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Wstęp

„Człowiek nie jest stworzony, by żyć samotnie. Rodzi się i dorasta w rodzi-
nie, aby później włączyć się swoją pracą w życie społeczne. Od dnia naro-
dzin jest zatem włączony w różne tradycje, przejmując od nich nie tylko 
język i formację kulturową, ale także liczne prawdy, w które wierzy niejako 
instynktownie. W okresie wzrastania i dojrzewania osobowości te prawdy 
mogą zostać podważone i poddane krytycznej ocenie, która jest szczególną 
formą aktywności myślowej. Gdy jednak dokona się ten proces, zdarza się, 
że człowiek ponownie przyjmuje te same prawdy, opierając się na własnym 
doświadczeniu albo na rozumowaniu, które przeprowadził… Człowiek, 
istota szukająca prawdy, jest więc także tym, którego życie opiera się na 
wierze. Wierząc, człowiek zawierza wiedzy zdobytej przez innych. Można 
w nim dostrzec znamienne napięcie: z jednej strony wydaje się, że wiedza 
oparta na wierze jest niedoskonałą formą wiedzy, którą należy stopniowo 
udoskonalać, zdobywając osobiście dowody na jej potwierdzenie; z dru-
giej zaś wiara w porównaniu ze zwykłym poznaniem opartym na oczy-
wistych dowodach jawi się często jako rzeczywistość bogatsza o pewien 
ludzki wymiar, wiąże się bowiem z relacją międzyosobową i angażuje nie 
tylko osobiste zdolności poznawcze, ale także głębiej zakorzenioną zdol-
ność zawierzenia innym ludziom, nawiązania z nimi trwalszej i ściślejszej 
relacji. Warto podkreślić, że w takiej relacji międzyosobowej głównym 
przedmiotem poszukiwania nie są prawdy dotyczące faktów ani prawdy 
filozoficzne. Szuka się tu raczej prawdy o samej osobie: tego, kim jest i co 
ujawnia z własnego wnętrza. Człowiek udoskonala się bowiem nie tylko 
przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą 
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relację z drugim człowiekiem, która wyraża się przez dar z siebie i przez 
wierność. W tej wierności, która uzdalnia do złożenia siebie w darze, czło-
wiek znajduje pełnię pewności i bezpieczeństwa. Zarazem jednak poznanie 
oparte na wierze, którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest 
pozbawione odniesienia do prawdy: wierząc, człowiek zawierza prawdzie, 
którą ukazuje mu druga osoba”2. Jan Paweł II w przytoczonym wyżej frag-
mencie encykliki Fides et ratio przypomina podstawową prawdę o człowie-
ku, który jest osobą otwartą na relacje. Od pierwszych dni aż po ostatnie 
lata życia człowiek, istota społeczna, nie może żyć w oderwaniu od innych. 
Wzrastając i rozwijając się, odkrywa wiele prawd, w tym tę podstawową. 
Od początku swojego istnienia, mniej lub bardziej intencjonalnie, każdy 
człowiek funkcjonuje w licznych układach społecznych, wchodząc w różne 
relacje interpersonalne. Z tego względu kształtowanie relacji międzyludz-
kich jako zasadniczego faktora osobowej formacji człowieka należy uznać 
za jedną z zasadniczych jego potrzeb. Inaczej niż w statycznym ujęciu czło-
wieka, w którym podkreślana jest zazwyczaj jego rozumność i wolna wola, 
Jan Paweł II podkreśla dynamizm osoby ludzkiej, wskazuje na odwieczną 
potrzebę relacji do innych osób, w tym do Boga, a jednocześnie wskazuje 
prawdę, że w relacji z drugim człowiekiem osoba ludzka nie może pozo-
stawać tylko jako ktoś przyjmujący, ale potrzebuje (także dla własnego roz-
woju) przekroczenia siebie i udzielania siebie drugiemu w darze. Zdolność 
człowieka do pozostawania w kontakcie z innymi osobami nie jest czymś 
powierzchownym lub mało znaczącym, ale wynika z samej jego natury, 
która pozostaje skierowana ku komuś drugiemu, kto ma zdolność zawie-
rzenia innemu i możliwość zaufania mu.

Pewien paradoks więzi międzyludzkich bierze się stąd, że stanowią 
one zarówno cechę układu społecznego, jak i jednostek, które się na niego 
składają. Wprawdzie jednostki współtworzą ten układ, lecz on wyznacza 
kontekst, w odniesieniu do którego orientują one swoje działania3. Z tego 
więc względu każdy człowiek niezmiennie stoi przed zadaniem rozwija-
nia naturalnej skądinąd zdolności do wychodzenia ku innym. Bez niej nie 
rozpozna wartości innych ludzi ani stworzeń i nie będzie umiał wyzna-
czyć granic swojego egoizmu. Kształtowanie pozytywnych relacji z inny-

2 FR 31–32.
3 Zob. M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, W uwięzi więzi (społecznych), „Societas/Com-

munitas” 1 (2006), s. 25.
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mi ludźmi pozostaje zarazem, wbrew pozorom, warunkiem jego własnego 
szczęścia i osobowego spełnienia. Dopiero dzięki apriorycznej przestrzeni 
społecznych relacji jesteśmy w stanie odkryć siebie w pełni jako osoby4. 
Pochodzimy od innych, należymy w jakiejś części do innych, a nasza sa-
moświadomość i samopoznanie, a wreszcie sposób życia stają się lepsze 
dopiero poprzez relacje z innymi5. Pomimo że kontaktowanie się z innymi 
osobami stanowi naszą podstawową potrzebę, to dojrzałość w tym obsza-
rze nie przychodzi nam wcale łatwo i nie jest ona spontaniczna. Tej niezwy-
kłej umiejętności trzeba się dopiero uczyć poprzez nawiązywanie dojrza-
łych więzi międzyludzkich6.

Nie jest to łatwe, szczególnie w ponowoczesnym świecie, którego istot-
ną cechą pozostaje silny kryzys więzi społecznych, wywołany jak pisze pa-
pież Franciszek, między innymi globalizacją życia społecznego, poczuciem 
niepewności czy wreszcie ostrymi kontrastami co do poziomu życia. Nie 
wolno też pominąć tego, iż wprawdzie wielu ludzi obawia się dziś samotno-
ści, pragnąc funkcjonować w społecznej przestrzeni bezpieczeństwa, to po-
jawia się u nich również strach przed późniejszym spełnieniem osobistych 
aspiracji poprzez wchodzenie w bliższe relacje z innymi osobami7.

Pozytywne relacje z innymi ludźmi są niezbędnym warunkiem osią-
gnięcia osobowego spełnienia, a mimo to w trudnym społecznym kontek-
ście ponowoczesności ich kształtowanie staje się poważnym wyzwaniem8. 
Trudno przy tym przeoczyć, iż we współczesnych społeczeństwach wciąż 
wzrasta liczba sytuacji, które wymagają nawiązywania przez człowieka licz-
nych personalnych interakcji. Już w obrębie pracy zawodowej, wypełniającej 
przecież tak znaczną część ludzkiego życia, uwidacznia się coraz wyraźniej 
potrzeba radzenia sobie nie tyle z rzeczami, ile przede wszystkim z zasoba-
mi ludzkimi, jeśli sięgnąć do technicznego języka. Narasta przekonanie, iż 
człowiek tylko wtedy stanie się w pełni osobą i nabędzie prawdziwych kom-
petencji do przekształcania rzeczywistości: zewnętrznej i wewnętrznej, gdy 

4 Zob. CIV 53; AL 189. Por. P. Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni między‑
ludzkiej, Kraków 2016, s. 334–336; J. Wal, Kultura dialogu, Kraków 2012, s. 148.

5 Zob. LF 38.
6 Zob. G. Mead, Umysł, osobowość, społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, Warszawa 1975, 

s. 189; M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 56; E. 
Levinas, Etyka i nieskończony, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 55.

7 Zob. AL 34.
8 Zob. G. Filipiak, Społeczne aspekty barier w komunikacji interpersonalnej, w: Bariery 

w komunikowaniu, red. M. Golka, Poznań 2000, s. 38.
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cechować go będzie umiejętność wchodzenia w dobre interakcje z innymi 
ludźmi9. Właściwe relacje społeczne, kształtowane w przestrzeni między-
ludzkiej, stanowią więc zasadniczy klucz dla przyszłości, i to nie tylko po-
szczególnych osób, ale także społeczności, narodów i państw10.

Nie wolno jednak pomijać tego, że naturalna w człowieku indywidu-
alność, nastawiona na samą siebie, zainteresowana jest niepowtarzalnością 
własnej subiektywności, cechy zaś społeczne, wypływające z relacji i wiążą-
ce nas z innymi, mają charakter typizujący, określając funkcje i zachowania 
wobec innych. Potrzeba przebywania z innymi ludźmi ujawnia się natych-
miast po urodzeniu człowieka, choć oczywiście „szczątkowo”, i rozwija się 
w trakcie życia poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie osób. Nie ulega 
wątpliwości, że zasadnicze cechy osobowości ludzkiej mogą się rozwinąć 
tylko w społeczeństwie. To kontekst społeczny stanowi naturalne środowi-
sko człowieka, który ważny przyrodniczy aspekt jego egzystencji odsuwa 
jednak zdecydowanie na dalszy plan. Moment nawiązania relacji z innymi 
jest konstytutywny dla ukształtowania się podmiotowości jednostki. Wła-
sne „Ja” odkrywa ona dopiero w kontekście „Innego Ja”, podobnego do sie-
bie, ale zarazem różnego, uświadamiając sobie i jemu ich odrębność. Każdy 
podmiot jako określona osobowość powstaje i rozwija się tylko w interakcji 
z innymi podmiotami, w procesie społecznego doświadczenia i działania. 
Ważne są tu dwa momenty: podmiotowy i przedmiotowy, które pozostają 
do siebie w dialektycznym napięciu11. Moment spotkania oraz nałożenia 
odpowiedzialności jest równoznaczny z narodzinami prawdziwej podmio-
towości12. Z perspektywy chrześcijańskiego personalizmu społeczeństwo 
nie jest bytem ukonstytuowanym poprzez relacje części do całości, ale „ca-
łości” z nadbudowanymi na nich relacjami suponującymi już samodzielnie 
istniejące byty – osoby13.

Świadomość tego, jak ważny dla formacji osoby jest kontekst spo-
łeczny, stała się ważnym motywem napisania niniejszej rozprawy. Uznając 
znaczenie formacji osobowej dla procesu rozwoju i wychowania człowie-
ka, uznano za niezbędne połączenie tych dwóch istotnych kwestii: forma-

9 Zob. R. Wawrzyniak-Beszterda, Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lek‑
cji. Studium empiryczne, Kraków 2002, s. 46–47.

10 Zob. P. Sztompka, Kapitał…, s. 334–336.
11 Zob. G. Mead, Umysł…, s. 189.
12 Zob. E. Levinas, Etyka…, s. 55.
13 Zob. M. Krąpiec, O rozumienie filozofii, Lublin 1991, s. 288.



15Wstęp

cji osoby oraz kontekstu społecznego. Z perspektywy katechetycznej nie 
trzeba przekonywać, jak ważne jest podjęcie całościowej, systematycznej 
i długotrwałej formacji człowieka. Prawidłowo rozumiana, wiąże się ona 
nierozerwalnie z początkami ludzkiego życia i trwa aż do jego śmierci. Jed-
nocześnie należy pamiętać, że ma ona swoje źródło w relacji człowieka do 
Boga, który nieustannie pragnie wychowywać swoje dzieci. Żadna, nawet 
najlepiej realizowana formacja człowieka, nie osiągnęłaby swojej pełni, 
gdyby nie zawierała odniesienia do Boga jako jej początku i celu. Aby czło-
wiek mógł osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa, konieczna jest zatem 
permanentna odnowa i stała formacja ze szczególnym uwzględnieniem 
pogłębiania relacji z Bogiem.

Głównym celem niniejszej rozprawy doktorskiej będzie zaprezen-
towanie krytycznej refleksji nad formacją osoby ludzkiej w kontekście 
społecznym zawartej w materiałach dydaktycznych do nauczania religii 
w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce powstałych po 
2001 roku. Z dostępnych na rynku wydawniczym w Polsce podręczników 
wybrano dwie, jak się wydaje, najbardziej rozpowszechnione serie. Wzię-
to pod uwagę poznańską serię materiałów dydaktycznych wydaną przez 
Wydawnictwo św. Wojciecha, pod redakcją Danuty Jackowiak i Jana Szpe-
ta, oraz serię krakowską przygotowaną pod redakcją Zbigniewa Marka, 
wydaną w Wydawnictwie WAM. Po 2001 roku przez wiele lat korzystali 
z nich nauczyciele religii oraz tysiące młodych ludzi w Polsce. Jednocześnie 
przez materiały dydaktyczne rozumie się tu pakiety edukacyjne obejmujące 
przewodniki metodyczne dla nauczycieli religii, podręczniki przeznaczo-
ne dla ucznia oraz karty pracy i środki dydaktyczne. Z podręczników tych 
w dużej mierze uczniowie czerpali również wiedzę o katolickim spojrzeniu 
na społeczne uwarunkowania formacji osoby. O ile zaangażowanie nauczy-
cieli religii, adekwatne do ich wiedzy oraz kompetencji pedagogicznych, jest 
faktorem trudno mierzalnym, o tyle materiały dydaktyczne skierowane do 
ucznia i przeznaczone dla nauczyciela religii zdają się tworzyć podatny, in-
teresujący oraz ważny materiał dla badań naukowych. Temat opracowania: 
Formacja osoby w kontekście społecznym. Krytyczna analiza wybranych ma‑
teriałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powsta‑
łych w Polsce po 2001 roku wyznacza zarówno zakres naukowych dociekań, 
jak i stosowane w ich trakcie metody. W 2001 roku pojawiły się ważne doku-
menty odnoszące się do nauczania religii w naszym kraju, takie jak: Dyrek‑
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torium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce14, Podstawa programowa 
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce15 (w 2010 roku w niewielkim stopniu 
zmodyfikowana16) oraz Program nauczania religii17 (zmodyfikowany w 2010 
roku18). Z tego powodu w prezentowanej pracy odniesiono się do podręczni-
ków bezpośrednio związanych z Podstawą i Programem z 2001 roku.

Krytyczną analizę podanych wyżej materiałów dydaktycznych zapre-
zentowano w odniesieniu do dokumentów Magisterium Kościoła Powszech-
nego i Kościoła w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów 
katechetycznych, a także bogatej literatury teologicznej, filozoficznej, peda-
gogicznej, psychologicznej i socjologicznej, co wynika z faktu, iż zagadnie-
nie społecznych kontekstów formacji osoby ma wymiar zdecydowanie in-
terdyscyplinarny, przy czym w niniejszej rozprawie doktorskiej dyscypliną 
wiodącą będą nauki teologiczne. Umożliwi to krytyczną analizę wskazanych 
materiałów do nauczania religii zarówno w kontekście nauk teologicznych, 
jak i w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych.

Kwestia społecznych odniesień do formacji osoby jest niezwykle ak-
tualnym i ważnym przedmiotem refleksji naukowej, mającej też silne 
implikacje praktyczne. Kościół od początku swego istnienia troszczył się 
o stałą formację swoich członków, przygotowując ich do stałego naślado-
wania Jezusa Chrystusa. Współcześnie wyzwania i zagrożenia związane 
z ponowoczesną rzeczywistością skłaniają go do jeszcze większej troski 
o formację katolików. Z perspektywy naukowej refleksji inspirowanej ka-
tolicką, personalistyczną wizją osoby oraz życia społecznego konieczność 
uznania i dowartościowania społecznej natury człowieka jest elementem 
podstawowym w procesie jego rozwoju i wychowania. Ze względu na to, 
że zasadniczą rolę w tym obszarze niezmiennie odgrywa nauczanie religii, 
punktem odniesienia dla planowanej rozprawy stały się wybrane materiały 
dydaktyczne do nauczania religii w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjal-

14 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Pol‑
sce, Kraków 2001.

