp olnoty parafialnej. Mlodzi
przygotowuj1\ s i~ d() przyj~cia bierzmowania, cala zas parafia do
odnowienia laski sakramentalnej. Urzqdza si~ w t ym celu specjalne
nabozenstwa ,t, nowenn~ do Ducha Swi~tego , a niekiedy i rekole
kcje".
•
Istniej1\ r6mego rodzaju proby rozszerzenia i pogl~bieni a przy
gotowania do tego sakram entu, ktory jest zrodlem mocy, ale i gl~b
szego zobowi1\zania do odwamego dawania swiadectwa 0 Chry
stusie. Wydaje si~ jednak, ze na og61 pokutuje pogl1\d i praktyka ,
ze wystarczy si~ nauczye, a bezposrednio przed bierzmowaniem
odbye spowiedz swi~t1\, aby bye dobrze przygotowanym.
Przelamywanie tego sp osobu myslenia nast~puje bardzo powoli.
Przyczyn t ego stan u rzeczy jest wiele. Brak czasu u katechet6w
czy katechetek jest jednym z argum ent6w naj cz~s ciej wysuwa
nych. Poza tym nie w szyscy k andydaci (a niekiedy bardzo nikly
ich procent) s1\ p rzychylnie nastawieni do j akiegos szczegolnego przy
gotowania.
Wydaje s i~ , ze trzeba postawie pewne m inimum , kt9remu winni.
si~ poddae wszyscy. Ale rownoczesnie trzeba by dae mozliwose, choe
by tylko dla n iewielkiej liczby bierzmowanych, jak iegos gl~bszego
przygotowania duchowego. Tak1\ szanSq jest twor zenie m alych rna
dlitewny ch grup z kandydatow d() bierzmowania. Praktyka wyka
zala, jak w ielk1\ rol~ w pQgI~b ianiu w iary, w rozwoju Zycia modli
twy, ksztaltow aniu ewangeliczlIych pQS'taw, w tym ducha apostol
sk iego, spelnialy i n a dal pelni1\ rRmego rodzaju male wsp6lnoty,
ildore stajq s i~ coraz c~sci ej normaln1\ formq duszpasterzowan ia.
Obecny Oj ciec Swi~ty, jako Metropolita K rakowski, w czasie jed
n ego ze spotkat'i z duszpaster zami mlodziewwymi, b odajze na rok
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przed wyborern na papieia, kladl nadsk, a by praca rw rnalych gru
pach, nie tylko mlodziewwych,stawala si~ tak cO'dzienn1:l i normal
n1:l forrn1:l duszpasterstwa jak np. katechimcja. Zreszt1:l jednyrn
z istotnych elernentow k oncepcji Duszpasterskiego Synodu Archi
diecezji Krakowskiej, przez niego zainicjowanego i prowadzonego,
byla praca w malych, ,s tudyjnych, a zarazern rnoellitewnych zespo
lach.
W przygotowaniu do bierzrnowania wlasnie takie grupy mogq
odegmc (i rzeczywiscie w niektorych osrodkach oogrywaj1:l) znacznCl
rol~. W czasie takich spotkan zrywa si~ ze szkolnyrni formarni (ze
szyt, lawka, przepytywanie), co rna ogromne znaczenie dla pnze
iywania tresci religijnych. Moma podac wiele celow i form dzia
lania takich rnalych wsp61tnot. Na na1czelnyrn rniejscu wymienic by
trzeba rnodlitw~, wprowadzenie w modlitw~ refieksyjn1:l, swoimi
slowarni, czy bez slow: mo'dlitw~ adoracji, milcz1:lcego uwielbienia
Boga, dalej - czytanie i rozwazanie Pisma Swi~tego, uczenie re
fleksji nad Slowarni BoZyrni, n ad wlasnyrn Zyciern, konfrontacji
swego post~powania z wymaganiarni Ewangelii, slowern - iksztalto
wanie person alistycznego stosunku do Boga. Istotn1:l rol~ w pogl~
bianiu Zycia religijnego u mlodych ludzi spelnia podejrnowanie roz
nych dzialan 0 charakterze apostolskim (odwiedzinychorych ibp.).
Takie wsp6lndty winny bye seisle zwi1:lzane z Zyeiern liturgicznyrn
Koseiola. Przygotowuj1:lc na przyldad liturgi~ Mszy sw. sarni si~ gl~
biej wl1:lczaj1:l w przezywanie tajernnicy Eucharystii, a zarazern pelni1:l
slu:ib~ ella ,s zerszej wsp6lnoty. Tego rodzaju dzialanie poprzez male
grupy stanowi wielk1:l szans~ ella duchowego pogl~bienia i lepszego
przygotowania do sa'krarnentu bierzmowania. Mobilizacja przed
bierzmowaniern, podtrzyrnywana p6miej przez duszpasterzy, daje
rnozliwose wi~kszej wi~zl z Kosciolern i czynniejszego wl1:lczenia
w apostolsk1:l jego rnisj~. Wiek, w ja'kim przyjmowany jest sa:krarnent
bierzmowania, cechuje wielka wraZliwose wewn~rzna oraz idealizm,
co sprzyja lego rodzaju pracy.
Czy nie Sq to jednak rozwaiania czysto teoretycme? Czy dusz
pasterz do swych zaj~ b~e m6g1 doloZye jeszcze jedno, szczeg6l
nie jesli do bierzmowania przygotowac trzeba kilkaset dziewczqt
i chlopc6w ? Nie da si~ w spos6b jednoznaczny odpowiedziee na te
i podobne trudnosci czy zarzuty. Konkretne warunki wyznaczaj1:l
rn etod~ post/ilpowania. Je§li w parafii istniejfl modlitewne grupy
starszej mlodzieZy czy doroslych, moma powierzye przygotowuj1:l
cych si~ dobierzmowania czlonkorn takich grup. Odpowiednio przy
gorowani mogq prowadzie spot'kania z 'kandydatarni do bierzmowa
nia. Oczywiscie duszpasterz b~dzie czuwal nad prograrnem i forrnq
spotkan, a w razie potrzeby b¢Zie sluZyI radq i pornocq. W mia'r~
rnozliwosci weirnie udzial osobiscie w takich spotkaniach. Wlqcza
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nie swieck1ch doroslych czy starszej mlodziezy w prowadzenie ta
!kich grup jest jednym ze sposdb6w mobilizacji apostolskiej ludzi
swieckich. 1
Kiedys Pawel VI wypowiedzial slowa: "Kosci61 nie moze u1Jkn qc
na tradycyjnych pozycjach, ale ma szukac nowych form duszpaster
skich". Zas Jan Pawel II, zegnajqc si~ z Polsk q, powiedzial: "Trzeba
si~ czasem zdobyc na odwag~ p6jscia drogq, kt6rq jeszcze nikt nie
szedl" - te slowa Ojca Swi~tego, odnoszqce si~ wpraw dzie do in
nej sprawy, mozemy odniesc ta'kZe do n aszego problemu.
ks. Jan Szkodon

'Istn1ejll r6w nle:t: pr6by "twor zenla m alych, klllruosobowych grup dzlecl przy
gotowuj llcych sill do pterwszej Kom u nll sw. (opr6cz normalnej katechlzacjl). Dzlecl
t e spotykajll sill w domach prywa tnych na m odlltwll I r ozmowy rellglj ne pr ow a
<!zone przez nlekt6re z matek (przedtem przygotowane pr zez duszpasterzy I Z8 
opatrzone W pomoce)., Nle tylko d zleC1 8 11 leptej przygotowa ne d o plerwszej Ko
m u nll sw., ale t matki moblllzujll mil, poglllbtajllC SWII wtarll 1 j ednos~ z Kosclo
tem.
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RE FLEK JE NAD KRYZYSEM POWOlANIA
W dyskusjach 0 roli psychologii i nauk spolecznych w procesie
rozwoju nauki K. R. Popper lubil wspominac, jak na ktoryms z se
minariow naukow ych z fizyki spotkal psychologa dra X. Doktor ow
byl zainteresowany ' problematykl:\ psychologii wiedzy, stl:\d tez
obserwowal z przej ~ciem reakcje dyskutujl:\cych fizykow. W prze
rwie po dyskusji podzielil si~ swymi spostrzeieniami z Popperem.
Wskazal on, u kogo z dyskutant6w pojawiajl:\ si~ cechy przywodcy ,
u !k:ogo reakcje defunsywne, jaka jest korelacja mi~dzy aktywnosci~
uczestni!k:ow dyskusji, a ich wielkiem, plcil:\ etc. "Tak - powiedzial
Popper - ale prosz~ powiedziec mi, jaka jest panska op1nia 0 dy
skutowanym zagadnieniu." Dr X byl zaskoczony. ,,0 jakim zagad
nieniu? - zapytal. Ja przecieZ nie zwracalem uwagi na to, co oni
m 6wili. To nie moja dziedzina. Mnie interesuj e psychologia wiedzy ".
Komentujl:\c ten fakt I. Lakatos pisze: "socjologia w iedzy bywa
cz~sto uZywana jako stosowna pokrywka dla n ieuctwa. Wi~szo sc
socjologow wiedzy nie wykazuje zadnej troski 0 idee; obserwujl:\ oni
jedynie psychospoleczne przyklady zachowan" 1. Lak atosowski zarzut
nieuctwa trudno jest wytaczac przeciw aut orom, ktorzy przestrze
gajqc zasad metodologii programowo interesuj4 si~ innymi zagad
nieniami niZ tresc okreslonych idei naukowych. Dr X mial pr awo
uczestniczyc w seminarium i obserwowac jedynie reakcj ~ ' dysku
tujqcych fizylkow. Kwestia nieuctwa pojawilaby si ~ dopiero wtedy.
gdyby chcial on zast~powac fizyk~ psychologiq i call:\ dyskusj~ inter
pretowac jedynie w kategoriach kom pleks6w czy instynktow samo
obronnych. Podo:b ne praktyki nie nalezq niestety do odosobnionych.
o tym, iZ wielu teologow jest uprzedzonych w stosunku do analiz
socjologicznych czy psychologicznych zadecydowala w duzym stop
niu n adgorliwosc swolstych doktor6w X , ktorzy podejmowali nie
odpow iedzialne proby zast~powani a wniosk6w teologicznych wyni
k ami badan socjologicznych. Na p rzek6r Lakatosowi w probach
tych nie tylko wykazywano t r 0 s k ~ 0 idee, lecz idee te usilowano
formulowac na p 0 d s t aw i e psychologicznych test6w.
Niekt6rzy z polskich odpowiednik6w dra X przej~li si~ tak gor
liwie SWq rolq, iz usilowali wlqczac si~ aktywnie do dyskusj i prowa
dzonych w calkowicie odmiennych perspektywach poznawczych.
W wyniku tego we w czesnych latach siedemdziesil:\tych moz.na byto
I Met h odology 01 Sctentttlc Resear ch PTogrammes. w : Cr1ticism a nd the Growth
of Knowledge, Cambridge 1970, 174.
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spotkac rozsylane do ksi~Zy ankiety, w kt6rych w ramach tzw. troski
o odnow~ posoborowl\ fonnulowano pytania typu: Czy celibat jest
absolutnie koniecznym warunk~em pracy duszpasterskiej? Rodzimi
doktorzy X 'byli na tyle inteligentni, ze nie tylko zadawali pytania,
lecz z gory juz - po wlasciwym .opracowaniu ankiet - znali od
powiedzi potwierdzaj<tce ~oncepcje przyj~te przez nkh w punkcie
wyjscia. Oczywiscie, stosujl:!c tego typu metodologi~ moma udowod
nie absolutbnie wszystko. Jesli ibowiem pytanie otrzyma .foI1Jll~: Czy
codzienne ' mycie nog jest konieczne dla zycia? - 10 uzyskane od
powiedzi na pewno umozliwil:! formulowanie efektownych tez 0 sze
rokiej opozycji spolecznej w stosunku do mycia nag, More bezkry
tycznie akceptowano w czasach sredniowiecza, ale ktare wsp6lczes
nie uznac trzeba za relikt przeszlosci ograniczajl:!cy wolnose jedno
stki.
JAK DR X UPRAWIA TEOLOGI~ EMPIRY CZNJ\

""'

Jerull:! z form ~eakcji na przezywany w latach siedemdziesil:!tych
kryzys powolan kaplansk ich i zakonnych byl wzrost liczby publi
k acji poswi~conych 1ej tematyce. Wsrod' zr6micowany:ch tresciowo
i formalnie opracowan.. najwi~kszl:! poczytnoscil:! cieszyly si~ utrzy
mane w ,s tylu wspomnien wyznania osab, ikt6re rprzeszly osobiscie
przez kryzys wartosci nadajl:!cych sens wy'branemu wczeSniej po
wolaniu. Antologie wyznan tyrpu Why Priests Leave 2 czy These
Priests Stay 3 moma w pewny'c h perspektywach uwazac za Swia
dectwa naznaczone tragizmem ludzldch zmagan czy za dokumenty
dramatycznego poszukiwania nowych drag. Inna rzecz, ze sty1 pre
ze.'1tacji tych zmagan budzi mocne zasttzezenia. Normalnie bowiem
·w momentach dramatycznych,przy przeiywmiu konfliktu podstawo
wych wa·r tosci, .czlowiek nie zwyIkI wychodzic z lIlajbardziej subtel
nymi problemami na forum jarmarczne i z minI:! uteatralnionego
mlodego Wertera oswiadczac widzom: popatrzcie, jak stylowo derpi~.
O bserwatorzy dramataw opisanych w dw6ch wymienionych ksil:!z
kach mogli spelniac swe obserwacyjno-czytelnicze ftmkcje rue bez
satysfakcji, jako ze przedloZone ' im 1ektury zawierajl:! i dawk~ ro
mantyzmu i sentymentalizmu love stories i-last but not least,
przynajmniej dla polityki wydawniczej - niemaly ladunek pikan
terii. Werterzy z omawianych publikacji nie zawsze 51:! wpr awdzie
mlodzi, ale r6mice wieku uzupelniajl:! przy pomocy odpowiednich
zabieg6w komercyjnych i zorganizowanej przez wydawc6w reklamy.
, Why Priests Leave, ed. by J. A. O'Bden, New York 1969.
. • These Priests Stay, ed. by Paul Wllkes, New York 1973.
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Reklam6wka 2lbioru These Priests Stay informuje np., ze autorzy
wy'branych prac Sq "wrazliwi, inteligentni i dalekowzroczni" oraz
Ze po odrzuceniu stereotypowego modelu kap1ana "wynalezli oni ...
poprzez OOlesne doswiadczenia nowy typ kap1anstwa dla siebie sa
mych". Przy tej wypowiedzi pojawia si~ znowu problem Popperow
skiego doktora X, a z nim pytanie, w jakich warunkach dane empi
ryczne mogq bye podstawowym czynnikiem wrozwiqzywaniu kwe
stii teologicznych. Wyrazenie ,,'kap1anstwo dla siebie samych" za
klada OOwiem bardzo mocne implika,cje teologiczne, ipOniewaz z na
tury kap1anem jestsi~ dla innych. Sielankowa wizja kaplanstwa,
w kt6rym wszyscy Sq happy and nice, 00 znalezli stosowny dla sie
bie model kapiana, bye moze da si~ wypracowae na gruncie niekt6
rych teorii. Obawiae trzeba 'by si~ tylko,czy rna ona cdkolwiek
wsp6lnego z wizjq kaptanstwa ukazywanq przez Chrystusa, k t6ry
w swej misji jakos znacznie mniej przejrnowa1 si~ sobq, ruz autorzy
amerykanskich bestseller6w.
Uczestnicy dramat6w powo1ania nie tylko dzielq si~ opisem w1as
nych przezye zwiqzanych z kryzysem powo1ania, ale takze w w i~
kszosci przypadk6w kierujq rSwe oskarzenia w stron~ istniejqcych
struktur 'k oscielnych, nie przebierajqc przy tym specjalnie w slo
wach i stosujqC pod adresem Kosciola soczyste epitety. Sqdz~ w1as
nie, ze ten styl krytyki i niekt6re komentarze umieszczane na mar
gi!Ilesach zyciowych historii, mogq bye cenniejszym zr6d1em infor
macji niz samo analizowanie przebiegu wydarzen.
Jeden z "dalekowzrocznych i niestereotypowych" autor6w zbioru
These Priests Stay, Donald Ranly na pewnym' etapie pracy zaczql
upatrywae istot~ funkcji kaplanskich w organizowaniu antywojen
nych demonstracji. Pierwszq demonstracj~ zorganizowal przed sie
dzibq biskupa, instruujqc go, jak Ib iskup powinien zachowywae s i~
w ok reslonych realiach lp olitycznych. Nast~pstwo demonstracji bylo
raczej irustrujqce, '00 zadne. Ranly pisze, iz powiedzial sobie wtedy,
ze przeciez ni:kt nie jest proI-oIldem mi~dzy swymi, i zaczql szukae
szerszych form dzialania. Razem z grupq 17 seminarzyst6w p odpi
salon list, w kt6rym przedstawil wlasne zalozenia polityczne or az
pot~pil prowadzenie wojen. List zostal rozeslany do redakcji g16w
nych czasopism, a jako jednq z pierwszych odpowiedzi Ranly otrzy
mal ostry i nieprzyjemny list od rodzonego brata. Podobne stylowo
listy zacz~ly naplywae do redakcji , Precious Blood Messenger, w kt6
rym to pismie Hanly zaczql jalko redaktor iprezentowae swe wizje po
lityczne. Nieszczeg6lnie zachrwyceni nowym profilem pisma czytelni
cy Messengera pytali w listach, kiedy ksi~za reda'ktorzy zajmq si~
problemem zbawienia, a przestanq uprawiae polityk~.
Radykalizm polityczny 1qczony jest przez Ranly'ego z radykali
zmem teologicznym. Samo slubowanie celibatu uwaZane jest przez
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niego za akt niemoralny, gdyz nigdy rue mOZna wykluczyc prawdo
pod-obienstwa, ze osoba skladajqca slub czystosci m'Oze w przyszlo
sci zakochac si~ (TP8, 110). Rozwijajqc t~ argumentacj~ - czego
n ie ·c zyni juz Ranly - mozna by r6wnie latwo "udaw'Odnic", ze
szalenie niem'Oralnym jest tak.ze malZenstwo, jak'O ze mozliwosci
zakochania si~ nie m'OZna rezerw'Owac jedynie dla celibatariuszy.
Pogl ~dy polityczna-spoleczne Ibyly takze przyczynq k ryzysu i dra
m atycznych n api~c w p0w'Olaniu u J aoka McCaslina. W pelnym pre
tensj i d'O Kosciola instytucjonalneg'O a rtylku Ie, k t6ry wydawca 'limie
s cil pod n ag16wkiem Kosci6l z kamienia - Niewrazliwosc, przed
stawia 'On SWq dzialaln'O sc podczas wizyty gubernatora Alabamy
w 196 8 Ir . Aby dac wyraz dezapTobacie wobec G. Wallace' a zgro
madzit ·an dzieci, kt6re swym krzykiem mialy uniemoi liw ic wyglo
s zenie przem6wienia Wallace'owi. Kiedy dzieci murzynskie zacz~ly
SWq alkcj~ "krzyczqc jak diabli i r'Obiqc halas" (TP8, 43) Me Caslin
zostawil j e same, gdyZ byl zar6wna zm~czony, jak i usatysfakcjo
nowany przebiegiem demanstracji. p'02Jbawione kierownictwa dzieci
pomylily dalszy plan dzialania i zat rzymywane przez policj~ zacz~ly
n iszczyc sam'O ch'Ody. D'Oszlo do rozlewu krwi, ale Mc Caslin najbo
lesniej przezyl to, iz Iburmistrz mIasta skrytykowal jego kampani~.
Dlatego tez pastanow il on wystosowac obszemy list do wszystkich
k.si~zy archidiecezji informujqc 0 przebiegu wydarzen i niestosow
nym zachowaniu policji. Po liscie tym byl z kolei dotkni~ty fak tem ,
iZ zaden z zawiadomionych ksi~zy nie 8olidaryzowal si~ z jego sta
n ow iskiem.
Znamiennym elementem wyst~pujqcym w w ielu wyznaniach jest
sk16cenie autor6w ze 8Wyn1 najblizszym srodawiskiem, ,rOdZIDq, wier
n ymi, wsp61praoawnikami. 8k16cenie t'O przezywane j est subiektyw
nie z pozycji osoby posiadaja,cej absolutnq racj~ nied'Ostrzeganq przez
srodowisk'O, kt6re nie doroslo jeszcze do naleiytego paziomu. 8z'O
k ujqce Sq takze oznaki niedojrzalosci zar6wno paw'Olani'Owej , jak
i osobowosciowej. Charles T'O'b in wyznaje np., ze nigdy w semina
rium nie zadal sO'bie pytania, kim jest Chrystus. I dopiero jedna z ko
lezanek zwracajqc · ,si~ do nieg'O z t q kwestiq zmusila g'O d'O poszuki
wania 'Odpowiedzi (TP8, 53). Inne Sq przejawy niedojrzalasci u by
leg'O jezuity Kenneth E. Killarena. Jako jeden z zarzutow wobec
zak'Onnych konfratr6w przytacza 'On 'Osk.arzenie, ze spotkana w Korei
d ziewczyna J'O Anne kocha g'O "sto razy wi~cej" 1l11Z wszyscy jezuici
r azem wzi~ci (WPL, 28 n). Oskarzenie 0 superficial love of the
Jesuit community pozostaje tym Ibardziej zaskakujqce, ii VI krytycz
nych Iprzelam'Owych momentach Killaren 'Otrzymal wiele serdecznych
list6w 'Od zakonnych wsp6lbrad, zas sam pr'Owincjal z placzem pro
sil g'O 0 przemyslenie ostatecznej decyzji.
Elementem uderzaja,cyrn . w przedstawionych pr6bach wypraco
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w ania nowego modelu kaplana czy zakonnika jest talcie koncen
tracja uwagi autorow na sobie - osobistych sukcesach, w lasnej tylko
samo tnosci, prywatnych doznaniach. Arthur F. Le Blane, byly pauli
s_ta , dla kt6rego samotnose ,b yla glownym motywem rezygnacji z po
wolania, ubolewa, iZ,ibyt malo :oauwazano jego obecnose i rol~ w za
kon ie. Przejawiae ,si~ to mialo np. w tym, iz gdy wracal do domu po
kilku dniach nieobecnosci okazywalo si~, iz niekt6rzy z koleg6w do
piero w tedy zauwazali jego poprzedniq nieobecnose (WPL, 44). Pe
ter Schaeffer, benedy'ktyn urodzony w e Wroclawiu, wszedl w kon
fli'kty zarowno z w iernymi, j'ak i z wladzami zakonu, z powodu
swych politycznych kazan, w ktorych m. in. nawolywal do wspol
czucia niewinny;m zolnierzom Vietkongu mor dowanym przez wy
pranych z milosci 'b liiniego Amerykan6w. Na kanwie wspomnien
z tej dzialalnosci odnotowuje on n iektore fa'kty wiele m6wiqce 0 osoQ
bowosci autora. Podkresla wi£;c, ze jegoQ licencjat byl lepszy niz li
cencjaty przedstawione p rzez 35 innych czlonkow grupy, ze jeden
ze student6w przeslal m u list informujqcy, iZ w' ciqgu ostatnich
13 lat nie slyszal nigdy tak d obrej homilii, jak jego, zas jedna pa
ni - i to w dodatku zona wybitnego psychiatry - napisala don po
innej homilii : "Jakze mozemy po dzi~kowa e za ia-k pi~kne kazanie
wygloszone dzis rano ? JesZicze nie skonczylesczytania ogloszen a juz
wiedzielismy, ze jestes nadzwyczajny." (WPL, 129).
Wlasnie ta koncentracja uwagi na blahych sytuacjach -:- wy
chwyty\V'anych kurczowo jako przejawy afirmacji - moze bye
szczeg6lnie interesujqca dla psychologa. Takim pr zejawem i~sknoty
za afirmacjq jest np. wspominany po lat ach przez Schaeffera fak t,
iz rekolekcje, kt6re kiedys p rowadzil dla za:konnic, podobaly si~
bardzo wszystk im uczestniczkom z sioS'trq p rzelozonq wlqcznie. ,
Konferencje rekolekcyjne poswi~cone Ib yly problema1;yce tolerancji,
wychowania,. kdbiet, pokoju, sumienia i komunizmu. W ostatniej
konferencji ukazywal on komunizm jako alternatyw~ obnazajqcq
brak i chrzescijanstwa samozadowolonych (WPL, 126). Wspominajqc
E '\vyraZnq saiysf~cjq owe rekolekcje S-chaeffer wyraza jednak ubo
l€wanie, iz siostry obiecaly mu przepisae nagrane konferencje i mi
rno uplywu lat nie uczynUy tego dotychczas.
P esymistyczne refleksje rodzqcesi~ pod wplywem podobnych le
ktur moma by odpesymistycmiae snujqc caloS'ciowe , rozwaiania
o ludzk1m ZyoCiu, w ktorym nigdy przeciez nie n'loZna wykluczyc
rnozliwosci kon liktu wartosci i pochopnych niedojrzalych decyzji.
Melancholijnie . nastraja jednak swoista niefrasobliwosc pewnych
os6b przy rozwiqzywaniu problem6w zasadniczych. Najbardziej wy
raziscie widac jq we wspomnieniach G. L. Webera, bylego misjona
rza w Tanzanii, a w laiach 1965-1968 rektora wyzszego seminarium
w Marykinoll, New York. Kiedy przyszedl dla niego ,decydujltcy mo
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ment decyzji 0 rezygnacji z misji, ktorq wypelnial przez 12 lat, We
ber bez dramat6w i rozterek usiadl przy biurku i napisal wierszyk:
Jest czas, gdy lis e opadae musi
pqczek wystrzelie,
kwitnqe kwiat....
Gdy to przychodzi, to przychodzi
Dla lisci, pqczk6w tylko raz.
I nigdy czas nie jest tak cenny
Tak pelen troski, pelen sl6w.
Wtedy to lzy przechodzq w milose
I usmiech 'S i~ pojawia znow.
Usmiechni~ty Weber usprawiedliwial poiniej SWq decyzj~ powo
lujqc si~ na senatora Roberta Kennedy'ego, kt6ry pytany, dlaczego 
w'brew wczesniejszym oficjalnym oswiadczeniom - przyjmuje no
minacj~, odpowiadal kr6tko: "po prostu zmienilem zdanie". W nie
kt6rych w ypowiedziach zmiennose opinii urasta do rangi fundamen
talnej cnoty b~dqcej oznaik q na:turalnosci, szczerosci i humanizmu
(WPL, 162).
Od swoistejapologetyki ezy razqcych oznak braku dojrzalosci
nieJ.ct6rych autorow jeszcze bardziej przyprawiajq 0 pesymi2rru pro
by wykorzystywania tych wypowiedzi do falsyfikacji pewnych tez
teologicznych. W proponowanej nowej teologii ~ozwijanej "empirycz
nie" ostatecznym kryterium prawdziwosci niekt6rych twierdzen rna
bye doswiadczenie okreslonych grup rezerwujqcych dla .siebie decy
dujqcy ,glos w prowadzonych polemikach. Jesli ktos rue chce zaakcep
towae nowych autorytet6w, to najprawdopodohniej c:zyni to dla
tego, iz "cala prawda... o~azuje si~ jaSniejsza niz :z!rlrowy rozsqdek
biskup6w oraz barrlziej r ozlegla od calej wiary tlumu" (WPL, 163).
Wbrew oficjalnym deklaracjom 0 naczelnej roli doswiadczenia in
formujqcego 0 kontekscie okreslonych warunk6w, w teo1ogii empi
rycznej bardzo cz~sto operuje si~ spekulacjq i wprowadza arbitralne
aksjomaty. Widoczne jest to chocby w uj~ciu kaplanstwa w wypo
wiedzi W. J. Sullivana, gdy ubolewa on, iZ: ,,:i;yjqcy w celibacie
mnisi nie b~dq zajmowac si~ organizowaniem murzynskich boj6wek.
Tymczasem zaangawwani ksi~za mogq nie wichiec zadnej innej drogi
gloszenia Chrystusa. Zakonnicy celibatariusze :i;yjq w zaciszu swych
eel. Zaangawwani ksi~za organizujq marsz w Atlancie i dernon
stracje w Waszyngtonie" (WPL, 141). Metodologicznie bliski Sulliva
novi jest Joseph Blen'kinsopp, gdy pyta: "Dlaczego pojmowanie ka
planstwa w Kosciele katolickim jest obecnie bliZsze Starego Testa
mentu, a nie Nowego? Dlaczego niby ksiq,dz ma bye osob q sakralnq...
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skoro misterium 'We 'Wczesnym Kosciele bylo w ocz~isty sposob
niesaikraln.e?" (WPL, 109).
Tego typu publikacje przeznacz~me dla masowego ·c zytelnika usi
lowano wykorzystywac jako argument w dys'kusji nad 'kryzysem po
wolan i ikoncepcjq iycia 'W kaplanstwieczy zarkonie. Jesli jednak nie
podziela si~ zalozen ich autorow i nie sqdzi, by kaplanem moma bylo
,bye "po prostu dla siebie", wtedy osobiste wizje i ptywatne sympa
tie nie nniszq bye najwyzszym kryterium decydujqcym 0 istocie
i charakterze kaplanstwa, zas prawdy nie musi si~ okreslae przy po
mocy metod statystycznych.
A:bsolutna oboj~tnose wobec postaw zaj~tych przez cytowanych
autorow bylaby jednak rowniez stanowiskiem niewlasciwym. Wyra
zane w ankietach opinie mogq bye przeqrniotem gruntownych ana
liz, w kt6rych nie b~dzie si~ dostosowywac rzeczywistosci do zalozo
nych z gory tez, ani tez nie 'b~dzie si~ zast~powae teologii socjolo
gi q. Bogata rzeczywistosc ludzkiej osoby, w 'ktorej otwarcie na las'k~
powolania lqczy si~ z przeiyciami uw arunkowanymi psychicznie
i spolecznie, powinna bye obiektem badan prowadzonych w r oz
nych perspektywach poznawczych. Wyjasnienia psychologa czy so
cjologa mogq Ib ye cenne przy probach szukania odpowiedzi na pyta
nia: co sprawia, ze osoba uwazajqca si~ za powolanq przez Chrystu
sa uni'ka przez dlugie lata pytama, kim jest Chrystus? Jakie czyn
ni'ki decydujq 0 tyro, iz teoretycy 'c hrzescijanstwa zaangazowanych
usilujq wprowadzic tak mocnq opozycj~ mi~dzy dzialaniem a 'kon
templacjq? Jakie metody wychowawcze mogq ulatwic wzrost doj
. rzalosci powolanych i eliminacj~ przejawow niedojrzalosci widocz
• nych u autorow These Priests Stay ? Podobne kwestie nie znajdq
rozwiqzania ani w pop-socjologii s zczycqcej si~ liczbq na'klad6w, ani
w refleksjach do'ktorow X zapatrzonych w swiat ek swofch t enninow
i rue dostrzegajqcych problemow zasadniczych.

REHA BILI TACJA SOCJOLO GOW

Z obszernego zestawu literatury poswi~conej pro'blematy;ce roz
woju i kryzysu powolania chcialbym obecnie om 6w ic niektore wnios
ki zawarte w rozprawie Entering and Leaving Vocation: Intrapsy
chic Dynamics, ktorq opracowali Luigi. Rulla, Joyce Ridick i Franco
Commoda 4. W dalszym ciqgu artylkulu oznaczone symbolem RRC 
od pierwszych mer w Illazwiskach autorow. Wymieniona trojka ba
daczy postawila sobie ambitne zadanie wy;pracowania ramowej an
, Gregorlap. University Press Rome, Loyola University Press Chicago 1976, 55. 436.
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trop ologii powolania. Zadanie to podj~to w sytuacji szczeg6lnie trud
nej, w oKresie, gdy Z 0publi'kowanego przez P. Arrupe raportu wy
nikalo, ii w ciqgu kazdego tygodnia w Towarzystwie Jezusowym
przybywa 6 nowych ,c zlonk6w, umiera 7, a rezygnuje 20.
Badaniami RRC obj~to w sumie 703 osoby z instytucji religijnych
(alumni, zakonnicy, siostry zakonne) oraz 136 swieckich (g16wnie
studenei z uczelni katoliekich). Niekt6re z analiz zawarte w pracy
odnoszq si~ do typowo amerykanskkh warunk6w; inne nie upo
wai;niajq do zasadniczych kon1duzji z racji zbytniej szezuplosoi prze
badan ej pr6bki (np. dane 0 rozwoju alumn6w sformulowane na pod
staw ie t est6w w 39 osobowej grupie, RRC, 123), jeszeze inne supo
nujq pewien nieunikniony element interpretacyjno-zalozeniowej do
wolnosci (np. przy okreslaniu wskamik6w dojr2lalosci).
Z bogaetwa 'W'nioskow i propozycji formulowanyeh w tej warto
s ciowej rozprawie wybior~ tylko niekt6re, 'b adane w odmiennych
realiach i przy pomocy roi;nych metod takie w innych osrodkach
naukowych. Jednym z takich zagac1nien, k t6rego uj~cie w RRC wy
daje si~ zbieZne z wnioskami, jakie w lataeh siedemdziesiC"J,tyeh sfor
mulowali W. Emmerich 6, G. Sehmidtchen 6, J. Olabuenaga 7 ezy
A. Greeley 8, jest problem trudnosci seksualnych jako przeszkody
w realizacji powolania. W analizaeh wymienionyeh a utorow pod
k resla si~, iz trudnosci seksualnych nie nalezy uWa'zac za g16wne
i podstawowe, gdyi Sq one uwarunkowane przez bardziej zasadni
cze dyspozycje osobowosciowe kandydat6w do kaplaflstwa czy Zy
cia zakonnego. Ich sklonnosc do przei;ywania melaneholii, podatnosc
n a frustraeje, odezuoie izolacji od reszty srodowiska, nieumiej ~t
nose okr eslenia zadan, prowadzq najez~sciej do decyzji 0 rezygnacji
z wybranej drogi. Decyzja 0 zawarciu malzenstwa czy akeeptaeja
nieladu erotyeznego jest dopiero nast~pstwem przei;ywanych fru
straeji i konflikt6w. Wamym ustaleniem RRC jest stwieI1dzenie, ii
predyspozycje osobowosciowe prow adzqce do'rezy,g naeji z powola
nia Sq z zasady mozliwe do ok reslenia juz w okresie znacznie wcze
sniejszym. Badania prowadzone wsrod asob, ktore opuscily semhla
rium czy za'kan w ciqgu 6-8 lat po wstq.pieniu, wyka2lujq, iZ osoby
te juz w poczqtkach seminaryjnych studi6w mialy wi~ksze od prze
d~tnych wskamiki podatnosci na frustracje, izolaeji sp61eeznej ezy
odezueia samotnosei. NiZsze Sq natomiast u nieh ws'kainiki zdol
nosci do interiaryzacji waMosci i postaw okre§lajqcych aksjologiez
ny horyzont 'p owolania. U os6b tego typu w motywaeji wyboru zy
• Soctalizatton and Sex - Role Development, w: Life - Span Developmental
Psychology, New York 1973, 123-144.
• Priester in Deutschland, Fre1burg 1973.
, Los
sacerdotes y ex - semtna'}'tas en Espana, Cuernavaca 1970.
• PrIests tn the Untted States: ReflecHons on a Survey, New York 1972.
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(!iowej drogi najwaZniejsz!\ rol~ pelni!\ racje pragmatyczno-funkcjo
nalne, natomiast znikom!\ rol~ odgrywajq idealy.
Ustalenia te nie prowadzq do obrazu spolecznosci powolanych, zlo
:zonej z dwoch heterogennych element6w : os6b z idealami i bezide
{)wych pragrnatykow. Wi~kszose cech s'kladajqcych si~ na osobowo
sciowe- braki p<>wolanych ukryta jest w sferze ich p<>dSwiadomosci
i wymaga z zasady wnikliwych badan umozliwiajqcych wy{)dr~bnie
rue. Z badan RRC wynika, iz u okafo 2/3 powolanych bardzo duzq
rol~ odgrywaj!\ wlaSnie motywy p<><iSwiadome, cz~sto nie wolne od
wewn~trznych sprzecznosci i r6wnie cz~sto utrudniajqce interiory
.zacj~ wartosci (RRC, 231). We wsp6lczesnych seminariach niewiele
uwagi p<>swi~ca si~ tym wlasnie p<>dsw iadomym zahamowaniom
w realizacji powolania. Tymczasem fakt, iZ w momencie wyboru
d rogi p<>wolania 60-800/0 kandydatow kieruje si~ uoocznymi rue
uswiadamianymi motywami przemawia za tym, by w p rocesie roz
woju p<>wolania uw.zgl~dnie rol~ osob, kt6rych zadaniem byloby od
krywanie i ukazywanie nieuSwiadamianych przesxk6d. Klasyczne
praktyki medytacji czy rachunku sumienia mialy taikZe m . in. za
e el refleksje nad zlozaxpi psychiki nieuswi.adamianymi bezp<>srednio.
By jednak proces ten m6g1 bye bardziej ef~ktywny, wskazane jest
p<>szerzerue za'kresu funkcji spelnianych w seminariach czy no
wicjatach przez kierownikow duchowych. 0 He w klasycznym uj~
d u ojciec duchowny . jest osobq p<>magaj!\cq rozwiqzywac us w i a
d ami an e konflikty i napi~cia, to wswietle omawianych badan
jawi si~ koniecznosc korzystania z pmnocy przelozonych, ktorzy
z duzym doswiadczeniem i wyczuciem psychologicznym p<>mogq wy
chowankom odszukiwac i okreslae pod s w i ado m e uwarunko
wania ich 'p<>staw , koncentrujqc uwag~ na uwarunkowaniach utrud
n iajqcych rozw6j powolania. Pozostawienie pewnych dyspozycji, n ie
sp6jnosci i napi~c w sferzep<>dswiadomosci moze poZniej latwo pro
wadzic do niesp6jnych a nawet irracjonalnych .zachowan usprawie
d liwianych tezami 0 wolnosci. Wolnose uzasadniana zludzeniami jest
jednak pseudowolnosciq. U p<>dstaw autentycznej wolnosci musi
znajdowac si~ prawda osi!l,gnip,ta w tym przypadku przez elksplo
racj ~ p<>dswiadomych zl6z psychiki.
Am.alizujq:c ad strony pozytywnej czynn'iki ulatwiajqce rozw6j po
wolania, RRC Ip<>dkresla rol~ ideal6w kierunkujqcych rozwoj we
wn~trzny. Warunkiem wlasciwego ustawienia osooowosci jest akcep
tacja pewnych 1dealnych norm i calosciowych wizji, kt 6rym p<>dp<>
rzqdkowane zostajq a'ktualne p<>stawy. Mi~dzy przyjp,tym idealem
.a faktycznym zachowaniem istnieje zroZnicowanie, kt6re jest zr6
dIem p<>zytywnego napi~ia wplywajqcego na ustawiczne korygo
wanie zachowan 'W celu przyblizerua ich do ideal6w. Stan ta'ki jest
prawidlowy w- procesie rozwoju 'p<>wolania i oceniac nalezy go p<>
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zytywnie. Zagrozeniem mogq bye zasadniczo dwie postawy :
1) uznanie siebie za najwyZszy ideal, '
2) wprowadzenie pseudoideal6w w celu apologetycznej obrony ak
tualnych zachowan.
Brak ideal6w kierujl\cych post~powaniem powolanych prowadzi
w naturalny spos6b do postawy biemosci. Czynnikiem decydujl\
cym 0 post~powaniu staje si~ wtedy system pagr6d i k ar, ch~e zdo
bycia aprobaty srodowiska, t~sknota za spokojnq, bezproblemowl\
wegetacj q etc. Ze ZlI'ozumialych powodow osoba zajmujl\ca takq po
staw~ jest w wi~kszym stopniu podatna na frustmcje i zniech~e
nia oraz bardziej uzaleZniona od czynnik6w podSwiadomych. J edn~
z form lo bnizenia dominacji sfery podswiadomosci jest natomiast
k ulty'Wow a nie ideal6w.
Przyj~cie okreslonych 'Wzorc6w post~powania musi bye poprze
dzone uznaniem pewnej wizji kaplanstwa, sio,s try zakonnej, osoby
powolanej. W wizjach tych moma dbecnie zauwazye 's woisty chaos
poj~ciowy. Z jednej strony jest on wynikiem podtrzymywania uj~e
retro utrzymanych w stylu triumfalistyczno-czcigodnosciowym.
Z drugiej strony chaos 'te~ jest w duzym stopniu produktem t eore
tyk6w kryzysu tozsamosci, ktorzy omalze sklonni Sq okreslae za
konnic~ czy iksi«;ldza jak osob~, kt6rej Pan Bog poSkqpil laski Zycia
w e wspanialym stanie laikatu. Kompleksy teoretyczne, bez wzgl~
du na to, czy inspirowane triumfalizmem, czy antytriumfalizmem,
prowadzq albo do nierealnych, albo do m glistych wizji, co utrudnia
wypraoowanie idealow - wzorc6w, tak istotnych dla rozwoju po
wolania.
W przedstawionej w RRC charakterystyce poszczeg6lnych elemen
tow powolania nawiqzuje si~ do uj~e, jakie w ostatnim dwudziesto
leciu wypracowali J. Sullivan, M. Q. Grant, J. D. Grant i M. Rokeach.
W pracach tych ukazane Sq dwa zasadnicze typy uj~e powolania 
w pierwszym uwag~ koncentruje si«;l na wartosciach, w drugim na
r olach. W wielu wsp6kzesnych pr6bach rozwijania teologii kaplan
stwa nawiqzuje si~ do drugiego z proponowanych uj~e. W w izji tej
kaplan pojmowany jest jako starszy porzqdkowy sw iadaqcy uslugi
n a rzecz ludu Bozego. Czysto funkcjonalne uj~e powolania moze
jedna'k w pewnych przypadkach prowadzie do karyk aturalnego zu
bozenia, w ktorym pragmatyka dzialania zasloni swiat wartosci. Te
go typu uj~cia Sq niedopuszczalne np. przy charakterystyce powo
lania uczonego. Swoistq kary'katurq bylo'by ocenianie tego powola
nia Ip rzez pryzmat szybkosci awans6w czy liczby publikacji. Ko
nieczne jest tu1aj odniesienie do transcendentnych wartosci, wykra
czajqcych poza sfer~ doramych dzialan i konstytuujqcych rzeczywi
stose Prawdy.
Powolanie do Zycia k aplanskiego czy zakonnego jest powo1aniem,
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k torego Illie moma zrozumiee bez wprowadzenia persp~tyw aksjo
logicznych. Przy uwzgl~dnieniu tych perspektyw ttzeba jednak tak
ze dostrzec jego specyfik~. Przy analizie tej specyfiki w RRC pod
kresla 'si~, iz do powolania zakonnego i 'kaplanskiego nie moma od
nosie wszystkich szczegolow typologii wypracowanej przez Sullivana
i Graniow dla charakterysty'ki rol spoleczny<::h. W typologii tej za
ozn a'k~ wzrostu dojrzalosci uznana zostala swiadomose odr~bnosci
mi~ osoba, a spelniana, przez nia, rola,. Ze wzrostem dojrzalosci
okreslona osoba staje si~ mniej podatna na frustracje wynikaja,<::e
z ni epowodzen, gdyz zaczyna ona dosirzegae szeroki wachlarz od
miennych sytuacji i r61, w ktorych moze realizowae siebie. Tego
typu rozroinienia Illie moga, bye ekstrapolowane na teren powola
nia zakonnego czy kaplanskiego z racji teologiczny,ch. W tym typie
p owolania iycie, wartosci i role maja, zosiae zintegrowane w jedna,
calose. W perspektywach pozornej przegranej Golgoty i w swietle
zas..'\dy dbumieraja,cego ziarna, przy przeiywaniu niepowodzen, sio
stra zakonna czyksia"dz okaza, swa, dojrzalose nie przez podejmowa
ilie innych r61 spolecZIllych, lecz PTZez konsekwentna, afi rmacj~ wy
br anych wczes.niej wartooci, n1iezalemie od osobistej satysfalmcji z Wti
dzialnych osia,gni~e.
Zgodnie z wnioSkami, ikt6re wczeSniej przedstawili A. Potvin
i A. Susiedelis 9, badania.RRC .wy'kazuja" iZ zbi6r wybranych idealow
okazuje si~ bardziej istotny dla kierunku rozwoju powolania, niz
obiektywne warunki panuja,ce w zakonie czy seminarium. Fakt ten
moze napawac <>piymmnem ukazuja,c prymat czlowieka na,d struk
turami, rownocze.snie jednak ujawnia on pewne zagrozenia. Jednym
z nich b~dzie np. sytuacja konfliktu mi~dzy subiektywna, wizja, se
minarium czy iycia zakonnego, rozwini~a, u dkreslonej jednostki
a obiektywnymi realiami. Priorytet idea16w i wizji prowadzi cz~sto
do tego, ze po stwiercizeniu, iz rzeczywistose jest odmienna od ma
rzen, oso'b y te nie potrafia, obiektywnie zrew1dowac prywatnych uj~c
i rezygnuja, z drogipowolania, gdyi nie chca, uznac pozytyw6w sy
tuacji odmiennych od wymarzonych.
Badania RRC wy'kazuja, takze be71podstawnosc pewnych mitow do
t ycZqcych rezygnacji z powolania u os6b 0 nastawieniu maksymali
st ycznym. W m lta<::h tych przeprowadza si~ nobi1itacj~ rezygnuje,
cy<::h i uznaje ich za najbardziej wartosciowe osoby, kt6re nie m<J
ga,c pogodzic si~ z prieci~tnoscia, i miernota, srodowiska, podj~ly de
cyzj~ 0 rezygnacji z pierwotnych plan6w. Dotycza,ce tych kwestii
analizy RRC obj~ly spolecznosc 228 os6b, z 'kt6rych w okresie 1965
1973 zrezygnowaly z powolania 193 osdby. U czlonkow ostatniej gru
py moma bylo stwierdzic:
• Seminarians of the St:rtf.es, Washington 1969, 126.

