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Mistrz i uczeń są obecni  
dla siebie nawzajem1

Wychowawca, którego stosunku do ucznia nie ożywia pytanie: „kim jest czło-
wiek?”, nie będzie prowadził go do rzeczywistości, do której obydwaj należą, lecz 
będzie mu tylko pomagał zdobywać umiejętności przystosowywania się do chwi-
lowych emocji i mód albo do aktualnych wytycznych polityków i ekonomistów. 
Wychowanie dokonuje się w pragnieniu prawdy i wspólnym szukaniu jej przez 
mistrza i ucznia. Idą oni razem tą samą drogą, mimo że każdy z nich idzie nią 
w sposób przeznaczony tylko dla siebie. Pragnienie prawdy i pytanie o nią ukie-
runkowują ich myślenie oraz działanie. Wprowadzają w ich życie ład.

Mistrz i uczeń tworzą całość, w której trudno powiedzieć, kto kogo lepiej 
wychowuje. Wychowawca, który uważa, że „ma” więcej wiedzy o życiu aniżeli 
uczeń, daje mu nie siebie, lecz posiadane przez siebie przedmioty, a więc demo-
ralizuje go, a jeszcze bardziej demoralizuje siebie. On nie tyle wychowuje, ile ra-
czej stara się odnosić sukcesy w tresowaniu jednostek, tak żeby one zachowywa-
ły się według wskazań uznanych przez niego za obowiązujące. Cisną się na usta 
słowa Pascala: „Silmy się tedy dobrze myśleć: oto zasada moralna”2. Dobrze my-
śli o człowieku ten, kto żyje pytaniem o niego i kieruje to pytanie tylko do Tego, 
który wie, „co w człowieku się kryje” (J 2, 25). Troskę o źródłową prawdę osoby 
ludzkiej zaszczepiał w swoich uczniach św. Jan Paweł II.

Jeżeli wychowanie wydarza się pomiędzy mistrzem i uczniem, to jest ono nie-
możliwe w społeczeństwie samotnych jednostek, w którym nikt nie odsłania się 
nikomu, bo nikomu na nikim nie zależy. W takim społeczeństwie nie mówi się 
o prawdzie, bo prawda objawia się człowiekowi w drugim człowieku, którego 
on czyni się bliźnim (por. Łk 10, 30–37). W  samotności ludzie żyją własnymi 
opiniami o sobie. Ich skuteczność sprawdzają eksperymentami dokonywanymi 

 1 Niniejszy tekst jest poszerzoną wersją konferencji wygłoszonej do uczestników 
XXVI Forum Szkół Katolickich oraz uczestników Konferencji Dyrektorów w dniu 13 listopa-
da 2015 r. w Częstochowie, na Jasnej Górze. 

 2 B. Pascal, Myśli, 264, tłum. T. Żeleński (Boy), wyd. III między 1956 a 1959, s. 144.
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na innych i na sobie. W takim społeczeństwie wszystko, łącznie z człowiekiem, 
jest ad  experimentum. Do eksperymentów zostają sprowadzone fundamental-
ne wydarzenia życia, jakimi są przyjaźń, małżeństwo, rodzina, a nawet Kościół. 
W świecie eksperymentów „miłość i odpowiedzialność” (Karol Wojtyła) nie sta-
nowią całości, wskutek czego miłość staje się nieodpowiedzialna, a odpowie-
dzialność przeradza się w strach przed władzą. W świecie samotnych jednostek 
nie ma miejsca dla odpowiedzialności, ponieważ ludzie samotni przed nikim nie 
odpowiadają za swoje czyny. Człowiek ponosi odpowiedzialność przed tą osobą, 
dla której jest obecny i która jest obecna dla niego. Odpowiedzialność łączy się 
z dialogiem darów. W samotności miłość będąca dialogiem darów ustępuje miej-
sca pożyczaniu się ludzi sobie nawzajem na jakiś czas, nawet na jedną noc. Prawa 
jednostki, o których się krzyczy, nie są prawami do bycia osobą, której imieniem 
jest miłość, lecz prawami do zyskownego pożyczania siebie innym oraz do po-
życzania innych dla zaspokojenia własnych potrzeb, tak jak się pożycza na przy-
kład młotka i gwoździ albo przypraw kuchennych. Samotne jednostki, nie zna-
jąc obowiązków, walczą o zdobycie prawa do zdrady przyjaciela, żony, męża, do 
odebrania życia bezbronnemu człowiekowi w łonie matki albo na łóżku szpital-
nym. Zdobyczne prawa mnożą się w nieskończoność, w której nieodpowiedzial-
ne, bo niewychowane do niczego (czytaj: nieukierunkowane) jednostki dopatru-
ją się postępu. Nazwałbym go postępem swawoli.

Nowożytnego człowieka wychowuje rajski wąż, siejący w nim wątpliwości, czy 
aby rzeczy mają się tak, jak mówią znaki „na ziemi i na niebie”. Rajski wąż pięt-
nuje mianem zacofanych fundamentalistów tych, którzy z greckim mędrcem mó-
wią, że żyją po to, „aby patrzeć w niebo”. Ci, którzy boją się tego piętna, poddają 
się temu wężowi, który robi z nich małpy, a z małp robi ludzi. Wąż ten obiecu-
je stworzenie „nowego wspaniałego świata”, wielu jednak nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że „nowy świat” w gruncie rzeczy nie będzie różnił się od cyrku.