15 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce, Kraków 2001.

16 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 
w Polsce, Kraków 2010.

17 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania 
religii, Kraków 2001.

18 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania 
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
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nej w Polsce. Ich krytyczna analiza stanowi ważny przedmiot dokonanej 
eksploracji naukowej, bowiem zamierzeniem autora było przedstawienie 
wszystkich aspektów formacji osoby, jakie ukazano w przedmiotowych 
materiałach, zestawienie ich z katolickim modelem społecznego funkcjo-
nowania człowieka i wykazanie, czy i w jakim zakresie niniejsze zagadnie-
nie zostało podjęte w omawianych materiałach. Krytyczna analiza będzie 
się również odnosić do adekwatności i efektywności prezentacji formacji 
człowieka w kontekście społecznym. To ostatnie odniesienie jawi się jako 
szczególnie istotne z dwóch powodów: po pierwsze, szeroko rozumianych 
uwarunkowań życia współczesnych adresatów nauczania religii, a po dru-
gie – nauczania Kościoła, a zwłaszcza przekazu katolickiej nauki społecznej 
uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do ważnych należą 
niewątpliwie pytania: Czy katolicka nauka społeczna przekazywana w cza-
sie lekcji religii jest zrozumiała dla uczniów i czy mogą oni  stosować ją 
w codziennych sytuacjach życiowych? Czy i w jakim zakresie prezentowa-
na w materiałach dydaktycznych do nauczania religii personalistyczna wi-
zja człowieka i jego relacje społeczne mogą być przyjmowane i akceptowane 
przez uczniów? W jakim zakresie w wybranych materiałach dydaktycznych 
są prezentowane podstawowe wspólnoty egzystencji człowieka: małżeństwo, 
rodzina, naród, państwo i Kościół. Czy stosowane w wybranych seriach pod-
ręczników do nauczania religii metody i techniki nauczania / uczenia się oraz 
metody wychowania sprzyjają formacji młodego człowieka w dobie ponowo-
czesności? Mają one szczególne znaczenie w sytuacji młodych XXI wieku, 
którzy korzystają z wielu różnorodnych źródeł informacji, zatem bardziej 
lub mniej świadomie wybierają dostępne im informacje. Czy wśród nich 
znajdują się także katolickie strony internetowe, materiały opracowane 
przez Kościół albo przygotowane przez chrześcijańskie agendy informacyj-
ne? Czy nie należałoby zaryzykować przypuszczenia, że współcześni mło-
dzi Polacy korzystają częściej z zasobów internetowych, które raczej kry-
tycznie odnoszą się do nauczania Kościoła i osłabiają wiedzę zdobywaną 
podczas lekcji religii?

Praca nad wybranymi materiałami dydaktycznymi do nauczania reli-
gii w gimnazjum i liceum domaga się zastosowania odpowiednich metod: 
krytycznej analizy, syntezy oraz metody pastoralnej. Metoda krytycznej 
analizy materiałów źródłowych umożliwia wnikliwe prześledzenie wy-
branych materiałów dydaktycznych do nauczania religii, metoda syntezy 
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pozwala na zebranie i uporządkowanie rozproszonych treści dotyczących 
formacji osoby w kontekście społecznym, natomiast metoda pastoralna 
kierunkuje całość rozważań podejmowanych w niniejszej rozprawie dok-
torskiej na działania pastoralno-katechetyczne. 

Prezentowana rozprawa doktorska składa się z trzech wzajemnie 
się dopełniających rozdziałów. W rozdziale pierwszym: Człowiek wobec 
współczesnej zmiany społecznej – uznając gwałtowne przemiany społecz-
ne, kulturowe, edukacyjne i religijne – zarysowano formację osoby ludzkiej 
w kontekście społecznym, a także ukazano uwarunkowania ideowo-egzy-
stencjalne współczesnego społeczeństwa, a następnie przedstawiono waż-
ny dla niej, a sygnalizowany właściwie z każdej perspektywy ideologicznej, 
kryzys więzi i relacji społecznych. W zakończeniu rozdziału zreferowano 
zagadnienie dojrzałości osobowej i społecznej w kontekście adolescencji. 
W rozdziale drugim: Personalistyczna wizja człowieka i relacji społecznych 
przedstawiono człowieka jako osobę z uwzględnieniem wszystkich aspek-
tów podkreślających jego wartość i godność, a następnie zaprezentowano 
społeczne odniesienia osoby, ze szczególnym uwzględnieniem genealogii 
społecznej. Na zakończenie rozdziału wskazano ideały życia społecznego 
w ujęciu chrześcijańskim, a zwłaszcza promowaną od czasu papieża Paw-
ła VI i Jana Pawła II cywilizację miłości. W trzecim rozdziale: Zasadnicze 
wymiary wspólnotowej egzystencji osoby zaprezentowano małżeństwo jako 
związek kobiety i mężczyzny, nie tylko w wymiarze naturalnym, ale i sakral-
nym, a następnie przedstawiono rodzinę jako wspólnotę życia, miłości, wia-
ry i rozwoju człowieka. Na zakończenie podjęto refleksję nad człowiekiem 
w przestrzeni makrostruktur społecznych narodu, państwa i Kościoła. 

Poszukując konkluzji do problematyki niniejszej rozprawy doktor-
skiej, warto przywołać odniesienie do formacji katolików świeckich za-
mieszczone w adhortacji Christifidels laici, gdzie została ona określona 
jako „stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystu-
sa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego”19. Ze sformu-
łowania zawartego w tejże adhortacji wynika, że formacja osoby musi być 
procesem ciągłym, ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości osobowej, 
a w wymiarze chrześcijańskim także dojrzałości chrześcijańskiej na miarę 
ideału Jezusa Chrystusa. Formacja osoby pozostaje procesem wieloaspek-
towym obejmującym nie tylko wymiar ludzki, intelektualny czy społeczny, 

19 CL 57.
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ale także duchowy, przy czym w niniejszej rozprawie doktorskiej szczegól-
ny nacisk położono na kontekst społeczny. Z tego względu wiele miejsca 
poświęcono analizie współczesnych uwarunkowań formacji osoby i zwią-
zanych z nimi wyzwań, zagrożeń, ale również szans. Pozostając w relacjach 
społecznych, człowiek musi mieć świadomość tego, skąd pochodzi, kim 
jest i dokąd zmierza, dlatego w krytycznej analizie wybranych materiałów 
dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum, szczególnym 
punktem zainteresowania stała się personalistyczna wizja osoby i jej relacji. 
Formacja osoby musi uwzględniać jej wspólnotowy wymiar, stąd potrzeba 
podjęcia naukowej refleksji nad egzystencją człowieka w różnych struktu-
rach społecznych: od małżeństwa i rodziny przez naród, państwo i Kościół. 
Podjęcie zagadnienia formacji osoby w kontekście społecznym jest szcze-
gólnie ważne, gdyż wydaje się, że istnieje pewna dysproporcja pomiędzy 
zainteresowaniem formacją księży i osób konsekrowanych a formacją osób 
świeckich na wyraźną niekorzyść tych drugich. Biorąc pod uwagę fakt, że 
dla wielu młodych katolików podstawowym źródłem uzyskania wiedzy na 
temat formacji osoby są lekcje religii, analiza wybranych materiałów dy-
daktycznych może stanowić szczególne wskazanie na ten temat.
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Rozdział I 
 
Człowiek wobec współczesnej zmiany  
społecznej

Za jeden z warunków dotarcia wychowawców, w tym nauczycieli religii, 
do współczesnych młodych ludzi uznać trzeba uwzględnienie ich rzeczy-
wistego kontekstu życiowego. Różni się on bez wątpienia od choćby tego, 
w którym wzrastali ich rodzice. Nauczanie religii stoi dziś przed poważ-
nym wyzwaniem, jakie generuje ponowoczesna rzeczywistość, gdyż nie 
sprzyja ona w wielu wymiarach ani życiu, ani wychowaniu religijnemu20. 
Wprawdzie każde kolejne pokolenia, wprowadzając określone zmiany, zo-
stawiają własny ślad w życiu społecznym, to jednak nigdy zmiany te nie 
miały charakteru tak gwałtownego. Trudno przecież nie zauważyć, że na 
przełomie tysiącleci zachodzi wydająca się nie mieć właściwie żadnych gra-
nic zmiana społeczna. Współczesny człowiek musi się z nią mierzyć niemal 
we wszystkich sferach swojego życia. Z tego właśnie względu w pierwszym 
paragrafie tego rozdziału dokonano wstępnej analizy niektórych uwarun-
kowań ideowo-egzystencjalnych, które wydają się typowe dla ponowocze-
snego społeczeństwa. Uwarunkowania te, bez względu na to, czy się je oce-
nia krytycznie, pozytywnie czy też neutralnie, wywierają znaczny wpływ 
na życie zarówno poszczególnych jednostek, jak i społeczeństw. Nie można 

20 Zob. J. Kotowski, Rodzina i katecheza wobec wyzwania mediów, w: Małżeństwo i ro‑
dzina od Biblii po współczesność, red. A. Najda, Warszawa 2008, s. 189; L. Kocik, Rodzina 
współczesna w kręgu opresyjnych wzorów społeczeństwa liberalnego, w: Kiedy myślimy rodzi‑
na…, red. M. Duda, K. Kutek-Sładek, Kraków 2016, s. 25.
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kształtować u młodych ludzi dojrzałego człowieczeństwa i chrześcijaństwa, 
jeśli nie weźmie się pod uwagę tych czynników, które pośrednio bądź bez-
pośrednio mają na ten proces wpływ. Wraz ze słabnięciem relacji z Bogiem 
i Kościołem, a także postępującym relatywizmem moralnym współczesne 
społeczeństwa nie są w stanie sensownie funkcjonować. Po krótkiej cha-
rakterystyce ponowoczesnego społeczeństwa w kolejnym paragrafie przed-
stawiono ważny dla pracy, a sygnalizowany właściwie z każdej perspektywy 
ideologicznej, kryzys więzi i relacji społecznych. Tylko w odniesieniu do 
realnych zagrożeń w tym obszarze można szukać nowych dróg formowania 
człowieka i jego społecznych relacji. W paragrafie wieńczącym ten wstęp-
ny rozdział zreferowano zagadnienie dojrzałości osobowej i społecznej. Nie 
ma żadnych wątpliwości, że to właśnie w okresie adolescencji szczególne-
go przyspieszenia nabiera proces społecznego rozwoju człowieka. Moż-
na wręcz uznać, że zaniedbania na tym polu przekładają się na problemy 
w funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie oraz nawiązywaniu relacji 
z innymi ludźmi.

1.1. Uwarunkowania ideowo-egzystencjalne  
ponowoczesności

Każda epoka, zwłaszcza z pewnej perspektywy historycznej, posiada swo-
ją specyfikę, która pozwala postrzegać ją jako wyróżniającą się i odrębną 
względem tej, która ją poprzedza, i tej, która po niej następuje. Zbyt wczesne 
byłoby więc wskazywanie już dziś na te cechy, które znacząco i definityw-
nie identyfikują rzeczywistość, zwłaszcza społeczną, z przełomu XX i XXI 
wieku. Biorąc pod uwagę konfrontację współczesności z poprzednimi epo-
kami, można jednak bez wątpienia skonstatować, że identyfikują ją ogrom-
ne, szybkie i  wielopłaszczyznowe zmiany. Z punktu widzenia tematu roz-
prawy wskazać trzeba przede wszystkim na to, że szybkie tempo rozwoju 
technologicznego i ekonomiczno-gospodarczego oraz poważne przemiany 
kulturowe przekładają się na poważne, choć trudne do jednoznacznego 
ocenienia przeobrażenia w obrębie współczesnych społeczeństw.

Wymownym przejawem tych fluktuacji zachodzących zwłaszcza w bo-
gatszej, północnej części świata w sferze kulturowej, politycznej i ekono-
micznej, jest rosnąca liczba pojęć z przedrostkiem „post-” lub „po-”, takich 
jak postmodernizm czy ponowoczesność. Są to terminy, za pomocą któ-
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rych od 30–40 lat próbuje się charakteryzować współczesne społeczeństwo, 
przede wszystkim specyfikując dominujący sposób myślenia i egzystencji 
znacznej części dziś żyjących ludzi21. Choć werbalnie zdają się one sygna-
lizować pewną klęskę idei nowoczesności, jako wielkiej i szeroko zakrojo-
nej idei cywilizacyjnej, to jednak stoją za nimi pomysły, które wcale nie 
zrywają radykalnie z wartościami istotnymi dla epoki nowoczesnej. Wciąż 
ceniąc wolność wyboru i prawo do właściwie niczym nieskrępowanej kry-
tyki, a także uznając daleko idącą różnorodność, ponowoczesność zdaje się 
jednak stać w opozycji do typowego dla nowoczesności ideału właściwie 
zunifikowanej i zestandaryzowanej kultury, będąc czymś w rodzaju niezbyt 
wyrazistego koagulatu ideowego22.

Warto podnieść, iż choć ten ważny temat referowany jest szeroko 
w krakowskim podręczniku do nauczania religii, to narracja ta musi jed-
nak budzić pewne wątpliwości. Jego autorzy sugerują bowiem, że to kry-
zys kultury zachodniej, którego Europa doświadczyła na przełomie XIX 
i XX wieku, wygenerował wielki ruch intelektualno-społeczny, oparty na 
krytycznej refleksji nad jej wartościami i rozwojem, określany mianem 
postmodernizmu. Tymczasem w tym okresie rodził się modernizm, impli-
kujący między innymi dramatyczny rozdźwięk i kryzys w Kościele katolic-
kim, zwłaszcza w obrębie teologii. Być może autorzy podręcznika wyszli 
z założenia, iż postmodernizm i modernizm są właściwie ze sobą tożsame, 
choć – jak się wydaje – postmodernizm potęguje dekadencję rozumu i kla-
sycznej filozofii bardziej niż wiek wcześniej czynił to modernizm. Jeśli weź-
miemy w nawias tę konstatację związaną z błędnymi konotacjami chrono-
logicznymi, to jednak musimy stwierdzić, że autorzy wspomnianego wyżej 
podręcznika dosyć obszernie i przy tym trafnie sygnalizują główne idee 
postmodernizmu. Sugerują więc, iż kształtuje się on w opozycji do kultury 
oświeceniowej, modernistycznej, głosząc wizję świata i człowieka opartą na 
zupełnie nowym rozumieniu nauki, sztuki, techniki, moralności i religii. 
Postmodernizm neguje także, jak zauważają, niemal wszystkie wcześniej 
powszechnie przyjmowane (przynajmniej werbalnie) tradycyjne wartości, 
zwiastując właściwie zmierzch klasycznych idei, w tym przede wszystkim 
Boga i religii. Postmodernizm cechuje (i to w samej jego istocie) poważne 

21 Zob. A. Płachciak, Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych, „Anna-
les. Etyka w życiu gospodarczym” 2008, t. 11, nr 1, s. 193.