1103

JOZEF L:YCINSKI •

1) niZsze wskainiki interioryzacji wartosci,
2) wi~ksz~ sklonnosc 00 zachowan egoistycznych i utylitamych,
3) wi~ksz~ rol~ nieuswiadarnianych niesp6jnosci i konflikt6w pro
wa,dz~cych do nierealisty<:znych oczekiwan. 10
Oczywiscie istnienie statystycznych prawidlowosci nie wy'klucza
mozliwosci odchylen w indywidualnych przypadkach. Prawidlowo
sci te czyniq jednak bezpodstawnymi generalizuj~ce wypowiedzi
o rezygnacji najbardziej wartosciowych.
Badajqc przebieg poszczeg6lnych faz wsp6lpracy mi~ ludzk!\
.n aturq a lask/:l powolania, w analizach RRC poswi~a si~ duro miej
sca problematyce wewn~trznych rozterek i konflikt6w przezywa
nych przez osoby majl:l'ce swiadomose powolania. W/:ltpliwosci te do
tYCZ/:l relacji mi~dzy autonomiq a n iesmialoscill, womoscill a poslu
szenstwem, zmyslem inicjatywy a odczuciem winy etc. Zaskakujq
cym wynikiem badan RRC jest stwierdzenie brak u pozytywnego
wplywu zakon u czy seminarium na dojrzalose QSooowosci kandyda
t6w po 4 latach sp~dzonych p rzez nich w srodowisku, kt6rego zasad':
n iczym celem jest rozw6j powolania. W badanej grupie skladajqcej
si~ z 208 os6b w poczlltkach 1969 r. u 12010 kandydat ek i 15% kan
dydat6w do Zycia zakonnego istnialy (bardzo cz ~sto n ieswiadome)
zasadnicze i cz~ste konflikty wartosci; u 14% kandydatek i 10%
kan dydat6w konflikty t akie wyst~powaly bardzo rzadko. Po 4 la
tach formacji powolaniowej w sk ainiki dla pierwszej grupy wyno
sUy ' odpow iednio 13% i 21010, dla grupy drugiej 16010 i 12010. Zna
m ienny jest takZe fak t , iZ konflikty te nie byly przedmiotem spe
cjalnej troski u przeiywaj/:lcych je os6b; 86,5010 uswiadomilo sobie
je dopiero podczas p rzeprowadzanych badan.
Stwierdzony brak oznak wzrostu dojrzalosci podczas 4 lat forma
cj i powolania autorzy sklonni Sll uznawae za wskaZnik nieprzysto
sowania do wsp61czesnosci instytucji, ktOrych celem jest rozw6j po
wolania. ,Nie u prawiajllc apologetyki podo bnych instytucji chcial
bym zauwazyc, iZ niemaly wplyw na osta teczny wynik badq,n mo
gla miee okolicznosc, iz byly one przeprowadzane w latach 1969
1972. Okres ten byl okresern szczyrowego zamieszania w mozaice
zar6wno teorH dotyczllcych koncepcji powolania, jak i prak tyk uka
zujllcych konkretne formy jego rozwoju.
In teresujqcym wnioskiem z badan RRC jest ukazan ie korelacji
mi~ dzy sk alll przyjmowanych wartosci a wytrwalosci/:l w pow ola
n iu. Z obniZeniem w sk ainik6w akceptacji wartosci charakterystycz
n ych dla powolania systematycznie rosnie liczba k ryzys6w i liczba
os6b podejmujllcych decyzj~ 0 rezygnacji. Aksjologiczna przeci~t
nose jest czynnikiem usposabiaj/:lcym do rezygnacji. Nie zachodzi
11
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natomiast prawidlowose przeciwna i przyj~oie wysokich standard6w
wartosci i ideal6w nie jest czynnikiem wYstarczajl:\cym do wytrwa
nia w powolaniu. W tym kontekscie szczeg6lnej wagi nabiera zno
wu zagadnienie wartosci w rozwoju powolania. W zasadach forma
cji sprzed II Soboru Waty'kansk iego duZy nacisk kladziony byl wla
snie na interioryzacj~ war t sci powolaniowych. Po Soborze
w wielu osrodkach moma zauwazyc przesuni~cie centrum uwagi
z wartosci na r 0 l~ . W wyniku tego przesuni~cia 's formulowane by
ly postulaty, by w formacji ·powolaniow ej w ykorzystywae w wi~k
szym stopniu pozytywny wplyw zaangazowania spolecznego, kontak
.tow towarzyskich, dzialalnosci charytaiywnej ek.
Unikaj l:\c jednostronnych ocen analizy RRC ukazujl:\ mozliwe za
grozenia i wypaczenia zarowno p ewnych typow formacji ukierun
kowanej kIt wartosciom, .jak i nastawionej przede wszystkim na role.
Jesli 'W osobowosci powolanego zachodzl:\ mocne konflikty wewn~trz
ne, zas wartosciowanie i postawY wy'kazujq zasadnicze niespojnosci, .
wtedy zarowno wartosci, jak i role mogl:\ stae si~ dla !!liego nie srod
k iem rozwoju powolania, lecz srodkiem prowadzl:\cym do samoobro
ny lub osobistej przyjernnosCli. przy takim podejsciu z jednej strony
posluszenstwo moze stae ·si~ · parawa!!lem dla k onformizmu, a cr.y
stose drogl:\ do narcystycznego egocentryzmu; z drugiej strony wal
ka 0 sprawiedliwosc spolecznq moze bye tylko jednl:\ z form wyra
zania agresji, zas szerokie wi~zy towarzyskie mogq bye jedynie eks
presjl:\ ucieczki przed samym sobq. Dqzenie do spelniania ok reslo
nych rol moze wi~c by6 takze nast~pstwem pewny,ch niespojnosci
w akceptowanej teoretycznie skali wartosci. Dlatego tez wame jest,
by przed podj~iem tych r6l umozliwie powolanym krytycznl:\ r e
fleksj ~ nad wartosciami okreslajl:\cymi dziedzin~ ich dzialan. Istnieje
wowczas wi~ksza szansa, ze podj ~ie tych dzialan b ~ dzie mialo do
datni wplyw na obiektywnq o cen~ odnosnych w artosci. o cen~ trud
nq do osi~ i ~cia na drodze czystego teoretyzowania bez mozliwosci
spelniania okreslonych r ol. Formulowany w RRC postulat . by aksjo
logia wyprzedzala prakseologi~, zna jduje popar cie i dodatkowe uza
, sadnienie u innych autorow. Tak np. L. Kohlberg argumentuje, ze
skoncentrowanie na r 0 1 i d anej osoby prowadzi z zasady do mo
r alnosci k 0 n w en c j on a 1n e j. Tymczasem przejscie od tej ostat
niej do dojrzalej. n alezycie uzasadnionej moralnosci, przejscie ko
nieczne u powolanych, wymaga gl~bszej , a nie tylko funkcjonalnej,
refleksji oraz elementu osobistego wYboru. Refleksja taka jest prak
tycznie n iemoZliwa bez odniesienia do sfery w artosci.1 1 Podobrrie
H. C. Kelman podkresla niebezpieczenstwo idealizuj qcych uj~e,
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w k torych traktuje si~ okreSlone role Jako srodki automatycznie
Uibogacajqce Swiat dzialajqcej osoby.12 W ,rzeczywistosci automatyzm
taki nie istnieje, poniewaz psychiczna motywacja moze byc ta'k ukie
runkowana, iz konkretne zadania podj~te b~dq w duchu s'krajnego
iIIldywidualizmu bez jakiegokolwiek zwiqzku z wartosciami powo
laniowymi. Stqd tez waZne jest wy2Jbycie si~ zludzeii, iz stworzenie
moiliwosci zaangaZowania stanowi panaceum, ktore uwalnia od we
wn~trznych konfl>i!kt6w i rozwija a'ksjologi~.
Badania RRC dostarczajq nowych danych potwier dzajq<cych wcze
miejsze informacje 0 wplywie srodowis'ka rodzinnego na rozwoj po
. wolania. W obj~tej badaniami grupie 74,5 0/0 kandydatow do i;ycia
zakonnego ocenialo pozytywnie warunki panujqce w kh rodzinaeh.
W grupie tej u 70% kandy'dat6w stwierdzono wyst~powa:nie trans
ferencji - przenoszenia zachowaii i reak<cji, kt6re uksztaltowane
zostaly w dzieciiistwie, a pomiej uzewn~trzniane byly w warunkach
zycia zakonnego. Transferencja ta przejawia si~ zarowno w reakcjach
pozytywny<ch - naturalnosci, zaufaniu, serdecznosci, jak i w reak
cjach negatywnych - braku zaufania, podejrzliwosci, postawie de
fensywnej. Negatywny wplyw warunkow rodzinnych widoczny jest
zwlaszcza u os6b, kt6re pochodzq z rodzinprzei;ywajqcych gl~bokie
k ryzysy. Konflikty rodzinne wywierajq wtedy wyraine pi~tno na
osobowosci i prowadzq do trwalych konflikt6w weW!l1~trznych u po
wolanych.
CO ROBie?
Chcqc uniknqc Scylii patemalistycznego prowadzenia za rqczk~
skrzYZowanego z wojskowym drylem, w wielu osrod!kach wybrano
w lata.ch siedemdziesiqtych r6i:ny 0 1800 kurs w k ierunku nowej
Charybdy. Charybda wyglqdala efektownie i sympatycznie, a wy
powiedzi 0 wolnosci i dojrzalosci krzepily Serca oraz doramie po
prawialy samopoczucie. Dopiero pomiej okazywalo si~, iz dzielq one
los filozofii Jana Ja1mba i jego sentymentu do n atury. Filozofia ta
jednak, mimo wielu cech sympatycznych, grzeszyla zasadniczym
brakiem realizmu, kt6rego nie moma zastqpic pelnymi ,idealizmu
wizjami. Przykre doswiadczenia lat siedemdziesiqtych nie pozwala
jq na oboj~tne pomijanie pewnych reali6w. Przede wszystkim wsr6d
realiow tych zauwai;yc trzeba - co podkreslane jest w RRC - i2:
blisko 70% zglaszajqcych si~ do seminariow i nowicjatow wy'kazuje
istotne niesp6jnosci w hierarchii przyjmowanych wartosci, przei;y
wa wewn~rzne konflikty, wybiera w r6mych okolicznosciach wza
jemnie wykluczajq,ce si~ postawy, bardzo cz~sto nie u swiadamiajqc
.. Three Processes of Social Influence, Public Opinion Quarterly, 25 (1961) 57-78.
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sabie doswiadczanych niekonsekwencji i konflikt6w. W tej sytuacji
optymizm w stylu Rousseau wyrazany w tezie, iZ predyspozycje kan
dydat6w zglaszaja.cych si~ do seminari6w sa. z natury ·dobre, a gl6w
na rola seminarium sprowadzac rna si~ do tego, by nie szkodzic,
wydaje 'Si~ uj~oiem nieco naiwnym i nieJkrytyczny:m. Przed dwoma
w iekami Jan Jakub przed'Stawil: w Emilu pi~kna. teori~ wychowa
nia , kt6rej nie sprawdzal rw praktyce, gdyz wlasne dzied oddal na
w ychowani·e do domu ,dzieck a. Wsp6lczesnie zwolennicy laissefery
zmu seminaryjnego nie moga. si~ poszczycic ani wynikami, ani pi~k
n em teorii, kt6ra falsyfikowana jest przez pow,s zechnie znane fakty
ukazuja.ce naiwnosc pachnqcych sielankq twierdzen 0 tym, ze zmia
na struiktur jest warunkiem wystarczaja.cym do pelnego rozwoju
czlowieka. Oceniaja.c podobne wizje L. Rul1a pisze 0 wzroscie nie
dojrzalosd uczuc i zachowan u os6b, kt6rym w okreslonych warun
k ach pozwala si~ na wszystko, a nie stawia zadnych wymagan. Czyn
nikiem , kt6ry w duiym stopniu hamuje rozw6j, jest w6w.czas w,p lyw
podswiadomosci. Mimo zasadniczej dobrej woli kandydat6w, ich
zdolnosc do korygowania postaw jest ogrankzana przez to, rz od
t~sknoty za autentycznym rozwojem nierzadko silniejsza bywa t~
sknota za malq stabilizacjq powolaniowq sprowadzanq albo do spo
kcjnej, pozbawionej pr oblem6w 'V{egetacji, albo do wyboru najlat
wiejszych rozwia.zan. W imi~ wiel!kich tez 0 wolnosci moma wtedy
k anonizowac zwyczajna. latwizn~ i wygodnictwo. Dlatego tez Rulla
podkresla: "Prawda. jest, ze ludziorn naleZy zostawic momosc ucze
n ia si~ metoda. pr6b i bl~d6w. Naleiy zostawic prawo do blqdzenia.
P{Jwinni oni jednakze miec takze prawo do nieblqdzenia, tzn. po
winni miec mOZnose rozpoznania i uznania bl~d6w oraz mozliwose
prawdziwej przemiany wyrazanej w unikaniu powtarzania tych sa
m ych bl~dow. Jesli brakuje p<:>dobnej swiadomosci i podobnej wol
nosci, trzebacos robie ... trzeba przyjse z pomocq. Jesli zas pomoc
taka nie osia.."O'J1ie celu, naleiy zach~cie dane osoby do przemyslenia
sytuacji pod kqtem ich zaangazowania. Tolerowanie wiecznej nie
umiej~tnosci wyprowadzania \vnioskow z doswiadczen oraz niesto
sowanie pomocy umozliwiajqcej dostrzezeniepodswiadomych bra
k6w jest post~powaniem niezgodnym z duchem milosci zar6wno
wobec okreslonej osoby, jak i wobec calej spolecznosci".lS
Uznanie skrajnych zachwy'tow nad naturq za stanowisko uprosz
czone, efelktowne i naiwne, nie upowaZnia jedna'k do wniosku, ze
itdealnq egzystencj~ moma prowadzie jedynie w warunkach kosza
rowych. Tymczasem w krytyce Rousseau moma latwo wpase w prze
ciwnq skrajnosc i 'llznac za mistrza 1. Pawlowa z jego teoriq odru
.. Depth Psychology and Vocatlon: A
326 n.
12 -

ZNAK

Psycho-social Perspecttve, Rome, 1971,
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chOw warnnkowych. Postawa ta'ka b~ie w oficjalnej nomenklatu
rze usprawiedliwiana formulami () koniecznosci utrzymania porzqd
ku, 0 smutnyeh nast~pstwareh niewlasciwej pospiesznej odnowy itp.
Wy:powiedzi 0 popelnionych na Zachodzie bl~daeh seminaryjnej od
nowy stajq 'si~ wtedy przej'a wem apologety'ki usprarwiedliwiajqeej
brak jakiejkolwie'k odnowy. Znika wowczas klasyezna aUematywa,
w ktorej dyskutowano, 'CZY w forma,e ji glowne miejsee majq odgry
wac wartosei czy tez role. Tertium datur i w forrp.acji glowne miej
see zaczyna bye przypisywane nawykom.
Wizja seminarium, w ktorym na dZwi~k dzwonka wyehowanko
wie lSi~gajq po Pismo sw., .groma<izq si~ w jednym pomieszczeniu
na wspolnq medytacj~ czy prowadzq regulowane dzwonlkiem czyta
nie duehowne wydaje si~ !bye wizjq inspirowanq - przynajmniej
implicite - zasadami pSyre hologii Parwlowa. Czynnose, ktora miala
sluzye interioryzaeji okreslonyeh wanosci, moze latwo zostae w tyeh
perspe'ktywa'c h zredukowooq do jednego z punkt6w seminaryjnego
regulaminu. Element wyborn i reflelmji moze zostae zastqpiony
zautomatyzowanq reakcjq na dzwonek. Wizja taka stoi W ' radykal
nej opozycji z wnioskami formulowanymi w RRC. Z wniosk6w tych,
potwierdzanych takze m. in. przez analizy, tktore wypracowali J. L.
F,r eedman 14 czy M. Rokeach 15, rwynika, i:Z zmiana zachowania jest
latwiejsza do osiqgni¢a niz zmiana postawy, zas prywatne uzasad
nienia niekt6rych zachowan mogq bye catlwwkie r6me od uzasad
nien aksjologicznyeh suponowanych przez prrzelo:ionych. Stqd te:i
optymizm plynqcy z faktu poprawnych zachowan wychowankow
moze okazae si~ optym,mnem na 'krot k q met~. Prawdziwym powo
dem do optymi7Jmu moze bye do.piero interioryzacja wartosci, do
niej zas wymagana jest mozliwosc wolnego wyborn. W nastwstwie
tego ja'ko trnrdne zadanie do l'ozwiqzania w kontek.scie ,poszczeg61
nych indywidualnych uwarunkowan jawi si~ organizacja stru'ktur
seminaryjnych przeprowadzana w taki spos6b, by w ;ramac'h tych
stru'ktur zostawic w miar~ momosci jak najobszerniejrsze pole oso
bistych decyzji poszczegolnych wychowank6w a jednoczeSnie nie
dezorganizowae Zycia instytucji jako ealoSci.
Czynnikiein, 'kt6ry moze ulatwic interioryzacj~ wartosci powo
laniowych wydaje si~ bye mwarzanie sytuacji, W kt6rych moiliwe
jest doSwiadczenie zwi q2iku mi~dzy wartosciami wysoko cenionymi
w danym stadium formacji a przyszlymi zadaniami osoby powo
lanej. W warun'kach seminaryjnych bardzo cz~sto zauwa:ia si~ jui
na II roku studi6w powstawanie typu alumna - teorety'ka. Sklonny
jest on do programowo sceptycznej oeeny planu studi6w, stawianych
The Nature of Human Values. New York 1973.
J. L. Freedman. s. A. WalUngton. D . o. Sears, Social P6l/chology. EnglewoOd
CUtts 1974.
1&
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wymagan etc., bardzo cz~sto dlatego, iZ stosunkowo rzadko doswiad
cza sytuacji, w kt6rych rnusiabby samodzielnie rozwiqzywae proble
my egzystencjalne wykorzystujqC zdobywanq w danym etapie wie
dz~. Fakt, iz w wi~ksZ<lsci 's eminari6w praktyka duszpasterska po
dejmowana jest po zakonczeniu piqtego roku studi6w, zas wczeSniej
sze zaangaZowanie katechetyczne czy homiletyczne rna nierzadko
charakter symboliczny, moze ulatwiac - uZywajqc j~zyka MroZka 
zwi~kszanie liczby ;,Szymon6w kanapnik6w". Grupa ta prowad2li
w zaciszu seminaryjnych mur6w egzystencj~ ukierunkowanq ku mi
niproblemom lok'Ulnego swrafka, nazna>cZ<Jnq Zl1!udzeniem Ii krytycyz
mem charakterystycznymdla os6b, ktorym poza 2ldaniem egzarninow
i wypelnianiem regulaminu nie stawia si~ szczeg6Inych wymagan.
Wydaje mi si~, iz wczeSniej'Sze wprowadzenie na III lub IV roku
kilkutygociniowej praktyki duszpasterskiej mogloby stanowic dla
wielu serninarzystow okazj~ odejscia od znudzenia i rutyny, jak row
nieZ okazj~ do spojrzenia z nowych pel1spektyw na poWiszedniejqce
Wiartosci. W tym tez kierunku zdajl:\ si~ me sugestie RRC w tych
partiach, gdzie podkreslana jest rola p r z e z y <c i a e g z y s t e n
c j a 1 neg 0 w formacji powolania. PrzeZycie to ma umozliwic
sprawdzenie siebie w sytuacjach istotnie roi:nych, wsrod zroZnico
wanych zadan wymagajqcych inkj'a tywy i decyzji. Stworzenie wa
runk6w, w ktorychpowolany moze doswiadczye swych trndolnien
i potrzeb, przezyc ,pora2;ki, przelamac zniech~cenie, doswiadczye sa
motnosci w warunkach ipOdobnych do tych, w jakkh przebiegac rna
przyszle Zyde, moze bye wainym .czynnikiem glfilbszego poznania
OSO'bowosci i dotarcia do tych jej rpdldadow, ktore ~czaj ukry
wane Sq w podswiadomoSci.
'
DoSwiadczen ,t ego typu nie moZna oczywiscie przeprowadzac
w stylu ~k:.sperymentow la'b oratoryjnych. Byloby czyms ruehumani
tarnym i sprzecznym z zasadami milosci hliimiego stwarnanie sytu
acji, kt6ra przekracza mozliwosci danej osoby. Stqd tez w formacji
powolan nie naleZy rezygnowac z kierownictwa osob, lecz trzeba je
poszerzae staraja,c si~ objqc jego zasi~giem iakZe szerokq sfer~ pod
SwiadomoSci.
Stawianie wielorakich zadan przed wyehowankami oraz opie'ka
p rzelo:ionych nad wy'konujqcymi te zadania moze bye takZe fOmla,
wprowadzania rpostulowanego w RRC do S w ,i a de z e 111 i a in t e
g r u j q c ego, kt6re ma rownieZ prowB!dzic do wzrostu dojrzalosci
wyehowank6w. DoSw'iadczenie to rna za celusuni~e sztucznych
przedzia16w pomi~dzy kierunkami formacji intelektualnej, ascetycz
nej i pastoramej. W wyniku podohnych przedzial6w i izolacji osoba
rprzygotowujqca si~ do kaplanstwa w pewnych sytuacjach moze bye
traktowana jako maly intele1ctualiBta, k1:6.rego glownym celem jest
nawiqzanie konta1ctu z podstawowymi prqdami mys!owymi wspol
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czesnosci, w innych sytuacjach - jako maly kaznodzieja czy maJ:y
a sceta posia dajqcy do spehUenia ~onkretne zadania pastO'ralne. Po
dejscie wylqcmie analityczno-techniczne do tych sytuacji moZe
utrudniac proces rozwoju osobowosci z tej racji, iZ utrudnia syn
tetyczne uj~ie lqczqcych si~ w ,s p6jnq calosc kierunk6w formacji.
Gdy calosciowosci ta:k.iej braknie, teksty Pascala czy Marcela b¢q
jedynie tekstami do mliczenia w ramach zaj~e z filo:zJofii, nie zas
refleksjami, do kt6rych moma powJ:"ocie w codziennej medytacji.
Istnieje wtedy takze wi~ksze prawdopodobienstwo, iz teksty przy
gotowywanych 'ka:za n czy katechez b~dq 'zapozyczeniem ze starych
zbior6w kaznodziejsk ich, nie zas w ynikiem osobistych przemySlen
czy wsp6lnctowych konfrontacji.
J ednq z konkretnych form ulatwiajqcych doswiadczenie integru
jqce moze bye np. prowadzenie w grupach dyskusji, kt6re umozli
wialyby w zajemnq wymian~ spostrzezen na temat podejmowanych
aktualnie zadan. Grupowe dyskusje, odpowiednio ukierunkowane,
moglyby strzec od jedno-stronnego uwzgl~dniania jedynie technicz
nych aspekt6w podejrnowanych zaj~e i r6wnoczesnie prowadzilyby
do uka:zania wymiar6w duchowych, inspiracji intelek tualnych czy
przezye egzystencjalnych zwiqzanych z podj~ciem tych zaj ~e. 1st
niejq podstawy do optymistycznych przypuszczen, ze tego typu "illl
t erdyscyplinarne konfrontacje" moglyby przeciwdzialae powstawa
niu Tuw imowskich "strasznych mieszczan", k t6rZy to "widzq wszy
stlko oddzielnie". Ksztaltowanie syn't etyczno-calosciowego spojrzenia
n a spelniane ak tualnie role i ukazywanie lqcznosci tych r6l z przy
porzqdkowanymi im wartosciami jest natomiast niewqtpliwie waz
n ym srodkiem ulatwiajqcym interioryzacj~ wartosci. Ze srodk6w
tego typu rezygnow ae nie moina, gdyz rozwijanie prakseologii
W o derwaniu od aksjologii moze bye tolerowan e w teclurikach, lecz
nie w seminariach.
W trzeciej grupie czynnik6w u latwiajqcych rozw6j powolania wy
m ieniane jest w RRC tzw. do s w i a d c ze n i e do s t 0 sow an e.
J ego warunkiem jest uwzgl~dnienie specyfilki danej grupy, czy da
nej osoby oraz uznanie pewnej uzasadnionej elastycznosci w stoso
waniu okreslonych regut Akceptujqc ten typ dOSwiadczenia naleiy
modyfikowac ~sady formacji proporcjonalnie do psychicznej doj
rzalosci wychowank6w. Nieuwzgl~dnianie doswiadczenia tego typu
prowadzi do sytua,c ji, w kt6rych identyczne zasady odnoszone Sq
np. do nowicjuszy i do os6b stojq,cych w przededniu swi~cen. Wpro
wadzenie dla calej spolecznosci zasad odpowiednich dla osobnikow
n ajmniej dojrzalych moze bye znakomitym srodkiem prowadzqcym
do wzrostu infantylizmu czlonk6w danej grupy, ale nigdy Srodkiem
do rozwoju ich powolania.
.
OOOk uwzgl~dnienia specyfilki g ~ u p waine jest ta.'kZe uwzgl~d1110
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nienie specyfiki po s z c z e g 6 1nyc h 0 s 6 b. Sytuacja jest jednak
w tym przypadku 0 tyle subtelna, iZ z zasady nie moinaakceptowac
koncepcji wychowawczej, w kt6rej modyfikacja zasad dla okreslo
nej osoby oznaczalaby stworzen ie dla niej wyj qtkowych przywilej6w.
Tego typu pedagogizacja moglaby prowadzic do stworzenia wsr6d
powolanych wyjqtkawej iklasy superman6w, a jej domniemane ko
rzysci psychologiczne nie Ibylyby w stanie zr6wnowa zyc ujemnych
nast~pstw spolecznych. Dostrzezenie indywidualnosci konkretnej
osoby i umozliwienie jej tzw. doswiadczenia dostosowanego nie m u si
jednak bynajmniej prowadzic do przywilej6w; maze po prostu p rze
jawiae si~ w ukierunikowaniu zadan podejmowanych przez t~ osob~,
w gl~bszym uzasadnieniu niekt6rych jej celowosci dzialan czy w p r6
bie okreslenia ostatecznej matywacji pewnych zachowaii.
OczywiScie Zadna z propozycji, kt6re ulatwiaj q rozw6j oso'b owo
sci powolanych, nie moze bye absolutyzowana. W nowych sugestiach
n ie nalezy upatrywae p anaceum u suw ajqcega wszelkie pro blemy.
Cz~sciowo pozytywne nast~pstwa pewnych metod i srodk6w magq
bowiem r 6wniez prowadzic do tworzenia n eo-mitologii. Pozytywne
z zasady wyniki pracy w malych grupach nie upowai:niajq do roz
wij ania teologii powolania , w kt6rej j ako podSltawow y a ksjomat
wprowadza si~ tez~ "poza grupq nie ma zbawienia ". P rzeprowadzo
n e w latach siedemcm.esiqtych badania socjologiczne nad postawa
mi czlonk6w grup wykazujq, iZ istotne jest n ie sarno u c z est n i c
two w g r u p i e, lecz s p 0 s 6 b u czestnictwa, czy r a c j e skla
niajqce dane osoby do stworzenia okreslonej grupy.16 Odnome ba
dania RRC Sq calkowicie zbieine w tej kwestii z wynikami, jakie
uzyskali M. A. Lieberman, I. D. Yalom i M. B. Miles stwierdzajqc,
iz dla 33% czlonk6w pra·ca w grupach miala pozytywny wplyw,
u niespelna 40% nie stwierdzono istotnego wplywu, natomiast u po
zostalych czlon k6w wystqpily n egatywne nast~stwa wlqczenia do
gr upy. Przy p oszukiwaniu srodk6w pomocniczych n aleZy wi~c strzec
si~ przed pokusq jednoznacznych i definitywnych rozwiqzan.
Faktem jest, iz wzi~te calosciowo zmiany zachodzqce zar6wno
w swiadomosci spolecznej, jak i w psychice poszczeg6lnych kandy
dat6w do Zycia zakonnego czy kaplanskiego, idq w kierunku wzrostu
wewn~trznych niesp6jnosci i napi~c. W psychodynamice tych os6b
konieczne jest uwzgl~dnienie przynajmn.iej trzech element6w decy
dujqcych 0 relacji wobec powolania: wartosci, postaw i potrzeb.
W sp6lczesny zam~t aksjologiczny i teorieo wzgl~dnym charakte
rze wszelkich wartosci mogq latwo prowadzie do kwestionowania
U Zoo. np. M. A. Leberman, L D. Yalom, M. B. Miles, Encounter Groups:
First Facts, New York 1973; por. td W. B. Reddy, L. M. Lansky, The Group Psy
chotherapy Literature, International Journal of Group Psychotherapy, 24 (1974)
477-517.
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zachowan ·i wartosci, kt6re byly niekwestionowalne przez stulecia.
Tak2e postawy byly przez dlugi dkres formowane przez wzorce i in
stytJucje. Wsp6kzesnie wiele wzorc6w uznano za zdeaktualiwwane,
zas instytJucje przechodz!\ przez stadium zasadniczych kryzys6w
swych struktur. W tej sytua,c ji rola powolaniowych waTtosci i po
staw ulega 21ll1Iliejszeniu przy niezmniejszonych osobistych potrze
ba.ch. Potrzeby te, w duZym stopniu inspirowane elementami pod
swiadomymi i wewn~trznymi konfHktami mog!\ prowadzic do kreo
wan1a nowy<:h pseudowartoscL W wyniku tego otrzymujemy now!\
a'ksjologi~ uspvawiedliwiaj!\c!\ alktualne postawy, nie zas uzasad
niaj!\'C!\ je (vide WPL, TPS). Postawy staj!\ si~ w6wczas nast~pstwem
potrzeb, a nie wartosci.
,
Tego typu pesymistyczna mozliwosc rue jest oczywiScie mozliwo
sci!\ jedyn!\. Podswiadome elementy psychiki mog!\ takie wywierac
pozytywny wplyw na ksztaltowanie si~ wsJ;aw wtedy, gdy w pod
swiadomosci 'r ejestI'owane b~d!\ pewne pozytywne bodzce tworzone
przez odpowiedni!\ atmosfer~ psychkzn!\, srodowiJslko, le'ktur~, dy
skusje etc. Prawidlowosci takie rue zachodz!\ jednak automatycznie.
Od zdan normatywnych do 2'Jdan opisowych lIlie rna przejscia, zas
cytowanie de'klaracji 0 wolnosci i odpowiedzialnosci nie jest w sta
nie oswobodzic czlowieka od wewn~trznych konflikt6w i uczynic
go odpowiedzialnym i wolnym. W bkcie tym moma dopatrywac
si~ pewnej optymLstyCZlIlej prawdy - prawdy 0 wyiszosci czlowie'ka
nad strukturami i prawdy 0 tyro, ze gdy zbyt gorliwie stosowac
chcemy pewne metody w odniesieniu do bogatego swia.ta ludzkiej
osoby, baTdzo latwo moiemy upodobnic si~ do Popperowskiego
dra X.
ks. Jaze! Zyciilski
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INTERIORYZACJA WYMAGAN
SEMINARYJNYCH
Istnieje ustawiczna pokusa pojmowan~a wychowania przedrnioto
wo, to znaczy trakttQwania wychowanka jako tworzywo do "obr6b
ki", na podobienstwo o'brObki budowlanej czy actystycznej. Wycho
wawca w takim uj~u jest tym, kt6ry rzezbi i modeluje charakter
wychowamlka, wychowanek natomiast jest raczej Ib iernym przedrnio
tern aktywnych za'bieg6w wychowawczych. 8rodki jakimi &i~ wy
chowawca posluguje, czyli r6:mego rodzaju zamierzane za'biegi wy
chowawcze, sprowadzajq skutek w spos6b automatyczny, jak ksztal
ty fdJgury pod dlutem rzezbia1rza.
Taki schemat procesu wychowawczego zawarty jest :w wyraze
niach potocznego j~ka, takieh jaik - ,.rzezbic charakter", "ksztal
towac wed1ug modelu" itp. Jakikolwiek potoC2lI1Y j~zyk, fkt6ry jest
wykladnikiem utrwalonej swiadomoSci pedagogicznej, zawiera w so
hie jlldro prawdy, to jednak jest wyrazem zbyt wielkiego uproszcze
ma. Dokladniejsza boWiem znajomosc psychologicznych mechaniz
m6w oddzialywania mi~dzyosobowego, a zwffi'Szcza percepcji wplywu
wychowawczego, wykazuje wielkq zlownosc.
Efektywnosc wychowania nie jest 'b ynajmniej prostym wyndkiem
"przekazywania" okreslonych treSci, wyznaczonych przez cele wy
chowawcze, ale jest rezultatem obustronnej interakcji ~pomi~dzy wy
chowawcq a wychowan!kiem, w kt6rej osobowoSc, intencje i zamiary
wychowawcy ,,zderzajq si~" z okreSlonym typem osobowosci wy
chowanka, jego do,swiadczeniami, historiq Zycia, wiijq swiata ,i swo
jej przyszlosci. Zbyt CZ~o, jest tak, ze chcemy wychowanka "wy
r~czyc" i wychowac go nawet wbrew niemu i m niego.
Tymczasem w wychowanku nie moma wywolac zadnych warto
scio,wych zmian Wbrew niemu. Istnieje wiele mechanizm6w dbron
nych, kt6re podSwiadomie wywo,lujq silny o,P6r do zmiany aktual
nego obrazu siebie jednostki. W wycho,waniu nie jest ta'k, jak w chi
rurgii, gdzie usuwa si~ jakqs cz~sc organi7lIl1u i wstawia si~ nowq.
Kazdy wychowawca mial okazj~ doSwiadczyc, ze wiele wysilk6w,
intencji i zabieg6w wychowawczych idzie na marne i nie odnosi spa
dziewanych ,r ezultat6w. Dlaczego tak si~ dzieje? Dlatego" poniewaZ
ikiero,wane do, wycho,wanka bodzce albo nie Sq przez niego o,dbie
rane, nie do,cierajq do, jego, SwiadomoSci, alba teZ docierajq wpraw
dzie do, swiadomosci ale w formie zafalszowanej, albo tez wreszcie
nie zostajq zasymilo,wane, umane za wlasne i wlqczone do, struk
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tury osobowosci, czyli nie Sq zinterioryzowane, uwewn~trznione, ale
zostajq w osobowosci jako obce cialQ i nie majq wplywu na post~
powanie, a (X) waZniejsze i trudnJiejsze zarazem, na wn~trze wycho
wanka.
Oddzialywanie wychowawcze przyjmowane jest przez wychowan
ka zawsze w sposo'b wybiorczy i selektywny. Ta selektywna wy
biorczoSc, a w konsekwencji i skutecznosc oddzialywania wycho
wawczegQ zaleiy od wielu 'c zynnikow. Moma je sprowadzic do czte
rech:
- struktury i eech osobowosciowych odbiorcy - wychowanka,
- w artosci tresciowych oddzialywania, czyli od tego jakie warlosci
Sq przekazywane i jakie cele ehce si~ osiqgnqc,
- jakosci formalnej przekazu tych wartosci, ezyli przez kogo ,i w ja
ki spos6b Sq przekazywane,
- ad wplywu szeroko rozumianego srodowiska.
Poniew az nie spos6b analizowac wszystkieh wYmienionyeh ezyn
!I1ik6w, zwr6c~ uwag~ naczynnik drugi, zwlaszcza trzeci. Dotyczq
one cel6w oddzialywania v,rychowawczego a zarazem mechanizm6w
sk utecznego oddzialywania. Co jest eelem wychowania - czy aktu
alizowanie siebie, czy realizowallie abiektyw!I1ych wartosci zewn~trz
n ych ; ezy k sztaltowanie n awykow czy propozycja wyboru warto
sci?

AKTUAlIZACJA SIEBIE CZY REAlIZACJA W ARTOSCI
ZEWNE;TRZNYCH?
Kazda teoria i praktyka pedagogiczna bazuje na okreslonej kon
cepcji n atury ludzkiej. P ostawione powyZej pytanie zawiera w for
mie dylematu dwa skrajlle st anowiska majqce swoje zrodlo
u Rousseau , oraz u Kant a.
Rousseau, wychodzqc z zaloienia 0 wrodzonej dobroci natury
ludzkiej uwazal, ze wychowanie polega na stw arzaniu mozliwosci
spolltanicznej, niczym nie skr~powanej ekspresji tych wrodzonych,
pozytywnych potencjalnosci natury. W trakcie tej spontrunicznej eks
presji aktualizuje si~ caly rezerwuar dobra, jaki tkwi w kaidym
czlowieku. Wychowanie wedlug jakichs z gory ustalonych zasad na
zywa s i~ tzw. "edukacjq negatywnq", kt6ra jego zdaniem tlumi
i hamuje rozwoj, w przeciwienstwie do "edukacji pozytywnej" opar
t ej na spont anicznej wolnosci wychowanka. 1 W pr zeciwienstwie do
Rousseau Kant podni6s1 do rangi najwyzszej zasady wychawawczej
obowiqzek, ktorego spelnienie jest realizowaniem wartosci wynika
1 J. Rousseau, Trzy rozprawy z fUozofU spolecznej, Warszawa 1956, s. 221; por.
EmU czyli 0 wychowamu. Krak6w 1955.
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j~cych z celow i zadan instytucji cry grupy spole~ej, do ktorej.
jednostka naleZy. To realizowa!Ilie obowi~zku jest rniar~ poziornu
rnoralnosci i poprawnosci wychowania.2
Przyi;oczone powyZej stanowiska nie s~ bynajroniej wzmiank~ hi
storyczn!\. Oba s!\ bardzo dzisiaj aktualne. Wydaje si~, ze przewaZa
(zwlaszcza na Zachodzie) postawa Rousseau, a wi~c "spontalIlicznosc
bez !kontroli", a odrzuca si~ postaw ~ Kanta - "kontrola bez spon
tanicznosci". Nie trudno zauwazyc, ze postawa pierwsza latwo moze
prowadzic do indywidualizmu, egocentryzmu i zagrozenia wartosci
spolecznyeh. Postawa natomiast przeciwDa grozi formalizmern, za
gubieniem wlasnej tozsarnosci, utrat!\ indywidualnosci osobowoscio
wej.
Bl~dne jest zarowno wychowanie ujrnowane tylk o jako sponta
niczne aktualizowanie siebie, bez jasno okreslonyeh celow 3, jak row
niez bl~dne jest, jak wykazywal Foerster, wychowanie tylko w k a
tegoriach obowi¢u, powinnosci, realizowania celu. 4
. Kazdy wychowanek jest niepowtarzaln!\ indywidualnosci!\, rna
wrOdzOD!\ d!\mosc i prawo do autorealizacji, ale jest rowniez czlon
kiern okreslonej gru1JY spolecznej i przez wychowanie (a nie tylko
przez wykszta1cenie) przygotoWIUje si~ do pelnienia okreslonych za
dan. Czy jest w~bec tego jakies wyjscie z dylernatu ? Wydaje s i~ , ze
rna racj~ V. Frankl, ktory s!\dzi, ze "sarnoaktualizacja jest u bocz
nym skutkiem realizacji celu i w artosci" .5 To sarno wyk azuje w od
niesieniu do wychow ania serninaryjnego w dwu znakornitych pra
each L. M. Rulla. 6
Moma by l!\cz!\c a ba d on y dylematu powiedzie.c, ze idealem
wyehowania jest "aktualizaeja siebie poprzez realizacj~ wartosci",
z tyro, ze, jak zobaczymy, roe n aT2:Uconych , ale zaakeeptowanych
i pTzyj~tych za wlasne.

I W KT1/tyce praktycznego Tozumu (Warszawa 1971, S. 141) pisal Kant: "dla
wszyBtldch godnych pochwsly czyn6w zna jdujemy prawo obowiqzku, kt6re na
kazuje a nie pozostawla nam do dowolnego wyboru co mogloby slEl podobac n a
szej sklonnosci (...) 0 obowil\zku I t y wzruosle wiellde miano".
'"Jestem przekonany - ptsze Kozieleckl - ze przyczyn niepowodzen wycho
wawczych nalety przede wszystldm szu kac w niejasno sformulowanych celach"
(Psychologiczne koncepcje czlowiel:a, r ozdz. viI - Refleksje 0 wychowaniu, War
szawa 1976, s. 238) .
• F. W. F oerster, Wychowante czlouneka, Warszawa 1913, s. 34-42.
• V. Frankl, Self - transcendence as a Human Phenomen, Journal 01 Humanistic

Psychology, 1966, s. 93-106.
• L. M. Rulla, Depth Psvcho logy and Vocation, Romae-Chicago 1971, ss. 29-54;
Entering and Leaving Vocation: Intrapsychic Dynam ics, Romae-Chlcago 1976, SS.
8-23.
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KSZTAtTOWAN IE NAWYKOW CZY PROPOZYCJA
WYBORU W ARTOSCI?

Pozornie najs1ruteczniejszq, ibo ,,najszybszq" droga, osi!\gni~ re
rultatow w iWychowaniu jest droga ksztaltowania nawykow.
Nasuwcl si~ pytanie czy u podloZa takiego podejscia nie tkwi za
loZenie. ze wychowac moma w grunde TZeczy ttyilik:o l'lldz1cie agere,
podczas gdy esse pozostaje ta!kJie salllO?
Wprawdzie nie da si~ odpowiedziee ina He konfkretny czlowiek
moze si~ zmienic a na He nie, co w czlowieku jest stale, a co zmien
ne, niemn'iej jest oczywistyro filiem, ze osobowosc czlowie!ka zmie
nia si~ ito w gl~bokich swoich pokladach, a rue tylko w !WYllliarze
zewn~r2ID.ych zachowan. Wiszelkie nowe doSwiadczenia, w tyro i od
dzialywania wychowawcze zmieniaja, ci!\gle dotychczasow!\ struk
tur~ osobowosci, ktora si~ pod ich wplywem rozrasta i bogaci, albo
tez zostaje "lI"ozJbi'ta" i tworzy Si~ cantowicie nowa strulktulI"a, jak to
rna rniejsce IIlp. przy naglych nawr6ceniach. Poza tyro traktowa
niu wytchowania }ako ksztaltowania nawylk6w grozi cos 'bardzo nie
bezpiecznego, zwlaszcza niebezpiec2ID.ego w wychowaniu religijnym,
a mianowicie ,,zewn!\trzsterownosc".
PERCEPCJA ODDZ,IAtYWANIA WYCHOWA WCZEGO
A TAK ZWANA
"ZEW NI\TRZSTEROWNOSC - WEWNI\TRZSTEROWNOSC"

Oddzialywanie wychowawcze mozebyc rprzyjrnowane przez wy
ehowanka. na romym stopruu i w roiny spos6b. Amery'kanski psy
cholog Kelman 7 wyromia trzy sposoby percepcji wplywu otoczenia
lIla jednostk~. J ego 2ldaniem jednostka moZe oab'ierae wplyw oro
czen.ia na zasadzie:
- uleglosci i konformizmu,
- identyfikacji,
- interioryzacji.
Pierwszy przypadek zachodzi w:tedy, gdy jednostka przyjmuj!\c
wplyw otoczenia, stosuje ,sj~ do stawianych jej wymagan wyl!\cznie
lUib glownie ze wzgl~du na oczekiwana, nagrod~, czy tei; l~ przed.
ikar!\. Motyw przyj~cia stawianych wymagan i propanowanych war
tosci nie wynika w tyro wypadku z wewn~trznej treSci wymagan,
_ktore nie sa. wewn~trznie przyj~te i zaakceptowane, ale z motyw6w
czysto zewn~trznych - po prostu z l~ku lub wyraehowarua.
IdentyLikacja jest to pewna forma Dieswiadomego iIlaSladownictwa.
, H. C. Kelman, Compliance, Ident!ficatton and InternaUsatton, Journal of COD

met Resolution 1958, nr 2.
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Zacho'dzi rwtedy, gdy jednos&a przyjmuje wplyw otoczenia i sta
wiane wymagania w oparci'll 0 zwiqzk.i emocjoname w jakicll ipOZO
staje . z jednostkq czy grupq wywierajqcq wplyw wychowawczy.
J·e dnostkanieSwiadomie przejmuje wzorce zachowania os6b dla ruej
tzw. znaczqcych i realizuje je bez wi~szej refleksji.
Obie om6wione formy wplywu otoczenia na jednostlt~ wyst~pujq
j uz u rnalego dziecka, ale mogq wyst~powae takze 'u ludzi doro
slych przez cale zycie, stanowiq<c podstawowy mechanizm zacho
wania. DzieCko w oparciu 0 te fonny uczy si~ reagowania w nowych
sytua·c jach. Normalnie trwa to do okresu dorastania. W okresie do
rastania, w zwiqzku z 1zw. "Odkryciem jami" nast~puje poszuki
wanie wlasnych ,w wr6w osdbowosciowych, swradomie wybranych
i zaakceptowanych, jako cz~se wlasnej, formujq:cej si~ osobowosci.
Wtedy to dochodzi ' do glosu nowy, trzeci wedlug Kelmana spos6b
percepcji wplywu otoczenia, a mianowicie interioryzacja czyli uwe
wn~rznienie. Polega ana na Swiadomym przyj~ciu wymagan oto
czenia (wartosci i norm proponowanYlch) za swoje wlasne, uczynie
nie ich cz~sciq osobowosci. M6wiqc, ze jakas wartose zostala zinte
riorywwana, stwierdzamy po prostu, ze stala si~ wewn~t rznym ele
mentem psychiki czlowieka, cz~ciq jego osabowosci. Stqd motywy
zeWlll~trzne, w formie nagrodyczy kary Sq zbyteczne, sarna lbowiern
zawartose i trese uwewn~trzn'ionej wartosci posiada sil~ nagrody.
Co wi~cej, uwewn~trzniona wartose staje si~ nakazem wewn~trz
nym, M6ry dziala Ibez w2lgl~u na zewn~trzne okolkznosci wyst~pu
jqce w postaci nagr6d, kar czy tez kontroli. Czyli w trakcie interio
ryzacji ikontrola zewn&zna, prowadzqca czy tez rnajqca prowadzie
do odpowiednich zachowan, wstaje przeksztalcona w kontrol~ we
WIll~trznq, kt6ra dziala nieza1einie od zewn~trznych san!kcj'i. W ten
spos6b ziInteriorywwane wartosci stajq si~ elementa:mi struktury
osobowosci, sumienia moramego, wewn~trznymi regulatorami za
chowania. Poj~cie ilnterioryzacji stalo si~ jednym z ikryteri6w wpro
wadwnego przez Riesmana 8, a ,rozwini~tego przez Shostroma 9 po
dzialu 1udzi na wewnqtrz i zewnqtrzsterownych.
Czlowiek zewn.qtrzsteroWillY jest carkowicie uzaleiniony od rzeczy
wistej lub oczekiwanej oceny mnych. Nagroda ze strony innych sta
je si~ dla takiego 'c zlowieka najwyZszym celem. Wklada calq swoja,
energi~ dla zdobycia aprobaty innych (jednostek, grup, przelozo
nych). Czlowiek zewnqtrzsteroW!IlY jest sklonny do konformizmu,
nie rna i Die chce rniee swojegoZldania, kieruje lSi~ dyrektywami
i oczekuje pochwaly za ioh realiza'cj~.
Czlowiek wewna,trzsterowny (kierowany od WerwDqtrz) posluguje
• Samotny tZum, Warszawa 1971.
• Man as Manipulator, New York 1970.
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si~ zespolem wlasnych wartosci i cel6w tkwi'lcych w jego wn~trzu .
Czlowiek taki kieruje sob'l w oparciu 0 wewn~trzne standardy oso
bowosciowe, etyczne i religijne, wzgl~dnie niezalemie od ocen in
nych. Z>daniem Riesmana, Fromma i innych autor6w dzisiejszemu
czlowiekowi grozi popadni~cie w zewn'ltrzsterowny konformizm.
Trzeba zaznaczyc, ze skrajna WewD'ltrzsterownosc nie jest rownici
idealem, poniewaz moze prowadzic do skrajnego indywidualizmu,
opierajctcego si~ tylko na sobie. Idealern wedlug Shostroma jest pro
porcja 1 : 3 dla WewIl'ltrzsterownosci.
Jest oczywistq rzeczq, zew praktyce trzy omowione sposdby per
cepcji oddzialywania wychowawczego rzadko wyst~puj 'l w czystej
formie. Najcz~sciej wspolwyst~puj'l razem, przy czym jedna z form
dominuje. Ale, jak zaznacza Kelman, S'l to jakosciowo rome procesy,
n awet jesli wynikaj'lce z nich zachowania okazuja, s i~ oalkiem po
do bne. Tu nasuwaja, s i~ dwa konkretne pytania:
- Czy w praktyce pedagogii seminaryjnej dominuje percepcja
wplywu wychowaw czego w oparciu 0 interioryzacj~?
- Dlaczego w ai"ne jest, by tak rwlaSnie percepcja wplywu wycho
wawczego si~ dokonywala ?