Miłość i praca łączą mistrza i ucznia we wspólnotę. Początkiem miłości i pra-
cy, w których ludzie tworzą wspólnotę, jest akt stwarzania świata i człowieka. 
W świetle pierwszych słów, które Bóg kieruje do człowieka stwarzanego męż-
czyzną i kobietą, wzywając ich do miłości i pracy, urzeczywistniających się w ich 
wspaniałomyślnym jednoczeniu się w „jedno ciało” (por. Rdz 1, 28; 2, 24), należy 
spojrzeć na wszystkie wspólnoty łączące ludzi w jedno. W osobie kobiety objawia 
się mężczyźnie prawda jego osoby, a prawda jej osoby objawia się w osobie męż-
czyzny. Św. Jan Paweł II przez cały okres swojej biskupiej i Piotrowej posługi wpa-
trywał się w miłość i pracę małżonków, tak jak one są na Początku, czyli w Synu, 
w którym Bóg powołuje wszystko do istnienia. Słowami zrodzonymi w ich mi-
łości i pracy wskazywał na Miłość, jaką jest Bóg. Wychowywał innych, szukając 
z nimi Początku, tak jak szuka się zgubionej rzeczy. Musiały mu być bliskie słowa 
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Norwida „Tak i o pracy powiem, że – z g u b y  s z u k a n i e m  | Do której pieśń – 
ustawnym się nawoływaniem”3.

Św. Jan Paweł II wychowywał innych i równocześnie był przez nich wycho-
wywany wzajemnym „ustawnym nawoływaniem” się do nawracania się do Po-
czątku, do szukania drogi do niego. Początku szukał do końca życia. W ostat-
nich godzinach życia szukał go z tymi, którzy klęczeli nie tylko pod oknami jego 
mieszkania na placu św. Piotra, ale także na innych miejscach na świecie. Ten, 
kto szuka Początku, wie, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Człowiek, który wie, 
co „zgubił”, wie też, czego ma szukać i czego ma się spodziewać. Jest człowiekiem 
wychowanym, który wie, jak ma postępować. Ten, kto wie, jak ma postępować, 
staje się punktem odniesienia dla tych, z którymi dano mu dzielić ludzki los. Sta-
je się ich mistrzem i zarazem uczniem.

Do Początku ukierunkowuje człowieka niepokój serca4. Rozum kalkulują-
cy (ratio) nie wie nic o „zgubie”. On jedynie tworzy ciągle nowe opinie na temat 
szukanego szczęścia i układa je w równania, które opisują funkcjonowanie świa-
ta, społeczeństwa i stanowiących je jednostek. „Zguby” wykalkulowane przez 
rozum oświecony li tylko przez siebie funkcjonują w społeczeństwie jednostek 
jak „legion” demonów obiecujących szczęście, które psując się, psują także czło-
wieka.

Wychowawca, który nie pyta „sercem” o Początek, lecz podaje do wierzenia 
wykalkulowaną ideologię uzasadniającą, że szczęście wiąże się z posiadaniem ta-
kiego, a nie innego przedmiotu, prowadzi ludzi donikąd. Nie uczy ich myśleć 
egzystencjalnie o sobie samych, ponieważ nie pozwala im żyć w moralnym do-
świadczeniu własnego człowieczeństwa ukierunkowanego w stronę Początku. 
Zamiast uczyć ich słuchać wezwania do miłości i do pracy i odpowiadać na nie, 
uczy ich, jak walczyć o lepsze „kęsy” przy ognisku.

W świecie oderwanym od Początku mówienie o godności osoby ludzkiej sta-
je się bezprzedmiotowe. W świecie oderwanym od Początku, a więc i od Końca, 
człowiek nie jest bezcenną godnością. Ma tylko cenę, wskutek czego jego wycho-
wanie sprowadza się do umiejętności podbijania jej tak, aby zyskowniej sprzeda-
wał się na jarmarkach próżności. W świecie bez Początku i bez Końca ilość „kę-
sów” zdobytych przy ognisku spełnia rolę miary dla wyceny człowieka.

Uczenie, jak przepychać się do wygodniejszych miejsc i lepszych „kę-
sów” w dantejskim „ciemnym lesie” opinii i eksperymentów5, czyni z człowie-
ka schizofrenika, który prywatnie, w swoim domu, zachowuje się tak, jakby żył 

 3 C. K. Norwid, Promethidion  – Bogumił, [w:] Pisma wszystkie, III, Warszawa 1971, 
s. 439.

 4 Por. św. Augustyn, Wyznania, I, 1, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1982, s. 5.
 5 Por. Dante Alighieri, Boska komedia. Piekło, I, 1–3, tłum. E. Porębowicz, Warszawa 

1959, s. 21. 
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w pamięci Początku, ale kiedy wychodzi na rynek, gdzie panoszy się „legion” 
ideologicznych początków, przestaje wpatrywać się w niebo, gdzie wszystko ma 
swój Początek, a zaczyna wpatrywać się w ziemię i w niej znajduje dla siebie po-
czątek i koniec. A przecież na rynku widać więcej nieba aniżeli w domowym 
zaciszu. „Schizofrenik” może i jest „grzecznym” obywatelem, nigdy jednak nie 
będzie „dobrym obywatelem”, ponieważ służąc dwom panom, nie jest dobrym 
człowiekiem. Dobry człowiek dobro wspólne społeczeństwa tworzy z taką samą 
miłością, z jaką dba o dobro swojej rodziny. Nie oddziela rodziny od społeczeń-
stwa. Jeżeli uprawia politykę, uprawia ją „na obraz i podobieństwo” swojej troski 
o piękne dobro swojej rodziny. W przeciwieństwie do funkcjonariuszy polityki 
nie interesuje się pierwszymi miejscami i oklaskami. Nie chce należeć do tych, 
o których Chrystus mówi: „Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się 
ludziom pokazać. […] Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze miejsca 
w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach…” (Mt 23, 5–7). Wystarczy 
mu radość, jaką promienieje jego rodzina.