22 Zob. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, s. 4–11.
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podważenie roli i możliwości rozumu, a w konsekwencji utrata tak silnej 
przez ostatnie dwa wieki wiary w postęp techniczny i dalszy rozwój cywili-
zacji. Skutki swoistego odrzucania i porzucania racjonalnego myślenia sta-
ją się wyraźnie widoczne w wielu obszarach ludzkiej aktywności, zwłaszcza 
tych dotykających wnętrza człowieka, jego percepcji duchowej: sztuce, li-
teraturze, filozofii. W obrębie tej ideologii, co budzi szczególny niepokój, 
próbuje się dodatkowo promować tezę, że tylko zupełnie bezkrytyczne 
przyjęcie tej zmiany może dać człowiekowi, zarówno w wymiarze jednostki 
jak i wspólnotowym, życie wysokiej „jakości”, wolne i szczęśliwe23.

Niemal na całym świecie, a więc również w Polsce, zwłaszcza po prze-
łomie politycznym z 1989 roku, uwidacznia się rewolucyjna wprost zmiana 
społeczna, odzwierciedlająca się, jak pisze Piotr Sztompka, w silnych prze-
obrażeniach struktur społecznych, wartości, norm i zwyczajów, instytucji 
społecznych, ról społecznych24. Nie sposób oczywiście wyczerpująco, a tym 
bardziej jednoznacznie zdiagnozować ich złożonego charakteru, wskazać 
na przyczyny, a tym bardziej przewidywać ich skutki. Czy tego chcemy czy 
nie, funkcjonujemy w rzeczywistości, w której nic nie jest już właściwie 
takie, jakie było kiedyś. Nie brakuje nacechowanych silnym pesymizmem 
konstatacji, że najgłębsze zmiany jakościowe są dopiero przed nami i do-
prowadzą ludzkość wręcz do katastrofy25.

Zmiana, również ta dotykająca człowieka w wymiarze społecznym, 
jest wprawdzie czymś pożądanym, ale budzi też niepokój, gdyż zdaje się 
prowadzić nierzadko do degradacji świata i jakości życia znacznej części 
ludzkości26. Typowa dla ponowoczesności płynność, obejmująca właści-
wie każdą dziedzinę życia, sprzyja wyraźnie zacieraniu wszelkich granic 
oraz nieustannej i niemożliwej wprost do przewidzenia zmienności i nie-
określoności27. Sytuacja ta domaga się od współczesnych ludzi znacznie 
większej „elastyczności”, ciągłego „bycia w ruchu”, przekwalifikowywania 
się, przewartościowywania życia, i to w wielu sferach, od czysto bytowych 

23 Zob. DŚC 2U, s. 188–189.
24 Zob. P. Sztompka, Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, w: Zmia‑

na społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, red. J. Kurczewska, Warszawa 1999, s. 41–42; 
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 24.

25 Por. F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004; M. Castells, Koniec tysiąclecia, 
Warszawa 2009.

26 Zob. LS 18.
27 Zob. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wol‑

ności, Kraków 2012, s. 450–452.
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i ekonomicznych, poprzez zawodowe, aż po polityczne czy ideologiczne28. 
Jest to jednak o tyle trudne, iż dokonując daleko posuniętej dekonstruk-
cji zastanych systemów, ponowoczesność zdaje się nie mieć już właściwie 
ambicji, aby zaproponować w zamian coś określonego czy nawet bardziej 
sprecyzowanego. Nie można zresztą tego nawet oczekiwać, skoro w pono-
woczesnym sposobie myślenia nie ma już miejsca na klasyczną antropolo-
gię ani etykę, za to pogłębia się daleko posunięty irracjonalizm, skutkujący 
niemal zupełną rezygnacją z formułowania jakiejś uniwersalnej prawdy29. 
Odchodząc od prawdy i nawet prób mierzenia się z trudnymi, lecz przecież 
niezmiennie zasadniczymi pytaniami o sens ludzkiej egzystencji, reflek-
sję opartą na rozumie zastępuje się różnej genezy emocjonalnością, gdyż 
w tym obszarze upatruje się dziś istoty człowieczeństwa30. Współczesna 
kultura, preferująca emotywizm, zdecydowanie neguje sens racjonalnych 
dyskursów w dochodzeniu do prawdy, co owocuje silnym chaosem w tym 
obszarze. Sądzi się też, zupełnie niesłusznie, w duchu XIX-wiecznego scjen-
tyzmu, że do szukania jedynej wciąż ważnej „prawdy” zobowiązane są tylko 
nauki przyrodnicze, wyjaśniające zagadki materii31.

Postmodernistyczne odrzucenie prawdy, przynajmniej w sensie jej uni-
wersalnej koncepcji, uznać można za ważną część typowej dla ponowocze-
snego myślenia tezy o „końcu” historii i zmierzchu wielkich kulturowych 
narracji. Nie ma w tym nic zaskakującego, skoro silna efemeryczność, nie-
jednoznaczność, a właściwie i niemożność poddania formułowanych opinii 
naukowej deskrypcji wpisują się wręcz w samą istotę postmodernizmu32. 
W imię idei szeroko zakrojonej dekonstrukcji odrzuca się wszelkie „aprio-
ryczne” systemy myślowe, kształtowane wokół idei centryzmu i holizmu, 
wyrażające przekonanie o istnieniu jakichkolwiek pierwszych zasad33. Jean 

28 Zob. A. Cudowska, Tożsamość w „Płynnej ponowoczesności” – człowiek w przestrzeni 
pogranicza, w: Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, red. J. Dębowski, E. Jarmoch, 
A. Świderski, Siedlce 2008, s. 144.

29 Zob. J.A. Majcherek, Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku. Od teorii 
względności do postmodernizmu, Kraków 2004, s. 7–9.

30 Zob. S. Chrost, Homo capax Dei jako ideał wychowania, Kraków 2013, s. 84.
31 Zob. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 

2012, s. 70–73.
32 Zob. J. Jagieła, Młodzież i psychoterapia w perspektywie postmodernizmu, w: Młodzież 

wobec ponowoczesności, red. M. Duda, Kraków 2009, s. 87.
33 Zob. H. Kiereś, Dekonstrukcjonizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. II, Lublin 

2001, s. 465.
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Baudrillard nie waha się obwieścić śmierci metafizycznej rzeczywistości34, 
a wpływowy ideolog postmodernistyczny Richard Rorty głosi po prostu ko-
nieczność niezłomnej walki z Najwłaściwszą Interpretacją czy Jedyną Wła-
ściwą Metodą35. Względność prawdy uznaje się w tym kręgu myślowym za 
jedyne wyjście, skoro można ją ustalić jedynie doraźnie, w danej chwili i sy-
tuacji, i tylko w odniesieniu do mocno przecież subiektywnych poglądów 
jednostki. Prawda, tak jak cały świat wartości, jawi się tu po prostu jako sil-
nie osadzona w różnego typu kontekstach kulturowych. Sądzi się więc, iż ich 
rzeczywisty sens i znaczenie można ustalić jedynie w tego typu ramach. Jeśli 
chce się bardziej „sensownie” funkcjonować w obrębie współczesnych spo-
łeczeństw, to według zwolenników ponowoczesności należy przede wszyst-
kim być otwartym na wszelkie narracje, a zwłaszcza te wyrażające poglądy 
i przekonania licznych mniejszości: od narodowych, przez wyznaniowe, aż 
do tych wynikających z opcji seksualnych36.

W konsekwencji właściwie jedyną zasadą życia możliwą do przyję-
cia w społeczeństwach pluralistycznych staje się już nie tyle tolerowanie 
i uznawanie wielorako rozumianej rozmaitości, ile prawno-moralne rów-
nouprawnienie każdej niemal „inności”. Różnica staje się tu w dodatku 
czymś właściwie niemal absurdalnym, gdyż coś w rodzaju „celebrowania” 
afektywnej dwuznaczności wyobrażeń jawi się wielu jako bardziej fascynu-
jące, a więc i pożądane37. Uznając za w pełni twórczy jedynie świat różnic, 
próbuje się promować tezę, że poszukiwanie jakiejś obiektywnej prawdy 
to nic innego niż szerokie otwarcie furtki na odbieranie ludziom wolności 
oraz stosowanie represji i przemocy wobec tych wszystkich, którzy chcie-
liby ją kontestować38. Wychodząc z przekonania o zupełnej niemożliwości 
wskazania na jedną jedyną uniwersalnie rozumianą prawdę, w ramach po-

34 Zob. J. Baudrillard, Pakt jasności, Kraków 2005, s. 7–8.
35 Zob. R. Rorty, Kariera pragmatysty, w: Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Colli-

ni, tłum. T. Bieroń, Kraków 2008, s. 122.
36 Zob. M.J. Szymański, Konstruowanie tożsamości w warunkach zmiany społecznej, 

w: Tożsamość w warunkach zmiany społecznej, red. Z. Melosik, M.J. Szymański, Warszawa 
2016, s. 15.

37 Zob. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamości i edukacja. Migotanie znaczeń, 
Kraków 2009, s. 62–63.

38 Zob. I. Jakubowska-Branicka, Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemia‑
ny postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji, w: Wartości, postawy i więzi 
moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008, 
s. 118–119.
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nowoczesności zaleca się po prostu adekwatne do tego odrzucenie jakiej-
kolwiek heteronomicznie i uniwersalnie konstytuowanej ludzkiej tożsa-
mości, moralności czy religijności39.

Idee tego typu, a także ich poważne społeczne implikacje można odna-
leźć w rozpowszechniającym się dziś ateizmie, zwłaszcza tym o wymiarze 
praktycznym, a więc niemal pozbawionym głębszych dociekań i uzasad-
nień. Przyjmując ateizm tego typu, próbuje się niwelować z życia publiczne-
go jakąkolwiek przestrzeń dla świata religii i wiary, a dotyczy to szczególnie 
katolicyzmu, w którym widzi się system ideowy formułujący obiektywną 
dogmatykę, a przede wszystkim aksjologię odwołującą się do niezmiennych 
wartości i norm moralnych40. Nie chodzi przy tym o jakąś współczesną 
nową metodę walki z religią na wzór komunizmu czy też faszyzmu, lecz ra-
czej chęć przesunięcia jej na inny poziom: prywatny i pozaziemski, niema-
jący więc większego wpływu na funkcjonowanie rzeczywistości w wymiarze 
społeczno-politycznym41. Chrześcijańska koncepcja życia jest dziś niemal 
stale wystawiana na próbę i zagrożona; w wielu sferach publicznych łatwiej 
deklarować, że się jest  agnostykiem niż wierzącym; odnosi się wrażenie, że 
niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnie-
nia społecznego, które nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne42. Prokla-
mując zasadę swoiście rozumianego, a więc radykalnego „rozdziału” sfery 
publicznej i religijnej, Kościołowi jako instytucji przypisuje się wręcz rolę 
głównego wroga ludzkiej wolności, a także zwolennika opresyjnej indoktry-
nacji społeczeństw w obszarze ideowo-moralnym43.

Przybierający agresywną postać ateizm sprzyja rozprzestrzenianiu się 
sekularyzmu, zyskującego powoli przewagę nad chrześcijańską interpreta-
cją życia ludzkiego, w wymiarze jednostkowym i społecznym, i to nawet 
wśród ludzi deklaratywnie wciąż jasno zorientowanych na religię44. Katoli-
cyzm powoli staje się tylko jedną z wielu konkurencyjnych względem sie-
bie opcji ideologicznych, co więcej – tą mało atrakcyjną z punktu widzenia 

39 Zob. T. Styczeń, Etyka niezależna, red. K. Krajewski, Lublin 2012, s. 317–320.
40 Zob. M. Jakubiak, Religia według Hume’a, „Analiza i Egzystencja” 22 (2013), s. 208.
41 SpS 17.
42 Zob. EIE 7.
43 Zob. V. Possenti, Filozofia jako „praeparatio evangelica”, tłum. J. Merecki, w: Jan Paweł II, 

„Fides et ratio”. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2003, s. 187–195.
44 Zob. J. Mariański, Rozpad czy rekonstrukcja wartości moralnych w społeczeństwie 

polskim, w: Jakość życia studentów, red. A. Rumiński, Kraków 2004, s. 37.
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znacznej części społeczeństwa. Za konstatacją tą stoją przede wszystkim 
zbyt wielkie wymagania w dziedzinie moralności, zdaniem wielu ludzi wła-
ściwie niemożliwe do praktycznej realizacji w codziennym życiu. W jego 
miejsce kształtuje się raczej esencjalnie słaba forma religijności, a właściwie 
quasi-religijności, jedynie w tych czysto symbolicznych i tradycjonalistycz-
nych obszarach korelująca jeszcze z nauczaniem Kościoła45. Od religii tego 
typu ludzie nie oczekują już jednak wyjaśnienia sensu istnienia świata i czło-
wieka. Nie chcą też, aby tak jak wcześniej tworzyła ona, poprzez liczne ry-
tuały, głębokie więzi społeczne. Wraz z sekularyzacją w wielu środowiskach 
społecznych wartości i normy moralne przestały mieć silniejszą legitymi-
zację religijną46. Nierzadko ta rozbieżność pomiędzy składanymi deklara-
cjami religijnymi a respektowaniem stojących za nimi wartości chrześci-
jańskich staje się tak znaczna, iż nie można mówić o niczym innym, niż 
o czymś w rodzaju swoistej „schizofrenii” ideologicznej47.

Konsekwencje wciąż potęgującej się sekularyzacji trzeba uznać za bar-
dzo niepokojące, nie tylko z perspektywy Kościoła katolickiego, który traci 
swoich wiernych. Ideologie ateistyczne, jak słusznie ostrzegał młodych lu-
dzi Jan Paweł II, przypisując religii zamiar „alienacji” człowieka i propo-
nując uwolnienie go od Boga, przyczyniają się do tego, iż zostaje on wręcz 
wyobcowany i wyzuty z własnego człowieczeństwa48. Bez odniesienia do 
Boga cały świat aksjologiczny niejako traci grunt i daje się pochłonąć osta-
tecznej próżni, przez co traci on wyrazistość, a ostatecznie dotyka samego 
człowieka, i to w wymiarze społecznym49. Jeśli zabraknie światła wiary, jak 
pisze Benedykt XVI, wszystko niejako automatycznie staje się niejasne. Nie 
mogąc odróżnić drogi prowadzącej do celu od tej, na której się błądzi bez 
kierunku, człowiek traci życiową orientację50. Jeśli człowiek zagubi relację 
do Boga, pozbawia się nadziei, gdyż nie może być zbawiony z zewnątrz51. 
Tracąc pamięć religijną, właściwie całe społeczeństwa doświadczają wy-

45 Zob. T. Guz, Koncepcja małżeństwa i rodziny w nowożytnej filozofii, w: Prawo rodzinne 
w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009, s. 18–19.

46 Zob. R. Boguszewski, Religia i religijność Polaków w zmieniającym się społeczeń‑
stwie. Studium socjologiczne, Toruń 2012, s. 5–10.

47 Zob. W. Zagrodzki, Człowiek drogą Kościoła. Jan Paweł II w Polsce, Kraków 2002, 
s. 237–241.

48 Zob. DeV 38.
49 Zob. LM 4.
50 Zob. LF 3.
51 Zob. SpS 23–25.
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korzenienia; zapominają, skąd człowiek pochodzi i dokąd tak napraw-
dę zmierza52. Nie można zapominać, że to Bóg jest jedynym gwarantem 
prawdziwego rozwoju człowieka, gdyż stworzył go na swój obraz, obdarzył 
transcendentną godnością i podtrzymał w nim konstytutywne pragnienie, 
aby „być więcej”53. Kwestionując obraz Boga w sobie i w innych osobach, 
wielu ludzi pozbawia się możliwości przeżycia w pełni swojego człowie-
czeństwa i nawiązania relacji solidarności i wspólnoty z innymi ludźmi, ale 
i z naturą, co ewidentnie obrazuje kryzys ekologiczny54. Niezwykle niebez-
pieczne jest i to, jak słusznie zauważa papież Benedykt XVI, że zarówno 
w laicyzmie, jak i zdarzającym się niekiedy fundamentalizmie religijnym 
nie ma miejsca na owocny dialog i pożyteczną współpracę pomiędzy rozu-
mem a wiarą religijną. Nie ma też wątpliwości, iż brak czy też przerwanie 
tego dialogu implikuje poważne ryzyko dla rozwoju ludzkości w globalnej 
perspektywie55.