UWEWN~T RZNIO N A W A RTOSt RELlGIJNA
Slt~ INTEGRUJ~C~

I

MOTYWUJ~C~

Nie trzeba bynajmniej uzasadniac, ze z punktu w idzenia celow,
jakie si ~ chce osiqgn'lc w seminarium - wewn~trzna przemiana
kandy data, inter ioryzacja jako podstawowy i zasadniczy sposob per
cepcji wplyw6w wychowawczych jest nieodzowna. Nieodzowna 41a
tego, ze w wychowaniu religijno-moralnym chodzi nie tylko 0 ze
wn~trzne zachow anie ale 0 wn~trze . W przeszlosci, jesli alumn mial
odpowiednie zdolnosci, byl posluszny i ulegly, moglo to wystarczyc.
Wszystko bowiem w Kosciele i w swiecie bylo stabilne i jednoznacz
ne. Dzisiejsze warunki wymagaj a, od k aplana wi~kszej samodziel
nosci w dzialaniu i myslen iu, st'ld pot rzeba bardziej wlasnych, 050
bistych, przemyslanych form, zasad ewangelicznej i kaplanskiej £1
lozofii zycia.
Z raportu przygotowanego przez Greely-Kennedy'ego 10 dla Kon
feren cji Episkopatu ~ t an6w Zjednoczonych w 1970 r . . wynika, ze
wsrOd ksi~zy, k torzy zalamywali si ~ w kaplanstwie brak bylo tego
wlasnie, co n azywano "wewna,trzsterownosci'l".
Rulla 11 wyrazil to krotko - "efektywnosc pracy kaplanskiej za
leZy od tego, na ile wartosci powolaniowe S'l uwewn~trznione" .
it American Priests: Summary of the National Opinion Research Center , Pre
pared for the National Conference of CathoZic Bishops, Chicago 1971•
.. Depth PSllchoZOl11l, liz. cyt. s., 322.
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W wychowaniu seminaryjnym chodzie powinno 0 to, by propono
wane wartosci zostaly uwewn~trznione i staly Isi~ cz~sciq osobowo
Sci wychowanlm. Co wi~cej, staly ,si~ jego wlasnosciq i znalazly si~
w centrum osobowosci. System wartosci w strukturze osobowosci
moma przedstawic w formie modelu atomu, w kt6rym pewne war
tosci sqcentralne, w samym rdzeniu osobowosci, iIlll1e n.atomiast pe
ryieryjne, obwodowe. Centralne ze wzgl~du na ich wainosc i wplyw
na spos6b myslenia oraz post~powania jednostki. Wartosci znajdu
jqce si~ "blliej srodka", lub w samym centrum, a wi~c !llajwainiej
sze, stanowiq dominujqcy motyw albo tzw. "wartosc ukierunkowujq
Cq", kt6ra integruje osobowose wokol jednej idei, oraz stanowi
sil~ motywujqCq post~powania. Celem wychowania seminaryjnego
jest tak a interioryzacja wartosci proponowanych w wymaganiach
wychowaczych, zeby warlosci religijne (powolanie, ,gwi~to sc 000
bista, troska 0 zbawienie innych, apostolstwo) staly si~ centrum
ooobowosci. Jest to wame tym bardziej, ze obserwujemy u dzisiej
szego czlowieka, zwlaszcza u ludzi mlodych, zjawisiko tzw. peryfery
zacji swia domosci religijnej, tzn. w konkremych sytuacjach zycio
wych motyw religijny nie jest najwamiejszy w decyzjach. Z dru
giej strony stwierdzono, ze ludzie nie wykarujq,cy si~ niczym szcze
golnym stajq si~ zdolni do wielkich wysilk6w i wielkich dokonait
od chwili przej~cia si~ ,b ardzo mocno i na serio jakqs wielkq ideq.
Proces uwewn~trznienia wartosci powolaniowych w wychowaniu
seminaryjnym moze si~ dokonae tyJiko 'przy spemieniu odpowiednich
warunk6w zar6wno ze strony wychowankow samych jak i ze strony
wychowawcow oraz instytucji Seminarium. Jest tych warunkow
wiele, wspomn~ 0 niektorych. Ot6z interioryzacja wartosci doko
n uje si~:
- poprzez osdbowosc wychowarwcy
- przez przeiyde
- w dziala!lliu.
Zdaniem C. Rogersa 1l! wy,c howawca Skutecznie oddzialywuj qcy
powinien bye: a!Utentycznym czlowiekiem, tzn. takim samym
w swoim wn~trzu jak i w ekspresji i zachowaniu; dojrzalym uczu
ciowo, zeby rue wyladowywal na wychowankach sw oich komplek
sow; zdolnym do empatii i syntonii, czyli wczuwa!llia si~ iyczliwego
w stany psychiczne i potrzeby wychowanka. Inaczej mowiqc w inien
bye zintegrowany, zdolny do dialogu, ~ubiany, umiejqcy uzasadnic
swoje zdanie. Wychowankowie oczekujq i majq prawo oczekiwac
rzeczowych uzasadnieit .i wyjasnieit dla Is tawianych im wymagait.
Uzasadnienia te winny bye rprzede wszystkim nadprzyrodzone, ale
r6wniez i naturalne, zdroworozsqdkowe, zawsze przy ty:rn szczere
.. On Becoming a Person. A Therapists View of Psychotherapy , Boston 1961.
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a rue naiWille. Z badan psychologow spolecmyeh wynika, ze bardziej
trwale i skuteczniejsze 8q uzasadnienia podajqee nie tylko za, ale
r6wniez i przeciw, a wi~e niejednostronne i nietendeneyjne.
Przesadna _kontrola zewn~trzna uniemoZliwia interioryzaej~. SUIl
rzeezy w2Jbudza u wyehowanka motywacj~ zachowan w kategoriach
nagrody i kary, a wi~c w kategoriach motyw6w zewn~trznych. Z tyro
wiqze si~ cz~sto dyrektywizm - wszystko w najdrobniejszych szcze
g6laeh jest okreslone, nakazane tub zakazane, na wszystko Sq osob
ne dyrektywy. 0 ile blqd przesadnej kontroli bywa, jak si~ wy
daje, czasem popebniany w naiSZYch, [POLskkh Seminari'ach, 0 tyle na
Zachodzie popelnia si~ inny, przeciwny blqd, rOwniez utrudniajqcy
jnrterioryzacj~, mianoWioie sWsuje si~ tzw. postarw~ permisyjnq. Zgo
dnie z t q postaWq wychowaWlCa moZeco najwyi;ej opiLsac rOZne war
tosci wy;chowankowi, ale nie rome mu me oceniac 'a ni nie sugerowac,
rue rndzicani iIlJie !!la!k<rul-yWae. To wszyffiiko rna do'konae sam wy·cho
wanek. Zasada ,,non-.directive" zostala 'WZi~ta z psychoterapii hu
manisty;cznej, ale na terenie wychowania nie zdala egzamiJnu. Wy
chowanek potrzebuje kierownictwa, oezywiscie nie ·a utokratywnego,
:nie narzU'eajqcego, ale takiego, w ktorym wyehowawca jest zar6wno
kierownikiem jak i partnerem. Wartosci, kt6re si~ chee zapropono
wac wychowankowti, to :nrie maze 'bye bufet do rwyiboru wedbug su
biektywnego upodobania i smaku, ale wychowawca ma za zadanie
wskazae sob q, swoim "jestem" najlepsze dobra i najlepsze warto
sci. Wslkazae sob!!, 'S WOlln "jestem".13
Wartosci proponowane w wychowaniu muszq bye podane nie tyl
ko na drodzeiJntelektualnego wyjaSniania,ale w przei;yciu angaiu
jqcyrn sfer~ emoejonalnq. Takie przei;y;cie dokonuje si~ latw.iej (cho
eiaz nie wylqcznie) w malyeh ,g rupa,ch, do 'ktoryeh zach~ Dekret
o Formacji Kaplanskiej (p. 7) - "dzielie nalei;y !!la mniejsze grupy,
azeby zal'adzie lepiej 'potrZEibie osobowego wyrobienia poszczeg61
nyeh alwnnow".
Postulat intedoryzaeji waI'tosci w ,dzialaniu jest szczeg61nie wamy
w wyehowaniu seminaryjnym ze wzgl~du na tOO, ze Seminarium jest
srodowiskiem raaej wyizolowanym od praktyki i kontalktow spa
leczmy;ch z ludiJrni. I dlatego sy;stem pl'aicty'ki szeroko -rozumianej
w formaeji duszpasterskiej jest konieczny dla skutecznej iJnterio
ryza,oji. Wartose i potrzeb~ tego, co jest wymagane, dostrzega si~
w dzialaniu. Chodzi tu 0 praktyki zarowno w Seminarium jalk i po
za Seminarilum. W Semina-rium ja!ko wspoludzial w organizowaniu
r6i;nyeh zaj~c w du-ehu wsp6lodJpowiedzialnosci za calose, oraz poza
Seminarium w formie ·roimie odbywanej praktyki wakacyjnej. Takie
U Por. na ten temat bardzo wn1kllwe, ale stanowl!\ce 9woisty "rachunek Burnie
nia" tUa wychowawc6w refleksje S. G.rygiela, Studeo humanttatt czylt .. Uczr: sle

ctellle, czknoteku", Znak, 11177, nr 279, s. 963--975.
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fonny praktyk wakacyjnych spehtiajq swoje zadania w relacji do.
wymagan i wartosci powolaniowych 0 ile nie jest
ich za duzo, Sq dobrze przygotowane i :prowadzone pod kierowruc
twem. Jesli te kryteria nie 'Sq zachowane, to cz~sto moze wytworzyc
si~ od poczq'tiku lI1awy{k: bylejakosci.
uwewn~trznienia

RACJONALNA NADZIEJA I MISTERIUM ZAWIERZEN IA
Kaidy wychowawca chcia}by naocznie dostrzec wyniki ,s wojej pra
cy. Cz~to dest to jednak nieosi~aJne, milmo Ze jesteSmY niecierpli
wi i targa nami obawa - jakie b~dq na dluzszq metE; rezultaty
mokh oddzialywan, na ile spe1ni q si~ moje oczekiwania. Gdyby jed
nak efekty wychowawczych oddzialywan ibyly natychmiast widocz
ne, moma by to uznac z.a objaw niepolkoj-qcy. Proces in:terior~cji
wartosci to jaik: roSn:i~cie Wl"ZUCO'Ilego w ziemi~ ziarna, iktorego
"wzrost Pan daje" a owoc ukazuje si~ w "odpowiednim czasie". Naj
lepsze wychowanie jest wtedy, jesli przygotowuje do samowycho
wania.
Wychowanie jest i zawsze !pOzostanie ze strony wychowawcy
i wychowanka racjonalnq nadziejq i misterium zawierzenia.
Ks. Wfadysfaw Szewczyk

t t2t'

PROBLEMY WYCHOWANIA
(BIBLIOGRAFIA ADNOTOW ANA) ZNAK 1946-1979
1. W ok6l reformy szkoln ictwa we Francji
1946, nr 3 (3), s. 350-352 (Zd.)
Nota tka omawia 7-my nr "Esprit" poswiE:cony tej wlasnie p roblematyce.
Przedstawiono artykuly: J. Lacroix La Crise d e l'universite (pierwszym
krokiem do realizacji reformy szkolnictwa musi bye stworzenie nowych
kadr nauczycielskich), V. Kutynikoff Uanemie d e Z'enseignement supe
rieur (statystyczne por6wnanie stanu szkolnictwa wyiszego we F rancji
i w U.S.A.) oraz R. Gal Renaissance de Z'education jrancaise? (rezultaty
eksperyment6w przeprowadzonych w pierwszych klasach szk61 srednich).

2. Ks. Jan Salamucha 0 katolickq kultur~ intelektualnq
1947, nr 5 (2), s. 481-499
Pr6ba ukazania, jak wielostronnie chrzescijanstwo lqczy siE: z kulturq
intelektualnq. "Chrzescijanin lqczy siE: z Bogiem alba na drodze intuicyj
n ego, 'mistycznego z Bogiem zjednoczenia, a lbo mniej bezposredn io i wol
niej - po drodze praktycznego i teoretycznego wysilku, zr6dlami nad
przyrodzonymi wzbogaconego".
3. J erzy Turowicz Sprawy kultury katolickiej w Polsce
1947, nr 5 (2), s. 500-519
8wiadomy sytuacji przelomu kulturalnego, a ut or dokonuj e ocen y 6wcze
snego stanu ,kultury katolickiej w Polsce, zwlaszcza w zakresie literatury
i publicystYki. "Rozbudowa i pogl~bien ie katolickiej kultury intelektual
n ej w Polsce nie jest jedynym zadaniem katolik6w, ale jest jednym z za
da11 najwainiejszych".

4. B. Zglinska (opr.) Katolickie szkoly w Anglii
1948, nr 9 (2), s. 174-176 (Zd.)
Oma wiajqc tak wlasnie zatytulowanq ksiqzk~ H. O. Evenetta autorka
zwraca uwag~ na hi s tori~, stan aktualny i perspektywy szk61 katolickich
w Anglii. Zagadnienia te zostaly ukazane na tie og6lnej sytuacji katoli
cyzmu w spoleczenstwie angielskim.

5. Janma Lutoslawska Miasto Chlopc6w
1948, nr 14 (7) , s. 659-663
Opis dzialalnosci wychowawczej prowadzonej przez O. Flanagana nie
daleko Omaha (Nevada) oraz porownanie jej z podobnymi placowkami
protestanckimi.

6. W. Manczak Kosci6l a Konstytucja USA (opr. wg "The Tablet")
1949, nr 15 (1), :s. 88-91 (Zd.)
Przyczynq podj~cia tematu zawartego w tytule stala si~ decyzja wydana
przez Trybunal Na jw yiszy U.S.A. w sprawie nauczania religijnego
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w szkolach publicznych. W kwestii tej zabral r6wniez glos Episkopat Sta
n6w Zjednoczonych.
7. Irena Gombrowicz Wychowanie na rozdrozu
1949, nr 16 (2), ,So 176-181 (Zd.)
o pracy Maritaina pod takim wlasnie tytulem. Autor ujmuje wychowa
nie w szerokim sensie - nie tylko jako formowanie charakteru czIo
wieka, ale tez jako wyksztalcenie umyslowe. W ksiqzce tej zostaly r~w
niez om6wione bl~dy wychowania wsp61czesnego.

8. Jerzy Turowicz O. Jacek Woroniecki OP
1949, nr 18 (4), s. 338-343 (Zd.)
Sylwetka zmarlego w 1948 roku dominikanina, w kt6rego dzialalnosci
nauko wej pokazne miejsce zajmowaly problem y wychowawcze (KatoLicka
etyka wychowawcza, Wychowanie czlowieka). Notatka zawiera bibliogra
fi ~ jego wazniejszych prac.
9. Stefania Skwarczynsk a (opr.) Przezyla czasow wiele
1950, Dr 22 (1), S. 33-56
Wzruszajflce fragmenty dziennika 12-letniej dziewczynki, swiadczqce 0 jej
bogatym zyciu wewn~trznym i wytrwalej pracy nad sobq w trudnych
latach bezposrednio po zakonczeniu wojny.
10. Gustave Th~bon Niechaj czlowiek nie rozlqcza
1950, nr 26 (5), s. 378-391.
W czIowieku istnieje dualizm ducha i zycia. Konflikt tych dw6ch elemen
t6w jest spowodowany przez przeakcentowanie jednego z nich. Moze on
zostac przezwyci~zony przez prawdziwie chrzescijanskq ascez~ , przez wy
b6r miloSci, w kt6rej jest caly czIowiek. Artykul za wiera propozycj~ no
wej duchowosci prowadzqcej do autentycznej jednosci osoby ludzkiej.
11. Ks. Piotr Chojnacki 0 wychowaniu i charakterze
1952, nr 32 (2), s. 97-116
Artykul zawiera wskaz6wki metodyczne odnoszqce si~ do techniki wy
chowawczej, sztuki sqdzenia i po9l:~powania, a jednoczesnie stanowi pr6
b~ opisania procesu wychowania z punktu w idzenia wsp6Iczesnych osiqg
ni ~c psychologii i pedagogiki, m. in. porusza zagadnienie charakteru, na
wyk6w, roU i motywacji.
12. Maria Winowska Proba wolnosci
1957, nr 37-38 (2-3), S. 152-163
"Wolnosc nie jest czyms, co si~ rna, ale czyms, co si~ zdobywa, tak jak
zdobywa si~ w trudnej walee wlasne obUcze, wlasny k sztaIt... Specyficz
nym aktem wolnosci jest wyb6r... Milose jest korzeniem wolnosci, wolny
jest ten tylko, kto przyzwala Bogu w sobie nie z musu, lecz z milosci, kto
na jego apel odpowiada wolnym: tak."
13. Wladyslaw Kwiatkow,s ki 0 sytuacji w katolickim ruchu mlodzie
zowym we Francji
1957, nr 37-38 (2-3), s. 223-231 (Zd.)
13 -
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Om6wienie dzialalnosci mlodziezowych stowarzyszen Akcji Katolickiej
(A.C.J.F.) i organizacji wchodzqcych w jej sklad. Nota podkresla apostolat
i rosmice znaczenie laikatu w zyciu Kosciola.

r.

K. Psychologowie w szkolach
1957, nr 37-38 (2- 3), s. 258-259 (Zd.)
Om6wienie artykulu 0 pracy psycholog6w w szkolach flrancuskich ("Le
Monde"). Usilujq oni zastqpic powierzchownq ocen~ wnikliwym rozpo
znaniem spraw "trudnych" uczni6w oraz obalie mur dzielqcy ucznia od
nauczyciela lub nawet calego srodowiska szkolnego.
15. Ankieta Formacja katolicka w dwudziestoleciu
1957-1958, nr 39-57,
"Redakcja ZNAKU uwaza za jeano z naczelnych swoich zadan zapozna
,n ie czytelnik6w, w miar~ post~pu badan, z tym tak · plodnym okresem
mysli 1 dzialalnosci katollckiej. Skromnym wstt:pem do tego Sq materialy
tej ankiety". Autoramt poszczeg6lnych wypowiedzi, drukowanych w ko
lejnych numerach ZNAKU, byli: Mar ian Plezia (nr 39, s. 284-290), J erzy
Turowicz (nr 40, s. 403-409), Maria Morstin-G6rska (nr 40, s. 410-411),
Karol G6rski (nr 42, s. 640-642), Jerzy Kalinowski (nr 42, s. 643-647),
. Jerzy Zawieyski D r oga Katechumena (nr 43, s. 14--35), Stefan Swiezaw
- ski Zalozenia i w ymogi uniwersaUzmu katolickiego (nr 44, s. 164-177),
J6zef Maria Swit:cicki Cywi l izacyj ne r amy dwudziestolecia (nr 44, s. 178
199), Konstanty Turowski (nr 46, s. 433-447), Ks. Ferdynand Machay
Chlop siewcq §w iatla. 0 Piotrze Borowym (nr 49, s. 831-843), Jan Fran
ciszek Drewnowski U progu nowoczesnej syntezy filozoficznej (nr 53,
s. 1288-1303), Siostra Teresa, Franciszkanka- (nr 57, s. 364-323).
W ZNAKU nr 46, na s. 432 zostal zamieszczony kr6tlti komentarz redak
cyjny.
16. Ks. Karol W ojtyla Mysli 0 m alzenstwie
1957, nr 42 (7), s. 595-604
"Milose ludzka jest zawsze aktem osoby i ku osobie jest. zWr6cona. Wszel
kie psychofizjologiczne przejawy, kt6re jej towarzyszq, nie mogq prze
slaniae jej osobowego charakteru". Malzenstwo bliskie Bogu to oparty
n a milosci ludzkiej i tajemnicy Wcielenia zwiqzek personalny. Pc gl~bia
jqC problematykt: teologicznq sakramentu malzenstwa autor wskazuje
jednoczesnie na donioslose propedeutyki malZenstwa w oparciu 0 fizjo
logit:, psychologit: i s~cjologi~ , a w s~czeg6lnosci 0 etyk~.
Max J acob Rady dla studenta tlum. Zygmunt Lawrynow~cz
1957, nr 42 (7), s. 605-618
.
Aforystyczne fragmenty niewielkiego, osobistego tekstu Maxa Jacoba 
poety, malarza 1 muzyka - posw~t:conego sztuce, tworzeniu oraz zwiqz
kom sztuki i zycia.
18. K. L. Problemy katechizacyjne we Francji
1958, nr 43 (1), s. 92-94 (Zd.)
14.

n.
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Notatka omawia pr6by skorygowania przez Episkopat Francuski prac
-nad zastosowaniem w katechizacji najnowszych osiqgni~6 pedagogiki,
psychologii i socjologii. "Nie mozna stosowae identycznie tych samych
kryteri6w psychologicznych do ksztalcenia religijnego, wspomaganego
lask 'l , co do nauczania swieckiego".
19. O. O.Lebret Ii Suavet (opr.) Rachunek sumienia czlowieka doro
slego tlum. M. M. G.
1958, nr 45 (3), s. 326-334
"Jest to ·r achunek sumienia czlowieka doroslego, to znaczy czlowieka,
kt6ry musi ponosie peluq odpowiedzialnosc za swoje czyny, a wiE:c winien
sobie zdawae spraWE: z ich konsekwencji - zar6wno dla bliznich i spo
leczenstwa, jak tez d1a wlasnego rozwoju intelektualnego".
20. Vance Pa·ckard Manipulacja masami tlum. M. G . .
1958, nr 49 (7), s. 787-795
Opis strategii i n\etod, jakich uzywa przemysl amerykanski, aby w po
goni za zyskiem, wyksztalcie postawy hedonistyczne i konsumpcyjne oraz
niebezpieczenstw w skali spolecznej, jakie rodz 'l te metody.
21. Etienne G ilson Szkola na rozdrozu dum. Anna Turowiczowa
1958, nr 54 (1 2), s. 1347-1361
Stan wsp6lczesnego szkolnictwa jest seisle zwiqzany z powstaniem nowo
czesnych demokracji (szczeg6lnie wyraZilie widae to na przykladzie Sta
n6w Zjednoczonych). W stosunku do okr es6w poprzednich nauczanie za
stqpiono wyrobieniem umyslu, teori~ praktyk 'l , a spekulacj~ dzialaniem.
Obecnie coraz wyrazniej rysuje si~ nast~pujqca alternatywa : "albo szkola
przygotuje nauczanie nadajijce si~ do rekrutacji elit, bez kt6rych zad
ne spoleczenstwo zye n ie moze, albo poswi~ ci wsp6lne dobro wszystkich
swych ob ywateli..."
22. Andrzej Malewski 0 uwsp6lczesnieniu edukacji
1958, n r 54, (12), s. 1362-1368
.
Wsp6!czesne szkolnictwo rozwazane pod kqtem znaczenia, jakie nauka
i technika odgrywajij dzisiaj w zyeiu calej ludzko§ci, nie speln1a swoich
zadall z dw6ch powod6w: "Progral?Y szkolne nie zawieraj'l tego wszyst
kiego, co jest niezb~dne dla dania abiturientowi solidnej znajomosci pod
stawowych praw natury i osiqgni~e technicznych naszych czas6w" oraz
dlatego, :i:e "duzy procent uczqcych si~, zra:i:ony poczqtkowymi tr udno
iiciami, znie ch~ca si~ do nauk matematyczno-przyrodniczych i zwraca
sw6j g16wny wysHek w kJerunku nauk humanistycznych" . W szerszej
perspektywie rezultatem takiego stanu rzeczy jest iUyzys wsp6lczesnej
kultury, polegajijcy wedlug autora na oderwaniu od gl6wnego nurtu :i:y
, ciowego naszej epoki, kt6rym jest nauka i technika.
23. Katarzyna Lopuska 0 religijn ym wychowaniu malego dziecka
1958, nr 54 (1 2), s. 1390-1401
. Autorka udziela szeregu cennych dla rodzic6w i katechet6w rad prak
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tycznych w dziedzinie wychowania i wyksztalcenia religijnego malego
dziecka. Jak m6wic dzieciom 0 Bogu, jak wprowadzic je w liturgi~ - na
te pytania autorka poszukuje odpowiedzi.

24. Maria Garnysz Katastrofa mlodosci
1959, nr 56 (2), s. 198-204
Przest~pczosc

mlodziezy wzrasta razem ze wzrostem usprawnionej, zin
stytucjonalizowanej troski spolecznej. Problem ten dotyczy . be~ mala
wszystki!!h kraj6w; 6w "bunt przeciwko istocie zycia" jest kryzysem
o wiele gl~bszym niz te, kt6re dotychczas obserwowalismy w historii,
chociaz mialy juz miejsce analogiczne sytuacje "przerailiwych, gromad
n ych i brutalnych ekstaz".
25. A. Frybesowa Zmierzch tzw. "post~powych" koncepcji pedago

gicznycn w Ameryce
'
1959, nr 59 (5), s. 668-670 _(3d.)

.

P rzez ostatnie 40 lat amerykanskie szkolnictwo pozostawalo pod wplywem
teorii Deweya, kt6ra teraz stala si~ przedmiotem wielu uwag krytycz
nych. Nie wiadomo, czy prace tego teoretyka wychowania Sq bezposred
niq przyczynq obecnego kryzysu, z pewnosciq jednak aktualna sytuacj:l
stanowi wyzwanie dla calego spoleczenstwa ameryka11skiego.

26. Ks. Bp Karol Wojtyla Natura ludzka jako podstawa f07'macji
etycznej
1959, m 60 (6) , s. 693-697
Ze wzgl~du na swojq rozumnosc, czyli zdolnosc do poznawania prawdy,
tylko osoba jest podmiotem moralnDsci, b~dqcej nieodzownym przymio
tem ludzkich czyn6w. Wolnosc woli warunkuje moralnosc dzi~ki temu,
ze pozostaje w naturalnym zwi!\zku z rozumnosci!\. Poprzez czyny dobre
IUD zle wola ludzka oraz osoba staj!\ si~, a jednoczesnie formuj!\ lub
deformuj!\ w spos6b trwaly.

27. Maria Garnysz Tryumf nauki i kryzys szk6l
1959, nr 60 (6), s. 767-:-778
W dyskusjach 0 szkolnictwie srednim i podstawowym najcz~sciej poru
szane Sq nast~pujqce problemy: niedofinansowanie, przewaga nauk huma
nistycznych czy scislych oraz selekcja uczni6w, Autorka nie sugeruje
takich czy innych rozwiqzan, szkicuje jedynie szersze tIo naszych szkol
n ych trudnosei, podejmuje pr6b~ ukazania ieh "og6lnocywilizacyjnego
kon tekstu". Z podobnymi problemami borykajq si~ bowiem r6wniez ta
kie panstwa jak np. Wloehy, Wielka Brytania, Francja czy Stany Zjedno
ezone.

28. Czeslaw Deptula Rola kultury historycznej w formacji wsp6l
czesnego katolika
1960, nr 67 (1), s . 91-98
Kultura historyczna jako umiej~tnosc "historycznego" spojrzenia na swiat
prowadzi do stwierdzenia "zmiennosci, nietrwalosci wszystkich form
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wsp6l:i:ycia ludzkiego", "stalego, choc nier6wnomiernie post~pujqCeg o
'rozrastania' si~ zycia spolecznego", "poczucia zwiqzku funkcjj okreslo
nych form wsp61zycia z epokq, kt6ra te formy powolaia do zycia" oraz
zwiqzk6w przeszlosci z terainiejszosciq. Jednak dla tradycyjnej intelek
tualnej formacji katolickiej przyswojenie myslenia historycznego byio
bardzo trudne - n alezy walczye 0 usuni~cie powstalych w tej dziedzinie
zafalszowan.

29. Tadeusz Zychiewicz Wsp6lczesne zycie Todzinne
.
1960, nr 70 (4), s. 420-435
Omawiajqc caloksztalt sytuacji rodzin w Polsce (materialnej, mieszka
niowej, d emograficznej) autor wiele miejsca poswi~ca probiemom wy
chowania dzieci. Zmiany, jakie si~ . w tej dziedzinie dokonujq, spowodo
wane Sq zupelnym przewartosciowaniem stosunk6w i wi~z6w Todzinnych,
przede wszystkim ;?:anikiem modelu "patriarchalnego". Autorytet rodzi
cow wynika dzis tylko z ich wlasnego post~powania i przykiadu.

30. K. P. Wychowanie pTzez malzeiistwo
1960, nr 70 (4), s. 544-546 (Zd.)
Om6wienie ksiqzki A. Kriekemansa Preparation au mariage et a la f a
gl~bol{Q personalistycznq koncepcj~ malzenstwa i mi
. lo ~lci.
.
mille, prezentujqcej

31. Ks. Bp Karol Wo jtyla Milosc i odpowiedzialnosc
1960, nr 71 (5), s. 561-614 .
, Oto tytuly niektorych rozdzia16w: "Osoba jako podmiot i przedmiot dzia
Iania", "Milose jako przeciwienstwo uzywania", "Norma personalistyczna
(przykazanie milosci)", "Afirmacja wartoSci osoby", "Wybor i odpowie
dzialnosc", "Zaangazowanie wolnosci", "Integracja a problem wychowa
nia milosci".

32. Maria Garnysz Refleksja nad powTotami
1960, nr 73-74 (7~8), s. 1445-1463
Rz~ cz 0 pracy H. C. Linka Powrot do religii. Ksiqzka - zdaniem recen
zentki - jest interesujqca z trzech punkt6w widzenia. Link widzi reli
gi~ jako na jlepszq drog~ do ludzkiego, ziemskiego szcz~Scia, a wlasnie ten
jej aspekt bywa cz~sto niedostrzegany. Ksiqzka ta stanowi znamienny
dokument okresu, kiedy w U .S.A. modna byia pedagogika spoleczna
i szkolna, antyintelektualistyczna, nasta wiona na wsp6Iiycie i adaptacj ~ .
Ksiqzka ta jest r 6wniei ilustracjq pewnej wersji pragmatycznej filozofi i
zyciowej.

33. Jan Turowski Sytuacja malzeiistwa w Polsce i swiecie
1960, nr 77 (11), s. 1445~1463
Pn:emiany w kulturze umysIowej, technicznej i moralnej doprowadzil y
do zmian w malienstwie i zrodzily trudnosci w funkcjonowaniu wsp61
czesnego zwiq'Zku malzenskiego. Podstawowe rodzaje trudnosci ' to: nie-
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moznosc oparcia malzenstwa na wi~zi podmiotowej, sprzecznosci mi~dzy
poglqdami wsp61malzonk6w na rol~ kobiety i m~zczyzny w malzenstwie
1 rodzinie, mi~dzy poglqdami na podzial czynnosci m~Za i zony.

34. 1961, or 79 . (1),

.

Caly numer PQswi~cony jest zagadnieniu wiary, odr6znianiu wiary od
swiatopoglqdu, podstaw rozumowych czy od samego aktu wiary oraz
odr6znianiu trudnosci religijnych od zwqtpienia i odejScia. Autorzy:
Ks. A. Fedorowicz Mysli na temat wiary i Ewangelii, Piotr Rostworow
ski Swiadectwo Boga, Roland Knox Akt wiary - wiara stracona i od
zyskana, S. Lewis 0 wierze upartej, oraz ankieta "Tygodnika Powszech
nego" Powr6t do Boga.

35. Ks. Bp Karol Wojtyla Uwagi

ligencai

0

zyciu

wewn~trznym

mlodej inte

b

1961, nr 84 (6), s. 761-770
R eferat oparty na doswia'dczeniu duszpasterskim - pr6ba charaktery
stylei zycia wewn~trznego inteligencji oraz przeobrazen w jego struktu
~

~

36. Stefan Ktmowski Proces emancypacji mlodziezy wsp6lczesnej
1961, nr 84 (6), s. 770-791
Socjologiczria analiza mlodziezowej emancypacji rozumianej jako bunt,
wyrywanie si~ spod opieki wychowa wc6w, konflikt pokolen. Autor przed
stawia historyczny ptoces emancypacji, przejawy i przyczyny dzisiejszej
emancypacji w skali indywidualnej i zbiorowej i zmierza do wniosk6w
praktycznych prawno-wychowawczych.

37. Augustyn Jankowski aSB Pismo sw. ksztaltuje chrzescijan
1961, nr 85-86 (7-8), 'S. 914-924
"Niniejszy szkic rna dwojakq drogq uzasadniac tez~ umieszczonq w ty
tule. Jedna z n ich to ukazanie, do jakiego stopnia osobista lektura Pisma
sw. jest, przy calej swej nowoczesnosci, praktykq starq i wypr6bowanq.
Druga zas - to pr6ba odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest, skqd sill
bierze owa moc ksztaltujqca."

38. Sfefan Wilkanowicz Mentalnosc techniczna a zycie religijne
1962, nr 92-93 (2-3), s. 170~178
Autor podejmuje pr6b~ wskazania n iekt6rych dr6g wyjscia, sposob6w
u suwania trudnosci, jakie wyst~pujq w zyciu religijnym ludzi ksztalto
wanych p rzez techniczny typostudi6w i ·taki rodzaj pracy zawodowej.

39. Pierre Teilhard d e Chardin Mysli 0
1962, nr 92-93 (2-3), s. 251-264

szcz~sciu

Hum. mg

Artykul jest poprzedzony Glosam i 0 Teilhardzi e de Chardin, kt6rych au
torzy starajq si~ przekazac wlasne uwagi na temat najwai:niejszych, ich
zdaniem, element6w jego teorii.
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W M y§lach 0 szcz~sciu Teilhard de Chardin wykazuje, ze szcz~seie n ie
jest poj~eiem tak wieloznaeznym, jak zwyklo si~ sqdzic, jesli ograniezyc
zakres refleksji do najbardziej podstawowych radosei zyeia i oprzel! na
danyeh nauki. Autor klasyfikuje postawy zyeiowe, wytyeza wlasne "re
guly szez~scia" i konezy stwierdzeniem , iz w chrzeseijanskim huma
nizmie, w ehrzescijanstwie wszeehludzkim kazdy ezlowiek ma szans~
realizaeji szez~seia.

40. Ks. Aleksander Fedorowicz Msza su:. w iyciu i wyehowaniu

ch1'zescijaiiskim
1962, nr 101 (11),8. 1652-1657
Co to znaczy, ze Ko§ei61 uezy i wyehowuje? Jakq rol~ pelni uezestIiictwo
we Mszy sw. - g16wny czynnik ksztaltowania osobowosei chrzeseijanina ?
41. Halina Bortnowska Do kogo nalezy przyszlosc?
1962, nr 102 (12), ~. 1815-1830
Artykul z eyklu Pytania ludzi doroslych, w kt6rym autorka opowiada
si~ za "kultem iIlPywidualnosei, a nie indywidualizmu", za wyehowaniem
i ksztalceniem tw6rezym, -za uspolecznieniem.
--'

42. Moina wygrywac porazki tlum. mg
1963, nr 103 (1), s. 1-21

Pod tym tytulem 0publikowane zostaly dwa odr~bne teksty. Jeden z nieh
jest streszezeniem rozdzialu Uczucia i zachowanie (Emotions and Beha
viou r) z ksiqzki George Hagmaiera CSP i Roberta W. Gleasona SJ 
C ounselling the Cat hol ic, New York 1959. Sta nowi on pT6b~ p·r zedsta
wienia, w jaki spos6b mozna pogodzic obraz osobowosci, jaki proponuje
wsp61ezesna psyehologia, z "mysleniem katolickim". Drugi - to artykul
ks. Marea Oraisona, jednego z pionier6w katoliekiej psyehoanalizy, pt.:
Por aika j ako czynnik .tw6rczy w ludzkiej psychice. Artykul traktuje
o umiej~tnosci samowiedzy i samoakceptacji oraz 0 konstruktywnej roli
porazki i kryzysu wewn~trznego w ksztaltowaniu osobowosei.

43. Ks. Marian Jaworski Dlaczego wierz~, wqtpi~, odchodz~? -'
. 1963, nr 104-105 (2-3), s. 161-209 teksty ankiet s. 210-344
Ankieta zostala ogloszona przez redakej~ "Tygodnika Powszeehnego"
w nr 38 (608) z 18.11.1960 r. Podkreslajqc zmiany zachodzqce w formacji
. katolieyzmu polskiego i kontrowersje na ten temat, za r6wno w prasie
katoHckiej, jak i nie ka tolickiej, reda keja "TP" pragn~la uzyskal! mozli
wie obfity material dajqcy chQciazby niepelnq, ale autentycznCl odpo
w iedi na pytanie "jak jest naprawd~?"
44. Halina Bortnowska Miara milosci
1963, nr 106 (4), s. 401-420
Artykul jest komenta'r zem do ksiqZki ks. bpa Karola Wojtyly Milose
i odpowiedzialnosc. Autorka koncentruje swoj'l uwag~ na poruszanyeh
w tej 'ksiqzce problemaeh "wsp61czesnej milo sci", osoby ludzkiej jako
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celu a nie srodku dzialania oraz malienstwa i rodziny, a swoje uwagi
zamyka nast~pujqCo: "Milosc i odpowiedzialnosc rozpatruje problem mal
ienstwa i rodziny w kontekscie milosci osoby - kt6ry tu jest kontekstem
podstawowym i najwainiejszym."

45. am (por. Milosc i odpowiedzialnosc 1963, Dr 106 (4), s. 468-492
.

z cyklu: Wsr6d ksiqi ek

Szkicbwy przeglqd zagranic'znych pozycji ksiqikowych, wybranych jako
Hustracja r6inych typ6w literatury 0 miloscii malienstwie. Omowione
wydawnictwa stanowiq dokumentacj~ roznorodnosci stanowisk i wply
w6w we wspolczesnej refleksji katolickiej.

46. Maria Braun6wna Dzieci i telewizja
1963, Dr 109-110 (7-8), s. 959-965
"Publicysci stwierdzajq slusznie, ze okres Giel~cego zachwytu nad tym,
iz cos si~ na ekranie rusza, juz minql. Dotyczy to oczywiscie doroslych.
Dzieci nadal podziwiajq wszystko, co chcemy im pokazac. Wszystko, albo
prawie wszystko. Z jakim skutkiem? Warto si~ zastanowic."

47. Ankieta 0 modlitwie
1963, nr 114 (12) , s. 1408-1554
Wybor z 408 wypowiedzi nadeslanych do redakcji ZNAKU i "Tygodniica
Powszechnego", z kt6rych kaida jako autentyczne "wyznanie wiary" moze
sluiyc temu. by "wielu ludzi zobaczylo w pryzmacie czyichS przemysleil
wlasne swoje sprawy od nieco innej strony".

48. Nad ankietq 0 modlitwie
1964, nr 116-117 (2-3), s. 137-161
Om6wienie ankiety ZNAKU i "Tygodnika Powszechnego", wraz z "tema
tycznym" zestawieniem fragment6w wielu wypowiedzi.

49. Bezimienni m6wiq 0 modlitwie
1964, m 116-117 (2-3), s. 162-316
Ciqg dalszy tek,st6w ankiety, kt6rej pierwszq
nume rze ZNAKU.

cz~ sc

opllblikowano w 114

50. Halina.' Bortnowska (opr.) Wnioski duszpasterskie i wychowaw
cze
1964, nr 116-117 (2-3), s. 317-340
Ankieta 0 modlitwie b~dqc opisem ludzkich dr6g zycia i dr6g modlitwy
nasuwa takze wnioski i projekty 0 charakterze spoleczno-duszpasterskim
i wychowawczym. Poprzez sw6j aspekt dokumentalny wyniki ankie ty
w skazujq, kt6re poczynania wychowawcze rodzic6w, duszpasterzy bl1y
i Sq owocne, a kt6re mijajq si~ z duchowymi potrzebami ludzi.

51. Stanislaw Grygiel Struktura rzeczywistosci a modlitwa
1964, nr 116-117 (2-3), s. 341-355
"Powyzsze refleksje nie majq pretensji do dojrzalej w pelni koncepcji
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modlitwy. Sq raczej szkicem fragmentarycznym, kt6ry bye moze kiedys
si~ wypelni, powiqze i bardziej calosciowo pokaze miejsce modlitwy
w zyciu osoby, w bytowym porzqdkU rzeczy".

52. Janina Taborska $wiadectwo wspolnoty
1964, nr 118 (4), s. 377-389
,,0 wsp6lnocie mysli i m6wi si~ bardzo wiele, odkrywa si~ na nowo JeJ
sens w zwiqz,ku- ze zwrotem do zr6del chrzescijailstwa; ona staje si~ nie
mal centralnym problemem w dqzeriiu do odnowy katolicyzmu". Autorka
rysuje szeroki wachlarz problem6w "wychowania do wsp6Inoty".
53. Robert Guelluy Jaki chrystianizm ukazywac mlodziezy Hum.
J . Taborska
1964, nr 120 (6), s. 672-685 
"Nauczanie religii - nieoddzielnie od wychowania religijnego - jest czyn
nosciq zlozonq z wielu element6w i obok tresci wyklad6w i ich tematyki
rna istotne znaczenie postawa nauczyciela, jego osobiste widzenie chrze
scijanstwa i swiata, wartosci, problemy i pytania, kt6re dla niego samego
Sq najwazniejsze i z tej racji wybijajq si~ na pierwszy plan takze w wy
kladzie, decydujqc 0 jego stylu".
54. Bohdan Cywinski 0 tradycji - ,na chlodno
1964 nr 124 (10), s. 1185-1193
Czym jest poczucie tradycji? Jakq rol~ pelni one w wychowaniu m to
dego pokolenia? - takie pytania stawia autor artykulu. Sq to problemy
bardzo .is_totne, gdyz "poczucie tradycji jest r6wnie realnym elementem
rzeczywistosci, jak i inne powszechnie doceniane przejawy swiadomosci
spolecznej" .
55. Adam Stanowski Spoleczno-wychowawcze konsekwencje nie

ktorych sposobow uprawiania etyki
1965, nr 135 (9), s. 1090-1101
Mi~dzy wychowaniem moralnym, kt6re nie da si~ sprowadzie tylko do
stosunku dw6ch jedriostek - wychowawcy i wychowanka - wyizol0.wa
nych z kontekstu spolecznego, a uprawianymi przez specjalist6w rozwa
zaniami etycznymi zachodzq obustronne zwiqzki. RozwaZania te wply
wajq na style wychtiwania moralnego, a istniejqca sytuacja wychowaw
cza wplywa na spos6b uprawiania etyki. Dlatego palqcym wyzwaniem
dla upra wiajqcych etyk~ stanowi fakt, ze szybkose przemian wsp6lcze
snosci stawia ludzi wobec problemu nieadekwatnosci tradycji moralnej,
przekazanej im przez poprzednie pokolenia.