W akcie stwarzania człowieka mężczyzną i kobietą zaczyna się wychowywa-
nie ludzi do miłości oraz do pracy nawzajem dla siebie. Ich miłość i praca ukie-
runkowane są do Miłości i do Pracy samego Boga. Swoją miłością i swoją pracą 
człowiek uczestniczy w tym, co wydarza się na Początku, kiedy Bóg stwarza go 
na swój „obraz i podobieństwo”. Dlatego wychowawca, który nie „patrzy w nie-
bo”, nie wychowuje ucznia do życia na sposób boski. Wychowuje go tylko do 
życia na sposób nieludzko swawolny, bo nieokreślony przez Początek prawdy 
i dobra.

W doświadczeniu daru miłości i pracy, z jakim mamy do czynienia w mał-
żeńskim doświadczeniu „jednego ciała”, opisanym w trzech pierwszych roz-
działach Księgi Rodzaju, które nazwałbym Pieśnią Rodzaju, oraz w Prologu do 
Ewangelii św. Jana narodziła się antropologia adekwatna św. Jana Pawła II. Z jej 
pomocą święty papież szukał drogi do źródła miłości i pracy łączących czło-
wieka z człowiekiem we wspólnotę osób. Z jej pomocą wychowywał swoich 
uczniów. Ucząc ich pochylać się w pokłonie przed sobą i przed drugim czło-
wiekiem, przygotowywał ich do uklęknięcia przed Źródłem, z którego tryska 
„woda żywa” (J 4, 10); przygotowywał ich do małżeństwa. Przygotowywał ich 
do niego, prowadząc każdego z nich do tego ołtarza, przy którym człowiek za-
wiera małżeństwo z Bogiem. Ucząc człowieka dawać i otrzymywać kubek wo-
dy w głębokim pokłonie przed drugą osobą, wychowywał go do uklęknięcia 
przed Źródłem, z którego tryska „woda żywa” (J 4, 10), a którą pić można tylko 
na klęczkach.

Małżeństwo z Bogiem uwalnia człowieka od świata, który dzisiaj nakazuje mu 
zapomnieć o różnicy seksualnej i tym samym go zniekształca. Ludzie niewycho-
wani do wpatrywania się w piękno osoby ludzkiej, jawiące się w przestrzeni róż-



Stanisław Grygiel 75

nicy seksualnej, nie wiedzą, czym jest miłość i jej wezwanie, bo nie dostrzegają, 
Kim jest Miłość, która jawi się w przepastnej różnicy ontologicznej łączącej stwo-
rzenie ze swoim Stwórcą. Wychowanie do życia w przestrzeni różnicy seksualnej 
łączącej mężczyznę i kobietę w „jedno ciało” jest wychowaniem do życia w prze-
strzeni różnicy ontologicznej łączącej Stwórcę i Jego stworzenie we wspólnotę 
tajemniczej jedności. Mężczyzna i kobieta, kiedy wyznają sobie: „Ja jestem tobą, 
a ty jesteś mną”, przekraczają siebie w stronę Boga i w ten sposób stają się tym, 
kim są w Jego zamyśle. W ich wyznaniu sobie miłości urzeczywistnia się istota 
tego, co nazywamy wychowaniem osób.

W przestrzeni różnicy seksualnej człowiek uczy się przyjmować dar innej 
osoby i zarazem być darem dla niej. Otrzymawszy siebie w darze na Początku, 
uczy się teraz czytać znak, jakim jest sam dla siebie, a jest znakiem Miłości bę-
dącej nie tylko jego Początkiem, ale także jego Końcem. W ten sposób czyta wy-
darzający się w nim dar prawdy własnej tożsamości. Aby być sobą, to znaczy 
otrzymanym darem, człowiek powinien oddawać siebie innym. Tylko ten, kto 
oddaje siebie innym, jest dla nich mistrzem. Mistrz wychowuje ucznia do bycia 
darem dla innych, oddając mu siebie w tym, czego go uczy. Mistrz wychowuje 
ucznia, objawiając mu siebie. Jeżeli nie ma nic do objawienia, nie będzie darem 
dla ucznia. Dając uczniowi siebie, wychodzi z nim z platońskiej jaskini samot-
nych niewolników opinii i zaczyna z nim nowe, wspólne życie, którego istotą 
jest wolność do bycia darem. Wolność można rozpalać jedynie w tych, do któ-
rych jest się posłanym. Na kilka miesięcy przed pierwszą pielgrzymką do Polski 
w 1979 roku usłyszałem od Jana Pawła II nie tyle słowa, ile raczej westchnienie: 
„Jak wykrzesać w ludziach tę iskrę, od której rozpaliłby się ogień Bożej miłości 
i boskiej wolności?”.