Do kwestii ateizmu i laicyzacji odnosi się już Dyrektorium katechetycz‑
ne, gdzie wyraźnie dostrzegane są te zjawiska56. Autorzy ogólnych doku-
mentów do nauczania religii nie ukrywają, że chrześcijanie są dziś wystawie-
ni na niełatwą konfrontację z etyką laicką, a więc tą preferującą relatywizm 
religijny i moralny57. Program nauczania religii przynosi ze sobą rozszerze-
nie tej kwestii poprzez ważną konstatację, że nie można przejść obojętnie 
obok  mniej czy bardziej skrywanej kontestacji idei chrześcijańskiej58. Temat 
silnego kryzysu religijnego przewija się również w analizowanych podręcz-
nikach. W tym wydanym przez Wydawnictwo WAM w mocno pesymi-
stycznym tonie, sugerującym daleko posuniętą zmowę przeciw chrześci-
jaństwu, wskazuje się na to, że współczesna kultura próbuje wyeliminować 
chrześcijaństwo oraz Kościół z życia człowieka i świata. Środki masowego 
przekazu, jak stwierdzają jego autorzy, starają się upowszechniać nowy ob-

52 Zob. Franciszek, List poświęcony zaangażowaniu wiernych świeckich w życie publicz‑
ne, 9 III 2016, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/listy/swiecy_spoleczen-
stwo_09032016.html (dostęp: 28 marca 2019).

53 Zob. CIV 29.
54 Zob. M. Sztaba, Świętość czy jakość życia? O wartości i sensie życia w nauczaniu Jana 

Pawła II, w: Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła II „Evangelium 
vitae”, red. M. Parzyszek. D. Opozda, B. Kiereś, Lublin 2015, s. 313.

55 Zob. CIV 56.
56 Zob. PDK 65.
57 Zob. PDK 26; PPK, s. 50, 78, 82; PNR, s. 121–122.
58 Zob. PNR, s. 109.
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raz człowieka i takie same wzory życia, sprzeczne z wartościami uznanymi 
przez chrześcijaństwo za niezbędne do tego, aby człowiek mógł osiągnąć 
pełnię swego rozwoju59. Wskazuje się tu również na to, że odrzucenie Boga 
jako fundamentu ludzkiej egzystencji oraz rezygnacja z wartości ducho-
wych implikują często utratę ludzkiej wrażliwości moralnej. Ściśle skore-
lowana z egoistycznym hedonizmem i konsumpcyjnym stylem życia laicy-
zacja sprzyja też rosnącej obojętności na potrzeby innych ludzi60. Autorzy 
krakowscy, szukając źródeł tego niepokojącego stanu rzeczy, w równie mało 
optymistycznym tonie stwierdzają, że świat naznaczony jest już właściwie 
od grzechu pierworodnego powszechną obecnością zła. Odejście ludzi od 
Boga przekłada się na osłabienie wrażliwości ludzkiego sumienia61. Życie 
społeczne coraz częściej kształtowane jest tak, jakby zasady moralne płyną-
ce z wiary nie miały w nim żadnego znaczenia. Ulega ono zeświecczeniu, 
zaczynają w nim rządzić prawa rynku, ekonomii, wolności, która przeradza 
się w samowolę. Tym, co najbardziej się w nim liczy, jest rzecz, posiadanie, 
kapitał i postęp techniczny. To bardzo niebezpieczne zjawiska, zawężające 
i zniekształcające Bożą wizję człowieka, który z Jego woli ma czynić ziemię 
poddaną62. Formułując realistyczną obraz, wspomniani autorzy stwierdzają, 
że gdy jedni ludzie przyjmują dziś Dekalog za Boże prawo, inni całkowicie 
go odrzucają, a jeszcze inni wybiórczo dostosowują przykazania do swoich 
potrzeb63. Wskazują przy tym, iż w życiu społecznym ten grzech przejawia 
się w braku sprawiedliwości, skłaniając niektórych do wyboru takich anty-
wartości, jak: nienawiść, przemoc czy wyzysk64. W podręczniku tym uświa-
damia się, że znaczna liczba współczesnych ludzi odchodzi dziś na różny 
sposób i w różnym stopniu od Kościoła i że zawsze jest to jakiś rodzaj zdra-
dy Jezusa i Kościoła. Niektórzy z nich mówią: „Chrystus tak, Kościół nie”, 
inni zaś uciekają na przykład do sekt. Nie brak i takich, którzy są do Kościo-
ła wrogo nastawieni, spora jest też liczba osób obojętnych, inni sądzą z kolei, 
że nie potrzebują pośredników w drodze do Boga65.

59 Zob. DŚC 2U, s. 179.
60 Zob. DŚC 2U, s. 89, 226–227.
61 Zob. EMAUS G 2U, s. 34–36; DŚC 2U, s. 109.
62 Zob. EMAUS G 3 U, s. 193.
63 Zob. EMAUS G 3 U, s. 58.
64 Zob. DŚC 1U, s. 94–95; DŚC 2U, s. 86.
65 Zob. DŚC 1U, s. 24–25.
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Również w podręczniku poznańskim pojawiają się dosyć realistyczne 
uwagi odnośnie do oceny szeroko rozumianego stanu obecnej rzeczywi-
stości w obszarze poziomu życia religijnego. Z niepokojem zwraca się tu 
uwagę na dominujący dziś tzw. „nowy humanizm”, widzący w człowieku 
absolutnego pana świata i swojego istnienia. Zdaje się on zapominać, że 
ludzie sprzeciwiający się Bożym poleceniom budują domy na piasku, a nie 
na skale66. Chrześcijanin nigdy nie może zapominać o tym, że Bóg od sa-
mego początku jest obecny w jego codzienności, ale często to my pozosta-
jemy na nią nieczuli. Trudno przeoczyć, że wielu ludzi buduje w sobie tak 
enigmatyczne wyobrażenie Boga, iż często oznacza ona religijność obywa-
jącą się bez istnienia jasno określonego Absolutu. Starają się oni w zadzi-
wiający zresztą sposób uciekać przed „codziennością”, uznając, że jest ona 
nużąca, zupełnie szara i monotonna, zapominając przy tym, iż to właśnie 
w ramach takiej rzeczywistości dokonuje się swoisty test wiary, prawdziwy 
sprawdzian jej głębi i autentyczności67.

Niestety, wielu współczesnych chrześcijan zdaje się mieć poważne 
problemy z pozytywnym „zaliczeniem” wspomnianego testu. Widoczna 
„rezygnacja” z religijnego porządkowania świata, również w odniesieniu 
do życia społecznego, skutkuje zjawiskiem powolnej rezygnacji z wszel-
kich „pewników etycznych” oraz powszechnie akceptowanych tradycji68. 
W miejsce obowiązujących dotąd i niepodważalnych, przynajmniej pu-
blicznie, kryteriów etycznych oraz dopuszczalnych wzorców zachowań 
uwidacznia się wyraźnie, często zupełnie bezkrytyczny, wielowymiarowy 
pluralizm kulturowy69. Konstatując taki stan rzeczy, autorzy inspirujący 
się katolicyzmem uważają za stosowne pisać o panującej dziś dezorientacji 
aksjologicznej70, kryzysie aksjologicznym71 czy też kształtowaniu się etyki 

66 Zob. SZPET G 3M, s. 190.
67 Zob. SZPET PG 3U, s. 23, 32.
68 Zob. J. Szmyd, Moralność w ponowoczesnym świecie – kryzys i nadzieja, „Res Huma-

na” 2008, nr 2, s. 5–9.
69 Zob. R. Czupryk, Wartości uniwersalne w myśli społecznej Jana Pawła II, „Resovia 

Sacra” 17 (2010), s. 54.
70 Zob. I. Gumińska, Współczesna kraina zapomnianych wartości, w: Wartość ży‑

cia a wychowanie…, s. 119; T. Olearczyk, Życie jako uniwersalna i niepodważalna wartość 
w koncepcjach rodziny i wychowania w cywilizacji chaosu i konsumpcjonizmu, w: Wartość 
życia a wychowanie…, s. 94.

71 Zob. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2000, s. 478.
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sytuacyjnej72. Wskazując na istniejącą dziś w ramach ludzkiej cywilizacji 
różnorodność tradycji, obyczajów i instytucji, formułuje się mocno relaty-
wistyczną koncepcję życia moralnego73. Duża część Polaków nie przypisuje 
już większej rangi normom religijnym. Zdaniem Janusza Mariańskiego nie-
pokojąco rośnie społeczna anomia moralna, szczególnie mocno uwidacz-
niająca się w sferze obyczajowej. Trudno przecież nie zauważyć, że zanikają 
właściwie resztki jakiegokolwiek tabu, przełamywane są kolejne bariery 
intymności oraz wstydu74.

Warto w tym kontekście zauważyć, że w silnej opozycji do tych moc-
no niepokojących opinii formułowanych przez myślicieli katolickich stoją 
konstatacje tych autorów, którzy te liczne współczesne przemiany, również 
w obrębie aksjologii czy też religii, uznają za pozytywne, a przynajmniej 
za niepodlegające moralnym konotacjom. Zygmunt Bauman sądzi więc, 
że w minionych wiekach społeczeństwa jedynie pozornie prezentowały 
się jako moralne, gdyż w istocie odpowiedzialność moralna tworzących 
je jednostek kształtowała się niemal jedynie na zewnętrznym moralnym 
„powinno się”, związanym jedynie z opresyjnością, a mającym swoją ge-
nezę głównie w religii. Dopiero dziś, kiedy heteronomiczna etyka ode-
szła w przeszłość, kształtuje się właściwa przestrzeń dla ludzkiej wolności, 
a więc i autonomicznej moralności, to znaczy jedynej w pełni prawdziwej75. 
Nawet jeśli zgodzimy się z tym, że w ramach społeczeństw ponowocze-
snych ludzie mogą w większym stopniu niż kiedyś kierować się autono-
miczną moralnością, to trudno uniknąć raczej pesymistycznej konstatacji, 
iż czynią to z nie najlepszym skutkiem. Człowiekowi pozbawionemu ja-
kichkolwiek punktów odniesień trudno się mierzyć ze swoją niemal abso-
lutną moralną niezawisłością i odpowiedzialnością. W oczywisty sposób 
przekłada się to na jego poważne kłopoty z formowaniem swojej osobo-
wości oraz budowaniem dobrych relacji z innymi ludźmi, równie jak on 
pełnymi niepokoju i wątpliwości odnośnie do sensu swojej egzystencji.

72 Zob. M. Drożdż, Odkrywać wartość rodziny w kulturowych meandrach współczesnego 
świata, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny, red. J. Stala, Kraków 2014, s. 199.

73 Zob. VS 33. Por. H. Świda-Ziemba, Paradoksy postaw etycznych młodzieży licealnej 
i studenckiej, w: Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie…, s. 146.

74 Zob. J. Mariański, Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologicz‑
ne, Toruń 2017, s. 193; P. Żylicz, Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia, Warszawa 
2010, s. 8.

75 Zob. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s. 9–18, 75.
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Dostrzegając w kryzysie moralnym jeden z niepokojących i widocz-
nych symptomów ponowoczesności, autorzy analizowanych podręczni-
ków wskazują na to, iż chrześcijanie nie mogą zaakceptować idei bezpo-
średniego czy nawet pośredniego odrzucenia obiektywnie rozumianych 
prawd i dobra76. W związku z tym, że prawdziwa mądrość łączy się nie-
odwołalnie z prawdą i miłością, dojść trzeba do wniosku, iż jej brak skłania 
do różnych występków, opartych zazwyczaj na kłamstwie77. W tym nego-
waniu wszelkich prób dążenia do obiektywnej prawdy dostrzec można po 
prostu działanie diabła, który wciąż stara się w ten właśnie sposób wpły-
wać na postępowanie człowieka w obszarze moralności78. Konsekwencją 
rezygnacji z prawdy, zwłaszcza w ocenie moralnych działań człowieka, po-
zostaje niebezpieczeństwo popadnięcia w iluzję łatwego szczęścia, w którą 
to pułapkę człowiek wpadł już na samym początku swojego zaistnienia 
w świecie79. Tkwiąc w niej, skazuje się jednak na empiryczną i sceptyczną 
wizję życia, będąc niezdolnym do tego, aby wznieść się ponad codzienną 
życiową praxis80.

Źródeł niestabilności i zmienności współczesnej cywilizacji szukać 
należy w znacznej mierze w jeszcze znaczniejszej niż wcześniej rewolucji 
w sferze technologicznej81. W społeczeństwie postindustrialnym uwidacz-
nia się kolejna wielka rewolucja w tym obszarze, związana ze zmianą domi-
nującej technologii z energetycznej na informatyczną, związaną z automa-
tyzacją, robotyzacją oraz rozwojem telekomunikacji82. Technika pokazuje 
rzeczywiste aspiracje człowieka do rozwoju, wyraża jego skłonność do stop-
niowego przezwyciężania pewnych uwarunkowań materialnych, uwalnia 
od ograniczeń fizycznych, poszerza egzystencjalny horyzont. Człowiek 
pozostaje jednak tylko wówczas w pełni wolny, gdy na fascynację techniką 
odpowiada decyzjami będącymi wynikiem świadomej odpowiedzialności 

76 Zob. SZPET G 3M, s. 30.
77 Zob. SZPET G 3U, s. 32–33.
78 Zob. SZPET G 3M, s. 32, 36; SZPET G 3U, s. 41; SZPET G 3 KP, s. 20–21, 27.
79 Zob. SZPET PG 3U, s. 72.
80 Zob. CIV 9.
81 Zob. S. Michałowski, Zatrzymaj się i pomyśl – po co żyjesz. Dialog egzystencjalny 

a dramat człowieka, w: Pedagogika, red. K. Rędziński, M. Łopata, t. XXI, Częstochowa 2012, 
s. 15–16.

82 Zob. J. Róg, Wpływ innowacji na gospodarkę (wybrane zagadnienia), w: Etyczne 
i społeczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, red. L. Karczewski, H. Kre-
tek, Opole 2015, s. 49.
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moralnej również w tym obszarze83. Postęp bez wątpienia daje nowe możli-
wości realizowania dobra, ale jednocześnie wręcz nieograniczone możliwo-
ści czynienia zła; takie, które wcześniej nie istniały. Postęp w rękach złych 
ludzi może się stać, i faktycznie stał się, straszliwym postępem na drodze 
zła. Jeśli wraz z postępem technicznym nie dokonuje się zmiana w formacji 
etycznej człowieka, we wzrastaniu człowieka wewnętrznego, wówczas nie 
jest on postępem, ale zagrożeniem dla człowieka i dla świata84. Człowiek 
żyje w lęku przed tym, że niektóre jego wytwory, zawierając w sobie miarę 
ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczości, mogą zostać radykalnie obró-
cone przeciwko niemu. Mogą stać się narzędziami niewyobrażalnego sa-
mozniszczenia, wobec którego wszystkie znane nam z dziejów kataklizmy 
i katastrofy zdają się blednąć85. Technologia powiązana jedynie ze sferą fi-
nansów, aspirująca do bycia rozwiązaniem wszelkich problemów, w rzeczy-
wistości nie jest w stanie dostrzec tajemnicy powiązań istniejących między 
rzeczami, i z tego względu niekiedy rozwiązuje jeden problem, tworząc ko-
lejne86. W kulturze zdominowanej przez technikę pojawiło się coraz więcej 
różnych form smutku i samotności, w które popada wielu ludzi, także mło-
dych. Przyszłość jest dla nich biernym zakładnikiem niepewności, która 
nie pozwala na osiągnięcie tak pożądanej przez jednostki i społeczeństwa 
stabilizacji. Rodzą się więc uczucia melancholii, smutku i nudy, które mogą 
powoli doprowadzić do rozpaczy87. W oczywisty sposób przekłada się to 
na problemy wielu współczesnych chrześcijan, również odpowiedzialnych 
za wychowanie młodzieży, z optymistycznym rozpoznaniem sensu swojej 
ludzkiej egzystencji.