56. SL. MC. 0 przest~pczosci nieletnich
1965, nr 135 (9), s. 1218-1220 (Zd.)
Recenzja ksiqzki M. i H. Veillard - Cybulsky Les Jeunes delinquants
dans Ze monde, ce qu'ils font ce qu'ils s~nt, ce qu'on fait pour ettx, Neu
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chatel 1963, ktorej autorzy postawili sobie za eel zreferowanie w spos6b
og6~ny i systematyczny ealej niemal wiedzy 0 przest~pezosei nieletnich.

57. Walter Goddij!l1 Rola kaplana w Kosciele i spoleczenstwie
Hum. J. P.
1966, nr 139-140 (1-2), s. 1-14

Koneepeja wychowania seminaryjnego nie moze nie uwzgl~niac wyma
gan, Jakie stajq dziS przed duszpasterstwem. Zaniedbania na tym polu
grozq ujemnym wplywem zar6wno na formacj~ przyszlych kaplan6w
jak i na wykonywanie funkcji kaplanskich. Rozeznanie tych wymagati
sprawia przed teologiq praktycznq postulat silniejszego zwiqzku zcalo
ksztaltem wiedzy humanistycznej.

58. Dyskusja 0 duszpasterstwie akademickim
1966, nr 139-140 (~-2), s. 15-41
Dyskusja, w kt6rej wzi~lo udzial kilku znanych duszpasterzy oraz redak
torzy: H. Bortnowska, S. Wilkanowicz i T. Zychiewicz, ujawnia wielosc
za:ian, potrzeby, przed kt6rymi stajq zar6wno grupy akademickie jak
i ich duszpasterze, ujawnia tei kontrowersje, jakie budzi "elita rny mo
del" duszpasterstwa akademickiego.

59. Romano Guardini Etapy zycia Hum. Stanislaw Grygiel
1966, nr 139-140 (1-2), s. 65-71
Fragment artykulu ze zbioru Faith, Reason and the Gospels, wydanego
przez John J. Heaneya SI, Maryland 1963. Rozw6j ludzki przebiega od
cinka mi, a nie jednym ciqgiem; kaidy z nich charakteryzuje sill ' swojq
w~a snq forrri q. Przejscie od jednej formy do dTugiej nie obywa sill bez
kryzys6w. Autor podejmuje pr6b~ ich uchwy'cenia.

60. Marek Skw ar.rl.icki Szkola
1966, nr 139-140 (1.,-2), 'so 126-156
..Wlasciwie szk61, do kt6rych chodzilem przed otrzymaniem swiadectwa
dojrzalosci, bylo dziewi~c. Dlatego tytul, kt6rym opatrzylem pierwsZ!\
cZElSC swoich rozmyslan - Szkola - wydaje si~ moze mylqcy. W rzeczy
wistosci jednak mylqcy nie )est, co si~ powinno p,6zniej okazac, 0 ile mi
si~ szkoly nie poplqczq..."

61. Stefan Wilkanowicz Sens, wiara, powolanie
1966, nr 149 (11), s. 1319-1333
Odpowiedz na swoiste "wyzwanie" uczestnik6w ankiety Dlaczego wierzll,
roqtpit:, odchodzt: ("Tygodnik Powszechny", 1960 r.) rzucone publicystom
katolickim. Sq to refleksje z perspektywy posoborowej skoncentrowane
wok6l pytania "jak wierz~?" Moma je okreslic nie tylko jako osobiste
swiadectwo; ale takZe jako "duchowy portret" srodowiska ZNAKU i "Ty
godnika Powszechnego".
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62. Ks. J6zef Tischner Z problematyki wychowania chrzescijanskie

go
1966, Il1r 149 (11), s. 1334-1345 r
"Mam tutaj zamiar skierowa~ uwag~ czytelnika na pewne ujemne zja
wiska towarzysUlce bbecnie procesowi wychowania i to w r6wnej mierze
na te, kt6re wiqZq si~ z samym procesem wychowania, jak i z osobq wy
chowawcy". Sprowadzajq siE: one, zdaniem autora, do ograniczenia wol
nosci wychowanka poprzez urobienie przyzwyczajen, legalizm wycho
wawcy i a bsolutyzacj ~ wzoru wychowawcy - co wiedzie do zaniku zmy
slu religijnego u wychowarika.

63. Anna Morawska Ciemne drogi milosci
1967, nr 151 (1), s. 127-137 (Zd.)
Recenzja ksiqZki Francois Duyckaertsa FOTmowanie 8i~ wi~zi seksualnej
(La formation du lien sexuel, Bruxelles 1964). Tematem ksiqzki jest cykl
nieswiadomych i p6lSwiadomych reakcji psychicznych, kt6ry u normal
nych ludzi dzieli moment pierwszych pobudzen seksualnych od wlasci
wego aktu milosnego. Temat rozwiniE:ty jest tak szeroko, ze mozna na
zwac tE: pozycjE: ksiqzk q 0 wsp6lzyciu w og61e, 0 kontakcie ludzi miE:dzy
sabq i ze swiat em otaczajqcym.

64. J 6zef Pyrek SDS 0jciec duchowny kaplana
1967, iIU' 153 (3), ,s. 391-393
Pr6ba podj~cia dyskusji z ks. Antonim Lewkq w zwiqzku z 0publikowa
nym przez niego artkulem VI "Homo Dei" (nr 4 (122), 1965 r.), w nawiq
zaniu do fragmentu tralkJtujqcego 0 opiece dus7Jpaster'skiej nadksi~:i:m i.
Autor proponuje szereg r ozwiqzan "statusu ojca duchownego" dla ka
plan6w diecezjalnych.
65. Elzbieta Sujak Droga do dojrzalosci
1967, Dr 154 (4), s. 437--442
Nie moiDa 'stac si~ czlowiekiem dojrzalym bez wlasnego, swiadomego
udzialu w procesie dojrzewania. Czlowiek dojrzaly, to ten, kt6ry wierny
jest wlasnej hierarchii wartosci, u kt6rego postawa spoleczna przewaia
nad egocentrycznq, a potrzeba tw6rczosci nad potrzebq wlasnego roz
woju.
66. Jan Nizwandowski Rejleksje 0 malzeiistwie
1967, n r 154 (4), s. 443--452
MalZenstwo jest r6wnie dobrq drogq prowadUlCl\ do swi~tosci jak ce
libat. Umoiliwia one realizacjE: milosci poprzez calkowite nastawienie
na szcz~scia drugiego czlowieka oraz przez gotowosc przyjE:cia ka:idego
bez wyjqtku umartwienia lqcznie z rezygnacjq ze wszystkich tajemnic
osobistych.
67. Wladysla'o/ Jacher Osobowosc, integracja, rozw6j
1967, 1m 155 (5), s. 637-643
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Przemiany swiata powodujq dziS zagrozenie czlowieczenstwa. Aby temu
zapobiec oraz umozliwie rozwoj osobowosci, trzeba wi~kszy nacisk polo
zye na procesy socjalizacji oraz podkreslae god nose osoby ludzkiej jako
wartose. Decydujqcq rol~ odgrywa w tych procesach miloM: malzenska
stwarzajqca poczucie, ze jest si~ dla drugiej osoby kims niezasta,pionym.

68, Jan CharytaDski S1 Wspolczesne kierunki katechetyczne na Za

chodzie
1967, nr 156 (6), s. 788-806
Autor w oparciu 0 dwa zachodnie podr~czniki katechezy omawia ruch
jej odnowy zwaily kerygmatycznym, zapoczqtk<\cwany przez Jungmanna.
Wyrosl on na gruncie krytyki katechezy tradycyjnej. W nowej kateche
zie polozono wi~kszy nacisk na przezycie spotkania z Bogiem i jego obec
nosci poprzez sakramenty oraz na polqczeniu codziennosci z rokiem litur
gicznym.

69. Edward Schillebeeckx Przewodnictwo duchowe Hum. H. B{)r t
nowska

1967, nr 156 (6), s. 807-818
J ak rna wyglqdac przewodnictwo duchowe, aby nie prowadzilo do il1
fantylizmu duchowego?Wlasciwym slowem na okreslenie przewod
nictwa jest wspoltowarzyszenie. Stawia mu si~ wszystkie wymogi przy
jaini, podkreslaja,c jednoczesnie odpowiedzialnosc za wychowanka oraz
nienaruszalnosc jego wolnosci.

70. Paul Ricoeur Etyka spoleczna na rozstajach Hum. H. B.
1967, nr 157-158 (7-8) , s. 920-925
"Etyka spoleczna, tak jak jq rozumiem, nie opiera si~ na jakims system ie
idei , leez na paradoklSie: tro.sDczy si~ ona 0 dw ie przeciwstawne sprawy:
ludzkosc i osob~. Widz~ i doceniam ·znaczenie obu tych spraw. Gdyby be.?:
sprzecznosci i w calej pelni dalo si~ pogodzic i zaspokoic wymagania
ludzkosci i wymagania osoby - Krolestwo Niebieskie byloby zrealizo
wane."
71. Sim{)ne Weil Zarys deklaracji powinnosci wobec istoty ludzkid

tlum. Krystyna Los
1967, nr 157-158 (7-8), s. 926-934
Powinnosci wobec ciala i duszy czlowieka winny bye zobowia,zaniem dla
wszystkich Iudzi. Przestrzeganie ich~ zdaniem autorki, stanowi jedyna,
drog~ wyrazenia sza cunku wobec czlowieka, na ktory zasluzyl kazdy
dzi~ki zdolnosci do realizacji dobra. "W!lzystko, co prowadzi do wyko
rzenienia istoty ludzkiej lub przeszkadza jej zakorzenieniu jest przest~p
stwem".

72. Stefan Wilkall1'Owicz Nawrocenie, odst~pstwo, rezygnacja
1967, nr 157-158 (7-8), s. 935-940
Na .czym polega dzisiaj autentyczna wiara? 1stotq jej jest aktywna reali

11 34

PROBLEMY WYCHOWANIA

za cja zasady milosci w zgodzie z wlasnym powolaniem. Tak rozumiana
wiara moze bye uswiadomiona lub nie.

73. Dwugtos 0 powolaniu
1967, nr 159 (9), s. 1128-1141
Elzbieta Sujak Regresja- powolan
Emil Zeller Wiernosc i wolnosc
W obu wypowiedziach, obok wielu innych wqtk6w pojawia si~ pytanie
o przyczyny tzw. regresu powolania. "Zasada obrony dobrego samopo
czucia psychicznego" dzialajqca w ludzkiej swiadomosci i poza niq nie
sprzyja przelamaniu mechanizm6w ukierunkowania na dorazne cele
(sw i~cenia, sluby), wyksztalconych w czasie formacji, co nie tylko powo
duje, ale i-stanowi regresj~ w rozwoju ' czlowieka, powolania (E. Sujak).
Powyzsza "zasada algedoniczna" nie sprzyja tez przyj~cill elastycznej po
stawy, podj~cill zadania przeksztalcenia swiata i wlasnego dzialania, wy
chodzenia poza wypr6bowany model kaplailstwa (E. Zeller). Teza: "kaplan
na wet juz w yswi~cony jest u progll poszukiwail" - wydaje si~ okreslac
spos6b przeciwdzialania regresji.
.

74. Ks. Boleslaw Morawski Problemy mtodziezy dojezdzajqcej
1967, nr 159 (9), s. 1196-1205 (Zd.)
W wielu pllblikacjach pojawia si~ problem chuligailskich wykroczeil
i wykolejenia mlodziezy. Wskazuje si~, ze dojezdzania mlodziezy do szk6l,
do pra cy jest powaznym czynnikiem deprawlljqcym. Na1ezy w zwiqzku
z tym opracowac specjalny program dllszpasterski uwzgl~dniajqcy zaan
gazowanie laikatll; warto by poszukac pomocnik6w duszpasterskich wsr6d
samej mlodziezy.

75. Lucyna Rutkow ska K atechetyczny czwartek w paryskiej pam
fii
1967, nr 159 (9), s. 120fr-1209 (Zd.)
Brezentacja "eksperymentu katechetycznego" w parafii St. Sulpice w Pa
ryzu.

76. Andrzej Koprowski SI ChrzeScijanska wartosc pracy
1967, nr 161 (11), s. 1397-1412
Wielll filozof6w, a takZe Marks, tweirdzilo, ze wolnosc zaczyna si~ tam,
gd zie koilczy si~ praca. Lecz dla kazdego chrzescijanina praca winna bye
drogq prowadzqcq do zbawienia, a nie czasem straconym. Daje ona moz
liwose realizacji idei jednoSci z Bogiem stwarzajqcym poprzez wsp6l
dzialanie w przetwarzaniu swiata.

77. Stefan Wilkanowicz Refleksje 0 apostolstwie
1967, nr 161 (11), s. 1448-1464
ezy mamy prawo wskazywac idealy, kt6rych sami nie osiqgn~lismy?
si~ w wychowaniu swiadectwo zycia, jednakze
cz~sto one zawodzi '-- nie potrafimy wlasciwie ocenic charakteru ludz

o wiele wazniejsze wydaje
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kich uczynk6w. Chrze§cijanin musi bye apostolem, do tego zobowil:lzal
go Chrystus. Na czym polega istota apostolstwa dzisiaj?

78. Wladyslaw Skrzydlewski OP Powolanie, posluszenstwo, rozw6j
1968, Dr 163-164 (1-2), s. 79-95
Pelny rozw6j osoby mozliwy jest tylko poprzez realizacj~ osobistego po
wolania. Rozw6j spoleczny winien sluzyc rozwojowi osobowosci. Powo
lanie oscbiste jest powolaniem spolecznym - polega na spolecznej aktu
alizacji milosci. Posluszenstwo wobec planu Boga obowiqzuje w s~st
klch, posluszenstwo wobec ludzi - wtedy, gdy nie sprzeciwia siE: tem u
planowi.

79. Martin Buber Wychowanie trum. Stanislaw Grygiel .
1968, nr 166 (4), s. 442--461
Wychowanie nalezy traktowac jako rozw6j sil tw6rczych w dziecku. SHy
w yzwolone przy pomocy wychowawcy winny znaleic ujscie w odpowie
dzialalnosci i wsp61zaleznosci - SI:l to wartosci decydujqce 0 ludzkim
zyciu. Podstawl:l stosunku wychowawczego - czyli stosunku dialogu, jest
w zajemne "obejmow anie si~" partner ow wlasnymi doswiadczeniami. To
zobowiqzuje wyc howawc~ do stalej pracy nad sobq.

80. Michal Mazur W czlowieku spotkac Boga
1968, nr 166 (4), s. 467--476
Omowienie ksiqzki Ladislausa Borosa 0 tym samym tytule. Tytu! oddaje
tresc dziela. Wg Borosa istot~ . poslannictwa Chrystusa oddaje mysl 
"Zpaj dujqc drog~ do brata, b~dzie~z .cz!owiekiem i do trz~sz do Boga".

81. J6zef Tischner Z problematyki nauczania
1968, nr 169-170 (7-8), s. 903-914
"Nauczyciel jest cllowiekiem szczeg6lnie przyporzf!dkowanym prawdzie
jako wartosci. Sum ienie nauczyciela jest przede wszystkim sumieryem
pra w::iy. stqd powstaj q trzy zasadnicze pytania naszego artyku!u : jakiej
to prawdzie jest na uczyciel podporzqdkowany w spos6b szczeg61ny? J aki
w inien byc jego osobisty stosunek do gloszonej prawdy? I jaki jest sto
sunek mi~d zy prawdq, kt6rej jest on podpdrzqdkowa ny, a innymi war
tosciami etycznymi, kt6re jako wychowa wca powinien przekazac swoim
wychowankom?"

82. Martin Buber Kszfalcenie charakteru d um. M. S.
1968, nr 169-170 (7-8), s. 915-926
,

,

Fragment ksil:lZki M. Bubera pt.: Betw een M im and M an. Wychowanie to
ksztalcenie i wzbogacanie charakter6w. Mozliwe jest one wtedy, gdy
mi~zy partnerami wychowania istnieje spontaniczna lqcznosc, gdy na
uczyciel 7)dob~dzie maksimum zaufania ucznia. To ostatnie m oma uzy
skac tylko we wsp61nym przezwyci~Zaniu sytuacji konfliktowych. Autor
rozwaza tez zadania oraz metody wsp61czesnego wychowania.
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83. ElZbieta Sujak Dziecko istota nieznana
1968, nr 169-170 (7-8) , s. 927-937
Pocistawq wychowania w og6le jest kontakt z dzieckiem. Stwarza on wiele
t rudnosciosobom dOToslym. Troska ,0 los dziecka winna prowadzic do
stalego wysilku poznawczego rodzic6w. Autorka kresli zarys rozwoju
emocjonalnego i intelektualnego malego dziecka.

84., Piot r ' Taras SAC Problem modelu kapZana w Kosciele katolic

kim
1968, nr 171 (9), s. 1116-1132
Po Soborze Watykaiiskim II ozywilo si~ zainteresowanie formacjq, wy
chowaniem, rolq kaplana w Kosciele. Artykul jest pr6bq analizy fu nk
cyjnej i funkcjonalnej modelu kaplana, jest pr6bq \w skazania czynnik6w
wplywajqcych na tak q a nie innq formacj~ kaplana, oraz wskazania r oli,
jak q spelnia on w spolecznosci wiernych. Rozumienie tych zaleznosci jest
nieodzownym punktem wyjscia do dyskusji nad wychowaniem "kapla na
wsp61czesnego" .
85. BQhdan Cywinski Edukacja niepokornych
1968, nr 173-174 (11 ~12), s. 1421-1452
Fragment ksiqzki ' pt.: Rodowody niepokornych. Opisuje edukacj ~ mlo
dziezy "niepokornej" w szkolach rosyjskich na ziemiach p olskich w II
polowie X IX wieku.
86. Julian Aleksandrowicz, Regina Knapik Futurologiczne aspekty
wychowania i nauczania mlodziezy uniwersyteckiej a problem

zdrowia spoZecznego
1968, nr 173-174 (11-12), s. 1478-1494
"Czy istnieje jednak jakas stala forma wychowania dia drugiej polowy
XX wieku, wieku, w kt6rym czlowiek posiadl moc zniszczenia zycia n a
swej plimecie? Co pozostaje jako wz6r pedagogiczny dzis, w okr es1e,
w ktorym tyle uprzednich wartosci i norm zostalo zachowanych?" 
oto {lytania, jakie stawiajq autorzy, rozpatrujqc zagadnienia wychowa
. nia w skali globalnej i w aspekcie zdrowia spolecznego.
87. Stanislaw Grygiel Ludzka twarz prawa natury
1969 , nr 175 (1), s. 1- 30
Mora Ine pra wo naturalne nie wywod'zi si~ dedukcyj nie z jednej naczel
nej zasady, lecz pochodzi one z Iudzkiego wlasciwego doswiadczenia rze
czywistosci - w k t6rej tkwi dynamiczny porzqdek stw6rczej m ySli. Fun
damentem owego prawa jest zycie 0 s ob 0 w e, 0 kt6rym decydu je ludz
k a wolnosc oraz otwarcie czlowieka na wezwanie wlasnej pelni - ca
losci. Rola wychowawcy polega na pokazywaniu w ychowankowi jego
wlasnej calosci - oraz drogi ku niej . .
88. Michal Mazu r Rzeczowosc, odpowiedzialnosc, solidarnosc
1969, nr 176 (2), s. 224-239
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Artykul poswi~cony analizie trzech wymienionych w tytule cech cha
rakteru oraz ich roli i funkcji we wsp61zyciu spolecznym. Autor wska
zuje rowniez, ze cechy te utozsamiajq si~ z chrzescijanskimi postulatami
wobec czlowieka.

89. Edeltraud Lukoschek Motywacja powolan kaplanskich w Kongo
1969, nr 178-179 (4---5), s. 588-601
"Autorka pracuje w Osrodku Badall Socjologiczno-Religijnych w Kin
shasa (Kongo) i z inicjatywy tamtejszego Episkopatu przeprowadzala
szczeg610we badania nad tym problemem. W artykule zestawia pierwsze
wnioski 0 og6lniejszym znaczeniu. Zarysowujq si~ w nich problemy nie
tylko seminarzyst6w, lecz i calej mlodziezy kongijskiej, typowe dla calej ·
Czarnej Afryki."

90. Gert rude Mayer Wychowanie w Bumbuli Hum. wp
1969, nr 178-179 (4-5), s. 610-615
Problemy oswiaty . i wychowania w Tanzanii ogniskujq w sobie caly
szereg innych trudnosci i konfliktow, z jakimi boryka si~ ten kraj. Uka
zanie sieci ich wzajemnych powiqzan daje obraz typowych trudnosci
wlasciwych krajom Afryki.
91. Mieczyslaw Krqpiec OP Jednostka a spoleczenstwo

1969, nr 180 .(6), s. 684-712
Istotnym czynnikiem rozwoju osoby - jest z punktu widzenia persona
lizmu - spolecznose, rozumiana jako siee relacji wiqzqcych osoby w rea
liza.cji wspolnego dobra. Warunkiem urzeczywistnienia wspolnego dobra
jest podporzqdRowanie spolecznosci czlowiekowi oraz uformowanie ta
kiej struktury spoleczenstwa, ktora zapewnilaby pelnq wolnose i god
nose osoby ludzkiej.

92. Mistrzowie naszego czasu
1969, nr 181-182 (7-8), s. 835-920
Listy do redakcji, wypowiedzi i protok61 dyskusji przeprowadzonej w re
dakcji miesi~cznika ZNAK, dotyczqce "mistrz6w naszej epoki". W dy
skusji wzi~lo udzial kilkunastu intelektualist6w z calego k raju. Choe
rozumienie poj~cia "mistrz" oraz charakter wypowiedzi Sq roznorodne,
to kazda jest pr6bq podsumowania wlasnej postawy poprzez wskazanie
nasladowanego wzoru lub idealu, do ktorego si~ dqzy.

93. Ludwik Kubik Szkolnictwo podziem ne w Krakowie w latach

1939-'-1945
1969, nr 183 (9) , s. 1233-1245
Autor skoncent-rowal si~ na ukazaniu poczqtk6w tajnego nauczania w Kra
kowie i okolicach, w powiqzaniu z innymi osrodkami szkolnictwa pod·
ziemnego. Szczeg6lnie cenne jest uwzgl~dnienie szczeg6lowych danych
dotyczqcych os6b (sze.r okie potniktowanie udzialu duchowienstwa), za
a.n gazowanych w walk~ 0 kultur~ polskq.

11 38

PROBLEMY WVCHOWANIA

94. J an Palyga SAC Jestesmy potrzebni
1969, nr 184 (10), s. 1264- 1280
R6znorodnosc postaw mlodej inteligen cji wobec spraw wiary wymaga
nowego, bardziej otwartego d uszpasterstwa realizujqcego proces odnowy
Kosciola. Aut() r proponuj e szereg form pracy sluzqcych temu celowi.

.95. Mistrzowie n aszych czasow
1969, nr 184 (10) , s. 1321-1340
Trzy dalsze wypowiedzi w dyskusji zorganizowanej p rzez reda kcj~ ZNA
KU, dotyczqce trzech r6znych wzor6w etycznych dla ludzi naszej epoki.

96. Wladyslaw Jacher Perspektywy integraln ego 1'Ozwoju
1969, :nr 186 (12), s. 1552-1559
Rozw6 j techniki powod uje r 6wnoczesnie wz ro st proces6w dezintegracji
osobowOSci i spolecznosci. Aby tem u zap<Jbiec, n alezy dqzyc do zro
zumien ia wsp61czesnych przemian z u wzg l~d n ieni em ich negatyw6w
i pozytyw6w, ora z ksztaltowa c swiadomosc moralnq i poczucie odpo
wiedzialnosci, tak by wsr6d splqtanych sciezek wsp61czesnosci i chaosu
znak6w orienta cyjnych czlowiek umial znaleic wlasciwq d ro g~
doko
nac slusznych wybor6w.
97. Halina Bor tnowsk a Kiedy jestesmy agresywni
1970, Dr 190 (4), s. 41 7-428
Zachowania agr esywne pelniq dwojakq fu nkcj ~: negatywnq - rozlado
wa nie napi~c przy pomocy sily i pozytywnq - dqzenie do zm iany za
stanej sytuacji poprzez zaangazowanie sil tw6rczych . Postulowana jest
zasada "non .violence" polegaj qca na tw6rczym i konstr uktywn ym orien
towan iu agresywnych nap i~c w spoleczeilstwie.
98. Alfred N ie tschke Lc:k i ufnosc
1970, n r 190 (4) , s. 452-459
Zycie, w kt6rym zagin~la ufnosc, jest niewa rte za chodu. A utor wskazuje
na ro l~ zaufania w r 6znych okresach zycia czlowieka. Postuluje zasa d ~
ufnosci na co dzieil - czyli otwarcia na kazdego czlowieka i rzecz, aby
we wszystkich dostrzec cos cennego.
99. Louis Beirnaer t Rola psychologii w formacji kaplanskiej
za
leannej Hum. am.
1970, nr 190 (4), s. 49 7-505 (Zd.)
W latach pi~cdziesi qty c h psychologowie za cz~li wkraczac w d zied z in~
for macji kaplailskiej i zakonnej. Kongres M i~d zyn a rodow ego Stowarzy
szenia Katolickiego dla Badail Medyczno-Psychologiczn ych w Pa dwie
(1968 r.) byl bilaniem o s iqgni~c, platformq wymiany informacji, okazjq
do zdania sobie sprawy z reakcji, jakq wywolala "interwencja" psycho
log6w w formacj~ kaplailskq i zakonnq. Artykul jest ob szernq relacjq
z tego kongresu.
14 -
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100. L. R aber OSB Pedagogika progresywna Hum. i opr. hh
1970, nr 190 (4), s. 505-509 (Zd.)
Relacja z kursu dotyczqcego pedagogiki przyszlosci, zorganizowanego
w Szwajcarii. Intencjq organizator6w byla odpowiedz na wyzwanie ja
kim jest tempo zmian wsp61czesnosci. Dialog, nauczanie programowe,
m etody audiowizualne i na uczanie doroslych - oto g16wne tematy kursu.
101. M . Niewiadomski Psychologia w duszpasterstwie
1970, 191 (5), s. 651-654 (Zd.)
Sprawozdanie z VI II Triduum Duszpasterskiego w Seminarium Zagra
n icznym w Poznaniu.

a pow olaniu chrzeScijaiiskim
sci znak6w
1970, nr 192 (6), s. 709-720

102. Halina Bortnowsk a

w idzialno

Jak przelamae dualizm zycia "religijnego" i "swieckiego"? Jak doko
n ae integra cji "dw6ch wymiar6w ludzkiej egzystencji"? Rozwazania aU
torki, "powstale n a marginesie konferencji wyglaszanych w K lubach In
teligencji Katolickiej , w dialogu ze sluchaczami, i wewn ~trzn ym dia
logu" 51l nie tyle odpowiedzill na te pytania, ile wezwaniem do refleksji.
103. Adam Stanowski Jak nie bye chrzescijaiisk im sobkiem
1970, n r 195 (9); s. 1203- 1208
Chr zescijanstwo to nie tylko wym6g m ilosci - to takze wym6g odpo
w iedzialnosci. Autor postulu je znaczn e rozszerzenie chrzescijanskiej od
powiedzialnosci moralnej za sprawy, k t6re zalezq od n as r6wniez w spo
s6b bezposredni.

104. J6zef Tischner Chochol sarmackiej melancholii
1970, nr 196 (10), s. 1248- 1254
SaTmacka melancholia jest cechq znamiennq dla charakteru narodo
wego Polak6w. Jest ona nastrojem wynikajqcym z niezrealizowanych
m arzen patriotycznych i swiadomosc porazki. Trzeba si~ przed ni!\ stale
bronie, gdyz jeSli ogarnia cale istnienie czlowieka; to prowadzi do zde
gradowania i sparalizowania ludzkiei osobowosci.
105. Anna Doroszewska Tak u nas jest
1970, nr 198 (12), s. 1529- 1536
Istotnym czynn ikiem wychow ujqcym pokolenia Polak6w byla i jest li
teratura. Utrzym uj e ona ciqglosc charakteru narodowego Polak6w 
czerpillc z tradycji narodu - stwarza wzorce dla wsp61czesnosci. Oma
wiana jest mi~d zy innym i aktualnose postaci z Trylogii oraz z Pan6w
L eszczynskich H. Malewskiej.
106. Karol Wajs Dwie dawne propozycje
1971, n r 199 (1), s. 73- 81
Od wielu lat prowadzi si~ badania zrhierzaj qce do. wykrycia swoistycp
cech psychicznych ll1dzi zajmujqcych si~ pracq naukow!\. Juz w an
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tycznej literaturze mozna znalez~ teksty m6wiqce 0 wzorcach postaw
"intelektualist6w", postulujqce p ewien idea! mysliciela np. Listy moralne
do Lucyllusa Seneki. Dr ugq "dawnq propozycjq" jest XII-wieczna sen- .
tencja Bernarda z Chartres, m6wiqca, ze do rozwiqzywania problem6w
intelektualnych niezbE:<lne Sq: "pokora umys!u, ch~~ poznania, spoko jn e
zycie, milczqca dociekli wos~, oraz obcy kra j".

107. Apoloniusz Zynel OFM Conv. Pow olanie przygodq
1971-, nr 200- 201 (2- 3), s. 275- 296
Tres ~ : r eligijne i psychologiczne znaczenie powolania. Powolanie przy
godq. Kryzys powolan w wqskim i szerokim zna czeniu. Wiernosc powo
lani u a Tozw6j czlowieka i zycia.

108. Bohdan Cywinsk i My§l 0 polskim duszpasterstwie
1971 , nr 204 (6), s. 689-732
Ocena rzeczywistosci polskiego duszpasterstwa i pr6ba prognozy. Szuka
n ie dr6g odnowy przez realizowanie zadan juz uswiadomionych i ciqgle
go odnajdywania odpowiedzi na no we pytania, dyktowa ne p rzez zycie.

109. Piot r Ta r as SAC W trosce
1971, 204 (6), s. 733-752

0

1'obotnik6w Panskich

"Religia jak kazda id ea w ymaga swych 'nosicieIi', 'promotor 6w' i 'funk cjo
nariuszy'. Dzis we wszystkich cz~s ciach swiata m 6wi si~ 0 ich braku,
kryzysie. W celu jego przezwyci ~zen ia podejmuje s i ~ odpowiednie ba
dania. Skromnym tego w yrazem jest r6wniez niniej szy ar tykul".

110. Apoloniusz Zynel OFM Conv. Pastoralna formacja w sp6lczes

nego kaplana
1971 , n r 204 (6), s. 753-774
Celem rozwazafl a utora jest "szukanie og6lniejszej podstawy, na kt6rej
mozna by bylo op rze~ formacj ~ teologicznq, duchowq i ludzkq semina
ryjnego wychowania". Podstawq tq n ie moze by~ an i wsp61czesn e- my
slenie "psychotechn iczne", mechanizujqce i up raszczaj qce ducho wy i psy
chiczny rozw6j ludzkiej osobowosci, ani abstrakcyj na, oderwana od zy
cia teologia, nie docen iaj qca wartosci psych;czn yc h konflikt6w w formo
waniu si~ osobowosci. P odstawa winna bye praktyczna, z uwzg l~d n ie
niem danych psychologii, 'antropologii i p edagogiki.

l11. Halina Bortnow ska Rewolucja przeciw schem atom
1971, nr 207 (9), s. 1223-1247
Lata szes~d z iesiqte przyniosly m. in. zakwestionowanie tradycyjnego mo-'
delu oswiaty i wychowania , jako niewystarczajqcego do mobilizacji wy
cho wanka, by "przewy:i:,szy! nauczyciela". Krytyka ta nie jest jednak r 6w
noznaczna z podaniem sposobu wyjscia z impasu. Rozwiqzania poj awiajcl
si~ nie 11a plaszczyznie teorii - lecz w praktyce wielu pedagog6w, kt6rzy
sfajq si~ przez to "rewolucyjni". Do nich n alezy Pa ulo F r eire.
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Pr~Zyna Ksztaltowanie
swieUe psychologii rozwojowej

112. K s. Wlady slaw

si~

zycia religijnego w

1971, nr 21 0 (12), s. 1572-1586
"Rozw6j religijnosci co najmniej w pewnym zakresie ksztaltuje si~ wedle
og6lnych praw psychologicznych. Znajomose ich jest niez b~d na dla efek
tywnego sledzenia jej rozwoju i wlasciwej oceny poszczeg6lnych fakt6w
z r6Znych okres6w tego rozwoju".
11 3. Zen om ena P luzek Wplyw podswiadomosci na zycie swiadome
1971, n r 210 (1 2), s. 1596-1603
Om6w ien ie mechanizm6w obronnych kompliku jqcych jednostce proces
poznawania siebie autorka konczy refleksjq nad mozliwosciq wystqpie
n ia ich przy podejmowaniu swiadomej decyzji p r'Z yj ~ cia celibatu przez
kandydata na kaplana. Praktyka wykazuje, ze pod tym wzgl~d e m fo rma
wycho wania seminaryjnego jest wadliwa - n ie prowadzqca do postawy
dojrzalej.
114. Stefan Duda CR Psychologia m ilosci i przyjazni
1971 , nr 210 (1 2), s. 1604-1614
Autor zastanawia s i~ na etapami i forma mi ksztaltowania s i~ uczue
p rzyjaini i milos!!i. Omawia milose zmyslowq, uczuciowq, osobowq i za
gadnienie przyjai ni.
115. Czeslaw C eki~ra SDS W ychowanie seksuaLne a dojrzaZosc
1971, \Ilr 210 (12), s. 1615-1625
"Plee jest cechq biologicznq, ale i kategoriq spoleczno-kulturowq. Wycho
wanie zas, to wprowadzenie wychowanka w kult ur~. Dlatego wycho
wania seksualnego nie mozna odrywae od wychowania umyslowego, mo
ralnego i estetyczn.ego, jesli proces wychowawczy ma spelniae swoje za
dania przez wyksztalcenie prawdziwie doj rzalych postaw osobowych".
116. Antoni J. Nowak OFM Psychologia i psychopedagogika celibatu
1971, nr 210 (12), s. 1626- 1637
Autor rozwija dwie tezy - iz przy omawianiu problemu psychopeda
gogiki celibatu n ie mozna bye oboj~tnym wobec caloksztaltu historii
r ozwojowej konkretnej jednostki, oraz ze celibat ma odniesienie do doj
r zalej wiary, ta zas domaga si~ nie tylko laski, lecz r 6wniez dojrzalej
osobowosci. Wychowanie do celibatu bazujqc na znajomosci historii roz
wojowej jednostki, p rzez integracj ~ osobowosci owocowae ma dojrza
losciq postawy.
117. Antoni Or zech T ozsamosc i kryzysy
1972, nr 211 (1), s. 68-73
Kryzysy pOjawiajq s i~ na r 6Znych etapach rozwoju osobowosci. J est to
ujawnianie si~ nowej, nienazwanej jeszcze rzeczywistosci, wprowadza
jqcej nielad w-uporzqdkowany nabytymi uprzednio kategoriami swiat.
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Kryzys sensu, milosci, wiary oraz kryzys tw6rczy s!l konieczne dla osi!l 
gni~cia t 0 z sam 0 sc i.
118. Adam Markowski (opr.) Milosc-malzenstwo-rodzina biblio
grafia adnotowana
1972, nr 214 (4), s. 582- 591
Przegl!ld materia16w opublikowanych w ZNAKU w latach 1946-1953
i 1957-1971, poswi~conych problematyce milosci malzenskiej i zycia ro
dzinnego.
11 9. Stanislaw Grygiel Sumienie
1972, n r 215 (5), s. 610-628
"Kiedy swiadomosc jest juz zdolna odslaniac przed czlowiekiem zada
nia do spelnienia w konkretnych sytuacjach, jest 5wiadomosciq moral
nq. Konkretny jej akt, ukazujqcy podmiotowi okreslone zadania, n a~y 
wamy sumieniem". Autor za pytuje - jaka filozofia ulatwia sumieniu
kontakt z r zeczywistosci q?· J akie Sq etyczne i religijne kon sekwencj e po
szczeg6lnych uj~c sumienia? Jakq ro l~ pelni sumienie w od slanianiu war
tosci?

120. J6zef Tischner Wartosci etyczne i ich poznanie
1972, nr 215 (5), s. 629- 646
Artykul jest przepracowan!l wersj!l trzech wyklad6w z cyklu Podstawy
§wiato pog!o,du ch rzescijanskiego etyka, w~gloszonych w 1972 ro ku
w kosciele sw. Anny w Krakowie. Przedstawione koncepcje fenomeno
log6w takich, jak Max Scheler, Roman Ingarden, Dietrich von Hildebrand,
F. J. von Rintelen i Edmund Husserl, dotycz!l przede wszystkim zagad
nienia poznania war tosci etycznych, ich istnienia i hierarchizacji. Jak
dochodzimy do posiadania hierarchii wartosci? J. Tischner przedstawia
jednq z drag proponowanych przez fi1ozofi ~.
121. Dyskusja 0 spowiedzi
1972, 215 (5), s. 647-689
Dyskusja zorganizowana przez redakcj~ ZNAKU w zalozeniu winna stat'
si~ refleksjq dwustronn!l tzn. dokonywanq po jednej i po drugiej stronie
kratek konfensjonalu. Dlatego tez udzial w niej wzi~li zarawno duchowni,
jak i osoby swieckie. M6wiono 0 r6znych plaszczyznach spowiedzi 
sakramentalnej, psychoterapeutycznej i moralnej, 0 wychowaniu do spo
wiedzi i koniecznosci pogl~bienia kultury sumienia w Polsce. Dyskusja
rzucila nowe swiatlo na szereg problem6w zwiqzanych z praCq duszpa
sterskq.
122. Elzbieta Suja'k Stawanie si~ i dojrzewanie ludzkiego sumienia
1972, nr 215 (5), s. 690-698
Elzbieta Sujak, lekarz i psychiatra, rozwaza procesy rozwoju ludzkiego
sumienia. Rozwazania te nalezy prowadzic dwutorowo, uwzgl~dniajqc
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rozw6j wartosciowania i rozw6j poczucia winy u czlowieka,
jqC, iz ka zde ludzkie dojrzewanie moraIne jest indywidualne.

123. Halina Bo rtnowsk a Po niebie
1972, nr 215 (5), s. 699-706

si~

pami~ta

nie orze ...

Spoleczenst wo tak jest zaabsorbowane wartosciami instrumentalnymi, ze
malo uwagi po s wi~ca wa rtosciom, kt6re same w sobie stanowiq cel,
niczemu dalej nie sluzqc. Zdaniem a utorki tylko wartosci cenne sam e
w sobie, te k tere mogq stac si~ przedmiotem kontemplacji, przeclwdzia
lajq zagubieniu czlow ieka. Ludzie zaczynajq coraz powszechniej poszu
kiwac wa rtosci, kt6re umozliwilyby im odnalezienie ich tozsamosci.
Stqd tez wyplywa wsp61czesna rola duszpasterzy i wsp6lnoty.
/

124. Pr6ba "rewizji zycia"
1972, nr 21 6 (6), s . 884-890
Pr 6ba "kanonu" r ewizji zycia opracowa na w ramach rekolekcii wielko
postnych przy wsp 61udziale i n a uzytek grupy mlodych ludzi po m aturze,
studen t6w i p racujqcych w duzym miescie robotniczym.

125. Trudna sztuka w ychowania ,

wyc howuj~

glosy a nkiety: S podka "Na kogo

moje dziecko "

1972, nr 217-21 8 (7-8), s. 955- 1020
Zbi6r wypowiedzi z r 6znych srodowisk i to nie tylko na tern at okreslony
w tytule. W i~kszosc wypowiada jqcych si~ porusza og6l rodzinnych pro
blem6w wychowawczych, poszukujqC najcz~sciej :l rodel sukcesow i po
r azek wychowawczych.

126. Wladyslaw Piw ow arsk i, J an Turowski Przemiany w strukturze
i junkcjach rodziny: wnioski socjotechniczno-pastoralne
1972, n r 217-218 (7-8), s. 1021-1040
Autorzy opisujq zmiany w strukturze r odziny polsk iej ora z przeobraze
n ia jej fu nk cji. Z analizy tej wysuwajq wnio&.l<.: i socjotechnicm o - pasto
ralne odnoszqce si~ 1) do p rzem ian rodziny w og6lnosci, 2) do wsp61zycia
m i~d zy m a lzonkarni, 3) do stosunk6w mi~dzy ~odzicami a dziecmi, 4) do
zwiqzk6w mi~dzy rodzinq malq a rodzicami wsp 61rnalzonk6w.

127. Apoloniu sz Zynel OFM Conv. Zgoda na samego siebie a dqienie
do doskonalosci

1972, nr 217-21 8 (7-8), s. 1057-1074
Ludzki obowiqzek dqzenia do s wi~tosci realizowany jest w nadprzyro
dzonyrn procesie odnowy. Proces ten dbkonuje si~ w czlowieku i dla
tego uwarunkowany jest zawsze naturalnymi wlasciwosciami ludzkiej
psychiki i za z~bia si~ 0 najrozmaitsze problemy psychologiczne. 0 tych
wlasnie problemach rn6wi artykul zwracajqc szczeg6lnq uwag~ na za
gadnienia a kceptacji siebie - jej granic, "Zna czenia, i stosunku do in
nych problem6w zycia religijnego.
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128. Jan Buba Sch. P. Komisja Edu kacji Narodowej 1773-1794
1972, nr 220 (10) , s. 1344-1372
Artykul szeroko omawia okolicznosci powstania KEN, pierwsze uchwaly,
w iele uwagi poswi~cajqc pomocy spolecznej na rzecz tej instytucj i.
Szczeg6lowo ukazana zostala reforma systemu szkolnictwa , pr ogram6w
nauczania poszczeg6lnych przedm iot6w.

129. Apolon iusz 2ynel OFM cOnv. Fenomenologia powolania
1972, nr 221 (11), s. 1474-1494
'
"Fenomenologia" odnosi si~ tu nie do me tody E. Husserla, lecz do opisu
i psychologicznej analizy zjawiskowej (fenomenologicznej) st rony po
wolania. Zasadniczym celem a utora "jest dokonanie psychologicznej .a na
lizy skladnikow powolania , r ozumianego w swietle religi jnych zalozel'l.",
Uwzgl~d n ia on jednak rowniez szerSZq, teologicznq perspekty wll problemu.

130. Stanislaw Grygiel Problem y z ety ki aktualne azisiaj
1973, nr 224 (2), s. 170-179
Autor wskazuje, co jego zdaniern w inien rniee przed oczyma ten, kto rna
wpajae prawd ~ etycznq w rnlode pokolen ie chrzescijan. Widzenie czlo
wieka przez milose, nastawienie kontemplacyjne a nie "techniczne", uj
rnujqce pelni~ osoby, rozumienie wolnosci jako afir rnacji czlowieka,
mllstwo - oto warunki wychowania etycznego.

131. Apoloniusz 2ynel OFM Conv. K onf.ormizm mlodziezy
1973, nr 226-227 (4-5), s. 570-597
Celem artykulu jest wska zanie zr6del i przyczyn, oraz charakterystyka
przejawow kon'forrnizrn u mlodziezy. Aut or za wtlza problem do rnlodych ,
gdyz - jak uwaza - "Konforinizm rnlodziezy rokuje jednak wi~kszq
na dz iej~ 11a ree dukacj ~ niz konfor rnizrn starszych". W pierw szej cz~sci
zajrnuje si~ konkre tyzacjq pojtlcia konformizmu i r oznyrni jego aspekta
mi. W drugiej - wskazuje na zr6dlo, rozr6zniajqc dwa g16wne czynniki :
sytua cj~ zewn~ trznq i struktur~, osobowosci.

132. Apoloniusz 2ynel OFM Conv. Chrzescijanska asceza
1973, nr 230 (8), s. 994-1012
Asceza rozumiana 'w najba rdziej klasycznyrn uj tlciu staje sill dzisiaj co
raz rnniej popularna. Spostrzezen ie to czyni autor p unktem wyjscia do
oczyszczenia rozumienia ascezy i okreslenia jej miejsca w zyciu wsp61
czesnego ehrzescijanina. Pomimo "przelozenia ascezy na jllzyk wsp6lczes
n osei" , zmiany jej metod czy kier unku , pozostaj e ona nadal asceZq, "od
powiedziq rnilosci i sluzby, kt6rej domaga sitl r zeezywistose znaczona
lask q".

133. Stanislaw Grygiel Wiernosc i otwarcie
1974, nr 235 (1), s. 3-18
Rozwazania na temat "kryzysu wiary" - rozumianego jako odpadnitlcie
od Wartoscl, od kt6rej obiektywnie nie rna juz wyzszej wartosci - snute
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na marginesie zbiorowej ksiqzki autorstwa czolowych europejskich in
telektualist6w chrzescijanskich pt.: Fidelite et ouverture.