Doświadczenie mówi, że iskrę tę krzeszą w dziecku przede wszystkim ojciec 
i matka. Oni są pierwszymi wychowawcami dziecka powierzonego im w chwili 
jego poczęcia, a które od tej chwili jest także ich wychowawcą wzywającym ich 
do zmiany życia. Rodzice są wychowawcami dziecka i przez nie są wychowywani 
w tej mierze, w jakiej miłość i praca łączy ich z dzieckiem i przemienia w orga-
nizm duchowej wspólnoty. Kobieta jest jednak przewodnikiem mężczyzny. Ona 
wyprowadza go z samotności. Dante nazywa Beatrice „słodką i drogą przewod-
niczką”6 – dolce guida e cara. Warto zamyślić się nad wspaniałymi słowami, skie-
rowanymi przez Tyrteja do Eginei w dramacie Norwida: „Tobie powiadam… że 
nic bez ciebie! | N i c!… Nawet i sam delficki wyrok o mnie nie ma pełności swo-
jej bez kobiety. | Co mówię ci, wielkie jest – słuchaj!”7.

 6 Dante Alighieri, Boska komedia. Raj, XXIII, 34, tłum. E. Porębowicz, Warszawa 1959, 
s. 411.

 7 C. K. Norwid, Tyrtej, III, [w:] Pisma wszystkie, t. IV, Warszawa 1971, s. 496 i 501.
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***

Nie przypadkiem św. Jan Paweł II poświęcił pierwsze katechezy rozmyślaniom 
o źródłowej prawdzie ludzkiej miłości, a pierwsze encykliki Słowu, w którym 
Bóg stwarza człowieka (Redemptor hominis, 1979), Bożemu miłosierdziu, któ-
re w tym Słowie go zbawia (Dives in misericordia, 1980), i pracy ludzkiej, któ-
ra oddaje sprawiedliwość Miłości będącej Początkiem wszystkiego (Laborem 
exercens, 1981). Człowiek nierzadko odchodzi od siebie i udaje się „w dale-
kie strony”, gdzie, zamiast być darem, wynajmuje się do pasienia wieprzy 
(por.  Łk  15,  13–15). Wstydliwie przykrywa tam swoją znieważoną godność 
ozdobnymi funkcjami i robi wszystko, żeby zapomnieć o niebie. Próbuje żyć 
tylko ziemią. Św. Jan Paweł II przychodzi do niego z adekwatną antropologią, 
aby uczyć go patrzeć w niebo.

Funkcjonariusze władzy żerują na ludziach niewychowanych do bycia darem 
i zapatrzonych w ziemię. Funkcjonariusze nienawidzą daru, bo dar, inaczej ani-
żeli pożyczka, zobowiązuje tego, kto go przyjmuje, a funkcjonariusze nie lubią 
ludzi zobowiązanych przez prawa inne od tych, których oni sami są autorami. 
Pierwotne zobowiązania osoby ludzkiej wydarzają się w przestrzeni różnicy sek-
sualnej, łączącej mężczyznę i kobietę w „jedno ciało”. Nic dziwnego, że władcy 
oskarżają Kościół o seksualną obsesję, kiedy on broni prawa człowieka do bycia 
darem w pierwszej przestrzeni swojego życia osobowego, a więc i społecznego, 
czyli w pięknej przestrzeni pierwotnej miłości. Ojcostwo i macierzyństwo za-
wsze stoją na przeszkodzie władzy despotów, bo oni nie umieją rządzić społe-
czeństwem obywateli dobrych przez miłość, którzy dlatego muszą czasem być 
„niegrzeczni”.

***

Archetypem wychowawcy jest dla nas Mojżesz proroczo wskazujący na jedy-
nego nauczyciela, którym jest Chrystus. Mojżesz wyprowadza Żydów z niewo-
li egipskiego dobrobytu, w którym oni ugrzęźli do tego stopnia, że zapomnieli 
o swoim Początku. Zapomnieli, kim byli i kim są. Znaleźli się na wygnaniu z oj-
czyzny rozpościerającej się w ich wnętrzu i utracili godność, tak że zadenuncjo-
wali przed faraonem Mojżesza, kiedy ten zabił znieważającego ich Egipcjanina, 
ale także zganił ich za to, że znieważają siebie kłótniami. Obrońca musiał uciekać 
przed tymi, których bronił.

Pasąc owce na stokach góry Horeb, Mojżesz szukał w sobie odpowiedzi na py-
tanie, na czym polega godność utracona przez Żydów w Egipcie. Mistyczne do-
świadczenie krzewu gorejącego, w którym dostrzegł człowieka płonącego prawdą 
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dającą mu Boską tożsamość, wskazało mu kierunek szukania „utraconej zguby”. 
Zbliżając się do tego krzewu, usłyszał wewnątrz siebie wezwanie: „Zdejm sandały 
z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą” (Wj 3, 5).

Święty jest człowiek, którego „jestem” płonie sakralnym „JESTEM, KTÓRY 
JESTEM” niewidzialnego Boga. Sakralny ogień, którym płonie człowiek, nie ma 
ceny. Jest tak bezcenny, że nawet wtedy, kiedy Boże „JESTEM” już tylko się tli 
w człowieku, daje mu godność, za którą można zapłacić jedynie życiem. Wystar-
czy mała iskra, żeby ludzki krzew znowu zapłonął i objawił się w boskiej okazało-
ści i chwale: „Jestem! Jestem, choć sam z siebie być nie mogę!”