Warto w tym miejscu podnieść, że krakowscy autorzy analizowanych 
podręczników słusznie wskazują na to, iż w tej rzeczywistości społecznej, 
opartej w pierwszym rzędzie na zdobywaniu wiedzy, uwidacznia się nie-
pokojące zjawisko smogu informacyjnego, który jest nie mniej groźny niż 
kryzys ekologiczny88. Z racji tego, że lekcje religii skierowane są do mło-
dych ludzi, najbardziej narażonych na inercyjną absorpcję różnego typu 
„informacji”, dobre rozwinięcie tej myśli może mieć pożądane skutki wy-

83 Zob. CIV 69–70.
84 Zob. SpS 22.
85 Zob. RH 15.
86 Zob. LS 20.
87 Zob. MM 3.
88 Zob. DŚC 2U, s. 170.
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chowawcze. Powyższy passus należy powiązać z tym, że oświeceniowy pro-
jekt dominacji człowieka nad przyrodą, wbrew długo podtrzymywanym 
nadziejom, wcale się nie zrealizował. Złudne okazało się przeświadczenie, 
że dzięki predyspozycjom ludzkiego rozumu da się opanować irracjonalne 
żywioły przyrody, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu i dobrobytowi 
człowieka89. Autorzy analizowanych podręczników nie mają wątpliwości, 
że współcześni ludzie muszą dostrzec, czasem w wyniku bolesnych do-
świadczeń, że nie są właścicielami świata ani jego władcami, lecz jedynie 
doraźnymi zarządcami90. Zwracają przy tym uwagę na to, że troska o śro-
dowisko społeczne sprzyja osobowemu rozwojowi i poszanowaniu wol-
ności jednostki, a także daje gwarancję tworzenia zdrowszych relacji mię-
dzyludzkich91. Dopiero w perspektywie religijnej i w kontekście dobrych 
relacji z Bogiem odnaleźć można sensowne odpowiedzi na fundamentalne 
pytania o sens istnienia człowieka i przyrody. Na tej  płaszczyźnie można 
odkryć właściwą osobową wielkość i godność człowieka, które wynikają 
z jego wyjątkowego miejsca w świecie, jakie od początku przeznaczył mu 
sam Bóg92. Nie można zapominać, że tzw. świat jest domem ludzi, który 
został im ofiarowany przez Boga. Z naszym zamieszkiwaniem w świecie 
związana jest poważna odpowiedzialność za jego właściwy stan i rozwój. 
Nie będąc absolutnym panem stworzenia, człowiek może w tym obszarze 
być jedynie użytkownikiem, który nie ma żadnego prawa do nadużywania 
swojej pozycji. Skoro to sam Bóg powierzył mu zupełnie specyficzny i wy-
jątkowy względem innych bytów dar wolności, to człowiek nie może tej 
wolności używać do złych celów z punktu widzenia obiektywnej aksjologii. 
Pomimo że niezmiennie stoi on wobec wymogu etycznego, aby korzystać 
z wolności w sposób sprawiedliwy, trudno dziś przeoczyć, iż potrafi on  
całkowicie go odrzucić, czego skutkiem jest między innymi postępująca de-
gradacja środowiska, która w wielu obszarach zagraża zrozumieniu przez 
człowieka siebie samego i swojej egzystencji93. Deprecjonujący i dewastu-
jący swoje środowisko życia, człowiek nie wykazuje ani świadomości swo-

89 Zob. A. Kiepas, Etyka a ryzyko działań człowieka w środowisku, w: M. Dołęga, 
W. Czartoszewski, Ochrona Środowiska w filozofii i teologii, Warszawa 1999, s. 58; M. Hork-
heimer, Th. Adorno, Dialektyka Oświecenia, Warszawa 1994, s. 19.

90 Zob. DŚC 2U, s. 55.
91 Zob. DŚC 2U, s. 51.
92 Zob. DŚC 2U, s. 19.
93 Zob. DŚC 2U, s. 52–53.
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jego człowieczeństwa, ani powinności dążenia do nabycia pełni osobowej 
doskonałości.

Tej wyraźnej degradacji środowiska naturalnego nie sposób nie po-
wiązać z coraz bardziej dramatycznymi symptomami szeroko rozumianego 
konsumpcjonizmu, który implikuje poważne trudności w funkcjonowaniu 
społeczeństw. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że niszczenie wspól-
noty przez indywidualizm i konsumeryzm to temat często powracający 
w zachodniej myśli społecznej, a także w empirycznych badaniach lokal-
nych społeczności94. Coraz szybsza konsumpcja, przyprawiająca wręcz 
o ból głowy, stanowi właściwie główny puls i podstawę życia społecznego95. 
Widoczną cechą ponowoczesnych społeczeństw staje się przechodzenie od 
wartości niedostatku do wartości postmaterialistycznych, wśród których 
znaczącą rolę odgrywa coś, co określa się już wprost mianem „ideologii 
konsumeryzmu”96. Odwołując się jedynie do tego, co ziemskie, konsump-
cjonizm redukuje człowieka do wymiaru materialnego, a tym samym 
uprzedmiotawia go, co nieuchronnie i na wielu polach narusza jego peł-
ną osobową godność97. W konsumpcji dostrzec można już niemal swoisty 
sposób istnienia współczesnego człowieka, który zdaje się coraz mocniej 
określać jego specyficzną tożsamość. Konsumpcja i ściśle z nią złączo-
na produkcja oraz dochód stają się w ponowoczesności podstawowymi 
determinantami tzw. wysokiej „jakości” życia98. Mówić tu można nawet 
o czymś w rodzaju swoistej eschatologii konsumpcji, gdzie szeroko pojęte 
konsumowanie staje się już celem samym w sobie, a wartości związane ze 
sferą „być” zastępowane są niemal zupełnie przez wartości sytuujące się 
w obrębie „mieć”99. Trudno nie zauważyć, że utrwalaniu i promowaniu 
konsumpcyjnego stylu życia służą dziś różne, często dopiero kształtujące 
się, dziedziny nauki, coraz bardziej wyrafinowany marketing, a zwłaszcza 
rozbudowany do niemal absurdalnych rozmiarów przemysł reklamowy100.

94 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja, tłum. M. Żakowski, Warszawa 2006, s. 87.
95 Zob. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009, s. 28.
96 Zob. R. Inglehart, Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, w: Socjologia – lek‑

tury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2006, s. 334–348.
97 Zob. T. Borutka, Etyka życia gospodarczego, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania 

społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 148.
98 Zob. A. Graczyk, Dochód i konsumpcja jako determinanty jakości życia, w: Społeczne 

konteksty jakości życia, red. S. Kowalik, Bydgoszcz 2007, s. 103–128.
99 Zob. J.G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2004, s. 8.
100 Zob. CA 19, 36.
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Społeczeństwo ponowoczesne, które w małym stopniu zainteresowa-
ne jest masową rekrutacją przemysłowej siły roboczej czy też pochodzą-
cej z powszechnego poboru armii, zdaje się nie potrzebować jako swoich 
członków obywateli, lecz przede wszystkim stawia na „dobrych”, to znaczy 
nieszczególnie refleksyjnych konsumentów101. Ludzkość niezwykle silnie 
naznaczona syndromem konsumenckim staje się społecznością przesa-
dy, rozrzutności, zbędności i marnotrawstwa, gdzie silnie deprecjonuje 
się wszystko, co trwałe, a w mniej czy bardziej wyrafinowany sposób pre-
feruje tymczasowość102. Tym, czego oczekuje się od konsumentów żyją-
cych w społeczeństwach ulotnych wartości, nie jest pogłębiona refleksja 
i namysł, lecz podążanie za beztroską zabawą, bez większej troski o przy-
szłość103. W konsekwencji społeczeństwo ponowoczesne nie funkcjonuje już 
jako silna wspólnota podmiotów, lecz jako zbiorowisko odizolowanych kon-
sumentów, którzy z natury rzeczy mają sprzeczne ze sobą interesy, mogące 
naruszać innym możliwość spokojnej konsumpcji104. W tym kontekście for-
macja osoby w wymiarze jednostkowym i społecznym staje się coraz trud-
niejsza. Pogrążony w dążeniu do coraz bardziej wyrafinowanej konsumpcji, 
człowiek ma coraz większe trudności z dostrzeżeniem sensu kształtowania 
swojej osobowej dojrzałości. W oczywisty sposób musi przecież wiązać się 
to z podjęciem poważnego wysiłku, który nie przekłada się na preferowaną 
przez konsumpcjonizm „jakość” życia. W świecie konsumpcjonizmu nie 
ma miejsca na rozwój osoby czy też głębsze relacje osobowe, ponieważ wią-
żą się one z wyborem trudniejszej drogi życia.

W mentalności konsumpcyjnej nie chodzi o rzeczywiste funkcje użyt-
kowe. Konsumpcja ogromnej wprost gamy i to coraz bardziej wyrafino-
wanych dóbr, bez których można się bez trudu obejść, ma służyć przede 
wszystkim mitycznej, choć tak pożądanej przez ludzi „jakości” życia105. 

101 Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 95.
102 Zob. M. Miczyńska-Kowalska, Konsument i jego tożsamość w społeczeństwie pono‑

woczesnym, w: „Nowy wspaniały świat?” Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, 
red. W. Muszyński, Toruń 2009, s. 208–209.

103 Zob. Z. Bauman, Płynne życie, w: W rozmowie z Jarosławem Makowskim. Dziesięć 
ważnych słów. Rozmowy o dekalogu, Kraków 2002, s. 9.

104 Zob. M. Miczyńska-Kowalska, Konsumpcyjny charakter rodziny, w: Małżeństwo 
i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, 
Toruń 2008, s. 141.

105 Zob. M. Szymonik, W kierunku demokracji personalistycznej, Warszawa 2010, 
s. 17–18.
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Oczekiwania te są zresztą raczej utopijną wizją, skoro społeczeństwa wyso-
ko rozwinięte, zdominowane przez konsumpcjonizm, są mniej liczne niż 
te, w których przeważają ludzie skrajnie biedni, mierzący się z problemem 
głodu i brakiem wszelkich szans na rzeczywisty rozwój. Ogromny postęp 
gospodarczy i techniczny, który pewnej części społeczeństwa daje niespo-
tykane dotąd możliwości, kolejną część lokuje na uboczu, skazując ich na 
życie w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, co zauważają autorzy 
poznańscy106.

W podręczniku krakowskim pojawiają się wzmianki o tym, że trwa 
dziś swoisty wyścig szczurów będący implikacją postępującego materia-
lizmu, życia zwróconego tylko ku posiadaniu107. W ramach obszernej re-
fleksji autorzy z Krakowa odwołują się też do kontekstu historycznego 
tej niepokojącej sytuacji. Przekonują uczniów, że na początku XX wieku 
przemianom w życiu społeczno-gospodarczym towarzyszył powszechny 
entuzjazm i wiara w nieograniczone wprost możliwości człowieka. Dyna-
miczny rozwój przemysłu i techniki znacząco zmienił świadomość i styl 
życia ludzi. Świat przestał być postrzegany w perspektywie religijnej, gdzie 
jawił się jako wielka księga mówiąca o Stwórcy, a stał się po prostu tworzy-
wem do ujarzmienia i wykorzystywania. Postawa taka upowszechniła, jak 
słusznie podkreślają wspomniani autorzy, mocno konsumpcyjne podejście 
do życia, czego  wyrazem stała się chęć posiadania jak największej ilości 
rzeczy wytwarzanych przy możliwie najniższych kosztach. Podejście takie 
długo dominowało w gospodarce i życiu społecznym, ale także w kulturze. 
Od połowy XX wieku ten pierwotny entuzjazm związany z niepohamowa-
nym rozwojem ludzkości zaczął wyraźnie zanikać, a zaczęła się pojawiać 
krytyka i sprzeciw wobec potęgującego się konsumpcjonizmu. Katastrofy 
ekologiczne, zagrożenie nuklearne, konflikty zbrojne i niemalejące stre-
fy głodu, obejmujące niemal całe kontynenty, zrodziły nie tylko niepokój 
o stan środowiska przyrodniczego, ale i o przyszłość człowieka108. Jak słusz-
nie podkreśla papież Franciszek, nikt nie chce wrócić do epoki jaskiniowej, 
ale konieczne jest spowolnienie marszu techniki, aby obserwować rzeczy-
wistość w inny sposób, gromadzić osiągnięcia pozytywne i zrównoważone, 

106 Zob. SZPET PG 2U, s. 151; SZPET G 3M, s. 81–84; SZPET G 3U, s. 106.
107 Zob. DŚC 1U, s. 171–175.
108 Zob. DŚC 2U, s. 49–50.
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a jednocześnie przywrócić wartości i wielkie cele unicestwione z powodu 
megalomańskiego niepohamowania109.

W dobie ogromnych możliwości medialnych trudno dziś nie zauwa-
żyć, że budowanie „szczęścia” na konsumpcji jak największej ilości dóbr 
dokonuje się często ogromnym kosztem innych ludzi, a często nawet tych 
uznawanych za szczęśliwych konsumentów. Bywa i tak, jak piszą wprost 
autorzy podręczników krakowskich, że za dobrobytem jednostek stoi czę-
sto zwyczajnie krzywda wyrządzona innym. Słusznie też uczniowie mogą 
się dowiedzieć o trwającym dziś swoistym wyścigu szczurów, w ramach 
którego wielu ludzi jest gotowych realizować własne interesy, nie zwracając 
uwagi na innych. Wielu ludzi nie potrafi odnaleźć się w tym bezwzględ-
nym wyścigu o władzę i pozycję społeczną, którą zdobywa się na drodze  
eliminacji konkurentów. Obce jest im dążenie za każdą cenę do bogacenia 
się, wspinania się po kolejnych szczeblach drabiny sukcesów. Niektórym 
nie pozwalają na to przekonania religijne i moralne, inni zaś naznaczeni są 
stygmatem bezradności, która blokuje w nich jakąkolwiek inicjatywę110. Ta 
ostatnia wzmianka jest niezwykle cenna, gdyż może uzmysłowić uczniom, 
że inercja jest czymś zupełnie innym niż świadome postępowanie oparte na 
relacji z Bogiem i na moralnym kręgosłupie. Można też w tym kontekście 
pokusić się o ważną i potrzebną sugestię, że nie ma niczego złego w anga-
żowaniu się chrześcijan w obszar gospodarczy. Będące świadomym wybo-
rem człowieka, znacznie odbiega ono jednak od zupełnie bezrefleksyjnego 
dążenia do egoistycznego bogacenia się.