134. Halina Bortnowska Hermeneutyka a duszpasterstwo
1974, nr 236 (2), s. 158-173
Artyk ul zawiera postulat r6wnouprawnienia wszystkich chrzescijan
w pracy ewangelizacyjnej, omawia metody przygotowania wiernych do
gloszenia Ewangelii w obrElbie "grup bezposredniego kontaktu", kt6re
majq stanowic idealny model wsp6lnoty katolickiej 0 strukturze nieco
odmiennej od duszpasterstw akademickich.

135. Stanislaw Grygiel Religia jak o czynnik integracji spoleczenstwa
1974, nr 237 (3), s. 275- 288

o integracji spoleczenstwa moma m6wic tam, gdzie lqczq siEl i wypel
niajq sobq nawzajem osoby. Autor a nalizuje przyczyny dezintegracji
spoleczellstw, a przyczynEl tego procesu upatruje w przedmiotowym trak
towaniu drugiego czlow ieka. Pr6ba wskazania drogi wyjscia z kryzysu
poprzez religiEl, kt6ra p ozwoli scaIic spoleczenstwo.
136. Boh dan Cywinski Niepokoje i ufnosc
1974, nr 239 (5), s. 565- 595
Artykul zawiera anaIizEl kilku kolejnych aspekt6w swiadomosei ·religij
n ej i pr6buje ukazac bogactwa i braki nowej, posoborowej formacji.
Zmiana ksztaltu, w jakim urzeczywistnia siEl postawa chrzescij anska,
domaga siEl podejmowan ia wciqi na nowo pytan 0 sens wlasnego bycia
chrzescijaninem. Odpowiedz na nie bEldzie z natury rzeezy osobista i for
mulowan a na wlasny rachunek.

137. Stanislawa Grabska Pismo SWit:te
1974, nr 246 (12), s. 1543- 1552

0

milosci

Dochodzenie do milo sci wymaga ukrzyiowania starego czlowieka - "pa
na niewolnik6w i zarazem niewolnika" - pisze autorka. Rozwaiania te
ukazujq, jak Pismo SwiElte rzuca swiatlo na najistotniejsze pytania ludz
kie - takie jak pytania 0 szanse realizacji milosei nawet w sytuacji, gdy
"brak kapitalu bycia kochanym" .

138. J6zef Tischner Praca nad nadziejq blizniego
1975, nr 247 (1), s. 11-23
Autor przeeiwstawia siEl zastElPowaniu wyehowania religijnego wyeho
waniem laickim. Pr6buje stworzyc model wyehowania chrzescijanskiego,
przyjmujqe za eel wyzwolenie w czlowieku zdolnosci do zrozumienia
drugiego ezlowieka. Pr6ba "powierzenia wlasnej nadziei blizniemu" to
akt najwyzszego heroizmu, ale tei warunek deeydujqcy
prawdziwie
ehrzeseijanskiej postawie. Obawa przed zdradq ze strony bliznich unie
mozliwia przyjElcie postawy "otwartej" i pelnq reaIizacjEl przykazania
milosci.

°
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139. Apoloniusz Zynel OFM Cony. Ewangelizacja w ciqz aktu alna
1975, nr 248 (2), s. 168-184
Ewangelizacja zawsze zna jdowala siE: na czolowym miejscu w dzialal
nosci Kosciola. Sob6r Watykailski II zwr6cil na niq szczeg6lnq uwagE:.
W dokumentach soborowych jest mowa 0 ewangelizacji nie tylko od
strony przeslanek dogmatycznycn i eklezjologicznych, lecz ta kze zwra
ca siE: uwagE: na to, ie musi ona p rzestrzegae psychologicznych r egul
obowiqzujqcych w kaidym nauczaniu i heteroedukacji (wychowa niu p rzez.
innych).

140. Stanislaw Grygiel Projanacj a alba kontempl acja i sakr amen t
1975, nr 253 (7), s. 822-845
Artykul dotyczy problemu poszanowania wolnosci czlowieka. Czlowiek
o tyle jest wolny, 0 ile nie pozwala innym na pr zedmiotowe t raktowa
nie siebie, natomiast dZiE:ki kontemplacji i przei yciu sakralnemu zdolny
jest odkrye w drugim czlowieku sacrum.

141. John Dalrymple Ryzy ko m ilosci Hum. HM
1975, nr 254 (8), s . 1002-1009
Czlowiek sta je siE: osobq poprzez zwiqzek z innymi osobami. Auto r ana
lizuje przyczyny powstawan ia ba rier· w kontaktach mi~d zylu d zkich
i wskazuj e -na jedYl1q drogE: wyjScia z tej syt uacji, kt6rq moze bye reali
zacja przykazania milosci blii niego.

142. ks. Wladyslaw Szewczyk Altruizm jest problemem dla psycho
logii

1976, nr 262 (4), s. 573-583
PojE:cie altruizmu poj awilo siE: niedawno w psychologii, wraz z rozwo
jem jej nurtu humanistycznego, krytykujqcego spojrzenie na czlowieka
ze strony psychoanalizy i behawioryzmu . Autor posw~ca cZE:SC artykulu
om6wieni u ksztaltowania siE: postawy altruistycznej u dziecka, omawia
motywy zachowania altruistycznego, oraz czynniki wplywajqce na jego
CZE:stosc i intensywnose. Zasygnalizowany problem jest zaledwie punktem
wyjscia do praktycznych wniosk6w dla wychowan ia i samowychowania.
143. Moje chrzescijanstwo dawniej i dzi§

1976-1978, nr 263- 291

Wypowiedzi ankietowe wielu znanych w Polsce os6b swieckich i duchow
nych zawierajq swiadectwo przemian ich zycia religijnego I)a tle wsp6l
czesnych wydarzen w Kosciele i swiecie. Ten bardzo cenny, z uwagi na
jego autentyzm, material, stanowi zarazem charakterystykE: formacj i
religijnej trzech pokoleil Polak6w.
Hanna Malewska (nr 263, s. 620-622), Jan T urnau Na poczqtku byl kom
pleks (nr 263, s. 623-(26), Tadeusz DE:bski W~dT6wka (nr 263, s. 626
649), Andrzej Grzegorczyk (nr 263, s. 649- 650), Bohdan OstromE:cki
(nr 264, s. 767-779) , Czeslaw Drqzek SI DaT wsp6lnoty (nr 264, s. 780
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789), H. Oat 88), Wa rszawa (nr 265, s. 937-942), Stanislawa Grabska Jak
wierzylam - jak wierz~ (nr 265, s. 942-953), Zbigniew Zakiewicz (nr 265,
s. 953-958), Stefan · Swiezawski (nr 266-267, s. 1268-1276), Marian Ma
rek Dokqd i jak id~? (nr 268, 1407-1413), Michal Strzemski Od met aeku
m enizm u podw6rzowego do trojtestamen tu (nr 269, s. 1540-1548), ks. An 
drze j Zuberbier (nr 270, s. 1668-1680), brat Marian (nr 274, s. 465-472),
W . (nr 275, s. 588-594), Cz. O. Jestesm y dluzni kami (nr 275, S. 594-597),
M. Poczucie zakorzenienia (nr 275, s. 597--603), s. W. (nr 283, .5. 132-137),
ks. Bronislaw Bozowski (nr 291, s. 1153-1170).

144. Stefan Zima Mlodziez a wartosci kulturowe
1976, nr 263 (5), '5. 756-759 (Zd.)
Recenzja ksiqzki Anny P rzeclawskiej Z r6znicowanie kultu r alne mlodzie
zy a prob l emy wychowan i a, PWN, Warszawa 1976, ktara jest studium
uczestnictwa kulturalnego mlodziezy. Autorka odslania wiele proble
maw nurtujqcych mlodego czlowieka, na kt6re odpowiedzi szuka on w li
t eraturze, film ie, sztuce.

145. W ychowanie dla pok oju w : Dokum enty Swiatowej K on jerencji
R eligii dla Pok oju (Lou va in 1974)
1976, nr 266-267 (8-9), s. 1131-1134
" Ha r monia mi~dzy narodami i religiami jest n iezb ~ dna dla budowania
pokoju. Swiat bardzo potrzebuje ludzi wierzqcych i przywadc6w r eli
gijn ych, k t6rzy byliby niezalezni od interes6w i polityki Pallstw i kta
rzy zdaw aliby sobie spraw~ z koniecznosci, by wyznawcy w szystkich
r eligii sw iata uczyli si~ od siebie nawzajem. Jesli nasz program wyc ho
wania dla sprawiedliwosci, pokoju i powszechnego braterstwa ma bye
wiarygodny, m us imy najpierw czynie pok6j w codziennym zyciu poprzez
milose bliiniego, w naszych rodzina ch, miej scu pracy".

146. Sentencje Ojc6w Egipskkh,

wst~p

i Hum. k s. Marek Starow iey

ski

1976, nr 269 (11), s. 1492-1507
.....Cokolwiek bysmy 0 apoftegmata ch m6wili, stanowiq one do dzis dnia
utw6r aktualny. OJcowie Pustyni doskonale znali dusz~ ludzk q, jej tr ud
nosci na drodze do Boga, jej wzloty i upadki. Sq to pierwsze uj~ cia
a scetyki chrzescijanskiej, stqd nie Sq wolne od bl~d6w i omJ}ek, ale
stqd takze pochodzi ich dziwna swiezosc, a dzi~ki bliskosci czas6w apo
stolskich cechuje je radykalizm Ewangelii"...

147. Krzysztof Osuch 81 Jaki j ~zyk dla katechezy ?
1977, nr 275 (5), s. 604-616 (Zd.)
Z coraz wi~ksZq ostrosciq rysuje si~ przed odpowiedzialnymi za formacj~
religijnq problem - jak m6wie 0 wierze? Podejmujqc ten problem J . P.
Bagot w a r tykule Quel langage pour la catechese? (Etudes, pazdziernik
1976) stwierdzil, ze j~zyk chrzescijanski rozpadl si~ na trzy sa modzielne
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j~zyki: egzystencjalny, biblijny i usta:nowiony (formuly dogmatyczne).
P rzekaz wiary powinien dokony wa~ si~ za pomocq j~zyka syntetyzujqce
go wszystkie te sposoby wyrazu, przy czym nie bez znaczenia jest takie
ich polqczenie, by j~zyk katechezy "u swego kresu rodzil gest i krzyk
wobec dotykanej rzeczywistosci Boga".

148. Stanislaw Grygiel Studeo humanitati czyli "uczc: sic: ciebie czlo

wieku"

'

1977, nr 279 (9), s. 963-975
"Czym jest wychowanie - w swietle ostatecznych racji kultury, u zr6
del ethosu ? Rozwazanie Stanislawa Grygiela wiedzie ku prostej i bogatej
w konsekwencje konkluzji: wychowawca jedynie zaprasza do swojego
mieszkania (czyli otwiera przed drugim czlowiek iem swiat wartosci ja 
kimi zyje). Reszta p rzekracza jego sily... Wychowawc6w, tych mogqcych
p okaza ~ swoje mieszkanie jest bardzo malo ... po najwi~kszej cz~sc i spo
tykamy ich nie tam, gdzie spodziewamy si~ spotka~. Zaskak ujl\ nas sobl\,
Sq n iewygodni, poniewaz budzl\ sumienie. Czasami zamiast niego obudzl\
w lud ziach demona wScieklosci. Wtedy ginl\ tak jak ginl\ prorocy. Ale
ginqc naj bardziej WychovlUjl\."
149. Theo dor W. Adorno Wychowanie po O§wic:cimiu Hum. Juliu sz
Zychowicz
1978, nr 285 (3), s. 353-366
"Zl\dan ie, aby O swi ~cim nigdy s i~ nie p owtorzyl, wyraza elementar ne
zadanie, jakie mozna postawic przed wychowaniem. G6ruje on~ w takim
stopniu nad wszystkimi innymi, ze nie sl\dz~, aby byla koniecznosc uza
sadn iania go... Uzasadnianie mialoby w sobie cos koszmarnego w obliczu
koszmar6w, ktore si~ wydarzyly... Wszystkie dysputy nad idealami wy
chowania Sq bla he i niewazne w p or6wnaniu z tym jednym zqdaniem 
aby Os wi~ci m nigd y s i~ nie powtorzyl".
150. Ka rl J aspe r s Praca badawcza, ksztalcenie, nauczanie Hum. hm
1978, nr 288 (6), s. 732-749
Tekst jest rozdzialem z ksil\Zki Jaspel'sa The Idea of University (Beacon
Press 1959, Boston).
"Od uni wersytetu wymagamy trzech rzeczy: przygotowania do zawodu,
ksztaltowania pelni czlowieczenstwa, oraz badan naukowych... ·Pr6bo
wano zmusi~ uniwersytet do wyboru mi~dzy tymi trzema mozliwoscia
mi... A jednak w samej idei uniwersytetu te trzy neczy sl\ nierozerwalnie
polqczone... Wszystkie te trzy sprawy tworzq zYWq calos~. Izolujqc je
zabiUbysmy ducha un iwersytetu".
151. Jerzy Fijas Sp6r 0 cele i zadania uniwersyt et6w
1978, n r 288 (6), s. 750-758
Spory 0 cele i zadania uniwersytet6w od czas6w ich odrodzenia w dru
giej polowie XVII wieku staly siE: szczeg6lnie zywe. Dzis m6wi si~
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o trzech, nie nowych w istocie zadaniach: przekazywania prawd ogol
nych, nalezqcych do dorobku ludzkosCi, przekazywania wiedzy praktycz
n ej, tworzenia projektu spoleczenstwa przyszlosci. Wiele kontrowersji
budzi wciqz sama koncepcja uniwersytetu sprowadzajqca si ~ do jego
wizji "liberalnej i funkcjonalnej".

152. WitoM Juliusz Kapuscins'ki 0 humanizacji ksztalcenia medycz

nego
1978, n r 288-(6), s. 770-777
Coraz powszechniej odczuwana rutynizacj a kontaktu lekarza z pacjentem
odslania spolecznq potrzeb~ lekarza-humanisty. Dlatego w ksztalceniu
medycznym schemat "utylitarny" bazujqcy na relacH zwrotnej nauczy
ciel - uczen, musi ustqpic schematowi "humanistycznemu" opartemu na
ukladzie profesor - student, gdzie pr zekazywana jest nie tylko informa
cja ale i "czqstka naukowej, etycznej i humanistycznej osobowosci" wy
kladowcy. W relacji lekarz - czlowiek chory, tylko schemat human i
styczn y ksztalcenia medycznego pozwoli adeptowi "dojrzec t warz czlo
w ieka chor ego".

153. 0 malieiistwie i rodzinie
1978, nr 289-290 (7-8)
Artyk uly t ego zeszytu ZNAKU, kOllcentrujqc si~ na problemach malZen
stwa, z koni€; cznosci uwzgl ~d nia j q tez sprawy wychowania. Na szczeg6lnq
uwag~ zaslugujq: Stefan Wilkanowicz Zycie r eligijne r odziny , s. 893
905, Co to jest r odzi na chrzescijanska (ankieta przeprowadzona w jednej
z mediolanskich parafii), tlum. Ludmila Grygiel, s. 906- 908, Maria
Braun-Galkowska Rozw6j milosciw ma~zenst w ie, s. 909- 917, Elzbieta
Sujak Konflikty i kryzysy w zyciu rodzinnym, s.918- 939.

154. Teofil Ruczynski Strajki szkolne na Ziemi Luba'Wskiej w la
\ tach 1906- 1907
1978, nr 292- 293 (10- 11), s. 1372- 1390
Autor przedstawia genez~ , przebieg i zasi~g straj kow szkolnych na Po
morzu. Autor ukazuje r owniez oddzwi~k jaki wywolaly one we wszyst
kich trzech zaborach, a takze stanowisko niekt6rych po slow niemieckich
przeciwstawiajqcych si~ polityce germanizacyjn ej na ziemiach zaboru
pruskiego.

155. Janina Opienska-Blauth 'oprac.) 0 Januszu Korczaku
1978, nr 294 (12), s. 1531-1540 (Zd.)
Artykul jest om6wieniem ksiqzki Israela Syngmana, wydanej w Izraelu
przez Komitet Uczczenia Pami~ci Janusza Korczaka pt. Janusz Korczak
wsr6d sierot. Autor tak pisze 0 wlasnym dziele: "Mojq prac~ 0 Januszu
Korczaku uwazam za splat~ dlugu mojemu opiekunowi i wychowawcy_
Jezeli wyrwani zostalismy my, jego wychowankowie ze skrajnej n~dzy
i szpon6w ulicy, jezeli posiadamy jakies wartosci duchowe_ i moraIne,
jest to zaslugq naszego kochanego Doktora".
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156. ks. Stefan Dobrzanowski Bibl~rafia niepublikowanych badan
- katolickich nad religijnosciq wsp6lczesnej mlodziezy katolickiej
1979, nr 303 (9), s. 942-955
"W sklad prezentowanej bibliografii wchodzq prace dyplomo w e opraco
wane p od kierunkiem ks. prof. J. Majki, prof. A. Swi~cickieg o , ks. p rof.
WI. Piwowarskiego oraz k ilku innych p rofesor6w. Mimo ze zbi6r ten n ie
jest . kompletny to jednak prezentuje w iE:kszosc rozpraw majqcych cha 
rakter nauko wy".
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KTO KOGO WYCHOWUJE?
Ankieta "Czego nauczylismy s i~ od n aszych dzieci" wywolala u jed
n ego z moich znajomych - studenta - reakcj~ n ieprzychyln q . Po
wiedzial mi tak :
- 000 DOWY sposob !kokietowania dziecka. - Odwra canie nor
malnego porzqdku stalo si~ dzisiaj modne w e w szelkich ,dziedzinach ,
a wi ~ i na terenie wychowania. Ale tak tylko s i~ m ow i, r zeczywi
stose zas w yglqda inaczej : po staremu . Dorosli n adal UCZq i wycho
wujq, nie t roszczqC si ~ wcale 0 to, co majq dzieci do powiedzenia.
Tyle m oj znajomy. Rozpatrzmy wi~c p roblem : Kto kogo w ycho
w uje, w {;wietle przeciwstawnych stanowisk : genewskiego sympo
zjum i broszury Mar cela Saltzmanna.
W dn iach 29 do 31 pazdziernika 1979 r . odbylo s i~ w Genewie
sympo2Jjum zorganizow ane przez Katolickie Mi~dzyn aro dow e Biuro
do spraw Dziecka (Bureau International Catholique de l'Enfance 
w skr6cie BICE). Na spotkanie p rzybyli przedstaw iciele 18 kraj 6w
w liczbie 163 os6b. Temat sympozjum br zmial : "Dziecoko n as wycho
w uje" (Cet enfant qui nous eduque) .
W otrzyman ym zaproszeniu lIla spotkam e gen ew~ie znalazlem
zdanie n as t~pujq'Ce: "...w szelka refleksja tego sympozjum wyplywa
z przeswiadczen ia , ze n asza zasa dnicza postawa wobec dziecka po
lega na obserwowaniu go oraz sluchaniu z uwagq i m ilosciq tak,
by od n iego nau czye 'Si~ ja;k m u sluzye najlepiej ".
Za ch~cony tym oraz innymi sformulowaniami opracowan ymi przez
organizator6w, u czestniczylem w obra dach sympozjum, z k t orych
n ieco nizej zdam spraw~.
RODZICE POSlUSZN I DZIECIOM -

DEKADENCJA XX WIEKU

Ale zanim to nastq;pi, nie mog~ pom inqe m ilczeniem p ewnego
dro'bnego zdarzenia. Mianowicie po zakonczeniu spotkania w Gene
wie, u dalem si~ do pobliskiej malowniczej Lozanny i tam nabylem
niewielkq ksiqzeczk~, napisanq przez Marcela Saltzmanna, p t . Chrze
scijanskie wychowanie dzieci.1 ZaglE?biajqc si~ w niq podczas drogi
powrotnejdo k raju 'Stwierdzitem, ze autor stoi na stanowisku calkoI M. Saltzmann, U~ducatton chreti enne des enfants, Braine l'Alleud (Belgla) 1971.
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wlcle odmiennym niZ uczestnicy dopiero co odbytego sympozj um.
ze w arto przytoczyc niektore jego mysli, aby problem :
"kto kogo wychovvuje" ukazan y zostal w calej swej kontrowersyj 
nosei, k torq na pewno zresztq w sobie zawiera.
Najpierw wi~c nieco 0 autorze. Marcel Saltzmann jest protestan
t ern, oj cem szeseiorga dzieci. Prowadzi on przedsi~biors two elektrycz
no-transportowe, zajm uje si~ sz'koleniem mlodych robo tnikow i kan
dydatow do pmcy, ma wi~c romor,odne doswiadczenia wychowaw
cze. Tak p isze sam 0 sobie:
"Dopiero w wiek u 43 lat zostalem o dnaleziony przez JezlUsa. Do
tego czasu wychowywalem wraz z mojq zonq nasze dzieci ni to
dobrze, ni to ile, r aczej nawet ile niZ dobrze, bo nie byla nam znana
bojain Boza. Odk ry cie tej cennej ksi~gi jakq jest Biblia, podzialab
n a n as n iczym jakas 'bomba i wtedy n iezrownany blask oswiecil
grzeszne zyeie nas obojga i naszych dzieei... Zostalismy obdarowan i
radykaln q zmianq po st~powania o1'az pragnieniem , by stalo si~ to
u dzialem calej naszej rodziny" (str. 6-7).
Przejdzmy do poglqd6w pedagogicznych autor a, zawar tyeh zwla
szcza we f ragm entaeh I-go rozdzialu r ozp rawy, za ty bulowanego :
U wagi ogolne 0 w ychowaniu (str. 24-31) . Zostaje wi~c tam n aj
pierw przytoezone oryginalne powiedzenie Mar eina Lu tra, ktory
przyrownywal czlowieka do pij anego jeidiea. Gdy spad a na jednq
s t ron~, sadzajq go z powro tem n a siodlo, ale natychmiast stacza s i ~
on na stron~ przeciwnq. Mar cel Saltzmann stosuje to porownanie do
p rzeeiws tawiajqcych s i~ sobie ustawieznie koncepcji pedagogiez
n ych, ktore r az zalecajq wzmocnionq czujnosc i surOWq dyseyp l in~
i rygoryzm wobee dziecka, 1d edy indziej zas zupelne rozluinienie,
b r ak w szelkiej kontroli, ealkowitq toleranej~ wzgl ~ d em d zi eci~cy ch
wybrykow.
W tym wlasnie drugim k ierunk u idzie wiek wspolczesny, 'ktory
w edlug Saltzmanna mama by nazwac "wiekiem posluszny ch rodzi
cow ". Dzisiaj cz~sto si~ zdar za , ze dzieci siedzq nieja'ko n a ironie,
r Z1jJdzq i decyduj q, a rodzice spelniajq pokornie ieh polecenia. DJa
tego autor wJd a da w usta wspolczesnego dzieeka straw estowane
slowa setnika z K afarnaum (Lk 7, 8): "...mam pod sobq slugi : ojca
i ma tk~. Mowi ~ im : 'Idzcie' a idq... 'Chodicie' - a przycho dzq...
'Zrobcie to' - a robiq..."
Powoluje si~ przy t ym Saltzm ann na wybitnego kaznodzi ej ~ ame
ryk ans'kiego Billy G rahama, ktory podezas ewangelizacji w Now ym
Jorku ruial si~ z ironiq wyrazic, ze dzisiaj nalezaloby pojmowac Bi
b li~ o dwlrotnie i zamias t P'awlowego "Dzieci, bq di C'ie posluszne w Pa
nu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe" (Ef 6, 1), przeczy
t ac ten , tek st ina czej, miarl.{)wicie: "Rodzice, bqdiee poslruszni wa
szym dzieeiom".
S qdz~ wi~c,
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We wsp6lczesnym upadku autorytetu rodzic6w i wychow awc6w
autor Chrzescijanskiego w ychowania dzieci widzi znak deka<dencji
naszego stulecia. Kiedys przerazalo to Izajasza, kt6ry wolal: "Ach,
m6j Iud! Mlokos go ciemi~Zy i kobiety nim rzqdzq" (Iz 3, 12), a sy
tuacja dzisiejsza zostala niejako przewidziana slowami sw. Pawla:
"A wiedz 0 tym, ze w dnia ch ostatnich nastanq chwile tru<dne. Lu
dzie bow iem b~dq samolubni, chciwi, wyniosli, pyszni, bluZniqcy"
nieposluszni rodzrcom, niewdzi~czni, niegodziwi, bez serea, bezli
toSni... milujqcy bardziej Toikosz niz Boga" (2 Trn 3, 1).
Saltzmann jest zdania, 'z e od najwczesniejszych chwil swego zy
cia dziecko powinno podswiadomie wyczuwac dokola siebie istnie
nie pOTZqdku i autorytetu, kt6ry spr zyj a jego rozwojowi. Pierwsze.
chocby drobne, przejawy dzieci~ego buntu nalezy z calq delikatno
sciq, ale sta'llOWCZO poskramiac. Dzieci wystawiaj q nieraz swych
rodzic6w na prob~ . Nie moma okazywac 1m slabosci, lecz nieugi~
cie domagac s i~ posluszenstwa. Poc1danie si~ bowiem rodzicom jest
jednoczesnie oddaniem czci Bogu, k t6rego Sq oni przedstawicielami.
Ta'k ie wychowanie moze bye niekiedy dla dziecka przykre, p6Zniej
jedna'k ok aze ono matce i ojcu za to gl~bokq wdzi~c znose .
Podobne stanowisko jak Saltzmann, chociaz niekoniecznie w ta
kim kontekscie reIigijnym i z odwolywaniem si~ do Biblii, znajduje
u nas niejednego zwolennika. Cytuje s i~ cz~sto przYklady lekcewa
zqcego stosunku mlodego po'kolenia wobec starszych, tyranizowania
rodzic6w przez dzieci, win~ przypisujqc liberalnym teoriom peda
gogicznym. Uwag~ meg.o znajomego, kt6rq przytoczylem na wst~pie,
ze w rzeczywis'tosci mimo modnych teorii u nas wszystko odbywa si~
po staremu, morna by zdaniem wielu skwitowae w estchnieniem ulgi:
"Na S2!cz ~scie nie ulegamy jeszcze za chodniej modzie". Powstaje rze
czywiscie pytanie: Czy liberalizm w wychowaniu nie jest oznakq
jakiejs bezra dnosci ideowej, a zatem raczej dekadencji nlz post~pu?
GENEWA 1979: DZIECKO NAS WYCHOWUJE
Po tym ukazaniu opini'i p rzeciwstawnej genewskiemu sympozjum,
wr6emy do jego dbra-d, kt6re odbywaly si~ w siedzibie Swiatowej
Rady Koscio16w (Conseil Oecumenique des Eglises), polozonej w po
'b lizu slynnego Palacu Narod6w, gdzie majq m iejsce spotkania przecl
stawicieli calego Swiata.
Godne jest podkreslenia, ze reprezentant COE, witajqc uczestni
k6w sympozjum w imieniu gospodarzy, zloZyI hold pami~ Janusza
Korczaka, przyjaciela dzieci, wiernego im az do swej tragicznej
i ofiamej Smier ci.
Trzon obrad stanow ilo p i~ e prelekcji, naswietlajqcych zagadnie
15 -

ZNAK
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nie kolejno od strony psychologii, teologii, pedagogiki rodzinnej,
ekonomii i psychotera'Pii. Oto zasadnicza trese tyeh referat6w.
1. Pierwszy prelegent, profesor Albert Van Niele, w referacie
pt. Dziecko, kuLtura i instytucja zwrocil uwag~ na fakt, ze dziecko
przychodzqce na swiat zawiera w sobie pelne bogactwo mozliwosci
kulturowych i nie moze bye jeszeze zdeterminowane zadnym szcze
g6lowym wzorcem. Wychowanie jednak ogranicza r6znorodnose per
spektyw, wprowadzajCj!c dziecko w ta'ki model kultury, jaki przyj~lo
jego srodowisko. Nie musi on bye wcale najlepszy, jest jednym
z wielu. BI~dem byloby wi~c wtlaczanie mlodej istoty w rodzaj
zaciesnionego uniformizmu kulturowego. Wymagana tradycyjnie od
dziecka enota posluszenstwa wobec stereotyp6w, zastanych w jego
srodowisku, powinna ust~powac na rzecz otwarcia go ku niezliczo
nym wartosciom kuHury ·c zlowieka jako obywatela calego swiata.
Sakraliza-eja jakiegolwlwiek wariant'll kulturowego sprzeciwia si~
chrzescijanskiej wiz ji Boga, kt6ra nie wywodzi si~ z zadnego okre
slonego modelu kultury, lecz jako Wartose Najwyzsza goruje nad ni
mi i w kazdym z nich daj e si~ odnaleze.
W dziecku zatem mom a dostrzegae jakby wezwanie do otwarcin
na bogadwo romorodnosci kultury ludzkiej i jej harmonijnego roz
woju.
2. Prelekcja ks. Francois Coudreau, profesora Imtytutu Katohc
kiego w Paryzu, zatytulowana: Dziecko - Dobra Nowina dla ludz
kosci si~gn~la glE':boko do teologicznych korzeni 'calego zaga·d nienia.
Referent oparl si~ na znanych' slowach Jezusa Chrystusa 0 dziecku
jako wwrze do nasladowania (Mt 19, 13-15; Mk 10, 13-16; Lk 18,
15-17) oraz na wypowiedzi papieza Pawla VI z dnia 28 czerwca
1978 (do dyreMora UNICEF-u) zalecajCj!cego, by "uwypuklac bez
cennq wartose dziecka w swiecie dzisiejszym" oraz z 'dnia 1 stycznia
1978 roku: "Dzieci Sq pmwzorami nowego swiata wedlug Ewange
Iii" (Or~dzie na Swiatowy Dzieii Pokoju).
Dorosli, wychowujqcy mlode pokolenie do wiary - mowil O. Cou
dreau - Sq przej~ci glownie tym, co majq przekazac. Ale chodzi
nie tylko 0 to. Trzeba Towniez, a nawet przede wszystkim, zmienic
wlasne serce, aby moc uslyszee poslannictwo dziecka. Do tego celu
konieczne jest przekroczenie potrojnego progu:
1) przyj~cie mozliwosci stalej przemiany i rozwoju, ktora dla dziecka.
stanowi norm~ zycia
2) otwarcie si~ na innych, tak jak dziecko, bo ono staje s i~ sob q
przez kontakty z innymi ludzmi
3) uznanie pierwszenstwa "bye" przed "miee" w duchu dziecka.
ktore jesli zbiera cos lubposiada, to glownie po to, aby przc
ksztalcac siebie.
Z ·k olei nalezy wpatr zec si~ niejalw . w n~k ~ ·dziecka:
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w s k a z u j q c q chwil~ zatrzymania biegu zycia, 'by dostrzec waT
tosei najwyzsze, zadziwic si~ nimi i isc ku kontemplacji
1 q c z q e a, w szyst'kkh ludzi na zasadzie rownosci; dla dziecka s~cze
ble kariery i zamoznosci, a takze bariery Tasy, narodowosci, j~zylka ;
nie maja, znaezenia
Lw 0 r Z q c a, radosnie, by - moze podswiad{)mie - prowadzic na
dal stw6rcze dzielo Boga, co pozwoli d{)roslemu <czlowiekowi odkry
wac na now{) sens pracy zawodowej, ktora staje si~ cora'z wi~kszym
ci~za rem, a nawet przeklenstwem.
Medytacje i gorqce spojrzenie na dziecko pozw{)li ()dkryc w nim
wiele wartosei , k{)niecznych dla przywrocenia rowl1DWagi zachwia
n emu dzisiaj swia tu ludzi dOrDslych. Dziecko bowiem - tak jak
Ewangelia - ukazuje czlowiekowi jeg{) kruchosc, zaprasza do skrDm
nosci, umia rko wcmia 'i pokory. Dlatego dziecko jest wg F. Coudreau
ja'k gdyby echem Dobrej Nowiny, prorokiem nowoczesnosci, Janem
Chrzcicielem, ktory przygotowuje drog~ Panu.
3. Trzecia prelegentka, Patricia H. Smyke, dzielila si~ w refe1'a
eie p t. Dziecko, malieiistwo i rodzina swoimi doswiadczeniami i p1'ze
myslenia mi jako zon a i mat'ka kilko1'ga dzieci. Jej zdaniem nie
trzeba dziecka idealizowac: jak kazda ludzka osdba nosi ono w so
bie dobl"O zmieszane ze zlem. Niemniej dziecko moze odegrac sz'c ze
g61ni e donioslq rol ~ w rodzinie, ktora ulega wp1'awdzie nieustan
nym przemianom , ale doeeniana bywa roraz ba1'dziej jako podsta
wow e sroclowisko wychowaweze. Kazde dziecko jest bowiem dla 1'0
clziny okn em na swiat : wnosi n owe mysli, prqdy i wartosci, W ten
spos6b pCYbudzaj a,e do refleksji , post~ pu, rewizji poglqdow dotych
ezasowych albo syntezy "nowego" ze "starym". Dziecko, ktore wciqz
s i~ przeob1'aza, zaprasza niejako doroslych czlonkow rodziny do no
wego ieh wzrostu, rozwoju, ozywienia. Jest jakby zrodlem nadziei
wobec przemian swiata. Pozwala ono rowniez l'odzicom dostrzee
w sobie godnosc dzieci BDzych. Szczegolne znaczenie ma dzieck{)
w T{)dzinie - tak cz~s tej dzisiaj - w ktorej brak ojca lub matki.
Pelniq takze dzieci niejednokrotnie zast~pezo fUTI'kcj~ wychowaw
CZq wobec mlodszeg{) T{)dzenstwa, nieraz bywaj q zmuszon e mim{)
mlodego wieku praeowac na utrzymanie 1'odziny.
4. P rofeso1' Michel Falise, przewodniczqcy BICE, omawial PrD
blem: Z ycie elconorniczno-spoleczne a duch dzieci~ctwa. Referent
przyznal, ze zestawienie w tytule prelekcji takich dwu kontrastu
jqcych ze s{)b q rzeczywistosci moze budzic zdziwienie. A jednak oka
zuje s i~ , ze w spoleczenstwach wysoko ekonomieznie rozwini~tych
zaczynajq do gl{)su d{)choclzic nowe wartosci, dotqd b~dqce w cieniu:
bezinteresowno sc, tw6rcz{)sc, poczucie solidarnosci, przewaga wyz
szej jakosci byeia nad p{)wi ~kszaniem stanu posiaclania itp., lkt6re
chara kteryzujq wlasnie wiek dzieci~cy. Nasuwa si~ wi~c wniosek,
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ze wcale nie b~dzie utopi/il pr6ba wcielenia m~drosci oi ducha dzi.eci~
cego w zycie ekonomiczno-spoleczne, pod warunkiem unikania wszel
kiej naiwnosci i prymitywizmu . Wedlug profesora Falise post~ ma
terialny spoleczenstw powinien stopniowo przechodzic w rozkwit
'kultury, przesuwaj~c ,si~ powoli ku fazie najwyzszej: iyciu ducho
wernu, kt6rego podstawq jest duch dzi eci~ctwa.
5. Ostatni referat, dra Jana Trabera, profesora Wyiszej Szkoly
Pedagogicznej w Lozannie, nosi! tytul: Dziecko - przewodnikiem
odpowiedzialnego wychowawcy. P r elegent oparl si~ na swych dbser
wacjach dokonywanych ,podczas pracy klinicznej z dziecrni i mlo
d:ziez~ nieprzystosowan~ spolecznie.
Istniej~ wedlug pr elegenta dwie szkodliwe sytua'c je 'krancowe:
dziecko pozostawione samemu sobie oraz dziecko podpor~dkowy
wane wzorcom jednostki lub spoleczenstwa doroslych. Wlasciwym
natomiast rozwi~zaniem jest kro czenie doroslego wraz z dzieokiem
po wsp6lnej drodze.
Referent bral udzial w reedukacji dzieci i rnlodych ludzi skl6co
nychze swym srodowiskiem. Za danie wychowawcze nie ipolegalo na
przystosowaniu ich do spoleczenstwa, albo na 't worzeniu dla nich
jakiegos idealnego otoczenia. Zmierzano raczej . do odkrycia pod
Swiadomie zarysowuj~cego s i ~ planu zyctowego u kawego z wy
chowank6w, by pomagac mu w jego urzeczywistnianiu. Dokony
walo si~ to w malych gr upach, gdzie dorosli, zl~czeni pr zyjaznymi
stosunkami z dzieemi, stanowili prawdziw ~ wsp 61no t~ . Zaprzecze
niem wychowania byloby gwalcenie praw dziecka w imi~ jakiegos
systemu, kultury czy religii. Istota procesu pedagogicznego to tw6r
cze o dkrywanie wraz z dzieck iem praw biologicznych, kulturalnych
i duchowych, na ktarych moze budowac si~ ludzkosc. Dlat ego wy
chow awca musi bye obdarzony zmyslem tw6rczosci i spontaniczno
sci~. Pod tym zas wzgl~dem dzieoko moZe stac si~ jego przewodni
kiem. 
PERSPEKTYWA RO ZWI.,\ZA NIA PROBLEMU

Dwa przeclwstawne stanowiska: "dorosli wychowuj~ dziecko"
i "dziecko nas wychowuje" wymagaj~ na's wietlenia od strony fak
t6w charakteryzuj ~cych epok~ wsp6lczesn~. S ~ on e powszechnie
znane, ale chyba nie zawsze wyci ~ga s i~ z nich nalezyte wnioski pe
dagogiczne.
Po pierwsze, czasy dzisiejsze charakteryzuj ~ si~ jak wiadorno
upadkiem autorytetu i d~zeniem do wolnosci, cz~sto falszywie utoz
samianej ze swo bo d~, odrzuceniem wszystkiego, co w jakikolwiek
spos6b kr~puje. Moze nalezaJoby jednak nieco sprecyzowac spraw~
upa dku autorytetu. WlaSciwie poderwany zost al obecnie r aczej au
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natomiast autory

tet kompetencji w danej dziedzinie, oraz osaOOwosci, odznaczajqcej
si~cenionymi ogolnie zalettami.. MlodZi crzekajq na "mistrza", kogos,
kto potrafi ich zafascynowae.2
Po drugie, zalam ujq si~ ideologie, szerzy si~ jakis sceptycyzm,
dqzenie do kwestionowania wszelkich, dotqd zwykle bez oporu przyj
mowanych stwierdzeii. i to w ro:i:ny ch dziedzinach. Ludziom mlodym
wydaje si<;l, ze Sq ludzeni, oszukiwani, "brani na lep" przez doro
slych i dlatego przyjmujq pos taw~ nieumq, oOOj~tnq. Niemniej Sq
uwrazliwieni na fak t autentycznego zaangaZowania w !Swoim oto
czeniu. J e§li zdola si~ ich 0 tym przekonae, zdobywajq si~ na duZy
wysilek i ofiamosc.
Po trzecie, stosunki mi~dzyludZkie znajdujq s i~ w stadium kry
zysu. Mirno iz swiat wskutek srodkow przekazu tak bar·dzo si~
"skur.czyl", porozum ienie czlowieka z czlowiekiem i wzajemne ich
:zJblizenie staje si~ coraz trudniejsze. Niemniej odczuwa si~ dose po
wszechnq t ~sknot~ za jakqs b ezposredniq, intym nq wsp6lnotq, a tak
ze za powszechnym t brataniem, przekraczajqcym wszelkie bariery.
Dowodzi tego niezwykla k a riera slowa "dialog", 'ktore ipO prostu nie
schodzi z ust, tracqc zr esztq w ten sposob swoj gl~OOki, egzy!Sten
cjalny sens.
Zastanowmy si~ teraz nad wnioskami pedagogicznymi, ktore wy
ni'kajq z powYZszych obserwacji.
1. Wychow awca wspolczesny musi wyrzec si~ dominacji i wszel
kiego manipulowan ia mlodymi ludZmi. Jego wychowankowie '0 0
wiem w najlepszyrn razie podporzqdkuj q mu si~ wtedy tylko ze
wn~ tr:zmie i to raczej jedynie na pewien czas. W kazdejchwili mo
ze wybuchnqc mniejczy bar dziej otwarty bunt. Gdy;by to nawet nie
nastqpilo, utrata w spolnego j~zy'k a z wychowawcq ptzekresla mozli
wose jego gl~bszego oddzialywania, ktor e przeksztalca si~ w admi
nistracj~ lub tresur~. Zazwyczaj pow staje w t akiej sytuacji "dru
gie Zycie" u wychowankow, ktorzy s tajq si ~ zamkni~ci i niedost~pni
dla "wladzy".
Czy wi~c m a szanse dzisiaj model wy;chowania w dyscyplinie
i posluszenstwie, wobec rodzicow jako p rzedstawicieli Boga, ktory
ostuluje Marcel Saltzmann?
W ro dzinach, gdzie wiar~ traktu je si~ powainie - tak. Ale prze
konac 0 tym dzisiejsze mlode pokolen ie nie jest rzeczq latwq. Pro
buj~ czynie to niekiedy, opisujqc smutne sceny z Zycia, w ktorych
b ohaterem jest jakis ojciec - pijak i pytam nast~pnie mlodych lu-

G. Grzegors ka, Cze kanle na M ls trza. Rozmowa z... ucznlamt L .O. nr 51 1m.
Ko§ c!uszkt w W arszawfe, Sztandar Mlodych 1980 nr 105 (9323). Urszula Z., ucz.
kl. IIrB m6wJ : "Ta k, my chyba czekam y na k ogos, kto potrafl nas za!ascynowac!
I
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dzi, czy jego dzieci powinny okazae szacunek takiemu nisko upadlc
mu osobnikowi. Otrzymuj~ wiele roznych odpO'Wiedzi, ale zawsze
rowniez i takq : - Trzeba go szanowae, przeciez to ojciec. Wydaje
mi si~ sprawq niezwykle waznq pomaganie mtodemu pokoleniu
w ewangelicznym odroznianiu grzechu, kt6ry nalezy nienavridziee,
od grzesznika, zawsze godnego szacunku i milosci. Tylko na tej
drodze staje si~ moZliwe ocalenie autorytetu czlowieka, kt6rego
wady mogq bye nawet uderz'ajqce. Wszak nie przestaje on bye 
choCby znieksztalconym - obrazem i dzieckiem Boga, odkupionym
przez J.ezusa Chrystusa.
lnna sprawa, ze wplyw wychowawczy mierzy si~ obecnie - jak
to bylo stwierdzone wyzej - kompetencjq i zaletami osobowosci
baTdziej niz pozycjq rodzica ezy zwierzchnika.
Martin Buber ubolewal, ze dzisiaj "nauczyciel" wyparl "mislrza".
Pisal: "Wychowanie stracilo raj czystej spontankznosci; dzisiaj ono
swiadomie OTze ziemi~, by zarobie na codzienny <:hleb... Niemniej
mistrz pozostal wzorem dla nauczyciela. Bo jezeli wy<:howawca dzi
siejszy ma dzialae swiadomie, musi mimo 'Vvszystko dzialae tak, 'jak
gdy'by nie dziataI'. J ego prawdziwe dzialanie to ()WO podniesienie
palca, pytajqce spojrzenie.... Przez lliego wyb6r dzialajqcego swiala
dosi~ga ucznia. Wychowawca mija si~ Z odbiorcq, przedstawiajqc
mu ten wyb6r gestem wtrqcania sip,. Wyb6r musi bye skup·iony
w wychowawcy; rodzqc siE; ze skupienia ma wyglqd odpoczynku.
Wtrqcanie siE; dzieli dUSZE;, bE;dqcq przedmiotem jego zabieg6rw, TIa
cz~se posluSZlTIq i na cz~sc, kt6ra si~ buntuje. Tymczasem sil~ inte
grujqcq posiada ukryty wplyw, rodzqcy si~ z peluego wy,c howaw
cy".3
Powyzsze slowa Bubera, wypowiedziane w 1925 l'. (w Heidelber
gu), dzisiaj wyrazajq juz nie tyle zal , co raczej n a dziej«::. Nastqpilo
bowiem dose powszechne znuzenie "orkq" pedagog6w, "zarabiajq
cych na <:odzienny chleb", oraz i<:h "gestem wtra,cania Si~". Budzi
si~ natomiast t~sknota za mistrzem, kt6ry b~dzie "peluym" wy
chowawcq i w;prowadzi w "raj czystej spontanicznosci".
Nie wolno wi~c przekreslac autorytetu rodzic6w jako przedsta
wicieli Boga, ale warunkiem skutecznego wychowania jest, by nie
tylko wykonywali oni funk<:jE; ojca i matki, ale byli nimi w pelnym
tego slowa zna·czeniu.
Jesli przyjmiemy godne uwagi okreslenie wychowania (Klaus'1
Schallera) ja'ko caloksztal:t oddzialywaii. i sytuacji, kt6re p{)magaj 'l
isiocie ludzkiej urzeczywistniae w pelni jej czlow iecze nstwo,4 to'
nasuwa si~ wniosek, ze autentycznym wychowawcq moze bye tylk«
• M. Buber, Wychowanie, Znak 166, 1968, s. 448-9.
• K. Schaller, Erztehung. W: Wlirterbuch der Ptidagog!k, Freiburg-Basel-Wien'
1977 t. 1 s. 248.
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ten, w kim dokonywuje sil': staly proces - uzyjn1Y tego slowa 
uczlowieczania swej istoty.
2. Powyzej opisane wychowanie nie ma jeszcze jednak charak
teru chrzescijanskiego, lecz jest naleine kazdemu czlowiekowi
i zmierza - jak mowi Deklaracja 0 wychowaniuchrzescijanskim,
ogloszona przez Sobor Watykanski II - do "pelnego rozwoju osaby
ludzkiej". Ochrzczeni na tomiast, "wprowadzani stopniowo w tajem
nicl': zbawienia", majq sil': stawae "ludzmi doskonalymi na mian;:
wieku pelnosci Chrystusowej" (nr 2). Wlasnie podstawowe zadanic
wychowawcze Kosciola polega na tym, aby "zjednoczenie (z Chry
stusem) moglo sil': urzeczywistniac i odnawiae"- czytamy w ency·
klice Jana Pawla II Redempto1' hominis (nr 13).
Ale jak do takiego zadan'ia przystqpie wobec sceptycyzmu, prze
zerajqcego dzis dose CZl':sto mlode pokolenie?
Marcel Saltzman wyznal, ze w 43-tym roku zycia spotkal na dro
dze biblijnej Jezusa Chrystusa, co dogll':bnie przeobrazilo jego zy
cie. Stal sil': on wraz z zonq zaangazowanym swiad,kiem rzeczywi
stej obecnosci i dzialania Mistrza z Nazarelu. Tu jest najistotniejszy
punkt oparcia. Nie ma bowiem lepszego sposobu przeciwdzialania
nieufnosci, oboj~lnosci mlodych nad osobiste swiadectwo wycho-
wavvcy, zyjqcego na co dzien Dobrq Nowinq, ktoremu dane bylo
spo1!kae Jezusa Chrystus~1.
Papiez Pawel VI w Adhortacji Apostolskiej () ewangelizacji
w swiecie wspolczesnym stwierdzil, ze "rozdzwie,k mil':dzy Ewangeli q
a kulturq jest bez wqtpienia dramatem naszych czasow" i dlatego
l-rzeba "zewa ngeliwwac Lroskliwie ludzkq .kultun~", co przede wszy
stkim winno "dokonywac sil': przez swiadectwo", zal'owno "dche",
wyrazajqce sil': samym postE;lpowaniem, budzqcym szczery podziw
otoczenia, jnk tei wypowiadane "slowem zycia" (nr 20 i 21).
Podsumujmy: mlodzi szukajq nie tyle nauczycieli czy wychowaw
cow, ·co raczej mistrzow. Ale ich mistrzowie, jesli majq skutecznie
wprowadzac w chrzescijanshvo, mUSZq spotkac Najwyzszego Mi
strza i zaangazowac si~ w sluzbie Jego Ewangelii. Kiedys wyswietla
no film 0 .Tezusie Chrystusie, w 'k:lorym nazwal10 Go "Krolem kro
low". W ptaszczyz:nie wychowawczej naleialoby okreslie Zbawiciela
jako "Mistl'za Mistrzow".
3. Dochodzimy wreszcie do naszego podstawowego problemu: "Kta
kogo wychowuje?" Czy rodzice majq poslusznie spelniae polecenia
swych dzieci?
Otoz jest rzeCZq oczywistq, ze nie mozna pozbawiae wychowaw
cow auto·r ytetu i roli kierowniczej. Dziecko zresztq pragnie tego
podswiadomie jako gwarancji ladu spolecznego, zaspokojenia swej
potrzeby beZlpieczenstwa. Ale nie mozemy zapomniec, ze istnieje
jeszcze inna, gll':boko lud:zJka potrzeba: prawdziwego, personalnego
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kontaktu z drugim czlowlekiem. Wedlug Martma Bubera prawdzi
we zycie zaczyna si~ od odkrycia TY, co prow adzi do autentyczne
go JA. "Staj~ si~ bow iem J a , m 6wi q c Ty".5 Dlatego proces wycho
wania powinien stawac si~ rzeczywistym dialogiem, gdzie dorosly
cos dajedziecku, ale takze wiele od niego otrzymuje. Ale aby to na
stqpilo, trzeba wraz z Januszem .Korczakiem odkryc w dziecku czlo
wieka. Odkrycia zas tego dokonal on jako poczqtkuj1Jlcy wychow aw
ca, "g dy nie umial dac sobie rady z T02idokazywana, grupa,. Pon i6sI
wtedy 'k1~sk~: urzqdzon o rou k'oci q muzyk~, a on, pobu dzony do
gniewu, za'c howal si.~ brutalnie.
"Nazajutrz - pi<sze. Korczak - podczas pogadanki w lesie, p o
raz pierwszy m6wilem n'i e do dzieci, a z dzieemi, m 6wilem nie
o tym, czym chc~, aby byly, ale cZym one chca, i mogq byc. Moze
wowczas po raz pierwszy p rzek onalem si~, ze od dzieci moma si~
wiele n auczyc, ze i one stawiaja, i majq prawo stawiac swe za,dania,
warunki, czynic zastrzezenia" .6 Ile zawdzi~c za c moze dziecku czlo
wiek dorosly, p r obow aly u k azac referaty w Genewie, dalekie jesz
cze od wyczerpania tematu.
_
.
Chcialbym jes2icze przedstawic, jak w yglqda konkretna wsp61pra
ca doroslych z dziecmi na n aszym ter enie w 'trzech dziedzm ach : ka
techety;cznej, homiletycznej oraz na gruncie rodzinnyro.
_a) Na Akademii Teologii Katolickiej przeprowadza si ~ badania,
zmierzaja,ce do ustalenia zarysow modelu katethezy w opar ciu 0 po
stulaty mlodziezy, a t a'kze dziecL Do tego celu zastosowana zostala
m. in. metoda sondazu pisemnego. Praw ie tysiqc dzieci kl. IV i V
ucz~szczaj !\ cych na katechizacj~ w jednej z parafii warszawskich
oraz pod Warszawa, odpowiedzialo na trzy na s t~p uja,ce pytania: 1)
"Co mi si~ podoba w zyciu?" 2) "Co m i si~ w zyciu nie podoba?"
3) ,,0 czym chcial(a) bym si~ dowiedziec ?"
Oto kilk a przy:kIa dow w y;powiedzi dzieci z kl. IV
POD OS A

Sl ~

N A JS ARD Z IEJ ...