To właśnie „JESTEM” posyła Mojżesza do Żydów z misją wyprowadzenia ich 
z jaskini posiadania rzeczy mających cenę i opinii uzasadniających to posiadanie 
oraz z wezwaniem do wędrowania z nim do ziemi utraconej, lecz ciągle obiecanej 
i czekającej na nich w ich wnętrzu. „JESTEM” uczyniło Mojżesza wychowawcą 
narodu, czyli kimś posłanym do niego, aby mu pokazał innym życiem, jak trze-
ba żyć, aby „jestem” nie skurczyło się do „mam”. Żyjąc według logiki swojego „je-
stem obecny dla ciebie”, Mojżesz dał świadectwo prawdzie przynoszącej wolność 
ludziom żyjącym w nędzy zniewolenia przez samotność.

Korzenie naszej tożsamości, a więc i wychowania do niej, tkwią w Jerozolimie 
i Grecji. Jerozolima przypomina nam, że „jestem” nauczyciela musi płonąć Bo-
skim „JESTEM”, jeżeli ma prowadzić ucznia do źródła prawdy bijącego na Po-
czątku, w akcie stworzenia. Grecja podkreśla służebny charakter wychowawcy, 
którego język grecki nazwał paidagogos. Słowo utworzono z rzeczownika pais, 
paidos – dziecko, oraz z czasownika agein – prowadzić. Nazywano nim niewolni-
ka odprowadzającego dziecko do szkoły. Rzymianie natomiast słowem educator 
(pochodzi od czasownika educo, -ere, eduxi – wyprowadzać) podkreślali w wy-
chowaniu moment wyprowadzania człowieka ze stanu zniewolenia do stanu wol-
nego. Warto przypomnieć, że o wychowaniu opisanym w Księdze Wyjścia mó-
wi także Platon w Państwie, w micie o jaskini, z której człowiek sprawiedliwy, 
przyjaciel prawdy i mądrości (filo-sofos) wyprowadza ludzi zniewolonych przez 
mniemania i opinie i prowadzi ich drogą miłości do tego, co piękne, do wieczne-
go Piękna, Prawdy i Dobra. Można żywić nadzieję, że każdemu dana jest chwila, 
w której dostrzega on to wieczne Piękno, a w jego świetle, pozostałym w pamię-
ci, widzi, jak mówi Diotyma Sokratesowi, sens i wartość życia. Mistrz musi być 
człowiekiem sprawiedliwym. W przeciwnym przypadku nie będzie filozofem da-
jącym świadectwo prawdzie.

Wychowawca niech nie czeka na nagrody i zaszczyty. Niewolnicy zawsze prze-
śladowali, prześladują i będą prześladowali tych, którzy są posłani do nich z wie-
ścią o trudnym darze wolności. Niewolnicy nie lubią pracować, a miłość wzy-
wa właśnie do pracy. Platon mówi, że Sprawiedliwy będzie wyśmiewany, a cza-
sem nawet zabity, przez tych, których wyzwala. Mojżesz skarży się Bogu, że lud, 



Twarze świętości78

któremu wymowny kapłan Aaron, jego brat, „wodze popuścił [...] na pośmiewi-
sko wobec nieprzyjaciół” (Wj 32, 25), chce go ukamienować (por. Wj 17, 4). Jedy-
ny Sprawiedliwy skarży się w Improperiach z liturgii Wielkiego Piątku:

Popule meus, quid feci tibi?
Aut in quo contristavi te?
Quia eduxi te de terra Aegypti:
parasti Crucem Salvatori tuo.

Jednostki zniewolone przez śnione opinie nie lubią osób budzących ich do ży-
cia w rzeczywistości, która stawia opór i za którą trzeba ponosić odpowiedzial-
ność. „Czy śpiącego można przebudzić g r z e c z n i e ?…” – pyta Norwid – „Po-
dobno, że nie: gdyby albowiem budziło się go upadkiem na twarz najlżejszego 
listka róży, jeszcze byłoby to tylko bardzo wykwintnie albo poetycko pomyśla-
nym, lecz nie byłoby g r z e c z n i e , bo, końcem końców, trzeba śpiącemu prze-
rwać snowania myśli jego – i to przerwać doraźnie, nie powoli, lecz nagle, prze-
nosząc go jednym ruchem w rzeczywistość i w oczywistość inną. Nie można prze-
to z oczywistości jednej przerzucać nikogo w drugą sposobem g r z e c z n y m , 
i pewne brutalstwo nierozłącznym zdawa się być od roboty takowej”8.