Analizując interesujące nas podręczniki, łatwo dojść do wniosku, że 
sporo miejsca zajmuje w nich odniesienie do zjawisk uznawanych za zagra-
żające moralności chrześcijańskiej. W kontekście tak wyraźnej dziś kwestii 
gender nie dziwi to, że zdecydowanie dominują tu zagadnienia odnoszące 
się do małżeństwa i rodziny, zwłaszcza w perspektywie seksualności. Au-
torzy krakowscy zwracają uwagę na to, że współczesny świat, obok rzeczy 
pięknych i nowych wartości, które są w nim tak szeroko proponowane, jest 
też w nowy sposób groźny i niebezpieczny dla każdego człowieka i dla ca-
łych społeczeństw111.

109 Zob. LS 114.
110 Zob. DŚC 2U, s. 192–193.
111 Zob. DŚC 2U, s. 176–177; DŚC M2, 4, s. 43.
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Autorzy wielu analizowanych materiałów za zjawisko mocno niepo-
kojące z punktu widzenia sposobu kształtowania relacji społecznych uzna-
ją w pierwszym rzędzie negację życia, dopuszczanie, a nawet promowanie 
aborcji i eutanazji; omawiają je oni szeroko w wielu miejscach i w bardzo 
różnych kontekstach112. Można zauważyć wręcz porażającą dysproporcję 
pomiędzy lakonicznością pozytywnego przekazu o pięknie ludzkiego życia 
i konieczności jego afirmacji a rozbudowaniem narracji o aktach przeciw-
nych życiu. Opisuje się tu więc szeroko i szczegółowo przyczyny, skutki, 
a także konsekwencje aborcji. Z lekcji tych uczeń niewiele dowie się jed-
nak na przykład o działaniach na rzecz obrony życia. W serii poznańskiej 
pisze się o cywilizacji „przeciwnej życiu” absolutyzującej wolność; kry-
zysie rodziny wyrażającym się zwłaszcza w aborcji: wpływie określonych 
kierunków filozoficznych na prawodawstwo państwowe, które odbierają 
status osoby i zezwalają na odebranie życia; antysolidarystycznej postawie 
wobec życia bezbronnego, u której podstaw leży powszechny permisywizm 
moralny, hedonizm i konsumpcjonizm113. Próbując uzmysłowić uczniom 
wagę tego problemu, autorzy poznańscy odnoszą się do słów Jana Pawła II 
wypowiedzianych w Kaliszu w 1997 roku, że uniwersalną miarą cywilizacji 
jest jej stosunek do życia. Cywilizacja odrzucająca bezbronnych zasługuje 
na miano barbarzyńskiej, bez względu na jej nawet wielkie osiągnięcia go-
spodarcze, techniczne, artystyczne i naukowe114. Bezpośrednie przerwanie 
ciąży postrzega się niezmiennie jako porażające przestępstwo, zabójstwo 
niewinnej istoty ludzkiej, której nie sposób uznać za napastnika, a tym bar-
dziej za napastnika niesprawiedliwego, dokonujące się w szczególnych oko-
licznościach – u początku jej życia, gdy nie może się bronić. Jednoznacznie 
dramatycznej oceny moralnej aborcji nie zmienia nawet to, iż stanowi ona 
dla matki często przeżycie dramatyczne i bolesne, a jej decyzją o pozbyciu 
się dziecka nie kieruje tylko zwyczajny egoizm115. Bardzo dużo miejsca po-
święca się też współodpowiedzialności moralnej za aborcję, przypomina-
jąc, że za decyzją o zabójstwie dziecka jeszcze nienarodzonego często stoi 
nie tylko matka, ale również inne osoby, a zwłaszcza ojciec dziecka. W tej 

112 Zob. SZPET PG 2U, s. 245–246; SZPET G 3U, s. 55–56; SZPET G 1U, s. 124–125; 
SZPET G 3M, s. 43–45, 53; SZPET G 3 KP, s. 36–39; DŚC M2, 6, s. 5; DŚC 2U, s. 149; DŚC M2, 
3, s. 61–62; EMAUS G 1U, s. 184–185.

113 Zob. SZPET G 3U, s. 55; SZPET PG 3U, s. 227; SZPET G 3M, s. 143. Por. EV 4, 11, 20.
114 Zob. SZPET PG 3U, s. 233.
115 Zob. SZPET PG 3U, s. 226–228. Por. EV 58.
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sytuacji śmiertelnie zraniona jest cała rodzina będąca sanktuarium życia. 
Zwraca się tu również uwagę na silne naciski wywierane przez szersze śro-
dowisko rodzinne i przyjacielskie, a także i na odpowiedzialność spoczy-
wającą w tym obszarze na prawodawcy116. Nie brakuje też odniesienia, choć 
chyba jest ono zbędne w przypadku uczniów, do różnych kar kościelnych, 
które implikuje aborcja117. Wydaje się, że zbyt dużo mogą oni dowiedzieć 
się o psychicznych i duchowych skutkach aborcji w odniesieniu do całej 
rodziny. Omawia się tu również, znowu zbyt szeroko, zdrowotne skutki 
aborcji. Być może celem tego typu działań jest wywołanie silnego wraże-
nia emocjonalnego na uczniach, szczególnie młodych kobietach, po to, aby 
zniechęcić je do myślenia o dokonaniu aborcji. Niezwykle dużo miejsce, 
zwłaszcza w podręcznikach metodycznych, poświęca się powikłaniom po-
aborcyjnym w organizmie kobiety. Przybliża się uczniom tzw. zespół pro-
aborcyjny, który występuje w postaci ostrej, utrzymując się przez trzy mie-
siące. Cechuje go ciężka depresja, a w postaci przewlekłej może on trwać 
całe lata, a nawet dziesiątki lat118.

Autorzy poznańscy starają się przekonać uczniów, że pełna legaliza-
cja aborcji oznaczałaby po prostu przywrócenie w naszej ojczyźnie jawnie 
zbrodniczego „prawa” aborcyjnego, które Polakom wcześniej narzucali 
hitlerowcy i Stalin. Ludzie hołdujący cywilizacji śmierci i kwestionujący 
sens istnienia ludzi chorych, upośledzonych, niezaradnych życiowo, mu-
szą pamiętać, że wybierają rozwiązanie stosowane już przez starożytnych 
Spartan119.

W podręcznikach mocno eksponuje się nacisk krajów bogatych na 
biedniejsze, aby wprowadzano w nich aborcję w celu rozwiązania proble-
mów demograficznych120. Zauważa się, że w większej części Unii Euro-
pejskiej zalegalizowano zabijanie poczętych dzieci praktycznie na żąda-
nie kobiety. Dopuszczono też do użytku pigułkę wczesnoporonną typu 
RU-486 oraz zabijanie poczętych dzieci do 11–13 tygodnia ich życia. Za 
nieprzekonujące uznać należy związanie kwestii aborcji z wprowadzeniem 
w większości krajów UE biologicznej, pozbawionej wartości etycznych, 
demoralizującej seksualnej edukacji, w ramach której rozdaje się uczniom 

116 Zob. SZPET PG 3U, s. 229; SZPET G 3M, s. 144.
117 Zob. SZPET PG 3U, s. 230. Por. EV 62.
118 Zob. SZPET PG 3M, s. 143–146.
119 SZPET PG 3U, s. 226; SZPET PG 2M, s. 83.
120 SZPET PG 3U, s. 228.
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w szkołach prezerwatywy121. Połączenie tych dosyć odległych kwestii mo-
ralnych zdaje się być błędne. 

Aktem, który podobnie jak aborcja zagraża dziś człowiekowi, jest także 
eutanazja. W ramach refleksji inspirowanej chrześcijaństwem trudno zgo-
dzić się ze stwierdzeniem, że eutanazja to po prostu nacechowana empatią 
„dobra śmierć” zadana potrzebującemu122. Autorzy analizowanych mate-
riałów nie mają wątpliwości co do tego, że eutanazja dramatycznie narusza 
świętość życia. Przytaczając różnego typu definicje eutanazji, zwracają oni 
uwagę na to, że istotna jest tu intencja podjętego działania. Wprowadza-
jąc za encykliką Evangelium vitae dystynkcję pomiędzy eutanazją bierną 
i czynną, zwracają słusznie uwagę na to, że za eutanazję w sensie ścisłym 
uznać trzeba na przykład podanie choremu środka, który faktycznie i in-
tencjonalnie powoduje jego śmierć, czy przerwanie terapii z zamiarem 
spowodowania śmierci chorego. Wskazuje się tu na Holandię i Belgię jako 
kraje, gdzie eutanazja jest zalegalizowana123. Za trafny i mocny retorycznie 
argument przeciw eutanazji uznać trzeba odwołanie się do rewolucyjnej 
zmiany myślenia, jaką w tym tak ważnym obszarze życia przeszedł głośny 
i bardzo kontrowersyjny co do wysuwanych argumentów zwolennik euta-
nazji i aborcji Peter Singer, wpływowy współczesny filozof. Odszedł on od 
głoszonych przez siebie poglądów, gdy jego matka zapadła na chorobę Al-
zheimera. Choć wcześniej sądził, że taki chory zupełnie traci status osoby 
i można go poddać eutanazji, to w wyniku tej choroby przyznał: „Myślę, 
że ta sprawa otworzyła mi oczy na to, że te rzeczy u człowieka są bardzo 
trudne... trudniejsze niż dotąd sądziłem, bo jest to coś innego, gdy chodzi 
o twoją własną matkę”124.

Nie brak też w podręcznikach odniesienia – za Katechizmem Kościoła 
katolickiego – do tego, że niektóre eksperymenty medyczne są niemoralne, 
a granicą, której nie wolno przekroczyć w badaniach naukowych, jest god-
ność osoby ludzkiej i szacunek dla jej zdrowia i życia125. Odrzucić trzeba 

121 SZPET PG 3U, s. 226.
122 Zob. EV 15, 20; 66; Jan Paweł II, Orędzie na światową konferencję na temat starzenia się 

ludności (Wiedeń, 26 VII 1982), w: Jan Paweł II, O cierpieniu. Wypowiedzi Ojca Świętego do cho‑
rych i pracowników służby zdrowia (1978–1982), Warszawa 1985, s. 226–229; M. Czachorowski, 
Eutanazja, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 
t. 3, Lublin 2002, s. 321–322.

123 Zob. DŚC M2, 3, s. 62; SZPET PG 3U, s. 226, 230–231; SZPET G 3U, s. 55. Por. EV 65.
124 SZPET PG 3U, s. 231.
125 Zob. DŚC 2U, s. 143; SZPET G 3U, s. 58–61; SZPET PG 3U, s. 220–221. Por. KKK 2275.
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więc interwencje na embrionach i płodach ludzkich. Padają sugestie, chyba 
nie do końca przemyślane, że większość kobiet nie potrzebuje badań prena-
talnych. Chyba nazbyt optymistycznie i ze zbyt małą znajomością tematu 
stwierdza się, że można spokojnie założyć, iż dziecko jest zdrowe, pod wa-
runkiem że kobieta nie pali, właściwie się odżywia, kontroluje swoje zdro-
wie, a ryzyko ciężkich wad rozwojowych jest niewielkie (na 100 dzieci 97 
rodzi się zdrowych)126. Nie wydaje się, żeby ocalenie zdrowia tych 3 dzieci 
na 100 było bez znaczenia i żeby można było uznać badanie prenatalne za 
zbędne, jeśli  oczywiście nie zmierza do zaszkodzenia dziecku. Warto zresz-
tą zaznaczyć, że autorzy wskazują na moralną dopuszczalność diagnozy 
przedporodowej, jeśli szanuje się życie i integralność płodu oraz dąży do 
jego zabezpieczenia lub leczenia. Badania i zabiegi medyczne na żywych 
embrionach, w imię ich osobowej godności, można prowadzić jednak tylko 
wtedy, gdy mamy pewność moralną, że nie wyrządzimy szkody ani życiu, 
ani integralności płodu i matki127. Aby pokazać uczniom swoistą absurdal-
ność metod sztucznej prokreacji, porusza się tu kwestie naznaczone wątpli-
wościami moralnymi: „dziecko-lekarstwo”, „nieboszczyk ojcem”128. Słusznie 
autorzy poznańscy szeroko referują kontrowersje związane z możliwościa-
mi nauki odnośnie do sztucznej prokreacji i klonowania człowieka129.

Wobec współczesnych problemów wielu młodych ludzi, autorzy anali-
zowanych podręczników, nie poprzestając na aborcji i eutanazji, zwracając 
uwagę na problemy związane z targnięciem się na życie własne czy kogoś 
innego, postrzegając w tym akt braku zaufania i miłości130. Pojawiają się 
również bardzo ważne, choć jedynie wzmiankowane, zwłaszcza na tle roz-
ległości rozważań o aborcji, kwestie złych konsekwencji nałogów nie tylko 
dla zdrowia, ale i bliskości życia z Bogiem131.

W podręcznikach krakowskich zagadnieniu negowania wartości ludz-
kiego życia nie poświęca się tak dużo miejsca. W lekcji Chrześcijanin wo‑
bec życia omawia się aborcję, eutanazję, z rozróżnieniem na czynną i bierną, 
a także samobójstwo132.

126 Zob. SZPET PG 3U, s. 218–220.
127 SZPET PG 3U, s. 220–222; DŚC 2U, s. 143; SZPET G 3U, s. 58, 60–61.
128 SZPET G 3M, s. 150.
129 SZPET G 3M, s. 149–152.
130 DŚC M2, 3, s. 61; DŚC 2U, s. 149.
131 SZPET G 3M, s. 45, 53; SZPET G 3 KP, s. 39.
132 Zob. DŚC 2U, s. 149; DŚC M2, 3, s. 61–62.
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W materiałach poznańskich słusznie pojawiają się propozycje potrzeb-
nych dyskusji, które dają nadzieję na poruszenie umysłów i serc uczniów: 
Proszę zająć stanowisko wobec różnych opinii na temat aborcji i eutanazji. 
Jakie myśli cisną się wam do głów, gdy pada pytanie: Quo vadis, Europo? 
Jak rozumiecie określenie „cywilizacja śmierci”?133 Dlaczego trzeba otoczyć 
opieką i łagodzić ból ludzi cierpiących?134 Gdzie leży dopuszczalna granica 
manipulacji genetycznych? Jak prawnicy czy etycy zakwalifikują swoisty 
„worek z wybranymi organami”, istotę bez głowy135, argumenty zwolenni-
ków i przeciwników eutanazji?136 Pytania te, oczywiście właściwie przedys-
kutowane z uczniami, pozwalają na uświadomienie im tak ważnej  odpo-
wiedzialności za ludzkie życie i docenienie jego wartości. Jest to istotne 
z punktu widzenia tematu dysertacji, w którym podniesiono kwestię relacji 
społecznych, które bez ochrony życia uznać trzeba za słabe, jeśli nie wręcz 
za nieistniejące137.

Nie tylko ten ostatni passus pozwala skonstatować, iż autorzy anali-
zowanych podręczników nie są zbyt optymistyczni w ocenie ponowocze-
sności. Wiele faktorów, które ją kształtują, nie tylko zresztą w ich opinii, 
uznać można z punktu widzenia wiary za mocno niepokojące. Preferując 
dekonstrukcję zastanych systemów, i to niemal w każdym obszarze, ide-
ologia ponowoczesności w istocie nie chce niczego, przynajmniej w jakiejś 
sprecyzowanej formie, zaproponować człowiekowi w zamian. Względność 
prawdy i odrzucenie uniwersalnej religii łączy się tu z otwartością na naj-
bardziej nawet irracjonalne narracje. Nie można przy tym uważać, że seku-
laryzacja czy kryzys aksjologiczny uwidaczniają się jedynie w życiu religij-
nym. W oczywisty sposób implikują one bowiem także wiele zagrożeń dla 
budowania dobrych międzyludzkich relacji. Nierzadko wręcz przekładają 
się na symptomy kryzysu życia społecznego. Trudno wyobrazić sobie sen-
sową przyszłość społeczeństw, których nie będą tworzyć jednostki dojrzałe 
i świadome swojej osobowej godności. Z tego względu pogłębioną forma-
cję osoby można uznać za warunek sine qua non dalszego istnienia nie tyl-
ko jednostek, ale i całych społeczeństw.