"Naj bardziej podoba m i si~ usm iech, dobroc i mqdrose ludzi" (dz)
"Lato i moje imienin y" (chI)
"Najbardziej podoba m i si~ lekarz od chor6b zw i erz~cych , dla
tego, ze zwierz~ta nie m6wiq, co je boli, a on m usi si~ domyslee,
zrozumiee i udzielie pomocy" (dz)
"Zaangaiowanie mojej wychowaw czyni w sprawy dzieci, cz~sto
osobiste" (chI)
NI E POD O BA

Sl ~ ...

"Starosc. Sciska mnie si~ serce i ogarnia zal, gdy widz~ osoby
starsze i ze tak m alo pozos talo im zycia" (dz)
• M. Buber, Je e t Tu (t!. z niem.) P aris 1938 s. 65•
• J . Korczak, Jak kochac! dztecko. W: PI8ma wubrane, Warszawa 1978 t . 1 s. 267.
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"Stosunek nauczydelek do ucznia, ktory slabo radzi soble w na
u ce. Zamiast raz jes~cze mu wytlumaczyc, to ona stawia dwoje, a jak
zg!osic wcze§niej, ze si~ nie rozumie, to pani krzyczy i w dzienniku
stawia minus" (dz)
CHC~ SI~ DO W IEDZIEC ...

"Chcia!abym si~ dowiedziec, co naleZy zrobic, aby kazdy mia! tyle
pieni~dzy, co inni i w ten sposob SkOI}.cZYC z zadrosciq na ziemi" (chI)
"J a chcialbym si~ dowiedziec,dla·czego w rodzinach si~ Gdocq, a nie
kochajq si~" (chl)
Zadaniem ka techety jest najpierw nawiqzanie z dziecmi prostej
rozmowy na podstawie otrzymanych wypowiedzi, a nast~pnie wy
luskanie z nich przy pomocy dzieci powa:i:nych zagadnien np. dla
czego ludzie chorujq i czemu klami q , od czego zalezy, ze dziecko jest
dobre lub niedobre itd. Taka metoda pozwoli wychowawcy do pew
nego przynajlJllIliej stopnia wejsc w swiat dziecka, identyfikowac si~
z nim i nauczyc si~ nowego spojrzenia na odwiecme problemy, 'by
je w sp6lnie zgl~biac w swietle Objawienia.
b) Przejdzmy do dziedziny horniletycmej. Kazdy, kto przemawia
do dzieci, rna jakies 0 rrich wyobrazenie, probuje wczuwac si~ w ich
sposob myslenia i wartosciowania. Niestety, cz~sto obraz ten ' nie
pokrywa si~ z rzeczywistosciq. Zabraklo kontaktu z zywym, kon
kretnym dzieckiem.
Dialog z dziecmi mialby miejsce rowniez przed przemoWleniem
(homiliq) jak i po niej. Mianowicie grupa dO!browolnie zg!aszajqcych
s i~. "ekspert6w" wspoliI1ie z mowcq przygot owywalaby dzieci~cy
ksztalt przem6w ienia, a nast~pnie ·d zielilaby si~ swoirni wrazeniami.
Oto jak brzmial apel kaznodziei, powolujqcego grup~ "eksper
tow" w jednej z parafii warszaws'kich po Mszy sw. niedzielnej
19 i 26 wrzesnia 1976 r.
"Dawno juz ukm1czylem sikol~ podstawowq, do przedszkola ni
gdy nie chodzilem. Dlatego bardzo prosz~ dzieci ze szkoly podsta
wowej, a takZe przedszkolak6w 0 pomoc w przygotowywarriu nie
dzielnych homilii, aby byly one powil\zane z zyciem. Dzis po Mszy
sw . moma zapisywac Sl~ na "ekspert6w". B ~ dq oni mowili, jak si~
zyje w podstawowce czy w przedszko1u. Co pewien .czas zaprosz~
ich na wspolne narady".
c) Wreszde zwrocmy uwag~ na mozliwosc zastoSQwania dialogu
takze na terenie rodziny.
Dla prowadzenia dialogu w domu rodzinnym konieczne jest do
strzezenie odr~bnosci dziecka, pozwolenie mu na zaj~cie nawet Qd
miennego nii rodzice stanowiska, traktowanie go jako pe!nopraw
nego czlonka rodziiIly, kt6rego autonomia stopniowQ wzrasta.
Pr6b q zastosowania tych zasad jest publikowana od kilku lat ·na
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lamach "Przewodnika Ka tolickiego" tzw. Domowa Rada Peclagogicz
na czyli spotkanie czlonk6w rodziny (ewentualnie takze znajomych
czy sqsiad6w), kt6rzy zbierajq si~, aby omowie jakis zywotny ' dla
nich problem np. zaprowadzenie zgody mi~dzy skl6conym rodzen
stwem, nauczenie sztuki dzielenia si~ z innymi itd. Opinia dzieci jest
wtedy wysluchiwana z uwagq i stanowi wainy moment w rozwiq
zywaniu danego zagadnienia.
Ks. Janusz Tarnowski

ETYKA NIEZALEiNA
ETYKA CH RZESCIJANSKA
Nie przypadkiem Polska wlaSnie jest m1eJscem, gdzie zapoczqt
kowano dyskusj~ filozoficznq naZlWanq w jej przeszlo 30-letniej tra
dycji sporem 0 ety'k~ niezaleznq. Tuta:j, w kraju, przez
ktory w ciqgu jednego wie'ku przewalily si~ kilkakrobnie t am i z po
wrotem kat.aklizmy wojen; w ktorym znajduje si~ ow straszliwie
oslawiony symbol "Golgoty naszych czas6w" - Oswi~cim, pojawila
s i~ refleksja, uswiadamiajqca i probujqca wyjaSniC naturalne czlo
wiekowi tpoczucie powinnosci moralnej. Poczucie niezalezne od ego
tycznie zorientowanego dqzenia do szcz~scia , od nakazu lu'b zakazu
prawa pozytywnego, wladzy czy subiektywnych motyw6w - a z1'6
dlo swoje maj qce jedynie w szacun'ku dla godnosci osoby ludzkiej .
Ety'ka, kt61'q w opardu powyzSZq - oczywistq przeciez dla kaz
dego czlowieka - refle'ksj~ oglosili swiatu T. KotarbiI1ski, T. Czeww
ski , WI. Tatarkiewicz, a za nimi inni 1, jest paralelnie do swego
przedmiotu niejako, dyscyplinq niezalemq. Jest etykq w punkcie
wyjscia autonomicznq w stosunku do wszelkich systemow filozofi cz
nych, Swiatopoglqdowych, religijnych. Posiada ona tylko jednq in
stancj~ epistemologicZllq i metodologicznq ustanawiajqcq i chroniqCq zarazem niezalemose jej terytorium; jest tq instancjq s woiste
doswiadczen'ie moraIne wyst~pujqce pod romymi nazwami: "oczy
w is tosci ser·c a" (KO'tarlbinski), "empirii aksjologicznej" (Czezowski).
"p1'zeiydapow1nnosci" (Wojtyla , Styczen) itp.
Nazwa owego doswiadczenia jednakze nie jest w tej sprawie istot
na. Wamy jest fakt, iz istnieje w swiecie ludzi przezycie b~dqce 

°

1

GI6wne i prekursorskie w tej sprawie artykuly to: T. Kotarbhlski, Z agadnienie

etyld niezale:i:nej, w : Sprawy sumleni a. Warszawa 195~ ss . 5-24; T . Czezowski,
Etyka jako nauka empiryczna Kwa rta lnik Filozoficzny 18: 1949 ss. 161-171; WI
Ta tarkiewicz, 0 bezwzglt:dno~c! dobra , oraz : 0 czterech rodzaj ach sqd.6w etycz
nych, w : Droga do filozottt. Warszawa 1971 SS. 211-296. Por. T . Styczell , W sprawle
etyki niezaZezn ej. Roczniki Fi10zoflczne 14 :1976 z. 2 SS. 61-96.
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pomimo romic swiatopoglqdu, religii i pochodzenia tych ludzi 
W s P 61 P r z e i y c i e m. Oraz waz,ne jest, ie na tym fundam encie
mozna zbudowac etyk~.

Pierwszq pozycjq ksiqikowq i - jak sqdz~ - istotnym krokiem
naprz6d w sprawie budowy autonomicznej teorii moraIn-asci, jest
wydana ostatnio w styczniu 1980 r. ksiqzka kierownika Katedry
Etyki KUL - katedry tak niedawno osieroconej. Jest to ksiqzka
ks. Tadeusza Sty .c znia Etyka niezalezna?2
Ksiqzka cdnoszqca si~ do tema tu, ktory dotqd "obrosl" wie1k q i10
sciq artykul6w 0 charakterze analityczmym, stwarza pozory suma
rycznej syntezy i zamkni~cia tegoi tematu. Ponadto pozycja z dzie
dziny metaetyki - a takq jest przedmiot naszej recenzji - budzi,
jako pierwsze, s'kojarzenie abstrakcyjnej i spekulatywnej truooo
sci. W przypadku pracy Stycznia TachUiby te zawodzq. Ksiqzka jest
kontynuacjq i propozycjq zar azem ; ohviera takie nowe perspekiywy
l'ClZWaZan, dotqd w aspekde etykD. autonomicznej nie dos,t rzegane. Au
tor wlqcza si~ do dyskusji. "Publikacja tej ksiqzki - pisze we Wst~
pie - m .. na celu stworzenie jej (czyli dyskusji W. Ch.) nowego ,
da1szego (...) etapu. Znak zapytania umieszczony w tytule ma to
przede wszystkim wyraiac". Po 1ekturze calosci mo. si~ odczucie, ii
etapten nie tylko zostal wlasnie zainspirowany, ale jui trwa. Tym
ba rdziej , ze iresc ksiqzki, mimo zasadn>iczo rmetaety,c znego waloru,
posiada charakter popularyzators'ki wzgl~dem etyki. "Proponuj~ roz
mow ~ 0 niej", mowi Styczen (s. 5). Czytelnik przystajqcy na t!i pro
pozycj~, otrzymuje nie tylko ten rodzaj trudu, ktory plynie z wy
miany pytan i odpowiedzi zwanej dialogiem no.ukowym, ale takZe
przypada mu w udziale ten rodzaj przyjemnosci, jaki wiqie si~
zawsze z lekturq tekstu napisaneg{) dobrym stylem i ujo.wniajqcym
pe\vne pokrewienstwa ze 8wiatem litero.tury i sztuki.

*"
Dwa cenLra problemowe etyki pretendujqcej do statusu niezalez
nosci mieszczq s i~ w dwu cz~sciach, z ktorych sklada si~ ksiqzka
T. Stycznio. . Pierwszo. odnosi si~ d{) przedmiotu etyki. Od tego bo
wiem, czym jest powinnosc moralna stanowiqca go, zalezy, czy ety
ka jest "teoriq tego przedmiotu w pelni poznawczo i logicznie od
iadnej innej teorii lub dyscypliny niezalewq" (s. 11). Drugq cz~s6
• Edycja Redakcji Wydaw lictw Kalol1cklego Un[wersylelu Lubelskiego. Lublin
1980, SIron 115.
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stanowi rozwaianie, "w jaki sposo.b (...) dochodzi w etyce do upra
womocnienia lub usprawiedliwienia sqdo.w 0 moralnej powinnosci.
(... ) Uwazam - akcenbuje Autor - ze jest to iSltota ;problernu o!k re
slonego mianem problemu etyki niezaleZnej" (s. 57).
W olb ydwu sprawach centraNlY'ch dla autonomii etyki, kluczern
wykladni Styc;mia jest ·d 0 s w i a d c zen i e pow inn 0 sci spel
nienia (lub niespelnienia) przez osob~ jako osob~ jakiegos <czynu po
siadajqcego wartosc wzgl~dem drngiej osoby jako osoby.
o sob y j a k 0 0 sob y ... To okreslenie w prowadza nas w etycz
nq atmosfer~ per son ali z m u; · jednoczesnie wszakze jest to ta
perspektywa, kto.ra po R edemptor hominis uzyskala wymiar uni
wersalny w swiecie moralnosci naszych czaso.w. Ale przeciez w sy
stemach etycznych, w interpretacjach moraln{)sci dokonywanych
przez filozofo.w, nie zawsze osoba, jej struktura i stanowiqca naj
istdtniejszy rys tej struktury - godnosc osobowa, byly wyro.zni.kami
powinnosci moralnej. Raczej bylo tak, ze 0 fakcie powinnosci zro.dlo
wo decydowalo szcz~scie lub inny cel skryty za przynoSZqcym ddbro
czynem moralnym (e u d a j m 0 n i z m czy szerzej: tel e 0 lo
g i z rn). Albo tak, ze sqd: "Powinienem!" byl o'dczytywany jako na
kaz kogos spoza mnie (h e t e ron 0 m i z m) np. Boga, lub rno.j
wlasny samonakaz (a u ton 0 m i 'z m). Istnieje ogromna literatura,
i ta naukowa, uzasadniajqca zro.dla tak rozumianej ,p owinnosci mo
raInej, i ta pi~km.a, b~dqca stanowisk tych jaw nq egzemplifikacjq.
CzyZ Platon, Epikur, marksisci nie prezentujq ro.Znych odmian eu
dajmonizmu? Czy Kierkegaard nie uzasadnia gl~boko heterono
rnizmu (<casus Abraharna), a Kant lub Sartre autonomizrnu? A jed
nak postawy te oraz, odpowiednio, teorie okazujq si~ niewystarcza
jq,ce w zderzeniu z gl~boko odczutq i zrozumianq pierwotnq sytuacjq
ludikiej rnocalnosci, gdy czlowiek doswiadcza w refleksji p'oT'uszenia
powinnoscia. czegos wobec kogos.
W aspekcie zro.dla moralnosci, ' b~dqcej w oczach filozofa obsza
rem relacji mi~dzyludzki-ch, wszelkie wyja8nienie danych moralnych
nie uwzgl~dniaja.ce dw6.ch podstawowych intuicji, kto.re poruszajq
w spos6b pierwotny surnienie czlowieka: bezinteresownosci 1 bez
warunkowosci dzialania w celu afirmacji osoby - mUSZq wywolac
sprzeciw etyka. Eudajm{)nizrn kaze afirmowac osob~ ludzka., g d y z
to przyniesie narn szcz~scie w wyrniarze jednostkowyrn lub spolecz
nyrn. Kierunek ten nakazuje narn czyniC dobro, gdyz tyJiko takie
dzialanie jest ld la nas efektywnie szcz~sciod a jne. Nal'uszajqc gl~boko
odczuwany warunek faktu moralnosci, jakirn jest bezinterewwnosc,
etyka w takiej wyikladni tracicharakter teorii powinnosci ; staje si~
felicytalogia. lub technologiq szcz~scia spolec:anego. Takze t a odrnia
na deontonornizmu, kt6ra zr6dlo powinnosci moralnej upatruje je
dynie w n a k a z i e (heteronornizrn) , gubi charak ter niezaleZnej fi
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lozofii moralnosci. Odbierajl\c podmiotowi czynu rnoralnego - czlo
wiekowi mOZnose womego decydowania, k reSli wizj ~ swoistego "pa
raliiu sumienia". Sumienie przestaje bye centrum samostanowienia
moralnego, i rodlem odczytywania prawdy 0 dobru: staje si~ nato
miast wykonawcl\ prawa u~ tanowionego jako zewn~trZil1a struktura
normatywna (0 charakterze nadnaturalnym bl\di pozytywnym). Jak
tutaj me jest potrzebna etyka niezalema ze wzgl~du na brak istot
nej autonomii czlowieka b~dl\cego wszak podmiotem moralnosci,
tak w t eorii autonomizmu etyka ulega swoistej absurdalizacji wla
snie przez a b s ol u t y z a c j ~ owej au tonomii osoby lucWltiej i jej
sumienia. Wyb6r moralny rue p osiadaj l\c obiektywnych racji, ktore
by go uruchomily - trad racj~ bytu. Nie rna w tej supozycji sensu
pytanie : "Dlaczego powinienem to a to?" ; etyk a popada w irracjo
nalizm m otyw6w, staje si~ co najwyiej psychologil\ post~powania
(etologia).
Slady iywego i bezbl~dnego poczucia moralnosci, 1'k wil\ce w kai
dym przeiyciu powLnnoSci, jakie mamy wzgl~dem drugiego czlo
wieka .- pocha dzl\ od ud erzenia wrailiwych "receptorow" moral
nych tl\ si.1ru:l w sensie aksjologicznym wartosciq, jakl\ stanowi god
nose osoby ludzkiej. "Adekwatnl\ r acjl\ owego wyzwania (...) stano
wil\cego osnow~ kaZdego sl\du moral!nie powinnosciowego jest god
nose osdby", m owi person alista Tadeusz StyczeiJ. (s. 52). Jedynie ta
kie, nie iadne i!1!Ile oparcie doswiadczenia powinnosci, jest w s'ta
nie, uzasadniajl\c przeiycie zar6wno od strony podmiotu jak i przed
miotu, sianowie "arche" bezwarunkowego i 'be1iWzgl~dnego chara'k
tern pow Lnnosci moralnej. Powinnosci b~dqcej :przedmiotem etyki
niezaleilnej wedlug wylkladni :k siq:lJld Etyka niezalezna?
To os tatnie zdanie wymagafilozoficznego post s criptum nawil\zu
jqcego do pytajnilka z tytulu ksiqzki. Jest bowiem sprawl\ filozof6\-',
dyskusja nad teZq Autora, iz przedmiotem i punktem wyjscia nie
zaleinej i prawomocnej etyki jest powinnose moralna. Istniejl\ po
dejscia upat rujl\ce przedmiot etyhl w akcie ' decyzji (M. A. Krqpiec),
w wartosci dobra moralnego (M. S cheler, N. Hartmann), w dOSwiad
czen1u drugiego (J. Tischner) itd. Ksil\Zka Stycznia - zgodnie z in
tencjEl Autora - nie jest na tak/\ dyskusj~ zamkni~ta.

*

W tym m iejscu w supozycji Stycznia etyka si~ zaczyna. Drugie
cent rum, os problemowa ksil\Zki, wil\ze si~ z u p raw 0 m 0 c n i e
niem
epistem o lo g icznym
i metodologicznym
e t y k i. B~dzie o~a bowiem dyscyplinl\ Illiezaleinq tylko wtedy, gdy
doswiadczenie powionnosci mora1nej , z kt6rego wychodzi etyka, jest
w stanie samousprawiedliwic si~ poznawczo bez odwolywania si~ do
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system6w zewn~trznych metodologicznie w stosunku do niej, oraz
wtedy, gdy doswladczenie to uzyska status og6lnoscL
W analizie teoriopoznawczej, 'k t6rq Autor prowadz1 w celu roz
strzygni~cia pozytywnego powyzszych problem6w, uw1dacznia si~
ten rys fenomenologicznego stylu pracy charakterystyczny dla me
tody opisu antropologiczmego Karola Wojtyly (zwlaszcza z Osoby
i czynu). 0 samousprawiedliwieniu tej etY'ki decyduje struktura
i charakter doswiadczenia moralnej powinnosci, kt6re to doswiad·
czenie "dotyczy konkretnego (jednostkowego), rzeczywisteg{) a zara
zem normatywnego stanu rzeczy" (s. 67), jest wi~c sqdem. 0 jego
prawomocnosci decyduje be:uposrednia oczywistosc przedmiotowa:
na mocy godnosci o&oby, wobec kt6rej znajduj~ si~ twarzq w twarz,
rodzi si~ we mnie poczucie powinnosci moralnej, kt6rej zr6dlem 
konstat;uj~ to w refleksji towarzyszqcej nie jestem ja sam, lecz
wlasnie ta druga osoba! Sqdz~: "powinienem wobec niej tak a tak
postqpic". "Jest to SqsJ. bezposrednio rozstrzygalny", ikonkluduje Sty
czell (s. 67). Analiza fenomenologiczna przydaje si~ takze Autorowi
przy uzasadnianiu przejscia od tezy 0 powinnosci szczeg610wej dD
sqdu: "Osobie jako osobie nalema jest od osoby jako osoby afirma
cja." Uog6lnienie to nie jest indukcjq - jak by chcieli zwiqzani
z nurtem filozofii nauki Kotarbinski i CzezQ1ws.ki.- "Zabieg dla tego
celu uzyty podobny jest do operacji zwanej przez fenomenolog6w
operacjq uzmienniania lub wariacjq ejdetyczmq" (s. 69). Ale Styczell.
nie zatrzymuje swoich analiz 11<.1 stwierdzeniu i wykazaniu nieza
leznQsci etyki. Idzie dalej.
-j}

Zasadniczym i kapitah1ej wagi, wedlug mnie, rozrozmeniem naj
nowszej ksiqzki Tadeusza Stycznia jest wSkazanie na t r z y w y
m i a r y sqdu konstytuujqcego etyk~. Pierwszy jest w y ill i are 111
powinnosciowym - om6wilismy go powyzej. Drugi to wy
m i a r s 1 u s Z nos c i 0 w y, trzeci zas to w y m i are g Z Y s t e 11
c j a In y sqdu specyficznego dla etyki.
Jednq jest bowiem rzeCZq przezywac obiektywny i normatywny
falet POWirulQSci, a inn~ powinnosc t~ w spos6b wlasciwy realizowac.
Ten drugi aspekt przydaje sqdowi etycznemu cechy slusznosci. M6
wi sam Autor: "Nie chodzi 'iu wi~c juz 0 to, ze si~ C afirmowac po
winno, lecz 0 t r e sc i 0 w e zdeterminowanie tej moramej powin
nosci afirmowania C (s. 75). Pomi~dzy : "PowinieneD1 uczynic tak",
a: "Uczynilem slusznie" istnieje r6znica porzqdk6w (jakze cz~ s to
zapoznawana pI'zez wytrawnych nawet etyk6w!). W pierwszym
z tych porzqdk6w istotny jest fakt pow inn 0 sci afirmowania
osoby; w tym drugim swiatlo uwagi spoczy wa na 0 sob i e, kt6rq
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wi!nno si~ afirmowae. W pierwszym porzq:dku Sty,c zen obronil nieza
Iemose etyki; w porzqdku slusznosciowym st'Wierdza sam jasno
i wyramie komplementarnq zaleinose systemu etycznego od syste
mu wiedzy 0 czlowieku. Afirmowae tak, aby afirmujqc czynie mo
ralnie slusznie wzgIc;dem Jwnrkretnej osoby, mozna ty1ko wtedy,
gdy posi,a da si~ 0 tej osobie wiedz~. "Antropologia 'Wi~c w naj
szerszym znaczeniu tego slowa (...), urasta do Tangi dyscypliny, na
kt6rq etyka jest po prostu s'kazana" (s. 77). DopierD czyn mOTalnie
powinny i za razem sluszny jest c z y n em god z i w y m.

*

Kiedy T. Kotarbins'ki formulowal swoje slynne zdanie: "Etyka
l~ telna to etyka niezalezna od filozofii" ,3 zdawal sobie z pewnosd q
spraw~, iz kazda etyka realizowana w praktyce wszak etyka Z1'-O
sni~ta jest z praktykq zycia jak aweTS z rewersem! posiada swo
jq podbud{)w~ filozoficznq. Wymiar powinnoscj.owy ws'kazuje do
wodnie na niezalezny metodologicznie cha rakter etyki, ale pozosta
wia jq na poziomie wielkiej og6lnosci. Spajajqc ety'k~-z zyciem, zbli
zamy 'powinnosc do plaszczyzny ikonkrebnosci. Kladqc akcent na
fa k t y c z nos c i powinnosci wzgl~dem osoby, wiqzemy moralnosc
z is tniejqcq rzeczywist{)sciq, etyikE,! zas z metafizy'kq. W y m i a r
e g z y s ten c j a 1 n y przezycia powinnosci moralnej lqczqcy to do
swiadczenie ze sferq Tzeczy konkretnych, wymiar zatem konikre
tyzujqcy moramosc, wskazuje na koniecznose dopeln'i enia w tym
aspe'kcie etyki teoriq (paradoksalnie!) najog6lniejszq: teoriq bytu.
Filozofia bytu wyjasniajqca aspe'kt egzystencjalny Tzeczywistosci, po
siada sw6j zasadniczy zrqb w metafizyce Tomasza z Akwinu. To
mizm 0 walorze transcendenta1no-egzystencjalnym uprawiany jest
dziS przede wszy,s tkim w Katoliokim Uniwersytecie Lubelskim (naj
bardziej >tw6rczo przez M. A. Krqpca). 'Styczeii wyka zuje w swej
ksiqzce przynalei.nosc etyki , kt6rq buduje, do tego nurtu. Aspekt
powinnosaiowy etyki domaga gi~ wY,jasnienia przez uj~cie fa'ktu po
winnosci w aspekcie egzystencja1nym, "jesli tylko znowu TIie zechce
si~ samowolnie zrezygnowae z integralnej teorii powinnosci moral
nej" (s. 82). Tomizm ten nie ma nic wsp61ll1ego z "monizmem racjo
nalistyc:zmym" w pojc;ciu J. Tischnera 4, Iecz jest ostatecznq racjq me
todologicznq dla konsekwentnie myslqcego etyka. "Metafizyk nie
musi bye e tyJdem, etyk n ie moze si~ nim nie sta6" - oto odnosnie
do tej Ikwestii adagium Aut ora Etyki niezaleznej? (s. 94).
, Sprawy sumien;a , s. U,
• W arty kule Labirynty 1'Gcjonalizmu

("Tygodnik Powszechny" nr 5, 1979 r.)

i gdzie indziej J6zef Tischner pcrmanentnie myli aspekt metodolOgiczny ostalec z

n osei

wyj a sni ~ nl"

z arbltralnym wybol'cm jedncj partylwlarn c j p c r s pekty w y po

zna w c1.ej.
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*
Dochodzimy do konkluzji niniejszej recenzji, tak - zdawaloby
siE: - personalnie zatytutowanej. Doswiadczenie powinnosci moral
nej odstania, obok normatywnosci, element prawdy. Nie chca,c bla,
dzie na slepo kr~tymi drogami dzisiejszej rzeczY''listosci dobra i zla,
czlowiek musi wesprzeC siE: na la-sce rozumu, poszukae prawdy 0 do
bru. Jesli czlowiek ow chce pozostae w zgodzie z przeZyta, w calej
swej peIni powinnoscia, moralna" musi przekroczye wymiar subiek
tywnosci - zwrocie si~ w Kierunku realnej rzeczywistosci os6b i ich
wartoscl. Chca,c bye w zgodzie z istota, wlasnej osobowosci oraz prze·
zywania moralnosci - czlowiek musi otworzye sw6j horyzont mo
ralny na afirmacj~ Boga. Postawa religijna jest .z Ikoniecznosci po
dyktowanej pelnym zrozumieniem wymiaru bycia osobowego
w swiecie - komplementarna wzgl~dem postawy moralnej; przeni
ka ja, i podbudowuje. Tak sarno nie chca,c skazae etyki, kt6ra jest
w swym istotnosciowym rdzeniu niezalema od innych dyscyplin, nn
izolacjE: w rodzaju sztuki dla sztuki - etyk pow in i en maksy
malnie o'tworzye si~ na wymiar prawdy. Prawdy 0 czlowieku 
osobie, prawdy 0 istnieja,cej rzeczywistosci.
Etyka poj~ta tak, jak buduje jej poj~ci e ks . Styczen: jako teo ria
integr 'a lnego doswiadczenia p o winnosci mor a l
n e j - moze bye ety;ka, niezalezna, b~da,c zar azem - dla chrze
scija'llina - 'chrzescijanska,. Analityczna dyscyplina intelektualna, do
ciekliwose prawdy oraz zaangazowanie w wiarE: zezwalaja, na sfor
mulowanie odnosnie do teorii ,p owinnosei moralnej twierdzenia wy
rawnego przez Autora (s. 83): "Teoria ta w rezultacie egzystencjalnej
analizy swego przedmiotu i dopuszcza, i domaga si~ nawet ze wzgl~- .
du na tresc wyniku tej analizy okreslenia jej mianem etyki reI i
g i j n e j, tak jak ze wzgl~du na metodologiczny charakter tej ana
_lizy (nie tylko dopuszcza, lecz) clomaga si~ okreslenia etyki w tyro
je'j aspekcie mianem etyki met a f i z Y c Z 11 e j".
Wojciech Chudy

KONGRES WYCHOWANIA RELlGIJNEGO
(ANAHEIM, KALIFORNIA, MARZEC 1980)

W dniach od 6 do 9 marca 1980 r. odbyl siE: w Anaheim w Kali:
forni kongres wychowania religijn~go Archidiecezji Los Angeles
,p od haslem: "JesteSmy rodzinq". N a znaczkach, . noszonych przez
uczestnikow, widnial n apis: "Rodzina razem - w Jego (Bozej) mi
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losci". Na okr1\glym znaczku napis byl wkomponowany w unOSZqCq
postae gol~bicy -- Ducha Sw. '.I1a wymownasymbolika odwoly
wala si~ do wciqz wzbieraj1\cego nurtu odrodzenia religijnego w ka
tolicyzmie amerykanskim, w ktorym dominuje ruch charyzmatycz
ny i inne formy odnowy, bior1\ce za 'ide~ przewodni1\ dzialanie Du
cha Swi~tego .
. Ostatnia wizyta Ojca Swi~tego, Jana Pawla II, miala bez w1\tpie
nia ogromny wplyw na ' wzmozenie aktywnosci katolikow amery:"
kanskich -- wyrazem tego m oze bye r6wniez' niniejszy Ikongres.
Temat spotkania -- rodzina -- byl zwi1\zany z obchodzonym na
calym swiecie Rokiem Rodziny. Zadaniem kongresu bylo skierowa
nie uwagi srodowisk religijnych Archidiecezji i calego spoleczenstwa
na najwamiejsze problemy rodziny w Swietle nauki Chrystusa i wy
tycznych 8tolicy Apostolskiej. Kongres byl jakby miniaturowym, ,
kilkudniowym uniwersytetem, ktory zgroma'd zil specjalist6w i naj
lepszych znawcow problematy'ki rodz'innej. W 148 wykladach i se
minariach przedstawili oni rome aspekty jalk najszerzej poj~tego
zycia rodzinnego. Opr6cz talk wybitnych profesorow, jak np. bp
Raymond E. Brown 8.8.8., czlonek Watykanskiego Instybutu Pa
pieskiego do Studiow Bi:blijnych, zaj~cia prowadzili k aplani zaj
muj1\cy si~ dus~asterstwem rodzin, siostry zakonne i malzenstwa,
przedstawiciele r6inych specjalnosci. Kongres odbywal si~ pod pro
tektorat em arcybiskupa Tymoteusza Manninga i: fachowym kierow
nictwem Msgr J. F. Barry, dyrektora wychowania religijnego Ar
chidiecezji Los Angeles.
W kongres'ie uczestnkzylo okolo 10 tys. mlodzie:i;y, zgromadzonej
w dniu przeZ!l'laczonym specjalnie dla niej, oraz 25 tys. osob z 40
Stanow, najwi~cej z Kaliforni. Na wykladach i seminariach omawia
no i dyskutowano sprawy rodziny w jej powi1\zaniu z parafi1\, z nau
czaniem i wychowaniem na tIe aktualnego stanu zycia gospodar
czego.
Bardzo waimym czynnikiem kongresu byl nie tylko wysoki poziom
wykladow i r6morodnose tematow, lecz rown'iez atmosfera modli
twy, duch wsp6lnoty i przyjaini, radosci, Z!l'lajduj1\ce sw6j wyraz
w muzyce, spiewie, rozmaitych formach kontaktu, swiadczeniu so
bie nawzajem uslug, pomocy, uprzejmosci. Drobnym tego przykla
dem, ale jakze milym, bylo przywiezienie przez grup~ parafialn1\
koszy z pomaranczam'i do dyspozycji uczestni!kow. Rzecz jasna,
w Kaliforni pomarancze nie S1\ takim rarytasem jak u nas, ale naj
wamiejszy byl ten gest przyjazni i poniesiony trud. Bye moZe nie
bez znaczenia dla tej pogodnej atmosfery byla 'c udowna kalifornij
ska wiosna, a moze takze s1\siedztwo kr6lestwo Mickey Mouse i Ka
czora Donalda -- bo kongres odbywal si~ w Anaheim, stolicy Dis
neylandu.
si~
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Uczestnikami kongresu byli delegad poszczegolnych parafii i wszy
zainteresowani p ro blematy'lcq rodzinnq - malzenstwa, osoby
samotne, zakonnice, Iksi~za. Miejsce kongresu to "oonvention center"
- pot~zny kompleks budynk6w w otoczeniu hoieli i restauracji,
sluzq<cych r 6inego ro dzaju spotkaniom, imprezom, a takze turystorn.
Glownemu celowi kungr esu, jakim bylo pogl~bienie w iedzy 0 1'0
dzinie, sluzyla rowniez wystawa i sprzedaz ksiqzek i artykulow 0 cha
rakterze artystyczno-religijnym, a takze pokaz filmow i przezToczy
o tema tyce rodzinnej.
'
Uczestnichvo w kongresie bylo n ie iyIko ucztq intelektualnq i ar
tystycznq, ale takze okazjq do nawiqzania cennych kontakt6w 080
bistych i zawo dowych. (Zupelnie przypadkowo spotkalam prapra
w'n uczk~ Heleny Mo drzejewskiej.) W kongresie uczes'tniczylam jako
czlonek liczqcej 10 tys. osob parafii sw. Jana Fishera w Rancho
Palos Ver des i jako gosc koordynatorki Zespolu Wychowania Reli
gijnego, Pa trycji Kolon (pochodzenia polskiego). Zespol ten liczy
okolo 40 osob : malzenstw, matek,-osob samotnych, zaangawwanych
w r oine form y nauczania i wychowania religijnego, przede wszyst
kim zw iqzanego z rodzil1q. Jednq z fo rm jest I1p. nauczanie dzieci
i m lodziezy w malych gr upach w domach. Pa·r afia zarezerwowala
pokoj e i s al~ r ecepcyjnq, gdzie przygotow ywane 'byly wspolne po
silki (przez par~ malZenskq sprawujqcq w ten spos6b SWq poslug~
rodzinie parafialnej). Cz~sc osob dojezdZala z odleglego 0 35 mil
Palos Verdes, cz~sc przebywala rna miejscu, dzielClc czas na udzial
w zaj~ciach i ciqgnqce si~ do poZna w nocy dyskusje i rozmowy.
Stano,vilo to wspanialq okazj~ do Zblizerua i wymiany poglqd6w
i pomyslow w swobodnej atmosferze. PrzYpominalo roi to bardzo
studenckie czasy na KUL-u, !kiedy to jednym z uczestnik6w takich
spotkan byl n asz profesor, a dzis'iaj Ojciec Swi~ty Jan Pawel II.
Glow:ne kon ferencje i nabozenstwa odbywaly si~ w wieIkiej, zra
diofonizowanej hali kongresowej, gdzie wst~p nie Ib yl ograruczony
!niejscem. J ak zazna·c zylam, niepow'tarzalna aflnosfera wspolnoty,
radosci, m uzyki (przewainie ze's pol6w mlodziewwych) towarzyszyla
calemu Kongresowi, nad'ajq'C mu charakter prawdziwie rodzinnego
spotJkania.
J ego charakter religijny wyraial si~ natoroiast przez naoozenstwa,
. poranne i wieczorne (ekumeniczne). Msze sw. celebrowane 'byly
w r oinej "oprawie" k ulturowej i etniczmej: murzynskiej, m e'ksykan
skiej, hinduskiej i w ietnamskiej. Rodzinny charakter nabozenstw
uw idoczn ial s i~ w doborze spiew6w oraz te~st6w Pisma sw. czyta
n ych przez malZenstwa. Od czasu do czasu dawal si~ slyszec placz
niemowlqt, dzieCi- "ucZestn iczqcych" w kongresie w koszyc2Jkach,
plecakach, wozeczkach.
Otwiera jqc obra dy ks. dr J. Barry powiedzial: "Kongres jest
BCY
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modliteWnym i intelektualnym przeZyciem prawd 0 rodzinie w atmo
sferze braterstwa i m ilosci. Istotq 'kongresu - kontynuowal - jest
odpowiedz n asza, parafii - rodziny rodzin i . osob indywidualnych
na wezwanie Chrystusa, zawarte w Ewangelii i nauczaniu Stolicy
Apostolskiej. J est to odpowiedz na wezwanie do odnowienia ro
dziny amerykallskiej, rzucone wczasie pobytu Ojca sw. Jana Pa- '
wla II. Rodzina, wedlug definicji slownikowej, to czlonkowie wspol
nego gospodar:s twa domowego, to wspolnota ludzi, majqcych wspol
nych przodkow. 'l'e okreslenia jak najbardziej odn()szq si~ do wspol
n oty Kosciola, rodziny Chrys tu&owej , rod:ciny ludz'kiej. "Mamy
w S'polnq Matk~ - Maryj~, pvd iktorej patronatem gromadzimy
si~" zakonczyl ks. Barry.
P'r oblematyka ro'd zinna ·p otra'ktowana zostala wszechstronnie.
Oprocz analiz podmawowej nauki Kosciola 0 rodzinie, zawartej
w B1blii i dokumentach Stolicy AIpostolskiej , odbywaly si~ rwyklady
z psychologii i &ocjologii rodziny, m. in. dr Michaela Cavanagh, zna
nego psychologa klinicznego i "doradcy ,r odzinnego" (family coun
selor) ze srodowisk a Uniwersytetu w San Francisco. Jest on auto
rem nowej ksiqzki: Poradnik psychologiczny dla samotnych, rodzi
cow i~ calej rodziny - jak uczynic jutro lepszym (Make Tomorrow
Better - Psychological Guide for Singles, Parents and Enti1'e Fami
ly, Paulist Press). Odbywaly si~ Towniei seminaria 'P<>swi~cone "ro
dzinie specjaJnej" (the hurting family). Chodzi tu 0 rodzin~ rozbit q ,
bqdz zloilonq z jednego z rodzic6w, rodzin~ z dzieckiem uposledzo
nym, k alekim, chorym nieuleczalnie. Cz~sc wyklad6w odbywala si~
w j~zy:ku gluchych i nalezy pvdkreslic, ze istnialy wszelkie udogod
nienia dla os6b z ograniczonq moZliwosciq poruszania si~ czy nie
widomych. Otoczone byly one szczeg6lnq troskq i pomOCq organiza
ior6w i uczestni'kow. Rodzinie 'w sytuacji krytycznej byly m. in. po
Swi~cone takie wytklady ja'k tks. George Maloney SJ, dyrektora In
stytutu im. Jana XXIII w Fordham University, N. Y., .a uiora licz
nych ksiqze'k, ,poswi~conych problemowi cierpienia i smierd i ostat
. nio wydanej Wiecznie trwajqce temz (The Everlasting Now, Ave
Maria Press, Notre Dame).
Poj~cie rodziny nie ograniczalo si~ tylko do rodziny biologicznej; .
odbywaly si~ seminaria ,poswi~cone r·odzini e ,;rozszerzonej" - (ex
t ended fam ily), rodzinie-wsp6lnocie rodzin, rodzinie-wsp6lnocie os6b
samotnych, rodzinie zast~pczej , z dzie6ni przyspvsobionymi czy adop
towanymi i ich problemom. Wszystkie te zagadnienia byly oma
wiane w aspekcie parafi'i jako naturalnego srodowiska dla ruchu
rodzinn ego. SUny akcent polozony byl na postaw~ ekumenicznq, co
ma tak duze znaczenie w srodowisku amerykailSkim, wielowyzna
niowym, z duzym procentem malzeilstw mieszany ch.
.
Poruszano rowniez teoretyczne i praktyczne podstawy ruchow
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spolecznych i stosunku wobec rromych grup etnicznych, ' szczegol
nie murzynskiej i me~sykanskiej, stanowis,cych duiy iprocent pOpu
la'c ji katolicyzmu w Kaliforni. Znajdowalo to wyraz w takich tema
tach jak:: W poszukiwaniu sprawiedliwosci spolecznej w stosunku do
trzeciego i naszego §wiata, Rodzina meksykanska na skrzyzowaniu
kultur, Rodzina murzynska, jej duchowosc i zwyczaje, itp. Rozwi
jano takze tematy poswi~cone ewangeliza'cji niewierzs,cy;ch i nie.,.
pra'ktykujs,cych (unchurched) w aspekde wspolpracy ludzi, nieza
leinie od ich §wiatopogls,du, w tym wszystkim, 00 ls,czy w brater
Skiej milosci.
Liczna grupa temat6w ipOswi~cona ib yla 'teolog'ii malienstwa, 'za
gadnieniom przygotowania do malienstwa, Iroli malZonkow, rodcicow
jako glow:nych wychowawcow i nauczycieli religii. Nawis,zujs,c do
wypowiedzi O}ca Sw.Jana Pawla II w czasie jego pobytu w Sta
nach na temat ~wiadomego, odnwiedzialnego rodzicielstwa, duiy
akcent ipOlowny byl na omowienie metod planowania rodziny w du
chu milosci i odpowiedzialnosci za pocz~te iycie. Czynne byly punkty
poradnktwa, mOZna bylo zaopatrzyc si~ we wszelkie pomoce, doty
CZqce zagadnienia planowania rodziny, obejrzec filmy poswi~cone
tej tematyce.
,
Wiele seminari6w poswi~cono noWym fOI'lffiom nauczan'ia przez
rodzin~ i w rodzinie. Jest to zwis,zane z kryzysem, jaki przechodzs,
w Stanach trardycyjne foI'lffiY nauczania religii. Podkre§lano znacze
nieroku ikosciemego, liturgii, uc:zestrri<itwa Todziny w ScillITamen
tach sw., celebrowania swis,t i zwyczajow paralituI'gkznych (inte
resowano si~ zywo zwyczajami etnicznymi, jak polskie "swi~cone",
wigilia itp.). Rodzina jako wsp6lnota liturgiczna i modlitewna, Pi
smo sw. w rodzinie - to tylko nieliczm.e przyklady bogactwa tej
tematyki. Haslo: "Modlitwa sils, zespalajqcs, zycie rodzinne" ("Fa
mily Which pray together stay together") - stalo ,gi~ ,p opularnym
sloganem, widniejq'c ym na 'Samochodach, lawkach w poczekalniach,
w srodkach publicznego transportu.
Seminaria prowadzone przez diakonow zwiqzane 'byly ze wzmo
wnym ruchem zaangawwania si~ swieckich w iyde parafii, szcze
golnie w zakresie Is luzenia rodzinie. Obecnie w Stanach szeroko roz
;vija si~ diakonat, Sq parafie majqce po kilkunastu dialkon6w ze
wzgl~du na swoiste potrzeby Kosciola.
Jednymi z najwainiejszych i cieszqcych si~ najwi~kszq f,rekwen
cjq odczyt6w i seminari6w byly te, More prowadzila dr Elinor
F'ord, profesor wy,c howania z Fordham University. Mowila ona
o 'konl~osci wsp61pra-cy rodzicow i nauczycieli jako 0 za's adni
czym warunku skutecznosci oddzralywania wYchowawczego. "Ro
dzice ss, pierwszymi i najbardziej skutecznymi wychowawcami re
ligijnym'i." Postulowala koniecmos.c wspomagania 'I"odziny w jej
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wielorakich funkcjalch. Kontynuuja,c t~ sarna, :problematyk~, malzen
s'two Millers dzielilo si~ doswiadczeniarmi wlasnej rodziny, omawia
ja,csposoby ewangelizacji wsp6lnoty rodzinnej. "Chrystusa trzeba
traktowac jako czlonka rodziny, a :n:ie 'jalk specjalnego goscia, zapra
szanego z powodu na.dzwyczajnych o'kazji."
Nie ,z abra'klo ,roWllliez temai6w ,poSwi~nych roli srodkow mas()
wego przekazu, kh zarowno tWP'vczej, jak i .destrukcyjnej rolL Jest
to szczeg6lnie waine w rodzinie 'a meryikanskiej, gdzie dzieci sp~
dzaja, mn6stwo czasu przed malym ekranem, dostarczaja,cym cz~sto
szkodliwej w sku1!k:ach rozrywki. T~s'klrlOta do "starych, ddbrych
czas6w", kiedy babcie opowiadaly bajki, a swi~ta byly oogate w tra
dycje - znalazlo odbicie w tematyce poswi~conej sposooom sp~dza
nia czasu wolnego, a takze wartosciom kulbUir i tradycji etrucznych.
Wszystkie sprawy dotyoza,ce rodziny rozpatrywane byly na sze
rokim tIe przemian spolecznY'ch i ekonomicznych, a takie przemian
w Kosciele, zapocza,tkowanych II S600rem Watykanskim. Ten ostat
ni aspekt omawiany byl przez ks. Teodora Ross SJ, profesora hi
storU teologii w Jezuickim Instyt'u cie Kard. Newmana w Chicago.
W ·odczycie: Co chcialbym wiedziec 0 zmianach w Kosciele, a 0 co
boj~ si~ zapytac, om6wil on zmiany w Kosciele od r. 1963, podkre
slaja,c koniecznosc prnygotowywa:n:ia si~ na przyj~cie zmian, biorqc
,p od 'Uwag~ kul'turowe podloze danego spoleczenstwa, jego potrzeby
i moiHwosci. Zwr6cil uwag~ na wamosc zachowani,a praktyk reli- ,
gijnych i tradycyjnych naoozenstw,a takie na 'koniecznosc otwarte
go spojrzenia na formy nowe, 'p odyktowane potrzebami czasu (jak
np. eucharystyczne poslug'iwanie chorym i o'dooobnionym w zakla
dach medycznych lub kacrnY'ch przez osoby swieckie, wprowadze
nie diakonatu itp.).
Podejscie do zagadnien rodziny nie byloby pel'ne, gdyby zabraklo
om6wienia potrzeb 1udzi starszych w rodzinie i we wsp6lnocie para
fialnej. Temat ten jest szczeg6lnie wainy dla "starzeja,cego si~" i na
stawionego konsumpcyjnie 's poleczenstwa amerykanskiego, wyla,
czajqcego ta'k cz~sto ludzi starszych czy niesprawnych ze wsp-6lno,ty
rodzinnej. Podkreslano rol~ ludzi starszych nie , tylko jako przed
miotuopieki, ale j'a ko niezmiernie wamego ogniwa w przekazywa
n iu .doswiadczenia, wartosci kulturalnych i moralnych.
Udzial w kongresie dal uczestnikom nie tylko moZnosc pogl~bie
nia wiedzy 0 rodzinie i praktylki, ale w duiym stopniu przyozynil si~
do odnowienia religijnego, dal punkt wyjscia do dalszej dzialalnosci
w parafii i zyciu rodzinnym.
Po powrocie z kongresu mialam moinosc brae udzial w spotka
lIliach parafialnych, podczas kt6rych- uczestnicy referowali tresc
wyklad6w i seminari6w, dyskutowali, jak zastosowac w kon'kret
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nych warunkach otrzymane wytyczne, jakie formy dzialania ibyly1by
skuteczne dla danego srodowiska.
Tak wi~c kongres byl Illie tyLko SUffiq wiedzy i doswiadczen, ale
zasiewem nowych idei i poglf;bieniem ducha wspolnoty. W tym wi
dz~ przede wszytkim celowosc organizacji tego rodzaju masowej
imprezy, ktora zar6wno dla indywidualnego uczestn'ika, 'jak i dla
grupy parafialnej stala si~ okazjq pogl~bienia duchowego i uiwier
dzila w przekonaniu, ze stanowiq naprawd~ Bozq rodzjn~ we wspol
nocie Kosciola, ze rodzina - w najszerszym tego slowa znaczeniu -
jest podstawowq i istotnq komoffiq dla przekazywania prawdy
i milosci w duchu Ewangelii. Tak wi~c haslo : "Rodzina zjednoczona
w Bozej milosci" nie bylo gotoslownym sloganem.
W wyniku doswiadczenzdobytych na kongresie, 'a takze podczas
uczestniczenia w romych fOl'Illach dzialania konkretnej parafii, mo
g~ wyrazic prze'konanie, ze w 'k atolicyzmie amerykanskim moma
obserwowac ducha odnowy. Ziarno posiane przez Ojca Sw. Jana
Pawla II w czasie j·ego wizyty pielgrzymiej w USA zaczyna wydawac
oczekirwane plony.
A.S.