Jednym z największych, a więc także jednym z najbardziej niegrzecznych wy-
chowawców jest dziecko pukające do drzwi w łonie matki. Jego milczące „jestem” 
przerywa jej sen i wzywa do wejścia w świat realny. Dziecko wzywa rodziców do 
nawrócenia się do tego, co nie zależy od ich woli i opinii. Sprawiedliwy, mówi Pla-
ton, będzie wyśmiewany, a czasem nawet zabity…

***

Wychowawca pomaga człowiekowi odradzać się do nowego życia w miło-
ści i pracy, do jakich „od początku” (por. Mt 19, 8) wzywa go osoba seksualnie 
różniąca się od niego oraz do jakich wzywa go Bóg. Wydarzenie, jakim są na-
rodziny, te biologiczne i te duchowe, domaga się spotkania innej osoby, ponie-
waż domaga się miłości i pracy. „Głos” Boga rozlega się w ich wzajemnym na-
woływaniu się do miłości i pracy. Paradygmatem wszelkiego spotkania jest spo-
tkanie mężczyzny z kobietą. Z tego powodu każda osoba powinna patrzeć na 
siebie w świetle osoby seksualnie od niej innej. W przeciwnym przypadku nie 
zrozumie siebie, bo nie zrozumie własnego ciała, i dlatego nie zrozumie, co zna-
czy być darem. Do patrzenia na siebie w świetle osoby innej seksualnie winni 

 8 C. K. Norwid, Milczenie, [w:] Pisma wszystkie, t. VI, Warszawa 1971, s. 221.
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być wychowywani także ludzie powołani do życia w celibacie. Ich duszpasterska 
posługa małżonkom w ich wzajemnym byciu darem dla siebie powinna pogłę-
biać ich samoświadomość, tak żeby mogli na sposób boski oddawać się ludziom 
powierzonym ich trosce.

Wszystkie dialogi łączące osoby w jedno dokonują się „na obraz i podobień-
stwo” małżeńskiego dialogu darów. Imitacje małżeńskiego dialogu darów prze-
kreślają porządek miłości (ordo amoris) oraz porządek pracy (ordo laboris) za-
równo pomiędzy ludźmi, jak i pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Na ich miejsce 
wprowadzają porządek nierządu (ordo adulterii), zakłócający jednocześnie sto-
sunek człowieka do człowieka oraz stosunek człowieka do Boga. Czyny dokony-
wane w porządku nierządu, niszcząc bosko-ludzką miłość i bosko-ludzką pra-
cę człowieka, niszczą jego osobę oraz społeczeństwo, w którym on żyje i dlatego 
są moralnym złem, które religia nazywa grzechem. Przypominać człowiekowi tę 
bosko-ludzką prawdę o miłości, pracy i grzechu znaczy wychowywać go do by-
cia człowiekiem.

Wychowawca ucząc człowieka patrzeć na siebie w świetle różnicy seksual-
nej, ucząc go zbliżać się do drugiej osoby i przyjmować ją w pokłonie, pokazuje 
mu, jak ma zbliżać się w adoracji do Boga w świetle różnicy ontologicznej, która 
stanowi przestrzeń tworzenia się kultury miłości i kultury pracy. Kultura miło-
ści i pracy różni się całkowicie od tego, co nazywam „produkturą” przedmiotów. 
W „produkturze” miłość nie wyraża się pracą, a praca nie służy miłości. W „pro-
dukturze” miłość wynaturza się w przyjemność, a praca w produkcyjny trud 
w pocie nie czoła, lecz grzbietu. Dodam, że w Grecji słowo paideia (od pais, pa-
idos, dziecko) oznaczało zarówno kulturę, jak i wychowanie. Paradygmatu kultu-
ry wolno nam dopatrywać się we wspólnej wędrówce mistrza i ucznia do szkoły, 
czyli do miejsca mądrości, w którym zawiera się przyjaźń z prawdą. W miejscach 
mądrości uprawia się w człowieku ziemię pod człowieczeństwo, które zawsze jest 
jeszcze przed nami (colo, -ere, cultum znaczy uprawiać ziemię, stąd słowo cultura 
mówiące o przygotowywaniu ziemi pod przyszłość).

Jeśli tak mają się rzeczy z kulturą i wychowaniem, to wolno, a nawet trzeba 
powiedzieć, że kultura i wychowanie „dzieją się” przede wszystkim w małżeń-
stwie, w którym mężczyzna i kobieta są wzajemnie obecni dla siebie tak, że są 
dla siebie nawzajem epifaniami prawdy. Miejscem kultury i wychowania jest ro-
dzina, w której ojciec i matka są epifanicznie obecni dla dzieci, a dzieci są epi-
fanicznie obecne dla rodziców. Fundament kultury i wychowania leży w praw-
dzie, która wydarza się pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi, obecnymi 
dla siebie nawzajem. Starożytny epigramat na pytanie: Quid sit veritas? – czym 
jest prawda?, odpowiada: Veritas est vir qui ad-est – prawdą jest osoba obecna dla 
drugiej osoby.
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Zakłamanie i antropologiczną głupotę w społeczeństwie szerzą polityczni 
funkcjonariusze seksu, którzy depczą prawdę wydarzającą się w przestrzeni róż-
nicy seksualnej łączącej mężczyznę i kobietę w „jedno ciało”. Antropologicznej 
głupocie funkcjonariuszy seksu, ogłaszanej przez różne międzynarodowe organi-
zacje zbawieniem dla ludzkości, służą „naukowi” funkcjonariusze ideologii. Dep-
cząc bezmyślnie prawdę wydarzającą się w przestrzeni różnicy seksualnej, depczą 
także prawdę, która wydarza się w przestrzeni różnicy ontologicznej, która łączy 
stworzenie ze Stwórcą. W tych dwóch przestrzeniach objawia się jedna praw-
da, prawda bosko-ludzka, której pełnia rozbłyska w Chrystusie, „ośrodku historii 
i wszechświata”9. Dlatego ten jeden Sprawiedliwy musiał być zabity, aby prawda 
objawiła się w swojej pełni.