133 Zob. SZPET G 3M, s. 143.
134 Zob. SZPET G 3M, s. 144.
135 Zob. SZPET G 3M, s. 149.
136 Zob. SZPET G 3M, s. 147.
137 Zob. P. Domeracki, Pedagogika czy antypedagogika? Wokół kryzysu współczesnej 

edukacji z perspektywy filozoficznej, SECTIO I ANNALES UMCS XLI, 1 (2016), s. 13.



45Człowiek wobec współczesnej zmiany społecznej

1.2. Kryzys człowieka i więzi międzyludzkich

Formacja człowieka jako bytu osobowego opiera się na przekonaniu, że 
jego istotę wyraża ścisła konstytutywna jedność duchowo-cielesna. Z tego 
fundamentalnego założenia wyłania się powinność respektowania obu tych 
sfer, które wyznaczają jego indywidualne i społeczne bytowanie. Trudno 
tymczasem nie zauważyć, że jednym ze znamion ponowoczesności jest 
mocno redukcyjna antropologia, implikująca adekwatne do tego wizje two-
rzonych  społeczności. Mimo że nasze czasy niosą ze sobą naprawdę znacz-
ny postęp odnośnie do kształtowania praw człowieka, to jednak cała dzi-
siejsza kultura, ze względu na swoje silne nacechowanie utylitarystycznym 
indywidualizmem i technokratycznym ekonomizmem, sprzyja wyraźnemu 
niedowartościowaniu osoby. Współczesna cywilizacja, choć przedstawia się 
jako antropocentryczna, paradoksalnie stanowi dla godności człowieka tak 
silne zagrożenie, jakiego jeszcze nigdy ludzkość nie doświadczała. Ma ona 
wprost potężną tendencję do tego, aby wyeliminować jakąkolwiek bardziej 
pogłębioną myśl o ludzkiej godności. Nie sposób rzeczywiście odwoływać 
się do godności człowieka, a zwłaszcza respektować ją, skoro jest ona po-
strzegana jako byt właściwie „płynny” i pozbawiony trwałej konsystencji. 
Pomimo że człowiek jest właściwie uwikłany w sieć licznych relacji i coraz 
bogatszych form komunikacji, to zrazem jawi się nierzadko jako mocno 
odizolowany od innych ludzi.

Przyczyn tego niepokojącego stanu rzeczy upatrywać należy przede 
wszystkim w budowaniu życia społecznego na bazie niewłaściwego rozu-
mienia istoty człowieka. Jego niepełne definicje bazują oczywiście na bar-
dzo różnych ideologiach. Niebezpieczne, szczególnie z punktu widzenia re-
fleksji inspirowanej personalizmem chrześcijańskim, pozostaje typowe dla 
niektórych naukowców, zwłaszcza z obszaru tzw. nauk ścisłych, redukcjo-
nistyczne traktowanie człowieka, postrzeganie go jako zupełnie przypadko-
wy egzemplarz ewolucji biokosmosu. W ramach nauk społecznych przypi-
suje się z kolei człowiekowi jedynie rolę swoistego konstruktu społecznego, 
semantycznego wytworu zróżnicowanych narracji kulturowych138.

Źródeł tej mniej czy bardziej redukcyjnej antropologii w pierwszym 
rzędzie szukać należy w obojętności wielu współczesnych ludzi na osobi-
stą i konstytutywną więź z Bogiem. Taką właśnie antropologię przez wie-

138 Zob. S. Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009, s. 9–122.
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le dziesiątków lat prezentował, a właściwie uznawał za jedyną możliwą do 
przyjęcia, marksizm. Jak pisał czołowy polski przedstawiciel tego nurtu, 
Adam Schaff, człowiek jest tylko istotą społeczną i żyje w ścisłym związku 
z innymi ludźmi, co stanowi konieczny warunek dla zachowania jego bytu 
i stworzenia mu korzystnych warunków rozwoju139. O ile z tą tezą zgodził-
by się w jakimś stopniu także personalista, to jednak dla marksisty społecz-
ność stanowi o całej istocie człowieka, gdyż nie jest on jedynie związany 
ze społeczeństwem, ale jest przez nie po prostu ukonstytuowany, stanowi 
jego twór i odbicie panujących w nim stosunków140. Nie przez przypadek 
więc za podstawowy błąd marksizmu Jan Paweł II uznawał „błąd antropo-
logiczny”, uwidaczniający się w fałszywej wizji człowieka, a dotyczący jego 
natury. Człowieka uznaje się bowiem w tym nurcie myślowym jedynie za 
produkt natury i społeczeństwa. Uznając tę kwestię za kluczową dla antro-
pologii marksistowskiej, papież stwierdza, że rozpatruje ona pojedynczego 
człowieka jedynie jako zwykły element i cząstkę organizmu społecznego. 
Dobro jednostki jest tu wręcz całkowicie podporządkowane działaniu me-
chanizmu ekonomiczno-społecznego, nie uwzględnia się przy tym możli-
wości dokonania jakiegoś samodzielnego wyboru przez jednostkę, gdyż nie 
ma tu miejsca dla pojęcia osoby jako samodzielnego podmiotu decyzji141.

Pomimo że marksizm jawi się dziś jako ideologia niemal martwa, to 
antropologia uznająca człowieka za byt materialny i biologiczny, a więc po-
zbawiony konstytutywnych związków z Bogiem, nie przeszła do historii. 
Z punktu widzenia personalizmu nie ma oczywiście żadnych wątpliwości 
co do tego, że sama dusza nie stanowi człowieka, a ciało należy do jego 
istoty. W ramach ponowoczesności perspektywa materialistyczna jawi się 
w obszarze antropologii jako znacznie groźniejsza niż jakikolwiek nowy typ 
spirytualizmu142. Implikuje to mniej czy bardziej wyraźne negowanie bądź 
przynajmniej pomijanie sfery duchowej człowieka oraz wykluczanie tego, 
co zdaje się w jakikolwiek sposób wykraczać poza horyzont doczesności143.

Dążenie do narzucenia antropologii pozbawionej Boga i Chrystusa 
skutkuje tym, że człowieka przedstawia się jako absolutne centrum rzeczy-

139 Zob. A. Schaff, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965, s. 92.
140 Zob. A. Schaff, Filozofia człowieka, Warszawa 1962, s. 99.
141 Zob. CA 13. Por. J.A. Kłoczowski, Polowanie na idee. Piętnaście lat pontyfikatu Jana 

Pawła II, „Znak” 10 (1993), s. 64.
142 Zob. KKK 1012, 1015.
143 Zob. S. Chrost, Homo…, s. 84.
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wistości i każe mu wbrew prawdzie o jego ontycznej naturze zająć miejsce 
Boga. Sytuację tę Jan Paweł II trafnie uznawał za jedną z najważniejszych 
przyczyn tak dramatycznego dziś zjawiska gaśnięcia w wielu ludzkich spo-
łecznościach nadziei144. Ten znaczny przerost antropocentryzmu, w nowym 
wprawdzie przebraniu, lecz podobnie jak działo się to zawsze, zagraża, jak 
pisze papież Franciszek, wszelkiemu odniesieniu się do czegoś wspólnego 
i wszelkim próbom wzmocnienia więzi społecznych145. Papież ten stwier-
dza dobitnie, że „wypaczony antropocentryzm stwarza przestrzeń dla wy-
paczonego stylu życia”146. Autentyczne człowieczeństwo, zachęcające do 
nowej syntezy, zdaje się istnieć pośród cywilizacji technologicznej, niemal 
niezauważalnie, jak mgła, która przenika pod zamkniętymi drzwiami147. 
W konsekwencji człowiek jawi się jako pożądany mniej czy bardziej kapi-
tał, zasób ludzki, a więc tryb wielkiej machiny produkcyjnej i finansowej, 
która nad nim zdecydowanie dominuje148.

W dyskursie antropologicznym nie można więc widzieć jedynie pro-
blemu czysto teoretycznego. Błędna antropologia, co oczywiste, implikuje 
dramatyczne wręcz skutki w traktowaniu człowieka i funkcjonowaniu ca-
łego systemu organizacji życia społecznego. Z punktu widzenia integralnej 
antropologii zafałszowanie prawdy o człowieczeństwie w oczywisty sposób 
przekłada się na przedmiotowe traktowanie ludzi, szczególnie tych obar-
czonych z punktu widzenia użyteczności społecznej różnego rodzaju „de-
fektami” 149. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że swoisty ponowocze-
sny totalitaryzm ma swoje oczywiste korzenie w negacji transcendentnie 
pojmowanej godności osoby ludzkiej150. Trudno też w oparciu o redukcyj-
ną antropologię mówić o formacji człowieka w perspektywie całego jego 
osobowego spectrum.

144 Zob. EIE 8.
145 Zob. LS 116.
146 LS 122.
147 Zob. LS 112.
148 Zob. Benedykt XVI, Nauka społeczna i nowa ewangelizacja, 3 XII 2012, Przemówie‑

nie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, https://opo-
ka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/iustitia_03122012.html (dostęp: 
4 października 2018).

149 Zob. M. Gejdos, Troska o integralny rozwój i wychowanie człowieka, w: W trosce o inte‑
gralne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, Lublin 2003, s. 205–210.

150 Zob. VS 99.
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W takiej sytuacji należy docenić to, że już w Dyrektorium katechetycz‑
nym dostrzega się tę ważną kwestię. Stawia się w nim tezę, że nie można 
w istocie mówić o prawdziwym rozwoju społecznym, jeśli nie podejmie się 
trudu zbudowania możliwie dużej przestrzeni szacunku dla każdej ludz-
kiej osoby, i to we wszystkich jej wymiarach151. Nie może być więc żadnych 
wątpliwości co do tego, że laickie oraz ateistyczne ideologie prezentują 
bardzo mocno zniekształcony obraz osoby i społeczeństwa152. Przyjmując 
personalizm, również autorzy analizowanych podręczników dosyć jedno-
znacznie zaznaczają swój negatywny stosunek do antropologii materia-
listycznych153. Zdarza się, że niekiedy sięga się przy tym do mało precy-
zyjnych, a właściwie zaskakujących terminów. Jak inaczej bowiem ocenić 
tezy o istnieniu dziś zdeformowanych wizji człowieka, opartych na zaro-
zumiałej argumentacji filozoficznej i „naukowej”, gdzie uznaje się, że sama 
istota człowieka warunkowana jest jedynie czynnikami zewnętrznymi154. 
Trudno uznać ten przekaz za w pełni pożądany. Nie tylko z tego powodu, 
że jest on dla uczniów enigmatyczny, ale i dlatego, że sugeruje, iż religia 
stoi w opozycji do argumentów prezentowanych przez filozofię czy też na-
ukę, nawet te zdeformowane. Jako niezbyt trafne należy też ocenić mocne 
ad personam wzmianki o zrozumiałych dowodach, gdyż sięganie po takie 
argumenty świadczy raczej o bezradności strony, która po nie sięga. Warto 
przy tym zauważyć, że zwolennicy antropologii materialistycznej z zasady 
nie poświęcają zbyt wiele uwagi poszukiwaniu argumentów na rzecz pre-
ferowanych przez siebie poglądów. Wychodząc z ideologicznej przesłanki 
odrzucającej istnienie Boga, na niej opierają swoją stricte materialistyczną 
antropologię.

Za bardziej wartościową, lecz mocno ogólnikową, uznać można w tym 
obszarze tematycznym narrację zaproponowaną przez autorów poznańskich. 
Starają się oni celniej uderzać w ideologię materializmu, poprzestając jednak 
na próbie przekonywania adolescentów, że mamy dziś do czynienia z poważ-
nym chaosem w przestrzeni propozycji antropologicznych. Zwracają uwagę 
na powszechną trudność w odkrywaniu pełni człowieczeństwa, która wynika 
przede wszystkim ze znacznej dezorientacji wobec ogromnej różnorodności 

151 Zob. PDK 6.
152 Zob. PDK 8, 39.
153 EMAUS M3, 1, s. 2; DŚC 2U, s. 22; SZPET PG 1U, s. 34.
154 Zob. SZPET PG 3U, s. 32.
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ujęć antropologicznych w tym obszarze155. Podobnie więc jak i w wielu in-
nych okolicznościach, przeważa tu zdecydowanie przekaz negatywny. Trafnie 
diagnozując symptomy współczesnego kryzysu antropologicznego, autorzy 
nie pokazali go w sposób dla uczniów sugestywny. Nie zaproponowali też po-
zytywnego sposobu na przeciwstawienie się tym niepokojącym tendencjom, 
również z punktu widzenia funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Warto podnieść, że nie tylko autorzy poznańscy, ale i krakowscy, na 
etapie szkoły ponadgimnazjalnej starają się słusznie wskazywać na ko-
nieczność nakłaniania adolescentów do podjęcia poważniejszej refleksji 
nad człowieczeństwem, a także konfrontowania tego przekazu z ogólnymi 
założeniami antropologii chrześcijańskiej156. W podręczniku krakowskim 
znaleziono miejsce na ukazanie różnych opcji antropologicznych: mate-
rializmu i spirytyzmu, które wprawdzie odmiennie, lecz równie skrajnie 
przedstawiają relacje cielesno-duchowe157. Z oczywistych względów, to 
znaczy niewielkiej popularności tego drugiego ujęcia, koncentrują się oni 
na krytycznej ocenie tych tendencji teoretyczno-praktycznych, które po-
strzegają człowieka jedynie materialistycznie158. Zarówno w poznańskich 
jak i krakowskich podręcznikach sporo miejsca poświęcono referowaniu 
poglądów Kościoła na temat teorii ewolucji159. Autorzy poznańscy, starając 
się ożywić swoją narrację, proponują bardziej zaskakujące niż intrygujące 
dla uczniów pytanie: Kto ma rację w kwestii początków człowieka: Moj-
żesz czy Karol Darwin?160 Zastrzeżenie powyższe wynika przede wszystkim 
z przekonania, że dylemat ten nikogo dziś specjalnie już nie interesuje. Nie-
wiele uwagi poświęca dziś ewolucjonizmowi nauka, która postrzega w tej 
teorii raczej mało atrakcyjną i słabą merytorycznie hipotezę. Katolicyzm 
z kolei już dawno temu zabierał głos w tej kwestii i właściwie zaakceptował 
ogólne tezy teorii ewolucji.