ZAGADNIENIE NARODOWOSCIOWE
DRUGIEJ RZECZYPOSPOLlTEJ
Oi wszyscy, ktorzy wi~ZlO SC swego zyda przep~d:ziH w Polsce
mi¢Zywojennej, a interesowali si~ jej stanem politycznym, dobrze
zdawali sobie spraw~ z 'tego, ze zagadnienie mniejszosci narodo
wych bylo dla ,siJosunkow nowozbudowanego panstwa rzecrzq klu
CZOWq. Rozuiffiieli, a wlasdw ie powinni byli rozumiec, ze od rozwi q
zania tego problemu zalezy ollie tylko sila Odrodzonej Polski, ale
jej k sztalt polityczny. Ka:lldy nie uprzedzony obserwator wied:zial,
bo m6g1 ,si~ latwo prze'konac, ze od p.ostawy-mniejs7Josci narodowych
wobec pol:skiej panstwowosci zalezy nie tylko politylka wewn~trzna,
ale nawet s'tanowisko Polski na arenie mi~dzynarodowej.
Pierwsze lata niepodleglego bytu to o'kres rzqdow parlamentar
nych. Ujawnily one t~ zalemosc w 'calej jasikrawoSci. Wszak nie moz
na bylo stworzyc w sejmie trwalej 'i 2Jdolnej do rzqdzenia wi~kszosci,
skoro bez mala jedna 1rzecia pos16w reprezentowala ludnosc nie
poczuwajqcq si~ do solidarnosci z panstwem. Pierwszy wybrany
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w oparciu 0 w pelni demokrartyc2)nq konstyt ucj~ sej m ujawnil, na
jakie .,tmdnosci natrafia jego funkcjonowanie. Od 'r azu n iejalko pro
bierczq sprawq, jakq 'ten parlament mial wykonac, byl wybor pre
zydenba Rzeczypospolitej. Wybor ten nabral charaJkteru dramatycz
nego i skonczyl si~ rtragicznie 'z abojstwem pierwszego Prezydenta
RzeczY'POspohtej Polskiej, w ybranego cz~sci ow o talkze glosami po
slow nalezqcych do mniejszosci narodowych. Sk rajny nacjonalizm,
ktory opanowal cz~sc ,s poleczenstwa polsiJeiego,stal si~ zr6dlem owe
go zbrodniczego, czynu, rzucajqcego ponury cien n a dalsze losy do
piero wlasnie odbudowanego panstwa polskiego.
Wydawalo '8i~, ze Pola'c y po wywalczeniu tak upragnionej nie
podleglosci porzucili 'te idealy, w im i~ kt6r ych w alczyli p rzez lata
niewoli ponosz~c w tej wake olbrzymie ofia ry. Ale t ez t rzeba wziqc
pod uwag~ zjawisko bardzo zasadnicze. P rawie cala 6wczesna Euro
pa, a z niq i niemala cz~sc narodu pols'kiego, od ikonca XIX wieku
odchodzila od szczytnych idealow liberalimnu i zWdqzan ego z nimi
hasla braters twa lud6w. Cz~sc s poleczeiistw europej s'kich zafascy
nowana Ibyla zjednoczeniern Niemiec w r. 1871 clokon an ym przez
Bismarc'ka "krwiq i zelazem" w mysl zasady : sila idzie p rzed pra
wern. Pdd ikoniec w:ieku w zorem stala si~ p ot~g a cesarsk ich Nie
miec, a ich merody p olityiki sily przenoszone byly rpotem pr zez
panStwa europejSkie na bezbronne ikr aje zamorsk'ie. I to wlasnie
zalamalo walor zasad sprawiedliwosci w stosun kach spolecznych
i mi~dzynarodDwych . Koniecznosci gospodarcze s'klanialy p a ns tw a
europejslde d o ekspansji k olonialnej , a w ekspansji t ej zwietrzal
wsz~sfkie te zasady liberalne, kt6re wydaw aly si~ w poprzednich
dziesi~ciole ci a c h ooowiqzujqce dla spoleczenstw europ ej s'k ich. W Pol
sce Dmowskiego Mysli nowoczesnego Polaka uczyly, ze b ezwzgl~d
na sila stanowi 0 jedynie slusznej, bo sk utecznej polityce.
To'tez Ik iedy na gruzach trzech p o t~g cesarskich pow stawala nowa
Europa, Europa niepodleglych i zdawalo si~ zjednoczonych pan&t w"
okazalo si~, ze zburzenie wielonarodowosciowych mocarstw bynaj
mniej nie oznacza utworzenia panstw narodow ych. Srosunk i etno
graficzne w Europie srodkowo-wschodniej byly tak skom plikow ane,
ze nie dalo 'si~ nawet t eoretycznie ozna czyc granic, kt6re by rozdzieIaly wsp6lzamiestkujqce t~ c z~sc Europy n arodowosci. Tak wi<,: c n a
miejsce wielkich panstw' wielO'llaro dow y ch powstaly p a nstwa slabe,
male, ale or6wnie:i wielonarodowe. Mocar stwa, kt6re p r zestaly istniec,
stallQwily przedtem w dziedzinie gospodarczej obszary umozliw iajq
ce gigantyczny post<,:p w dziedzinie eko1l'omicznej, a rnawel i kultu
ralnej; ll1atomiast znacznie slabsze i mniejsze panstwa, ikt orych zie
mie zoslaly miszczone czteroletniq wojnq, musialy zdobywac s i ~
na ogl'Omny wysHek, aby stworzyc nowe s tr uktury gospodar cze, do
stosowane do nowych granic i nowych wal'unk6w w y;miany gospo
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- darczej. Stalv si~ to z:r6dlem niezadowolenia i nowych .zadramien
w tej cz~sci Europy.
W Polsce jeszcze przed wybuchem pierWIszej wojnyswiatowej, ale
jui w jej przewidywaniu, starly si~ ze sobq dwie zasadntc:ze ikoncep
cje n i e tylko walki 0 odzyskanie niepodleglosci, ale i co do k sztal"tu
i ustroju tego panstwa, 0 kt6re si~ walczylo. Oczywiscie za ka:hdq
z t)"Ch koncepcji, czyli - jak si~ to w 'c zasie toozqcej si~ wojny na
zywalo - orientacji, s'taly inne, sprzeczne ze sobq interesy poszczeg6l
nych gmp spolecznY'ch. Orientacje ie, kiedy po o dzysikaniu niepod
legloSci stracily doslownq akt ualnose, okazaly si~ jednak seisle sple
cione z nowymi i n ajbardziej zywotnymi problemami ,pow:stalej
Polski. Koncepcj om, ktore dzielily spoleczenstwo polskie w czasie
wojny, ,o dpowiadaly w prz)"blizeniu dwa zasa,d nicze stanowiska Po
Ia,k6w do innY'ch naro dowosci, M ore musialy wejse w sklad Odro
dzonego Panls twa. Nacjonalisci polscy, 'ktorych przyw6dcq byl Dmow
ski, reprezeniowall poglqd, ze odbudow8.lI1a Pol-ska ma bye panstwem
narodoWY'ID, ze ml;\ bye panstwem dla Polak6w. Koncepcje Pilsud
skiego i jegv zwolennik6w, sprzeczne w czasie wojny ze stanowis
kiem Dmowskiego, tera'Z 7111O'WU mu si~ przeciwstawily. Wedle Pil
sudskiego Polska j-a'kv panstwo narodowe, a wi~c majctce real:iJzowae
mtere,s y tyl'lm Polak6w, bylaby za slaba, 8.by mogla w swoim pol()
zeniu geograficznym utrwalic ~dvbytq n iepDdleglosc. Ja,k wiadomo
program Pilsudskiego zmierzal d() s tworzenia w Europie srodkowo
~wS'chodn iej federacji pod polskim przewodnktwem. Taka federacja
z samego zal()zenia musialaby w panstwie pDlskim 'Uwzgl~dniae in
teresy i pDstulaty innych lI1arodowoscl, mieszkajctcych wsp6lnie z Po
lakami oraz 'Z nimi s~siadujqcych. Taik wi~c w Pols oe Niepodleglej
stan~ly przeciw sobie dwie 'koncep cje: jedna dqZqOIl do uczyn'ienia
z tego panstw'a jednolitej narodowej calosci, a wi~c zmtierzaj1\!ca do
S'polsZlczenia zam ies1Jkujqcych na jej 't erytoriuminnylch narodowo
sci; nat()miast druga kohcepcja m iala pogodzic mniejsZQsci n arodo
we 'Z pans twowosciq polskq. Byla t o tz\y. a:syrmilacja pans twowa.
Doswiadcze.nie historyczne powinno byto nauczye, ie w XX wieku
zamiar wynarodowienia nie jest do zrealizowania. Chociazby do
swiadczenia pruskie stanowily dowodny otego 'przY'klad. Kilkudziesi~
ciomiliv'l}owe' m()carstwv, jakim bylo cesarstwv niemiedkie, riie po
trafilo wynaTodowic kilku mili()n6w Polaik6w, pomimo wielkich
wysitk6w finansowych 'i znakomitej organizacji niemiedkich wlardz
panstwowych. Ale ciekawa rzecz, w1as!lie nacjonalisci polscy spod
:zm'a ku Dmowskieg() odnosili '8i~ pod ikoniec 'okresu niewoli pesymi
s'tYic znie do tej s prawy. Wydawalo im si~, ze w ciqgu jednego czy
dwu pokolen pols'kosc ZQstanie z granic panstwa p ruskiego usuni~a,
ze ·Prusy pozb~dq si~ swiadomych swojej obcej narodowosci pod
dall1y,c h i s tanq si ~ panstwem czysto narodowym. Tymczasem rzecz
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przedstawiala si~ zupeh1ie inaczej, polskosc nie tylkQ nie slabla, .
ale w niemalej mierze wzmacniala si~ VI zaborze pruskim. Wystar
czy wziqc pod uwag~ repolonizacj~ Slqska, aby sobie t·o uprzytom
nie. Zatem trzeba bylo zrozumiee, ze PaIlS two 'POlskie, 0 tyle slabsze
niz Rzesza cesarska, nie b~dzie mQglo silq zasymilQwac, czyli uczy
nie PQlakami, nie .tylko najwi~szej grupy niepolskiej t:m. Ukrain
c6w, ale i Bialo.rusin6w. Mniej'szosc niemieCka miala inny charak
ter, nie stanQwila Qna wprawdzie silnej liczebnie grupy narodQwQ
sciQwej, ale grup~ w peW SwiadQmq swojej odr~bnoSci etnicznej,
kul1mralnej, a co najwamiejsze - przewyzszajqcq ekonQmicznie spo
leczenstwQ <pOlskie; nie7Jllli~rnie istotnq QkolicznQsciq byl ponadtQ
faikt, ze mniejszQsc niemiecka miala poparcie "N sqsiadujqcym z PQI
sk~ 'POt~mym organizm'ie pailstwowym Rzeszy, wrQgiej istnieniu
panstwa polSkiegQ. Jesrzlcze me zagadnienie to. Zydzi mieszkaj~cy
w Polsce, ale w stosunku do. nich nie istnialy juz iadne tendencje
do ich spolszczeIlia; rue przes1lkadzalQ to jednak w PQslugiwaniu si~
haslami antysemickimi w ·r ozgry:wkach .p olitycznych.
Ostat~ie rza,dy parlamentarne przed 1926 r. n'ie tylkQ nie zala
godzily ostrosci sprawy mniejszQsci narQdQwych, ale jq jak najbar
dziej ~ostrzaly. NacjQnalisci polscy, majqcy w6wczas zasadniczy
wplyw na 'POlityk~ rzqd6w sprzymierzyli si~ niejaiko ze w2l1l1agajq- '
cymsi~ nacjonalizmem mniejszosci narQdQwych. Koncepcja asymila
cji narodowej, majqca na celu uczynienie z Polski panstwa jednolito
narorlowego, zbankruiowala najzurpekliej.
Wydawalosi~ wi~c, ze obaleI1ie parlamentaryzmu przez Pilsud
Skiego w r. 1926 przyniesie wlasnie w ;s prawie narodowosciowej za
sadnirczq zmian~. Sk<lro Pilsudski przeciwstawial si~ ideom narodo
wej demo.klracj'i, to moma si~ bylo. S'PO'd ziewac, ze postawi nowy pro
gram w tej sprawie. Ale tu nastqpil kompletny zaw6d. Okazalo si~,
ze nowa ekipa rzqdzqca nie posiadala zadnej ikoncepcji w tej tak
istotnej dziedzinie. Jak z reguly bywa przy przewro'ta·c h do'konanych
silq - zadbala ona przede wszystkim 0 zabe~ieczenie swojej wla
dzy. Pilsudski, ikt6ry byl jedYlIlym czynnikiem decydujqcym 0 'p o
liltyce pailstwowej, wbrew wszelkimoczekiwaniom nie zdobyl si~
na iaden konkretny plan w sprawie mniejszosci narodowych. Jak
cz~sto ludzie dochodzqcy do wladzy, widzial w pierwszym rz~dzie
przed sdbq caly szereg spraw doraZnych, M6re trzeba byto. od razu
zalatwiae. Sprawy zasadnicze og6lnej natury panstwowej scho.dzily
niejaiko na plan dalszy. Twierdzi si~ nieraz iartobliwie, ze nadmia'r
wiedzy zaciemnia nieki6rych uczonych; 'podQbnie m<lZna powiedziee,
ze spra'Wowanie wladzy zacieSnia horyzont myslenia 'POliItycznego.
Sprawy doraine nie pozwalajq niejaiko rzqd:zqcym spojrzec szerzej,
d<ljrzeczagadtnien wielkich. Niejedno.!krotnie majq oni sklannosc do
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'Odrecmnia tych postulat6w, ~tore, jak im 'Si~ wydaje, nie wymagajq
d'Oramego zala:twienia.
..
Moie grdyby d'O wladzy doszli ludzie majqcy d'08'wiadczenia aus
triadkie, {)rientowaliby si~, ja'k ogmmne s:zll{{)dy poniosla dynastia
habsburska przez przewle!kanie ,s praw najistobniejszych, Qtierujqc si~
talktykq, potem oSmieszonq, !f:zw. d'Ojutnkowania. Monarchia habs
burSit'a d'Okonala w ciqgu XIX w. kiil!ku 'Ocalajq,cych na jailds czas jej
1stnien'ie zalSadni~ch ref{)rm, ale z hlstoryczneg'O punktu widzenia
latw'O stwierdzie, ze prawie 'Wszystkie ref'Omny przychodzily za p6i
no i dla'teg'O wiele tracily na SkuteC2ll1'OSci. Ale elcipa PilsudSkiega
znala najpierW tylka wallk~ wojsk'Ow'O....politycznq, a w o'kresie spra
w'Owania wladzy ch~ej poslugiwala si~intrygq, dywersjq, czy
wygrywaniem ,a mbicji osobistych - nie byla to wi~ sm'Ola wielkiej
pali'ty'ki pailstwawej. Sam P:ilsudSki. jall{{) eel postawil sable najpierw
uregul'Owanie pozycji rzqdu w 's tosunku d'O parlamentu, a zwal
czywszy tzw. sejm'Okracj~ nie mial juz potem dose sil, aby insplro
wac zasadnicze Ikierun:k i zagadnien panstwawych. WreS2Jcie wygraw
szy, dr'Ogq pewneg'O rodxaju zamachu stanu, 'spraw~ wladzy rzqd'Owej
w r. 1930, bo przez uzycie presji 'adminilstracyjnej na wybory w tym
roku, 'Ogmnkzyl potem sw'Ojezainteresowania i wysillki do dziedziny
w'Ojsk'Owej i politylki zagranicznej.
K'siqZka Andrzeja Ohojn'OwS'kiego *, b~dqoa pewnego '1x)dzaju de
biutem historiograficznym tego mlorleg'O badacza, przedstJawila ca
lose programaw narod'Ow'OSci'Owych rZqd6w Drugiej Rzeczypospo1itej ,
a wi~c W latach 1921-1939, W oparciu '0 d'O tej pary !Ilied'Ost~pne lub
Jl!iewyzysikane ir6dla archiwalne 'Oraz a bardzo 'O'bszeIiIlq literatur~
nau'k'Ow'O-historyczuq, a nawet publicystyoonq, w sposob. do'Jdadny,
rzetelny i,ca najbaor,d ziej uderza history'ka starej daty, kt6ry byl
. swiarlkiem owczesnych zdarzen - z podziwu g'Odnym 'Obiektywiz
memo Aurtor powstrzymal si~ od gwalt'Ownych 'pot~pien i zdawlk'O
wych pochwal, ra referujqc falkty, ich przyczyny i sk u tJki, pazwala
czyteln'ikowi zdobye si~ na 'Sqd wla:sny. Sq to cechy d'Obrega hista
ryk'a . Czytalem t~ iksiqiJk~ z wieUrim przej~ciem. Nieltt6re incydenty
byly 'Illi 7!Ilane, '0 wielu d'Owiedziralem si~ po' raz pierwszy. Sprawy
- te nigdy nie byly mi 'Oboj~tne , paniewazmzumialem w6wczas,
a dzis wiem, ze 'Od 'S'tan'Owiska wobec tych pmblem6w zalezal los
PalSki. Obiektywi7Jlll wykazany przez Autora ulatwia mti ta a~alicz
n'Ose, ze po drugiej w'Ojn'ie swi"<itowej znikly pewne zagadnienia PD
lityczne, 1kt6re pasjon'Owaly cho6by m 'O je pdk'Olenie hisboryk6w, za
czynajqcy<:h sw'Oje studia w warunlkach, Ikiedy z przeszlasciq niemal
caleg'O XIX wieiku tyle wiqzal'O Palsk~ mi~dzyw oj ennq. Wszak waw
• Andrzej Chojnowski, K oncepcje polftykt narodowosdowej

w latach 1921-1939. Ossollneu m 1979 S. 209.
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czas s twieI"dzono, ie ideologie stron1l1:ictw poliotycznych wszys'tkie
niejalko wywodz!\ si~ od ideo1ogii Wielkiej Emigra'cji. I chociaz dy
stans czasu, tak islomy dla 2ldo:bycia si~ Ina obiektywi2lm, byl mi~dzy
moim pokoleniem hiS'toryk6w, a pOWistaruarmi ,z nacznie wi~'kszy nii
tITli~dzy dzisiejszymi his'torykami, a zagadnienliem mniejszosci narodo
wych w Drugiej Rzeczypospolitej, to jednak rzeczywiste oddalenie
tych spraw od teramiejszosci jest znacznie wi~k\Sze nizby toz drat
his torycznych wynikalo.
Pod koniec nalezy zazrraczyc, ze omawiana monografia jest trze
cim tomem 'Serii rwydawanej przez prof. Henryka Zieliil'Skiego pt.
Polska mysl polityczna XIX i XX wieku. Seria ta w calosci re
prezen'tuje balodzo wysdki poziom rnau'kowy. Na dWa pierwsze tomy
zloiyly si~ prace ki1ku autorow. Tom pierwszy wydany w r. 1971
obejmuje 'r ozprawy dotycz~ce Istosunlku polskiej mysli politycznej
do naszych s!\sia.d6w, tom nast~pny wydany w r. 1978 daje sylwetki
ideowe polity'k6w polskich XIX i XX wielm od skrajnego ~mnser
watysty P.awla Popiela do komunisty Alfreda Lampego. Dopiero tom
trzeci Is erii stanowi monografi~ dotycz!\C!\ jedinego zagadnienia opra
cowanego przez jednego Autora. Jest to debiut - w moim przeko
naniu w pelni urdany, zapowiadaj!\cy polskiej historiograHi nO'Wego
powaZllego histo:ry'ka.
Henryk Wereszycki

DOCIEKAC PRAWDY
Retrospelktywny ibiorek publicystyki irulturaInej Stefana Kisie
lewskiego1 z lat 1945-1971, ktory wlasnie uk'a zal si~ nakladem ofi
cyny wydawniczej "Znak", Z pewuosci!\ ucieszy czytelnik6w zwla
szcza "Tygodnika Powszechnego", bo przeciez wsr6d nich ma autor
Wolania na puszczy zawsze w'dzi~cznych sluchaczy. Sklada si~ nail
26 tekst6w przewainie dTlikowanych w "T. P.", kt6re podzielono na
dwie rodzajowo i tematycznie rome cz~sci: "Teoria, ideologia, este
tyka" omz "Recenzje, impresje, sylwetlki". Zg'rupowane w pierwszej
cz~sci studia i s2Jkice z dziedziny teorii Ikultury rzucajq 8wia,tto
na swiatopoglqd aT'tystyczny, a prace krytyczno-literackie zamieszcz'o 
ne w nast~pnej cz~sci ,p okazujq, jak swiatopogl!\d ten ksztaltuje
postaw~ pisarza-publicysty.
Kiedy spoglqdamy na daty powS'tania poszczeg6lnych tekst6w
1

Stefan Klslelewskl. Z lttera,cktego lamu sa. Krak6w 1979.
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ZIlaana wi~zosc sprzed lat 60-tych - nasuwa si~ mylll, :he nale
ialdby uznac je za przynalei:ne jui do hiSwrii publicy;styki, wi~c
istotnie wydO'byte z "lamusa". Tymoza:sem uwaina lektura mO'.le
za,SkO'czy niejednegoczytelnika. Spoza przebrzmialych, 2lda si~, ,s po
r6w i mocnO' wyblaklych spraw przezierajf! prO'blemy 'i niepokO'je
dO' dzis dr~f!ce ludzi kultury. Cif!gIO'SC durchowa narO'du w dobie
przeksztalcania jegO' swiadO'mO'sci, sens toisamO'sci narodO'wej, tra
dycja a innowacja w literaturze i sztuce, czy wres21cie zadania lite
ratury wobec spoleczenstwa i kul'tury - O'W zaledwie kilka z wielu
zagadnien, jakie roztrzqsane Sf! na kartach ksiqzki. Nie spos6b wy
liczyc takie wszystJkich PO'ruszanych temat6w, jest ich 'bO'wiem wiel
ka rO'zmaitO'sc: O'd estetylki poprzez li:teratur~ wO'jennO'-<lkupacyjnci,
,,.czarnq" i tzlw. realizmu oocjalistycznegO' dO' ,s portu. Jest tei cala
galeria pisarzy polskich O'd S. ZerO'mskiego i A. Gol:u'biewapo M. PrO'
minskiegO' i T. Holuja; spotkac moina nawet tw6rc6w innych na
rodO'wO'sci jak chO'cby G. Greene'a lub F. Kafk~. Sq tu jes21cze po
tyczki i boje, bynajmniej rue z lu'dimi, ale z ich racjami i przekO'na
niami, wO'lne tedy od gniewnegO' momlizatO'rstwa i pom6wien talk
cz~stych w dzisiejszej pUblkystyce. Sq i Swieie slady wyp~dzania
diabla arbitralnosci ze stosunk6w kuHumlnych. Warw na ikO'niec
zwrocic uwag~ na bogatf! skal~ emO'cjonalnf! pra'c, rO'zpi~tq mi~dzy
fascynacjami - np. Boleslaw Chrobry, prO'za A. Rudnidlci.egO', a iry
tacjq intelektualnq - Dom pod Oswi~cimiem; mi~dzy rusty'kalnymi
wraieniami a metafizycznym doznaniem - Impresje spod Babiej
G6ry. T~ kO'lekcj~ liierackich bibelotow zgrabnie zestawiO'nq wedlug
reguly funkcjO'nalnosci oraz poiytku J przyjemnO'sci zamyika prze
pyszny konterfekt St. Cata Mackiewicza "O'statntego szla,chciJca w lu
dO'wej Warszawie".
Cokolwiek by powiedziec 0 reprezentatywnO'sci dobranych tek
st6w· - wziqwszy pod uwag~ zdanie autO'ra, ie dO'tychczasowy jegO'
dorO'belt si~ga co najmniej2000 pozycji - jednO' nie podlega wqtpli
wosCii, nawet ta czqstka odslania opewne charaikterytstyczne cechy
tw6rczQsci publicystycznej Stefana Kisielewskiego. Ma si~ rozu
miec, nie wszystkie cechy, jest to' przeciei tworczosc nie tylkO' obfi
ta, lecz wyjqtkO'WO' wielostrO'nna.
Jest rzeczq gO'dnq podziwu, Ii te~1 niepokO'rny publkysta O'd lat
przemawiajqcy wlasnym glosem wcif!z po21ostaje wierny raz wy
branemu systemO'wi warrosci i wbrew przeciwnO'sciom O'dwainie
glosi, ie Sq O'ne dlan ozobowiqzujaece. Oczywiscie, ktO'S moze uwazac
warwsci te za anachroniczne i niepo'ia,dane, 'inny zn6w za cenne
i upragniO'ne, Sf! tacy, cO' je odrzucajq, Sf! i tacy, co je akceptujq. '
Jednak kaildy przyzna, ie w ,dzisiejszych czasa,ch stanO'wiq nader
rzadkie zjawisko. I wlasnie ,dlategO', ie Sf! riadkie, osO'oliwe i spor
ne, mO'gq budzic nieodpartf! ch~c poZIlania.
°
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J eSli WInyslee siE; w sprawy i zdarzen1a rozwazane w ksi&:zce Z li
terackiego lamusa,wylania siE; sens owych rwartoSci. Kiedy nastaly
lata rozrachunku z duchowym dziedzictwem narodu, a sk~ajna ten
dencja zqdala kontynuQwania jedynie radykalno-spolecznego kie
runku tradycji w przeswiadczeniu, ze pozostale nurty Sq al'bo bez
wartosciowe, albo wrE;cz sprzeczne z potrzebami i aspiraejami spo
leczenstwa, w opozycji do niej niezalemy 'krytyk fO'I'SOwal 'koncep
cjE; przejE;cia doro'bku ws:z..ystkich czasow i odcieni w stanie niena
ruszonym jako podSitawy da1szego rozwoju. Dy'ktowala jq troska
o przyszlose iku'ltm:"y duchowej narodu, obawa przed mozliwosciq
rozpadu lub oslabienia wiE;Zi duchowej miE;dzy pokoleniami, wiE;zi
niezb~ej dla zachowania tozsamosci narodu; iprzekonanie, ze dal
szy rozwoj musi bye przygotowany przez histOTYC:mlq samowiedzE;,
ze nowatorstwo to nie proste znoszenie lub umniejszanie dorobku
przeszlosci, leez dodawanie don wartosci nowych.
Wtedy tez skrystalizowana zostalakoncepcja autonomicznej 'kul
tury pluralistycznej jako kontrprO'pozycja modelu ikultury jedno
rodnej pod w21g1E;dern swiatopoglqdowo-estetycznym i sluzebnej wo
bee celow i potrzeb spoleczno-ideologicznych. Mowila ona 0 koruecz
nosci tworzenia ta'ki'ch warunkow, a'b y 'kazdemu tworcy zape'Wllic
wolnosc poszukiwan formuly 'indywidualnego widzen1a swiata,
a ka'Zdemu przekonaniu ail"tystyczno-swiatopoglqdowemu rowne
mozliwosci wypowiedzenia i swobodnego rywalizowania w walce
o umysly i dusze odbiorcy. Ponadw 'kojarzqc przewrot IW ikulturze
z demdkratyzacjq Tozumianq jako zastqpienie dawnego elitaryzmu
egalitaryzrnem, czyli zasadq .rownosci kaZdego obywatela w obliczu
kultwry, uwydatniala :potrzelbE; zagwarantowania kaildej jeldnostce
swobodnego dostE;pu do ismiejqcych juz dobr oraz mozlirwosc 'dowol
nego, zgodnego z indywidualnymi upodobaniami, wyboru mi~dzy
roi:norodnymi wartosciami ideowo-arlystycznymi. Bez .wzglE;du na
j-ej ocenE; byla to naowczas koncepcja nierealistyczna, z 'czego zresz
tq w pelni zdawal sobie sprarwE; przekorny krytyk. .
Podobnie rzecz miala siE; z kontrowersyjnq 'kwestiq tzw. tw6rczo
sci zaangaZowanej. "Nie ukrywam - pisal w 1948 auter Idei i wi
zji - ze wzgl~dy ideowe, spoleczne, polityczne uwaZam za rwazruej
sze od artystycznych." Mi~dzy niezalemym publicystq a orientacjq
wtedy dominuj!\c!\ panowala co prawda zgoda w tyro punkcie, ze
literatura musi zajmowae si~ zywotnymi sprawami narodu, a rue
-. unikae ich. Nie bylo jej natomiast ani w poglc\dach lIla istot~ za
angazowania, ani na metodE; artystyczn!\, ani tez na kryteria oceny
dziela. Dzielily zwlaszcza zapatrywania na tresc wizji artystycznej.
Podczas gdy zwolennicy pojmowanLa sztuiki ja'ko naTz~dzia do fo1'
mowania posotarw i przekonan domagali si~ wizji optymistY>CZllej,
ukazujCj:cej w jasnych 'bail'wach ksztalty nowej 1'zeczywLstosci, Kisie
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lewski g losil, ze powolaniem sztuki jest "wymierzanie sprawiedli
wosC'i w idzialnemu swiatu". Dzielo powinno Qdzwiel1ciedlac cal",
zlownosc realnego sWiata, dobro i zlo, mrok i swiatlo, nadzieje i nie
po'koje czlowieka. A powhmosciq 1Jworcy jest beZkompromisowe do
ciekanie peh1ej prawdy 0 sprawach ludikkh. Stqd wynEkajq obo
wiqzki krytylci artysty;cznej: badac i oceniac wylqcznie to co jest
w ·dziele, a nie to, co bye powinno , a 'Czego w nim nie mao Oczy
w'iscie, przeciwna strona rowniez podtrzymy-wala zdanie, iz twory
sztu'ki powinny przemawiac silq zawartej w n'ich prawdy 0 swiecie.
Roznke polegaly wszakze na zasadni czo odmiennym il'ozumieniu
poj~cia "prawda artystyczna". Dla stanowiska dajqcego prymat dy
daktyzmowi mogla ona ozna'czac zgodnose z jednym, gotowym jui
wyobrazeniem Tzeczywistosci jako normq ,czy w zorcem powszechnie
obowiqzujqcym. Z pozycji przeciwstawnej prawda oznaczala zg<Jd
nose mysli i oSqdu artysty ze stanem rzeczy, iktorego ta mysl i ten
oSq,d dotyczy. W konse>kweIl.cji pierwsze stanowisko narzucalo jednq
formul~ prawdy artystycznej obowiqzujqcej kazdego tworc~. Drugie,
odmucajqce t~ formul~ jake ar'bitralnq, opowiadal{) .si~ za wielosciq
wzgl~dnych prawd w swiecie wrtystycznych iworow. Oparty na in
dywidualizmie i reIutywizmie pozmawczy'm, czyli przekonaniu .
o :mniennosci i niepewnosd wiedzy ludikiej, swia1opog'lqd actystycz
ny dawal propozycj~ przezwyd~zenia wieloznaczrlosci slow a "praw
da" w odniesieniu do dziela sztukL W swietle tej propozycji prawda
ja'ko mysl podqZajqca do zrozumienia i osqdzenia sWiata nie moze
bye czyms gotowym, raz na zawsze ustalonym, przeciwnie, jest tylko
mOZnosciq stania si~ niq w danej chwiIi, bo ze zmierrnej materli rze
<;ZYWistosci, z chaosu informacji trzeba jq k azdocazowo dobywac.
Taka natura prawdy wyma'g'a od tworcy zaj~cia postawy gotowosci
do nieustannego weryfikowania wlasnej wizji swiata, do poddawa
nia jej krytycz:nemu oSqdowi w celu oczyszczenia zafatszowan, bl~
dow i zludzen. Rezui>tat duchowego wysilku tworcy musi ibye z kolei
poddany probie wiarygodnosci przez kconfronta,cj~ z innymi praWlda
mi artystycznymi i z opiniq odbiorcy sztuki. D1a jej przeprowadzen.ia
potrzebne 5q takie w arunki, aby rome prawdy z rownymi szansa
mi, bez uprzywilejowania, mogly mi~dzy sob q rywalizowae 0 m'iano
najbardz'iej wiarygodnej, a kazcfa z nich byla gotowa w k aidej chwi
Ii ustqpie miejsca innej. Niechaj wi~c odbi<Jrca jak<J jednostka <J wol
nej woN. sam podejmuje decyzj~, i niech nikt sW<Jbody t ej decyzji
nie ogranicza. 0 wartosci dziela - powiada aut<Jr - nie rozstrzy
gajq przeciez and pozycje SwiatopogJqdowe, ani 'konkwencje estety{:z
ne, lecz sila prawdy moraln<l-duchowej , jaka p rzyciq·g a czlowie>ka
i slda'l1ia go do indywidualneg<J wysil'ku doskonalenia swej 080bo
wosci.
Drobi,azgi IZ "literackiego lamusa" przyblizajq sens m inionych
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spraw i zdarzen, a jednoczesnie zmuszajq do zadumy i refleksji.
Wyszly ,1:>o<wiem spod piora racjonalisty powsciqgliwego, kt6ry choe
nie w pelni ufa rozumowi, ceni jednak "lad w mys'lach" i wierzy,
ze spraw y, 0 jakie walczy, 5q sluszne. Niedawno pisal: "... egzamin
moralny, zdawany przez czlowieka na ziemi nie moZe.bye nierozer
walnie zwiqzany ze zwyci~stwem slusznej sprawy, umlemony od
tego zwyci~stwa, bo sluszne sprawy nieraz tu, na zierni, przegry
waly (i to nieodwolal:nie) , z drugiej strony sluszna 's prawa, kt6ra
przegra, nie prnestaje przez to 'bye sluszna ... NajwaZniejsza jest
sarna walka - to jest wlasnie ow moralny egzamin".
Matiej Kotowski
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, ROZMOWA JAKO SPOTKANIE
S~ rozne il'ozmowy. SIl rozmowy ofkjalne, rozmowy przygodne
w pociqgu, w pracy, w !kolejce, rozmowy towarzyskie w kr~gach
przyjad6l, rozmowy w malzenstwie, w rodzinie, rozmowy z samym
sob~, wreszcie rozmawy z Bogiem. Rozmowa moze bye kurruazyj
na, grzecznosciowa, wymuszona, a moze bye prawdziwym spotka
niem <czlowieka z drugim .czlowiekiem. Chcial:bym podzielie si~ pa
rorna uwagami na temat takiej rozmowy, kt6ra jest rzeczywist~ for
m~ kontaktu mi~dzyludzkiego i kontakt ten pogl~bia. Tych kilka
sl6w poswi~conych b~dzie przede wszys!;kim rozmowie w mal:i:ei!
stwie. Tematu oczywiscie nie wyczerpi~, chc~ jednak zwr6cie uwag~
choeby tylko na kilka spraw.
Musimy sobie na wst~pie zdae spraw~ z tego, ze mo~a nie jest
srodkiem pozwalaj~cym w pel:ni przekazae to co przezywamy, czu
jemy, myslimy. Ilez to razy zauwazamy, ze gdy chcemy cos powie
dziee, brakuje nam 'sl6w, albo, ze partner zrozumial zupelnie cos
innego niz chcielibysmy mu przekazae. Dunski fizyk Niels Bohr po
wiedzial: "za'W'ieszeni jestesmy w mowie", a C. F. von Weizsacker
dodal: "nawet nasze myslenie jest za·w iesrone w mowie". Zreszt~
tak j&k ,,najwaimiejsze jest niewidoCZiIle dla oczu", tak sarno z reguly
najwa'Zrriejsze jest niewypowiedzialne. Czy to nasz slownik jest za
ubogi? Czy moze 'raozej zostaly nam dane takie i inne srodki, aby
naprawd~ spotkac sf~ z drugirn czlowiekiem. Srodkiem tym jest
cz~sto milczenie.
Musimy tez zdae sobie spraw~ z tego, ze ograniczenia w werbal
nym przekazie, przeZywam nie tylko ja sam, gdy usiluj~ cos ip o
wiedziec, ale i partner, !kt6ry z kolei mnie slucha. I dlatego nie
spos6'b zastanawiac si~ nad rn6wierriem pomijajll'c sluchanie. Od
tego trzeba zacz~e.