***

Jan Jakub Rousseau pisał, że „musimy wybrać jedno z dwojga: urabiać albo 
człowieka, albo obywatela, nie można bowiem urabiać jednego i drugiego”10. 
Z tym dylematem borykają się nowożytne społeczeństwa i nowożytne państwa. 
Coraz bardziej jednak zamieniają wychowanie osób, które rządziłyby się prawdą 
i wolnością, na produkcję zdalnie kierowanych „grzecznych obywateli”. „Grzecz-
ny obywatel” nie utożsamia się z dobrym obywatelem. Dobrym obywatelem mo-
że być tylko dobry człowiek, który w imię prawdy i wolności ma odwagę powie-
dzieć państwu i jego funkcjonariuszom: Nie! Dobry obywatel wie, kiedy trzeba 
wstać i wyjść. „Grzeczni obywatele” natomiast nie mają odwagi ani wstać, ani 
wyjść, kiedy domaga się tego godność osoby.

Nowożytność nawet nie toleruje „dobrych obywateli”. Ona faworyzuje tylko 
„obywateli grzecznych”, poddających się manipulującym nimi administratorom. 
Administratorzy podtrzymują ład w społeczeństwie „obywateli grzecznych” stra-
chem, czyli, powtarzam za Sokratesem, takimi nieprzyjemnościami, jak „wyro-
ki pozbawiające czci, kary pieniężne i kara śmierci”11. Ograniczają one zamiesz-
ki, a nawet wojny domowe. Sokrates nazywa gorszycielami politycznych wycho-
wawców, nadających kształt takiemu społeczeństwu. Obronić człowieka przed 
nimi może jedynie prawda, której ktoś sprawiedliwy dałby świadectwo. 

Więc jaki inny mędrzec [...] albo jaka osobista postawa myślowa mogłaby się im 
przeciwstawić zwycięsko? Myślę, że żadna. Nie ma rady – mówi Sokrates – tego nawet 

 9 Jan Paweł II, enc. Redemptor hominis, nr 1.
 10 J. J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu, tłum. W. Husarski, Wrocław 1955, s. 11.
 11 Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003, 492, d. 
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i próbować nie ma sensu. Bo tego nie ma i nie było, i być nie może, żeby się wbrew 
ich wpływom wychowawczym uchował w charakterze jakiś inny stosunek do dzielno-
ści, ja mówię o charakterze ludzkim, przyjacielu. Nie mówimy o tym, co boskie. Trze-
ba dobrze wiedzieć, że co się uratuje i zrobi się, jak należy, na tle takich stosunków 
w państwach, to łaska boska uratowała12.

Dzisiaj tajemnicy łaski nie pojmuje nawet wielu ludzi Kościoła. Choćby z tego 
powodu nie należy się dziwić, że nie słyszała o niej większość polityków i służą-
cych im dziennikarzy. W porządku nierządu (ordo adulterii) nie ma miejsca na 
dar. Daru człowiek uczy się przede wszystkim w tej szkole, jaką jest rodzina oraz 
małżeństwo, ale właśnie tę szkołę nowożytne państwo chce rozwiązać i zastąpić 
innymi związkami, przydatnymi nie dla kultury, lecz dla produktury.

Mądrzy politycy, którzy wiedzą, że państwo nie ostoi się bez trwałych małżeństw 
i rodzin, podczas gdy małżeństwa i rodziny ostoją się bez państwa, nie wkłada-
ją swoich politycznych rąk w wychowanie człowieka. Starają się natomiast stwa-
rzać małżeństwom i rodzinom dobre warunki, w których będą one mogły być tym, 
czym są, to znaczy małżeństwami i rodzinami. Politycy nie mają prawa ani kom-
petencji, żeby mówić małżonkom, jaka ma być ich płodna miłość, a rodzicom, jak 
mają wychowywać dzieci. To nie państwo, lecz rodzice pokazują dzieciom, w któ-
rym kierunku powinny iść na poszukiwanie „zguby”. To nie państwo, lecz rodzice 
dla dzieci, a dzieci dla rodziców są epifanią prawdy („Quid sit veritas? Veritas est vir 
qui ad-est”). Nie muszą robić nic szczególnego. Wystarczy, że są obecni jedni dla 
drugich i jedni w drugich się wpatrują. Słowem świadectwa danego prawdzie jest 
królewskie milczenie objawiające miłość, którego państwo nie zna i znać nie może.

Nie chcę nikogo pouczać, jak należy wychowywać innych. Nie chcę nikomu 
mówić, w jaki sposób kształtować innych, wykładając zarazem matematykę, litera-
turę czy fizykę. Jedno jest dla mnie pewne i nie przestanę tego powtarzać: ten, kto 
chce być podobny do jedynego Nauczyciela, powinien objawiać siebie, oddając ży-
cie tym, którzy zostali powierzeni jego miłości i pracy. Sądzę, że każdy system pe-
dagogiczny mówi nie o tym, o czym miał mówić. Wychowuje innych „jestem” mi-
strza, a nie jego „mam”. „Mam” zasłania innym niebo, w które mają się wpatrywać, 
aby ich życie miało wartość i sens. Wychowuje uczniów piękno osoby profesora, 
piękno, które go im objawia. Z punktu widzenia semantyki piękno nic nie znaczy, 
ono tylko wskazuje na horyzont zakreślający w nieskończoności koło wokół oso-
by i prowadzi tych, którzy się w nim znajdą, do „ośrodka historii i wszechświata” 
czekającego na nich w ich wnętrzu. Tam wydarza się miłość i sumienie: „Miłości! 
W tobie jednej odpocznienie | I moc, i bytu oś; w tobie – s u m i e n i e  –”13.

 12 Platon, Państwo, dz. cyt., 492d, e oraz 493 a.
 13 C. K. Norwid, Psalmów-psalm VII, [w:] Pisma wszystkie, t. III, Warszawa 1971, s. 411.
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***

Wychowanie będące kulturą człowieczej ziemi wiąże się nierozerwalnie z „kul-
tem nieba”14. Mojżesz wyprowadza Żydów na pustynię, aby tam urządzili uro-
czystość ku czci Boga (por. Wj 5, 1). Patrząc w niebo, człowiek uprawia w swo-
im wnętrzu ziemię pod Obietnicę. Zna kierunek daru miłości i daru sumienia, 
dzięki czemu wie, w którą stronę ma prowadzić swój pług. Niebo określa ziemię, 
a wieczność wskazuje kierunek, w którym ma płynąć czas miłości i pracy na tej 
ziemi. Posłuszeństwo niebu, a nie ziemi, daje człowiekowi panowanie nad sobą. 
Ono czyni go człowiekiem wychowanym, którego nazywam dominus sui.

Jeżeli nie ma kultury ziemi bez kultu nieba, wychowawcą jest tylko ten, kto 
codziennie przypomina sobie słowa jedynego Mistrza i Wychowawcy: „Jeżeli bę-
dziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31–32). „Otóż wy nie pozwalajcie się nazy-
wać Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” 
(Mt 23, 8).

Kim zatem jest człowiek, że może być sobą tylko „patrząc w niebo”, którego 
najwięcej widać na pustyni? Pascal zdumiony tajemnicą człowieka pisze: 

Cóż za monstrum jest tedy człowiek? Cóż za osobliwość, co za potwór, co za cha-
os, co za zbieg sprzeczności, co za dziw! Sędzia wszechrzeczy – bezrozumny robak 
ziemny; piastun prawdy – zlew niepewności i błędu; chluba i zakała wszechświata. 
[...] Poznaj tedy, pyszałku, jakim bezsensem jesteś dla samego siebie. Ukorz się bezsil-
ny rozumie; umilknij, głupia naturo; dowiedz się, że człowiek nieskończenie przera-
sta człowieka, i usłysz od swego Pana o swym prawdziwym stanie, którego nie znasz. 
Słuchaj Boga15.

Jak wychować tego „potwora”? Jak wprowadzić ład w ten „chaos” i „zbieg 
sprzeczności”? Jak utrzymać go w duchowej równowadze pomiędzy ziemią, po 
której chodzi, a niebem, w które powinien się wpatrywać? Jak pogodzić koniecz-
ność bycia na ziemi z koniecznością patrzenia w niebo? Utrata równowagi i zbyt-
nie przechylenie się w jedną stronę może skończyć się szaleństwem. Negacja ko-
nieczności bycia na ziemi na rzecz patrzenia w niebo prowadzi do idealistyczne-
go marazmu ducha, a negacja patrzenia w niebo na rzecz bycia na ziemi kończy 
się nieznajomością dróg i zgubieniem drogi, którą należy iść. Obydwie negacje 

 14 Słowa „kultura” (culturus, -a, -um) oraz „kult” (cultus, -a, -um) pochodzą od czasow-
nika colo, -ere, cultum – uprawiać rolę. Pierwsze jest imiesłowem czasu przyszłego, a drugie 
imiesłowem czasu przeszłego. 

 15 B. Pascal, Myśli, dz. cyt., myśl 434. 
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oddalają człowieka od tego, co jest, i oddają go na pastwę szaleństwa, w którym 
dochodzi do głosu niewychowanie człowieka.

Wychować człowieka może tylko Bóg. On wytycza mu drogę na ziemi do nad-
chodzącej prawdy, do Transcendencji, z którą codzienne jednoczenie się czyni 
człowieka większym od siebie. Pomaga zaś Bogu wychowywać człowieka ten, kto 
żyjąc w doświadczeniu osoby ludzkiej wie, Kogo ma słuchać i Komu ma zawie-
rzyć swoją pracę i swoją miłość. Tylko taki człowiek prowadzi drugiego człowieka 
do Miłości dającej im obydwu kształt.

Jest to kształt świętości. Jej święte źródło bije na wysokościach Boskiej Miło-
ści, która spływa kaskadą na człowieka. Ten, kto zatraci się w tej Miłości, zosta-
je w nią przemieniony. I to jest świętość, do jakiej piękno miłości wzywa i zara-
zem prowadzi każdego z nas. Piękno jest naszym mistrzem, a my jesteśmy jego 
uczniami.

Abstract

Master and disciple are existing for each other

The author presents the philosophy and process of education as a common desire and 
searching of the truth by master and disciple. Theirs thinking and activiies are directed by 
desire for the truth and the question about it. At the same time such a way is introducing 
harmony into life, brings up to transcendence and joins the community. The one who 
is looking for the Beginning knows where it comes from and where it goes.The life and 
teaching of St.John Paul II inspire to such searching.