ROWNOWAGA MI~DZY SlUCHANIEM A MOWIENIEM
RozwaZaj~c teoretycznie, uznajemy za 'dose oczywiste, Ze ka:hda
rozmowa sklada si~ z dw6ch sprz~Zonych ze sob~ element6w: m6
wienia i sluchania, a przeciez tak napraw'd~, to jakie cz~sto zalezy
nam tylko na m6wieniu. Podczas .dyskusji, a nawet na spotkaniach
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"towarzyskich, albo mowimy wszyscy na raz, albo czekamy tylko na
chwil~, by ktos iprzestal mowie i zeby samemu moe powied.ziec cos,
oczywisCie bardzo w am ego. To dose banalny przy'klad i w zasadzie
niegroZnY dla 'kon talktow mi~dzyludzkieh. Sprawa przedstawia sif,l
jednak 0 wiele gorzej, gdy jestesmy tak.q radiostaejq nadajqeq tylko
swoj wtasny program t am, gdzie stosunki mi~dzyludzkie sehodzq
gl~biej niZ pod naskorek towaTzyskiej paplaniny: w rodzinie, w k on
la:kcie m~za i Zany, w kontaktaeh wyehowawey i dzieeka, kaplana
i penitenta, lekarza i pacjenta. Nadawac wlasny program to oczy
wiScie rue tylko m6wie. To t rue, a moze przede wszystkim, nie slu
chae co m6wi zona, mqZ, dziecko, kaplan, pacjent. Problem slucha
nia rna sw6j wyrazisty obraz w malZenstwie. Nie bf,ldf,l zatrzymywal
s i~ nad wzajemnym przerywaniem sobie w Tozmowie i tyro, do czego
to p rowadzi, b o znamy to az nadto dobrze. Warto natomiast zasta
nowie sif,l nad sy tuaejq gdy s l y s z y m y i n i e s 1u c ham y.
Mom a slyszee i nie sluchac. Po jakiejs sprzeczee, kiedy decydu
jemy sif,l n a ·rozmow~, .w k·t 6rej mamy sobie wreszcie wszystko po
wiedziec, w yjasnie ... wlaSnie: "porwiedziee" na pierwszym miejscu,
a nie posluchae co tam naprawdf,l w Srodku partnera siedzi. Problem
nie slyszenia istnieje nie t ylko wtedy, kiedy sif,l klocimy. Ono zawsze
poprzedza konflikt.
Mom a sluchac z uprzejmoSci, czekajqC aby partner jak naj
szybciej skonczyl, ale nie d latego, -zeby nas zupelnie nie intereso
walo to, co on rna ,do powiedzenia, tyLko dlatego, ze samemu chce
si~ !koruecznie cos powiedZ:iee. Kiedys bylem juz w domu, gdy zona
zadzwonila do drzwi. Moje pytanie "co sif,l zdarzylo?" bylo calkowi
cie nastawione na odpowiedz "nie wamego, nie specjalnego". Chcia
lem koniecznie to uslyszee, zeby samem\}, zaczqc m6wic i denerwo
walo mnie, ze zona miala ak urat spor~ do opowiedzenia. Bylem t ylko
biernym sluchaezem. Czasem stuc..;amy selektywnie, to co chcemy
uslyszee i na tej podstawie stawiamy diagnozf,l, oSqd, czasem zresz
t q juz wezesni ej obmyslany. Niekoniecznie musi to wyplywac ze zlej
woli, ale po prostu z wlasnego rozproszenia, braku czasu, powierz
chownosci sqdzenia. W sytuacji, gdy nasza Teakeja wiqze sif,l z kon
kretnymi decyzjillni, radami, 'kt6re w jakis sposob dotyezq bezpo
srednio mf,lZa czy dziecka, moze to bye niebezpieczne. Ale sami do
magamy sif,l sluchania.
Po paru lata'c h wsp6lnego zycia wydaje nam si~, ze juz wszystko
o partnerze wiemy, ze potrafimy przewidziec kazdy gast, kazd q
reakcj~ , ze doSkonale rwiemy, co oznacza kazde zmarszczenie brwi,
ze juz n ie potrzebujemy partRera sluchac... Nie bardzo jestesmy
przekonani, ze drugiego czlowieka, nawet najblizszego, nigdy do
konca n ie poznamy, chocby n awet byl istotq niezmiennq. A przeciez
zmien:iamy si~ codziennie.
17 -
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I dlatego trzeba sluchac. I to z calym ogromem delikatnosci; do
brej woli, czulosci, ak ceptacj i drugiego czlowieka. To wcale nie jest
proste. To n ie brak czasu. To jest prdblem otwartosci. Co to zna{;Zy
sluchac? Po p rostu samemu bye cicho. Zeby uslyszec drugiego czlo
wieka trzeba si~ samemu wyciszye. Wyciszye i dostrzec czIowieka
takiego, jakim jest naprawd~. Otworzye si~ na niego, zobaczyc jego
uczucia, k tore k ryjq siEi] za slowami, bo mowa jest tylko mamym
srodkiem przekazu. Trzeba sluchac tak ze tego, czego drugi czlo
wiek nie mowi, czego czasem n ie Jest w stan ie wypawiedziee.
Sluchanie sklada siEi] z poziomow, warstw. Chodzi 0 to, wby zejse
j ak naj gl~biej. Sluchanie jako przeciwienstwo rezonow ania okreslil
bym jako r e a g 0 w an i e, przede wszystkim uczuciem, zrozumie
niem, ak ceptacjq. Wtedy i n asze slowa dotrq do gl~bszyc h "wars tw "
par tner a.
Czasem p o jakims zm~czeniu, czy ChoTobie zwykliSmy potocznie
mowic, ze "wrociliSmy do siebie". Te slowa majq w sobie glEi]bi~,
z ktorej nie zdajemy sobie sprawy. Nowy, jakze gl~boki sen s nadaje
im zdanie Weizsackera, ktory tak pisze 0 wyciszeniu przybierajllcym
form~ m edytacj i : "jest to ucichni~cie zgieliku swiadomego zycia, po
l'lczone z pojawieniem si~ czegos, co uprzednio zawsze tu juz bylo".1
OczyszczajqC siebie ze zgielku dnia, z tego 00 jest mniej waIDe, choe
by przez chwil~ wyciszenia si~ po powrocie z pracy, stajemy si~
-bardziej czySci, bardziej podatni na sluchanie drugiego czlowieka
i siebie te:i:.
Trzeba tez pozytywnie odbierac to, co mow i partner. To, co mowi
my jest tylko jakims p rzyblli:eniem tego, co myslimy, co chcemy
przekazac i jest zawsze za barwione jak ims uczuciem. Partner slu- .
chajqc nie tylko biernie przyjm uje, ale od razu interpretuje wypo
wiedZ, t ez za barwiajqc j'l uczuciem. Wypowiedz p ar tnera trzeba
zawsze interpretowac pozytywnie, "na jego korzysc".
To w szystko nie oznacza, ze mamy mowie malo. Nie wchodz~
w to, co i jak t rzeba m owie, to S'l sprawy zbyt indywidualne. Ale
j edno jest w sp6lne: t rzeba m6w ic cieplo. I trzeba dzielic s i~ n ie
tylko zdarzeniami, ale takze u czuciami, 'k t6re jakze cz~sto kierujll
naszym pos t~powaniem . Wzbogaca to n iezrniemie nasz kontakt z par
tnerem, z czego n a og6l nie zdajemy sobie sprawy. Niektorymi pro
stymi, a m oze lepiej, powierzchownymi u czuciami, t ak imi jak gniew,
radose, smu tek , dzielimy s i~ cz~sto, ale pomijamy, niekiedy ukry
wamy, a najcz~sciej po prostu nie uSwiadamiamy sobie u czuc, ktore
tkwiq troch~ gl~b iej , Sq moze niedostrzegalne na pierwszy rzut oka,
ale nie mniej waIDe. Trzeba je sdbie uswiaclom ic i tez przESkazywac
je partner owi. Ale tu wkraczamy juz w nast~pne zagadnienie.

, c.
H AA

F. von WeizsAcker RozmotDI/ 0
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TEMATY, 0 KTORYCH NIE MOWIMY
Cz~sto slyszymy zdanie malzonkow : ,,my rozmawiamy 0 wszyst
kim, 0 wszyst'kim sobie zawsze mowiroy". Tym niemni.ej istnieje
w kazdym malzenstwie margines tematow , 0 kt6rych milczqco zga
dzamy si~ nie m6wic, bqdZ tez nie .zdajem y sobie sprawy z po
ll'zeby ich poruszania. Zakres tych t em a tow jest oczywiscie n a tyle
wqski, na ile panuje w mati:ens twie harmonia oraz latwosc poko
nywania barier. Tematy, 0 ktorych szczeg6lnie trudno rozmawia
si~, zwlaszcza po kilku latach malzenstwa, to na przyklad problemy
seksualne, rodzina pa nnera, niffi<.iedy problem posiadania dzieci.
Tematy, kt6rych jakos nie dostrzegamy, n ie docen iamy, to n a przy
klad przezycia religijne, refleksje nad przeczy tanym frag mentem
Pisma Swi~tego, refleksje nad kontaktem z drugim czlow iekiem, re
fleksja nad mozliwosciq smierci jednego z m alzonkow . Nie potra
Hmy stworzyc sobie odpowiednich warunk6w intymnosci i spokoj u
do . talkiej rozmowy, alba wr~cz boimy si~ je stworzyc, zeby nie
obnazac si~ za bardzo przed partnerem . Wydawac si~ to moze nie
prawdopodo bne, ale jest tez zaska'kujqco prawdziwe: wstydzimy si~
o niekt6rych sprawach rozmawiac, zwlaszcza 0 tych bardziej "duszo
szczipatielnych". Cz~sto wydaje nam si~ to niepotrzebne. I tak n am
trudno wygospodarowac czas na r02llllow~, a jezeli juz go znaj
dziemy, to trzeba om6wic W'tedy sprawy zakup6w, imienin, niedzieli,
urlopu. Sprawy najblizsze, najlatwiejsze. Czy bardziej potrzebne
od tamtych?
Jezeli na te tzw. "trudne tematy" m am y odmienne poglqdy, kto
rymi s i~ nie dzielimy, bo wiemy, ze prowadzq do konfliktu, wcale
tego kon fliktu nie unikamy, on zyje w naszym wn~trz u , a zadaw
niony, n ie rozladowany, urasta zupelnie niepotrzebnie. Czasem Sq
to sprawy zupetnie banalne. Posluz~ si~ tu t akinl wlasnie, zdawa
toby si ~ ,banalnym przykladem rozmowy malZonk6w, opowiedzia
nym w czasie rekolekcji:
.
"Bylam dw a lata na urlopie macierzynskim - Tozpoczyna zona.
Mqz p racowal w swojej instytucji, w ieczory ,poswi~cal pracy nau
kowej i spolecznej. Ja zas prowadzilam dom . W perspektywie zbli- _
zajllcego si~ powrotu do pracy wylanial si~ problem przestawienia
si~ na inny podzial zaj~c domowych. Obawialam si~ , ze mqz nie
przejmie wystarczajqco duzej cz~sci obow illzk6w domowych. To n a
pi ~ie i l~k rodzilo z gory pretensje i uczulenie na punkcie spraw
domowych. Dochodzilo do iego, ze wymagalam, zeby odruchowo wy
konywal najro2llllaitsze czynnosci domow e. Rozumowalam w duchu:
jak t~raz nie widzi, to i potem n ie zobaczy, a jezeli zobaczy, to b~
dzie mial pretensje, ze ja tego n ie zrobilam (n a przyklad 0 sp rzq
tanlu)." - "Nie tylko, ze nie ·rozumialem, - kontynuuje mqz, ale
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i nie wiedzialem 0 tych uczuciach. Cilu~le zaganianie mnie do zaj~
domowych bylem sklonny traktowac ja!ko odrywanie mnie od pra
cy, zwlaszcza pozazawodow ej, do ktorej przywiqzywalem dUZCl wag!:;.
.Odrywanie w imi~ nie wiedziec czego, dla zasady. Rodzilo to z mo
jej strony pretensje. Zylem rw duZym napi~ciu, bo wydawalo mi sif;.
ze na plaszczyZnie duchowej rozmijamy si~. Kiedys, ale minf;lo
chyba juz pol roku 'm~czenia si~' , zadaliSmy sobie t rud uswiado
mienia tego i mowilismy 0 tym. ROZiIllowa rozladowala problem tyl
ko cz~sciowo. Jednak intensywnosc ucziUe ulegla ogrornnemu zlago
dzeniu i nie sprzeczaliSroy si~ juz tak cz~to 0 byle g~ups Uwo" .
Ktos inny powiedzial w:prost: "Mamy dwudziestoletni staz mal
zenski, jestesmy zgodnym maa enstwem, ale problemy drazliwe bra
liSmy 'na uniki', w ogole 0 pewnych s prawach nie rOZiIllawialismy,
wiedzqc, ze prowadzq do napi~c i lkl6tni". W t en spos6b znakomkie
osiqga si~ "Zycie 000k s iebie".
Nie dzielimy si~ takze, ja'k juz powiedzialem, wieloma dobrymi
uczuciami. Nie wydaje nam si~ to potrzebne, alba po prostu nie
myslimy 0 tym. Nasuwa m i si~ tu przyk lad z wlasnego zycia sprzed
paru lat , gdy siedzialem w &woim da,w nym zakladzie pracy i bylem
w trakcie zalatwiania koniecznego dla mnie, a wyglqdaj qcego bez
nadziejnie, przeniesienia doinnej instytucji. Zona byla na urlo
pie z dzieck.iem, na drugim krancu Polski.' Gdy tak siedzialem
"stlamszony" przy biurku w pracy, nie bardzo juz w iedzqc co ro
bie, zadzwonil telefon. Telefonowala Zona z radq : «zrob to i to, p6jdZ
do ... ». Powiedzialem j-ej wtedy, ze juz zrobilem wczesniej to, 0 czym
mi mowi i ze sprawa mimo to wyglqda niezbyt r6Zowo. Ale ogar
n~la mnie wtedy fala wielkiej wdzi~cznosci, ciepla, poczucia blis
kosci Zany. Poczulem , ze n ie jestem sam. W poltol'a rdku p6Zniej,
przy jakiejs okazji, gdy ,s ytuacja zmienila si~ juz zresztq na ko
rzyse, powiedzialem Zanie, Ze byla to jedna z chwil, za kt6rll bylem
jej najbardziej wdzi~zny w ostatnich dw6ch la tach. Spojrzala ze
zdziwieniem : "a ja m yslalam, ze to bylo n a darmo, bo powiedzia
les wtedy... A innie to kosztowalo caly dzien, szlam dwie godziny
na poczt~ w upale, trzy godziny czekalam n a polllczenie, potem
powr6t... Teraz wiem, ze mimo wszystko to nie bylo na danno."
Nie poruszamy temat6w, kt6re Sll szansll spojrzenia na wlasne
malzenstwo z innej perspektywy, omijamy ·czasem szans~ podbudo
wania jednosci naszego malzenstw!l. To jest niewykorzyostana szan
sa rozwoju.

MODLITWA TO TEL: ROZMOWA

Jest to temat bardzo obszerny. Tu chc~ tylko zwr6cie uwag~ na
jednll spraw~. W pewnym aspekcie nasz. !kontakt z Panem Bogiem
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wyglqda tak ·s amo jak k ontakt z drugim czlowiekiem. 'l'ak samo jak
w r ozmowie z drugim czlowiekiem ukladajq s i~ w rozmowie z Bo
giem prop<>rcje mi ~dzy n aszym m 6wieniem a sluchaniem . Moma
modlie si ~ odklepujqc z n awyku p acierze, mom a w modlitwie wy
powiadae slowa , k't6re Sq pr6bq r ezyserii naszego zycia, pody'ktowa
niem Panu Bogu swoich ,plan6w . Mam y swoj e wymagania, k t6r e
Panu Bogu dyktujemy. M6wimy , zadajemy Panu Bogu w ciqz na
nowo py'tania jak iye, 'co robie, zdaje n am si ~ n iekiedy, ze nie sly
szymy odpowiedzi i rozgoryczeni odchodzim y. Bo n ie um iemy slu
chae. Nie p<>tr afimy do s l y s z e e glosu Pan a Boga. Bo m amy swo
je wlasne plany, wlasny obraz iycia. Nie p<>trafimy wyciszye si~ ,
choe tro(;h~ , n a tyle, n a 'ile pozwalaj!\ n am nasze ludzkie slabosci.
Ni e chc~ tu pisae 0 I!) odlitwie jako 0 spotkaniu . Uczynili to pelniej
w p i~kny spos6b inni, kt6rych nawet wymienienie tylko z nazwi
sk a zaj~toby duzo miejsca. Niech wi ~c pozostanq tu bezimienni.
Wsp6hte dla n ich w szystkich bylo jedno : sluchanie, wyciszenie si~.
wewn~ trzn y spok 6j.
Dobrym startem do takiego sluchan ia Pana Boga, moze bye n a
przyklad chwi1a ciszy po p rzeczytaniu paru zdan z otwartej ,.na
chybil-trafit" Ewangelii.
ROZ MAWIAC ABY "BARDZIEJ BYC"

PrzezywajqC nasze powszednie dni bardzo latwo przejsc przez
cale zycie rozmawiaj qc wylqcznie n a tzw. "tematy biezqce" , oln"a
niczajqce si ~ do konsumpcyjnego przeiywan ia n aszego malzeftstwa.
W wielu krajach rozpowszechnian e Sq specjame formy rozmowy.
k t6n~ ma jq zach ~ci c m alzonk6w do gl~bszego poznania samych
siebie, po gl~bi an ia ich zycia wewn ~rznego, iycia duchowego. Po
zw alajq one "za'trzymae si~", sp ojrzec z dystansu na siebie. na swo
jq rodzin~, popatrzec n a wlasne m alzenstwo z nowej perspektywy.
wlasnie poprzez poruszanie rtemat 6w , 0 kt6rych zwykle si~ nie pa
m i~ta . Pozwala to takze z wi~k sz!l u fnos ciq p opatrzee w przyRzlose.
Najbardziej znan y jest tzw. "obowiqzek zasiadania" wywodza,cy
si~ z fran cusk iego ruchu "t quipe Notre-Dame". Nie b~d!l om awiaf
g<l szerzej, gdyz jest dose powszechnie znany. Comie5'i~czne cry
cotygodn iowe om awianie p roblem6w rodzinnych znalazlo zwolen
nlk6w talkze i w Polsce. ,Jest to n a pewno dobry srodek dla mal
zel1stw, k t6re potrClfiq ze sobq rozmawiac, tylko p<>trzeba 1m wsta
wien ia .,do planu zaj~e" owej rozmowy.
Niewqtpliwie charyzmatycznq fo rma, spotkania si~ m~za z zon a
pogl~bi aj & c a, ich wzajemny kon takt, a niejednokrotnie UCZqCa, on
po dstaw sposobu porozumiewania si~ , jest na Zachodzie ruch
JIlIarria ge Encount er. J est to forma sp otkania m~za i iony w dia
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logu inspirowanym przez animator6w w czasie dwudniowego "wee
k endu" przypominajqcego zamkni~te rekoIekcje. Tematy do d ialo
g6w Sq t ak dobrane , ze pozwaIajq n a .gl/i'bsze zrozumienie uczue part
n era. Cz~sc dialogu rna fo rm~ pisemnq, Sq to Iisty do m~za i wny.
DOSwia-dczenie w yfkazalo bowiem, ze pisanie jest czasem latwiejsze
od wypowiadania si~. Uczestnicy kontynuujl\ talkl\ form~ dialogu
w domu. Wszyscy, kt6rzy u czestniczyli w takim wee'kendzie stwier
dzili ogromnq w aTtose pr ogram u. Wybralem dwa swiadeoliwa os6b .
kt6re przezyly go w Polsce :
"Bylo to zobaczen ie drugiego, tak bHskiego czlowieka na zupel
nie innej plaszczyznie porozum ienia. To bylo 'wyprowadzenie mal
zenstwa na szerszy swiat..." "Zdalem sobie spraw~ z te-go, ze rozma
w iae to przede wszystkim sluchae. Zrozumialem to, choc rwiem, ze
.
w prowadzic w zycie b~dzie na pewno trudno."
Przemaczony poczqtkOWQ dla mal:i:ensbw program dialogu zostal
bard'zo ost roZnie zmodyfikowany i dostosowany dia potrzeb swiec
kich Iudzi samotnych , n arzeczonych, zakonnic, a takze rozszerzony
do farmy rozmowy rodzinnej. Tam, gdzie metody te Sl\ szerzej ma
n e zyskuj q w ielu zwoleI')l1ik6w. Swiadczy to 0 ogromne j potTzebie
a jednoczesnie powszechnej ni eumiej~tnosci s chodzenia w kont ak 
tach mi~dzylu dzkich pod nask6re'k powierzchownoscL.
.
" ...trzeba .... n ie tyle « wi~cej roieb, ile «bardziej b ye»" przypo
m ina J an Pawel II.! I t emu powinna sluZyc r02'1lUoWa w malZen
stwie. Rozmowa, kt6rej wyramie ukierunkowanym, wyrafu ie
uksztaltowanym celem jes't stawanie 'Si~ coraz bardziej 0 s o b !J..
Jerzy GrzybowskI
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Za n iespelnia m iesiqc minie rdk od dni, w k t6rych razem z Janem
Pawlem II pielgrzymowalismy 'ku poczqiJkom historii naszego na
rodu oraz ku Poczqtkowi historii n aszego zbalWienia - ad ChrIstum
Redemptorem. To dwojakie p ieIgrzymowanie na poLskiej zieml ze
szlo si~ od dawna ze sobq dajqc nam w spos6b nie przeCiwstawny
toisamosc narodowq omz tozsamosc wlasciwq czlowiekowi stworzo
nemu i zbawlonemu . Wi dziiaInq syntez~ tych tOZsamosci mamy w Ka
tedrze Wawelskiej, kt6r a nas dzis'i~j gosci: Do tej syntezy prawdy
• J an Pawe!
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czlowieku szliSmy z archidiecezj q przez lata Synodu,
z Kardynalem Karolem Wojtylq, a zakonczonego z Ja
nem Pawlem II. Jestesmy dojrzalsi 0 t en synodalny czas.
Prawda czl<>'W ielka, do kt6rej !p'i elgrzymujemy, jawi si~ w dziejach
narodu oraz objawia si~ w dziej ach zbawienia. W dziej ach n arodu
przybiera ona ksztalt kulturowych wa'n osci, kt6re zapowia daj~ pel
ni~ prawdy, same jednak pelniq t q nie Sq. Tworzq z n as wsp6lnot~
narodo~El , SEl niezb~dne dla ludzkiego Zycia, ale zawodzq nas Sro
dze, kiedy widzimy w nich k res n aszego istnienia i pragnienia. Snel
niE'.nie pra'Wdy czlow ieka znajduj e si~ wyzej , w Transcendencji, kt6
rq zwiemy Bogiem.
To, czego kultura jest p rzeczuciem i m arzeniem. przyobleka si~
w konk,r etnosc ciala i krwi w F a'kcie Boga-Czlowieka. Ostatecznie
wi~c pielgrzymujemy ku Bogu-Czlow iekowi. P ielgrzymujemy nie
w pr6Zni, ale w dziedzictwie otTzymanym od ojc6w - w ojcowiznip.
kulturowych wartosci zrodzonyeh z ieh m arzenia 0 Czlowieku. Da
rem jest ta ojeowizna, jeszcze w i~kszym darem jest Spelniony w Bo
gu Czlowiek. Dzi~ tym dw6m darom jestesmy tym . kim jef';tes
my - to znaczy jestesmy z I'odu naszych ojc6w oraz z rodu Oica
wszystkich ludzi. PrzynaleZymy do tych dar6w i dlate(!o pieI(!rzy
mowac do nich jest naszym ezlowieczym obowi ~zkiem . W nieh mie
sci si~ nasza przyszlosc.
. PieI'wotny szlak pielgrzymowania czlowieka do daro kulturowei
ojoowizny oraz do Darn Bozego, wiedzie przez ziemie poszcze[!'6Inych
I'odzin. W tajemnicy rodziny zakorzenia si ~ tajemnica n arodu. w t a
jem.nky rodziny o'dslania si~ w spos6b n aturalny t a jemnica Ko
sciota . Gdyby ziemia konk revnych rodzin wysehla. tak ze nie wscho
dzitoby na niej zycie, zgaslaby prawda czlowieka a z nia I zvcie
n arodu. Po upadku powstania listopadowego Maurycy MochnaC'ki
p isal : "dom, rodzina - ot6z cala t aj emnica polskich imurekci'i
J estestwo familijne mocne w chwili upadku polityczne(to. oto n erw
naszych powstan".l Nar6d t rwa w rodzinie, dlatego kto chee [!,O
zniszczyc, musi wpierw w roq uderzyc.
Jeszcze gl~b'iej w r crdzinie trwa Kosci61. W I'odzinie doSwiarlc7.a
my jednosci aktu stw6reze!5o "nieeh si~ stanie!" z ak tem 7.bawczym
"niech b~dzi e obficiej!" W rodzinie bowiem I'odzi sie czlowiek i w
rodzinie rodzi si~ w czlowieku Nowy Czlowiek. W rodzin ie oico
wizna ziems'ka lqezy si~ z ojcowi zn~ BozEl - humana divinis iunm.tn
tur.
Pielgrzyrrnowanie rodziny przypomin a w~dI'6wke Abr ahamR 7.P
~swo im synem Izaakiem na g6r~ Moria . Szli rozmawia;ac. Szli w kie
runku prawdy, kt6rej 'a ni Abraham, ani Izaak nie widzieIi wyramie.
0

rozpocz~tego

I
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Kazdy z nich m ow il 0 niej tak, jak sir: jej domyslal. Lqczyla ich
jedynie nadziej a polozon a w Boiu. Czuli si~ bezpieczni, ta'k jak bez
p iecznym moze sir: czue czlowiek przynalezqcy do prawdy. Dorastali
do ofiary z zycia, aby uratowac sw<oje czlowieczenstwo. W koncu
sta n ~li n l1 szczycie goJ.y w obliczu Prawdy zaslkak ujqcej, nowej i da
jqcej czlowiekowi obfitsze Zycie.
Taka jest prawda czlowieka.
Tej prawdy rue m om a u<:zye siE;l W pojedynik~ . Uczymy si~ jej we
wspolnocie, przede wszystkim w e wsp6lnocie rod ziny. Ojciec i matka
m USZq isc razem z dziedkiem na go r~ Moria zostawiajqc u stop g6ry
dobytek i slugi. I m USZq' z n im r ozmawia c, rozmawiac wszelikim slo
wem, a n ajbardziej slowem n ie zaklamanego zycia. Pozostawienie
dziecka w samotnosci - bo tyle innych rzekomo wamiejszych obo
w iqzk6w zawodowych i bytowych ciqzy na nas - pozostawien ie
dzieck a w samotnosci osamotnia t a'kZe i rodzic6w. Jec1ni i drudzy
odlqczajq si~ w6wczas od p ielgrzymki do prawdy czlowieka. W sa
motnosci m oma co n ajwyzej myslec 0 't ej prawdzie, ale nie mom a
jej czynic. Prawda czlowieka posia-da char ak ter wsp6lnotowy, ekle
zjalny - objawia sir: tytnr k t6rzy jqczyniq We wzajemnej milosci.
Co znaczy czynic prawdr: czlowieika w 'r odzinie ? Powiedzielismy,
ze czlowiek pielgrzymuje z jednej strony do poczqtk6w dziejowych
wgp6lnoty, ktorej jest cz~s ciq, z drugiej strony - do POCZqt!ku hi
stoni zbawienia. Czynic zatem praw d ~ znaczy utozsamiac si~ zar6w
no z dziedziotwem wartosci k ulturowych swojej rodziny i swojego
narodu, jak i z Bogiem-Czlowiek iem. Czynic prawd~ ozlow ieka zna
czy tak siE;l utozsamiac z darem oj c6w oraz z Darem Ojca wszystkich
ludzi, zeby one w n as rosly i tworzyly nieprzerwany ciqg praw dy.
Zeby byl w nas odpowiedziq n a pytanie, kim jestesmy.
Rodzice winni wi~c z dziecmi pielgrzym owac lku poczqt kom swo
jej rodziny oraz lI1arodu. Czlowi ek musi w iedziec, z jakiego pnio
wyrasta. Musi wiedziec, kim Sq jego rodzice, jego d ziadkowie, kim
Sq jego przodkowie, aby miec k ult urowC[ tozsamosc. J est cecha. wiel
kich ro dzin , arystokratycznych rodzin, a uzywam tego - slowa nie
w znaczeniu klasy spolecznej , lecz w znaczeniu przymiotu wlasci
wego wolnym, duchowym, r o'd"Zlinnym calosciom - jest wi~ c ce
chq wielkich rodzin , ze r odowa tradycja wypelnia ich tOzsamosc.
Przeszlosc jest w nich obecna jako za ~ a cla zycia i. wzrostu, jako, za
sada przyszloscl.
Vi miarc: wi~c mozliwosci dzieci powinny w rodzinie poznawac
prawd~ przeszlosci, praw d~ 0 w ar rosciach wy'tworzonych przez wlas
n& rodzin~ oraz przez nar6d, k l6rego stanowi q cz ~sc . Oczywiscie ro
dzi.oom n aleiy siE;l spoleczna pomoc w tym wzgl~dzie. J ednq ~ n ich
znajduj& W sZkole. Ale bywajq czasy, k ledy ten pozarodzinny prze
kaz tradycji wyrasta z innych, sztucznych rzeczywisrosci, a n ie z b ·
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jemnicy Todziny i n arodu. Powstaje wtedy moralnie niebezpieczna
sytuacj a, w kt6rej na rodzic6w spada dbowiqzek domagajqcy si~
niej edno'lcrotmie takiej albo innej ofiary : obowiqzek uczynienia
wszystkiego, zeby pielgrzymowanie do prawdy z dzie6mi nie stalo
si~ tworzeniem pozor6w, tworzeniem tradycji klamstwa. Talk latwo
jest nieraz i tak wygodnie sk azae swe dzieci na utozsamianie si~
z klamsl1wem. Ktos zapyta, do czego zobowiqzuje prawda czlowieka
jawiqca s i ~ w ojcowiznie ro-dziny oraz narodu. Przede wszystkim do
poznania jej , do umozliwienia dzieciom w ejscia w jej :trese.
Pielgrzymujqc do prawdy czlowieka, k t6ra jaw i si~ w rosnqcej,
rodzinno-narodowej oj cowiznie, p'ielgrzymujemy r6wnoczesnie do
Poczqtku objawionego we Wcieleniu. W tej pel'spektywie rodtina
przemienia s'i~ IW domowy Kosci61. Uczlowieczony Bog '<l.aje ludz
k iej istocie godnosc i tozsamosc u przedni q wzgl~em jakiejlkolwiek
innej tozsamosci. Z Chrystusa bierzerriy pelni~ czlowieczeiistwa 
w Nim tez czlow ieczeiistwo n asze oznajduje zabezpieczenie.
Powiedziano w Ksi ~dze Rodzaju , ze czlowiek zostal stworzony
"na obraz Boi:y". Ale dopiero kiedy w Synu B6g objawil swoj e we
wn ~ t rzn e , trynitarne zycie, ukazal si~ gl~bszy sens slowa "obraz Bo
zy". Czlowiek jest obrazem Boga istniejqc w rodzinnej wspolnocie,
gdzie k azdy jest soba., d zi ~k i "my", w ktorym zyje. Czlowiek, kt6ry
moze powiedziec 0 sobie "my" - bb zyje w tak bardzo rodzinnej
wsp6lnocie -:- jest obrazem Boga.
Jezeli talk maj q s i~ rzeczy, to pielgrzymowanie czlowieka do Tr6.i
jedynego Boga odbywa si~ ze swej istoty na ziemiach rodzin. Ro
dzice m USZq ise do Niego razem z dzieemi. A idq iak Abraham
z Izaak iem - rozmawiajqc. Rozmawiajqc 0 Bogu, kt6ry przem6wil
w Chrystusie i jest w i11ich samych obecny przez Ducha Swi~teg Q .
Jako r<l dzirma eklezja f,worzq oni dabzy ciqg tradycj i prawdy czlo
wi~ka -{)brazu tr6jjedynego Boga.
Wszystko, co wydarza si~ w ludzk im i:yciu , daje dobrq okazj ~
i pun'k!t wyjscia do t ej rozmowy. Wszystk o bowiem w zyciu mu si
bye zinterpretowane w Chrystusie, jezeli ma bye zrozumiane i przy
swojone, tak zeby czlowiek mogl si~ 0 w szysbko powi ~k szae. Chry
stus jest Slowem, w k t6rym B6g wszystko pomyslal i nazwat stowo
to ob ecn e jest w spos6b szczegotny na kartach Pisma sw i ~ t ego.
W rodzinie zatem, przez ktorej ziemi~ idzie pielgrzymka do praw
dy czlowieka, k azda r ozmowa ojca i matki z dzieckiem, ta, kt6rej
obrazem jest rozm owa Abrahama z synem Izaalkiem, n'iejalko w spo
s6b naturalny b ~ d zi e si ~ wtapiala w dialwr Boga z czlowiekiem skla
dajqcy si ~ n a K si~g i StaregD i Nowego Testamentu. Wsp6lne spoi:y
wanie posilku w rodzin ie jest pozyteczne i od czasu do czasu wr~cz
konieczne, ale wspolne czytanie Pisma swi ~tego jest na pewno nie
zb~dne. Czas przeznaczoi11Y n a jego l ektur~ riie jest czasem t ak im
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samym, ja'k czas przeznaczany na inne lektury ewentualnie na inm
czycrmosci. Pod wplywem obecnosci w nim Slowa Wcielon ego czm
ow ulega p1'zem'ianie i otwie1'a si~ tak bardzo, ie staje si~ zdolny
obj~c <:ale ludzkie iycie, od narodzin ai po Smier6. Powoli cale to
zycie ulega przemianie. Nabie1'a zdolnosci odbijania w 50bie swia
Ha, ktorym jest Bog. Wtedy w 'kaidym slow ie, w ikaidym czynie
ojca i maiki, ale takie i dziecka, odbija si~ echem Slowo Boga ob
jawiajqce czlowiekowi i st ot~ czlowieka. Przychodzqc z wysoka ,odbija
si~ w nich w d61 i w szerz - katechei. Tutaj nalezy szukac istoty
l~atechezy w pielgrzymowaniu rodziny. W 1'odzinie znajduje sil';
jej pierwotne miejsce.
.
Aby dorastac do prawcly czlowieka , jawiqcej si~ w ojcowilIDie kul
iurowych war tosci o1'az objawiajqcej siE; w Bogu-Czlowieku, p ot rze
ba rodzinie nadziei i odwagi. Prawda bowiem mlowieka zab ezpie
czajqc w nim czlowieczenstwo domaga siE; stawienia czala rozmaitym
ll1iebezpieczenstwom, domaga siE; ofiary, n ie1'az trzeba dla n iej cier
piec. To nie takie latwe miec np. w dzisiejszym swiecie jed.n q 'twarz,
t~ samq dla w szystk ich, niezaleinie od ich poghtd6w i sHy, jakq dy
sponujq. Odwaga rodzin jako rodzin m a tutaj zasadnicze znaczenie.
Ja'k bardzo zmienHby siE; swiat, gdyby rodziny n ie ukrywaly poza
domem tego, 'co czyniq u siebie w domu, i gdyby nie m usialy s i~
wstydzic u -siebie tego, co czyniq poza domem! Miedzy innym'i z dwu
licowosci rodzin plynie dwulicowa sp1'awiedliwosc 'Spoleczna. dwu
licowe p rzyjafuie. d''lUlicowe systemy. Sta1'Y Arystoteles m 6wil, ze
.,w rodzinie spotykamy pierwsze poczquki i zr6dla przyjafni, i ustro
ju, i sp1'awiedliwosci".2
Trudne jest za'danie 1'odziny. Moze przerazeni, niczym u CZIl1iowie,
kiedy Jezus mowil im 0 niebezpieczenstw ie boga,ctw - a bogatym
jestkai dy, kto tak posiada zycie, ze boi sip, wszysbkiego, co domaga
siE; of iary - prze1'azen i pytam y. czy w og61a mozliwe jest sprosta
nie zadaniu prawdy ratujacej czlowieika ...A Jezus spojrzal na nich
i 1'zekl : «U ludzi to niemozliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko
jest moiliwe»" (Lk 10, 27) .
Wszystko, co sp1'awia Bog, jest da rem - wydarza s'i~ czlowiekowi.
Bog sprawia p1'aw d~ . Czyn, k torym czlowiek przyjmuje ten dar.
p rzemienia czlowieika. Czynem tym jest modlitwa. Wzmacni a ona
ducha lu'dzkiego bu dzqc w n im n a dziejE;, tak ze odwazniej wychodzi
on 'ku rzeczywistosciom cprzerastajqcym terazniej szq wy god ~ . Mo
dlitwa wyrasta w n as z P1'awdy Boga-Czlowieika, w obli czu kt6r ej
stan~lismy w spos6b nie uzasadniony niczym poza laskq-da1'em . Mo
dlitwa czyn i z n as jedn!\, wielkl! obecnosc wobec Boga, a jej w lasci
Ely l;u Eudemej ska 1242 n.
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wym slowem jest Slow() Wcielone - Chrystus. Nim, odnajdywanym
w sakramentach i w lekturze Pisma 8W., mod limy sif;. Nim umolnia
my si~ do przyjmowania Darn stworzenia i ~bawienia. Nim prosimy
o moe przyj~cia tego Daru, 0 moc przyj~cia wyzwalajl\cej prawdy.
Modlitwa jest 7l'ie tyle prosbl\, zeby cos si~ stalo, co akurat wy
daje si~ iIlam potrzebne, He raozej prosb q interprefiujl\c!\ wszyst ko,
CD si~ wydarza, czyli wszystko, -co jest darem, w swietle nadziei po
10Zonej w Bogu. Nie mowi~ tu nie nowego, powtorzylem jedynie
mysl sw . Tomasza z Akwinu, ktory ok,reSlil modlitw~ jako petitio
interpretalfiva spei, prosb ~ interpretuj!\c!\ ludzk!\ nadziej~.
Modlitwa zatem przenika pielgrzymowanie... A Skorn tak, to mo
dlimy s i~ wsp6lnie. Modlitwa, cho6by byla najbardz'iej indywidual
n a i chocby wyrastala z niepowtarzalnej chwili, danej tylko jedne
mu czlowiekowi, jest zawsze modlitw!\ wsp6Jnoty - eklezji. W grun
cie rzeczy w modlitwie slowo "ja" winno ust!\pic miejsca slowu
"m y". Mamy rn6wic "Ojcze n a s z !", a nie "Ojcze m6j !".
Ta prawda 0 wsp61notowym eharakterze rnodlitwy musi urzeczy
wistnic ,siEil w i"odzin ie, jezeli jejczlonkowie maj!\ si~ w og6le modlic.
Dzieje siEil ,cos przeciwko prawdzie czlowiek a, jezeli wspoJna modli
twa zamiera w rodzinie. Kto wie, czy brak talkiej modlitwy nie ozna
cza, iz cate 1'odzinne iycie zostalo sprowadzone do problemu skalku
low ania interes6w i wyg6d, a gdzies daleko pozos tala tajemnica 1'0
dziny, do ktorej rodzina przynaleiy i do kt6rej rna pielgrzymowac.
Ostatecznie bowiem nie rna mnegQ- dojscia do prawdy czlowieka po
za modlitw!\,. poza wspoInq modlitw!\ - ' poza modlitwq Kosciola.
.
A r odzina jest malym Kosciolem.
Tak wlasnie wsp6lnie - eklezjalnie - modlili siEil Abraham z Iza
alkiem rozmawiaj!\c w czasie w ychodzenia na g6r~. Interpretuj!\c
swoje iycie wedlug nadziei prosili.
Podobn ie i w rodzinie. Wszy.stkie w niej rOmlOwy szukaj!\ce praw
dy czlowiek a, jesli nie wyrastajq z modlitwy i jesli w ni!\ nie wra
staj!\, stanowi!\ tylko poszukiwanie rozwiqzan problem6w narzuco
nych jak qs doraZnq po,trzebq - iIlie Sq n atomiast wchodzeniem w ta
jemnicEil czlowieka i rodziny. Jakas ma tk a skarZyla si~ Fenelonowi,
ze syn jej odnosi siEil oboj ~tnie do jej slow 0 Bogu. Fenelon na to:
"radzEil Pani m6wic wi~cej z Bogiem 0 synu, aiIlizeli ze synem 0 Bo
gu".
Powiem wi~cej: t ak sarno jak i czlowieka, rodziny n ie moina po
jqC poza modlitw q. Jeieli pr6buje siEil to robie, n iszczy siEil jej tajem
nic~ . Slowa w ypowiedziane' 0 rodzinie poza atmosferq modlitwy Sq
' islowami bez oddechu. BaTdzo latwo zamieniajq si~ w gazeciarsk i
halas.
W modlitw ie czlowiek i rodzina wyznajq Bogu swojq milose. Wy
zna jq jl'\ w Chrys hlsie, wyma jq raz, drugi raz, ai , m6wf qc symoo
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licmie, za trzeeim razem Pan m6wi : Jesli mnie m ilujesz, idz i zrob
to ! Posylam tylko tych, 'kt6rzy mi m6wiq "Ojeze!" Posylam t y1:ko
.syn6w. I tak rodzina otrzymuje misj~, staje si~ rodzinq poslanq. Nie '
wi ~'ks zego, nie trudniejszego i nie pi~kniejszego nie wydarza si~ lu
dziom na tej ziemi. Rodzina poslana, w kt6rej kazdy rna swoje za
danie 'o statecz.nie tozsarne z zadaniem pozostalyeh jej czlonk6w, na j
pi~kn iej o'b razuj e troj jedynego Boga. Gdyby rodziny byly t alde,
gdyby ich bylo przynajmniej tyle, zeby mogly n adawac k ierunek
p ielgrzymowaniu spoleezenstw, swiat, w kt6rymzyjemy, bylby in
n ym swiat em.
A moze jest ieh nawet wi~ eej, niz si~ n am moglo zamarzyc. Moze
wlasnie dzi~ki n im Bognie sprzyk rzyl sobie jes2Jcze czlow ieka i n ie
u staje obdarzac go istnieniem oraz Nowym Istnieniem. Moze dzi ~i
nim tradyeja prawdy czlowieka nie zostala przerwana i burdzi w n as
w iecZJ1 ie now q n ad z iej~.
Stanislaw Grygiel

Niniejszy tekst zostal wyglo szony w Katedrze Wawelskiej w dn iu 8 maja
1980 r.
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Le lecteur trouvera un aper!;u des probh~mes de l'E~ducat ion . Le
premier article, de l'a bbe R. Sauer, presente l'education r eligieuse
et chrMienne d ans la famille. DistinctiQlIl n ecessaire, lor squ'on sait
que l'education chr etienne se base sur l'a ttitude religieuse fon da
mentale de l'enfant, attitude a 'inculquer a l'aide de facteurs appa
r emment sans liaison 'avec Ie christianisme, :oi m eme avec une vie
spirituelle comprise d ans un sens large. L'article de l'abbe J . Tar
nowski sur Janusz Korczak r essort de ce t heme. En effet, les t he
ories et leur mise en p ratique, con!;ues et realisees par ce medecin
j uif, directeur d 'un orphelinat, mort avec ses p upilles a Treblinka,
revelent la primaute de ce tte a ttitude r eligieuse chez l'homme.
Les deux caracteristiques, constammen t presen ts dans l'oeuvre de
Korczak, a savoir Ie respect d e l'enfant et l'admir ation pour les
valeurs de l'enfance, se retrouvent dans les reponses faites a notre
enquete: "Qu'avons~nous app ris de nos enfants?". Ces r eponses
don t la premiere t ranche est publiee dans Ie present cahier, ont ete
choisies pour montrer diverses situations - q ue ce soit dans Ie
contexte polonais ou italien - et une p roblematique differente ve
cues par les parents, les enseignants, les educa teurs, les m edecins
et les enfants malad es. Cett e enquete, pal,'ue simultanement d ans
"Znak ',' et dans l'he1:)dom adaire catholique italien ,,11 Sabato",
s'etait dQlIllle comme objectif de recueillir les reflexions des uns et
des autres sur les enfants. Faut -il Ie repeter ? Ceux-d ne son t pas
seulement l'objet des soins des parents et de soucis des educateurs,
Us les aident a leur tour a se developper et a s'epanouir.
Il :oe fait a ucun dou te que Ie scoutisme a vehicule ces valeurs
essentielles de l'education, en theorie comme ell pra tique. II vaut
done la peine de Ie retrouver a ses debu ts, a sa periode de recherche
et de t atonnement , et aux heureuses experien ces qui en on t resulte.
Les t extes illustrent les idees et l'histoire du scoutisme jusqu'a la,
premiere etape de son action, c'est-a-dir e jusqu'en 1939. En tireront
profit ceux qu'int eresse l'histoire de l'ed uca tion, et ceux - parents
comme educateurs - qui a ujourd'hui assument la t ache de former
les enfants et les adolescents. Que la lecture de ces pages soit Ie
point d e depart d'une reflexion plus personnelle, d 'une m eilleure
comprehension des aspir atiQlIls d e l'enfance et de la jeunesse, d'une
recherche sur la man iere de les com bler, et l'un des buts des re
da'oteurs de ce cahier sera atteint.
Les articles qui suivent ont trait a la matur ite religieuse des jeunes
gens : celui de l'abbe J. Szl(odoil est centre sur la preparat ion au
sacrement d e confirnlation, celui de l'abbe J. ZyoiilSiki sur la crise
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des vocations sacerdotales dan s certains pays, et en fin, celui de
l'abbe Szewczyk sur l'education dans les seminaires.
Pour faciliter l'approche de ces problemes et mettre les person
nes concernees au courant de nos efforts dans Ie domain e de l'edu
cation, nous avons etabli une bibliographie annotee des articles
parus dans notre mensuel depuis sa f<Y.lldation jusqu'en 1979. II est
entendu que l'education est envisagee ioi au sens large, aussi la
bibliographie comprend-elle non seulement des exposes a caractere
strictemen t pedagogique, mais aussi des contributions susceptibles
d'une fa!;on ou d'une autre --:- de servlr a la formation chretienne.
Elle contient 156 titres suivis d'un index des noms d'auteurs.
Le theme de l'education revient dans les autres textes de ce nu
meTO : souvenirs, recensions de livres et comptes-rendus, et en par
ticulier la relat ion du symposium organise par Ie Bureau catholique
i!nterna'tional d e l'enfance (cf. Tarnowski: "Qui eduque qui ?") dont
Ie sujet s'apparente singulierement aux reponses a notre enquete.
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