Za źródło niezmiennych kłopotów człowieka ze zrozumieniem istoty 
swojego człowieczeństwa w obu seriach podręczników uznaje się, za teolo-
gią chrześcijańską, pęknięcie ludzkiej natury, zwłaszcza w aspekcie ciele-
sności, po grzechu pierwszych rodziców. Od tamtej chwili ludzie wykazują 

155 Zob. SZPET G 2M, s. 26.
156 Zob. DŚC M3, 1, s. 51; SZPET PG 1M, s. 17; SZPET PG 2M, s. 31.
157 Zob. DŚC 3U, s. 47–48.
158 Zob. EMAUS M3, 1, s. 2; DŚC 2U, s. 22; SZPET PG 1U, s. 34.
159 Zob. SZPET PG 2M, s. 31.
160 Zob. SZPET PG 2U, s. 39.
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poważne problemy z właściwym umiejscowieniem cielesności w obrębie 
swojego człowieczeństwa. To, co w sferze cielesnej człowieka wcześniej 
dokonywało się bezproblemowo, spontanicznie i bezrefleksyjnie, teraz wy-
maga od niego dużego wysiłku161. Kształtowanie świadomości adolescen-
tów odnośnie do słabości ludzkiej natury wywołanej grzechem pierwszych 
ludzi, uznać można za szczególnie istotne z punktu widzenia tej rozprawy. 
Nie można sensownie mówić o formacji osoby w kontekście społecznym, 
jeśli nie uwzględni się tej kwestii. Człowiek nie jest bytem wolnym od sła-
bości, lecz dopiero realna konstatacja w tym obszarze otwiera przestrzeń 
do sensownych działań. Pomimo ontycznej słabości człowiek winien też 
odkrywać w sobie dynamizm swojej natury otwierający przestrzeń dla roz-
woju jego osobowości.

Kłopoty współczesnego człowieka z odczytywaniem istoty jego ciele-
sności wyrażają się przede wszystkim w przeszacowaniu tego wymiaru czło-
wieczeństwa. Jak zauważają autorzy analizowanych podręczników, zjawisko 
to przejawia się w tak częstej dziś nadmiernej koncentracji na cielesności, 
przybierającej postać swoistego kultu młodości, swoistej fetyszyzacji piękne-
go wyglądu i sprawności fizycznej. Czymś typowym staje się sprzeczne we-
wnętrznie i nacechowane wieloznacznością podejście do ludzkiej cielesności, 
od nadmiernej troski o ciało, aż po jego drastyczne wprost lekceważenie przez 
na przykład pornografię162.

Wielorakie implikacje zmiany społecznej, również odnośnie do rozu-
mienia cielesności, stają się jeszcze bardziej poważne, gdy uświadamiamy 
sobie jego powiązanie z postępującym a typowym dla ponowoczesno-
ści procesem globalizacji. Nie da się już dziś nie zauważyć tego, że świat 
współczesny, w którym zmienia się nawet pojęcie czasu i przestrzeni, wciąż 
„kurczy się”, staje się „globalną wioską”, gdzie z małymi modyfikacja-
mi przeżywane są te same wydarzenia i używane takie same produkty163. 
Oderwana od szerokiego kontekstu ideowego kultura globalna, rodząc się 
niby wszędzie, w istocie nie daje człowiekowi właściwie nigdzie szans na 
pełniejsze zakorzenienie. Jej istotą nie jest zresztą jakieś zakorzenianie się, 
lecz jedynie szukanie bądź mało uchwytnej teraźniejszości, bądź też zupeł-

161 Zob. DŚC M3, 1, s. 54; SZPET PG 3U, s. 89.
162 Zob. SZPET PG 3U, s. 85; DŚC M3, 1, s. 54.
163 Zob. A. Popławska, W drodze ku pełnej podmiotowości. Kompetencje podmiotowe 

gimnazjalistów, Białystok 2013, s. 15.
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nie wyimaginowanej przyszłości164. Globalizacja, która zrodziła się przede 
wszystkim w krajach ekonomicznie rozwiniętych, może być wprawdzie, 
jak pisze papież Benedykt XVI, ważnym motorem wyjścia z niedorozwoju 
całych regionów, lecz pozbawiona kierownictwa miłości w prawdzie, ra-
czej potęguje ryzyko zaistnienia nieznanych wcześniej szkód i podziałów 
w ramach wielkiej rodziny ludzkiej165. Trudno przecież nie zauważyć, że 
choć wciąż rośnie w świecie bogactwo pojmowane globalnie, to w jeszcze 
większym stopniu wzrastają w tym obszarze nierówności. Nawet w boga-
tych krajach ubożeją wciąż nowe kategorie społeczne i rodzą się kolejne 
formy ubóstwa. Społeczeństwo zglobalizowane nie ma z samej swojej na-
tury potencjału do tego, aby ludzi rzeczywiście zbliżyć do siebie i uczynić  
braćmi166. Globalizacja sprzyja raczej dekonstrukcji charakterystycznej dla 
wcześniejszej epoki nowoczesnej trójcy terytorialno-narodowo-państwo-
wej167. Za typową cechę ponowoczesnych społeczeństw uznać trzeba liczne 
procesy i zjawiska społeczne, które wyraźnie przekraczają granice państw 
i narodów. Upowszechniają się przy tym jednolite wartości oraz identyczne 
rozwiązania instytucjonalne, a w obrębie ładu społecznego, ekonomiczne-
go i kulturowego zanikają granice nie tylko pomiędzy gospodarkami, ale 
nawet mentalnością ludzi z różnych narodów i państw. Wielu społeczeń-
stwom w tej sytuacji coraz bardziej zagraża kulturowe wykorzenienie168. 
Nierzadko zdarza się, że naród zostaje również pozbawiony swojej pod-
miotowości, czyli odpowiadającej mu „suwerenności”, w znaczeniu eko-
nomicznym, a także polityczno-społecznym169. Sytuacji tej mocno sprzyja 
typowe dla globalizacji powstawanie niepaństwowych, a więc z natury rze-
czy niezależnych uczestników życia międzynarodowego. Zanikają różnice 
pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną polityką państw, co prowadzi do ich 
znacznego osłabienia jako podmiotów polityki międzynarodowej. Za samą 
istotę zmian środowiska społecznego w tej globalizującej się rzeczywisto-

164 Zob. Z. Melosik, Ponowoczesność: między globalizmem, amerykanizacją, i funda‑
mentalizmem, w: Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównaw‑
czej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym, Kraków 2000, 
s. 17.

165 Zob. CIV 33.
166 Zob. EIE 8; CIV 19, 22, 25.
167 Zob. W. Wątroba, Społeczeństwo…, s. 87–89.
168 Zob. G. Adamczyk, Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie pol‑

skim, Lublin 2013, s. 97.
169 Zob. SRS 15.
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ści uznać należy kształtowanie się zupełnie transnarodowej przestrzeni 
społecznej, gdzie charakterystyczną cechą staje się negacja dotychczaso-
wych działań jednostek i zbiorowości w kontekstach narodowych170. Glo-
balne korporacje, działające na ogromną skalę, prowadzą do rozdźwięku 
pomiędzy narodem i państwem, a funkcje realizowane dotąd przez rządy 
przejmują różnego rodzaju pozarządowe czy też quasi-rządowe instytucje. 
Społeczna formacja osoby w tych okolicznościach staje się więc procesem 
o wiele bardziej złożonym, niż miało to miejsce w poprzednich epokach. 
Zarówno jednostkom, jak i tworzonym przez nie społecznościom coraz 
trudniej odnaleźć się w globalnej przestrzeni znikających więzi narodo-
wych i konstytuujących się światowych organizacji odwołujących się wła-
ściwie jedynie do „aksjologii” ekonomicznej.

Antytetycznie do globalizacji, choć zasadniczo „spójnie” w ramach 
idei ponowoczesności, która nie dba o synergizm, postępują procesy dale-
ko posuniętego pluralizmu. Wraz ze zróżnicowaniem wartości i interesów 
jednostek i całych grup społecznych niemal zanikają jednolite i powszech-
nie uznawane wzory oraz schematy ściślej koordynujące działania ludzkie. 
Istotą ponowoczesności staje się ogromna heterogeniczność dyskursów 
kreujących świat społeczny. Rzeczywistość staje się czymś w typie obszer-
nego tekstu, który można wprawdzie próbować w jakimś stopniu interpre-
tować, lecz nigdy nie da się sformułować ogólnych praw nią rządzących. 
Ponowocześni ludzie, uwikłani niemal w niekończący się proces demisty-
fikacji i dekonstrukcji, zdają się mocno podejrzliwi względem wszelkich 
reguł, norm i systemów, i to nawet takich, których sami zdają się jeszcze 
przestrzegać171. W zgodzie z opinią, że przyszłość jawi się jako mglista 
i niewyraźna, kwestionuje się zarówno sens głębszego namysłu nad nią, jak 
i snucia względem niej jakichś planów. Jedynie „teraz”, wolne od trwałych 
zobowiązań, zdaje się jedynym kluczem do realizacji życiowych strategii, 
bez względu na to, czego one dotyczą i co z nich wynika172.

Jeden z faktorów implikowanych przez globalizację stanowi poważne 
przesunięcie w obrębie kształtowania się tożsamości jednostek i poszcze-
gólnych społeczeństw. W tradycyjnym społeczeństwie funkcjonował jasno 

170 Zob. Z. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, w: 
Oblicza procesów globalizacji, red. Z. Pietrzak, Lublin 2002, s. 38.

171 Zob. R. Borkowski, Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, w: Globalopolis. Ko‑
smiczna wioska – szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, Warszawa 2003, s. 18.

172 Zob. A. Płachciak, Moralne…, s. 198–199.
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określony kod kulturowy, promujący i gwarantujący schematy umożliwia-
jące właściwie każdemu człowiekowi znalezienie w nim swojego miejsca 
i korzeni. Niemal wszyscy ludzie żyli w takim samym, bądź przynajmniej 
podobnym, świecie, co skutkowało przeżywaniem prawie identycznych do-
świadczeń. Doświadczenia współczesnych ludzi tak silnie się indywiduali-
zują, że poczucie każdego „Ja” zależy w zasadzie od jego osobistych życio-
wych uwarunkowań. W sytuacji, w której jednostka nie ma już właściwie 
możliwości podeprzeć się tradycją czy też ogólnie przyjętymi wzorcami, 
sama musi szukać odpowiedzi na nurtujące ją wątpliwości. To trudne, że 
w ramach znacznie bardziej niż kiedyś złożonej ponowoczesnej rzeczywi-
stości pojawia się coraz więcej kwestii, których nie sposób łatwo i jedno-
znacznie rozwiązać173. Podstawowe dla każdej jednostki pytanie: Kim jestem 
i do jakiej grupy przynależę? nękało ludzi od dawna. Tradycyjna odpowiedź 
brzmiała prosto: jesteś synem swojego ojca. Trudno jednak nie dostrzec, że 
dziś odpowiada się: jestem samym sobą i sam o sobie świadczę, tym przede 
wszystkim, co robię i wybieram. To niezwykle ważne przesunięcie w obrębie 
samoidentyfikacji stanowi jedno z ważnych znamion ponowoczesności174. 
Nie można przy tym pominąć, że wraz z zanikaniem bardziej systemowej 
wizji ludzkiej natury i istoty funkcjonowania świata znaczną część zglobali-
zowanego społeczeństwa kształtują różnej proweniencji stereotypy, za któ-
rymi, często niemal bezrefleksyjnie, człowiek podąża175.

W społeczeństwach charakteryzujących się ogromnym zróżnicowa-
niem poszczególnych dziedzin życia: gospodarki, techniki, nauki, polityki, 
edukacji, kultury, religii, wytwarzają się swoiste podsystemy strukturalne 
posiadające własną logikę działania i racjonalność, kody i prawa, oczekiwa-
nia i żądania. W konsekwencji ludzie zmuszeni uczestniczyć w wielu gru-
pach społecznych siłą rzeczy konfrontowani są nie tyle nawet z różnymi, ile 
z zupełnie sprzecznymi ze sobą zobowiązaniami176. W dodatku tradycyjne 

173 Zob. E. Pieszek, Człowiek i społeczeństwo konsumpcyjne. Dyskursy,Poznań 2013, 
s. 148.

174 Zob. D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 
1998, s. 126.

175 Zob. M. Miczyńska-Kowalska, Kultura konsumpcyjna cechą społeczeństwa pono‑
woczesnego, „Zeszyty Naukowe KUL” 56 (2013), s. 202–203; A. Zadrożyńska, Targowisko 
różności, Warszawa 2001, s. 26.

176 Zob. J. Mariański, Między rajem a apokalipsą. O potrzebie wychowania ku warto‑
ściom uniwersalnym, w: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne uję‑
cie, t. 2, red. M. Dudzikowa, M. Czerepniak-Walczak, s. 56.
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dotąd faktory tożsamościowe, a więc na przykład zawód, polityka czy też 
religia, zastępowane są powoli, lecz sukcesywnie, przez osobiste preferen-
cje jednostek. Typowy dla społeczności tradycyjnych, bardzo rozbudowany 
rytualizm ustąpił już właściwie zupełnie miejsca prywatnym, domowym 
i nuklearnym stylom życia i zdecydowanie partnerskiemu ideałowi małżeń-
stwa177. Proces nabywania tożsamości społecznej staje się silnie problema-
tyczny również z tego względu, że wyraźnie preferuje się dziś zróżnicowa-
nie, niepewność, niedookreśloność i nieostateczność178. Za wzór osobowy 
ponowoczesności zdaje się uznawać Prometeusza, który stanowi symbol 
spotęgowanej zmienności. W odniesieniu do tożsamości można w tym kon-
tekście według Z. Baumana mówić o dążeniu jednostki do emancypacji albo 
do jej uczestnictwa we wspólnocie. Pierwsza opcja jest właściwie nieosią-
galna, druga zaś pochłania wszystko, co obok niej przepływa. Postmoder-
nistyczny człowiek jawi się więc jako niemal rozsypany na części, z których 
trudno złożyć jakąkolwiek spójną całość. Przez całe właściwie życie próbuje 
on kształtować swoją tożsamość, starając się ją, mimo tylu przeciwności, 
jakoś „uchwycić”. Tożsamość ponowoczesna stanowi jednak jedynie samo 
doświadczenie teraźniejszości, skoro człowiek żyje jedynie tu i teraz, a jego 
przeszłość i przyszłość są czymś nieistotnym179.

Ponowoczesny podział świata przebiega również wzdłuż linii, którą 
wyznacza stopień mobilności człowieka w przestrzeni. Prawdziwą swobo-
dę zmiany miejsca swojego pobytu zdają się mieć jedynie te jednostki, które 
utrzymują określony poziom konsumpcji, te, które mogą sobie pozwolić 
na opuszczenie „trudnych” do życia rejonów świata, podczas gdy pozosta-
ją tam ci wszyscy, których zwyczajnie nie stać na taką przeprowadzkę. Co 
ważne, nie dotyczy to wcale jedynie krajów Trzeciego Świata, skoro w sa-
mych centrach zachodnich metropolii przebiega realna, choć niewidzialna 
linia demarkacyjna, której tamtejsi mieszkańcy, niezdolni już do naprawdę 
wspólnej egzystencji, raczej nie przekraczają. W społeczeństwie ponowo-
czesnym ujawnia się podział na dwa właściwie światy. Ten kosmopolitycz-
ny i eksterytorialny powoduje, że totalnie mobilna jednostka właściwie bez 
trudu potrafi przemieszczać się w czasie i przestrzeni, zarówno realnie, jak 

177 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja, s. 129.
178 Zob. A. Ćwikliński, Pomiędzy oddziaływaniem szkoły i kultury popularnej. Dylema‑

ty tożsamościowe współczesnej młodzieży, w: Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. 
D. Hejwosz, W. Jakubowski, Kraków 2010, s. 272–277.

179 Zob. Z. Bauman, Płynne…, s. 16, 51.
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i wirtualnie. W świecie drugim jednostka, mocno ograniczona więzami 
lokalnymi, niemal biernie zgadza się na wszelkie zachodzące wokół niej 
i w niej samej zmiany. W obrębie tych dwóch światów w zupełnie odmien-
ny sposób rozumie się istotę ludzkiej osoby, sens międzyludzkich relacji 
i kierunek formacji nowych pokoleń. Świadomość tego faktu przenikać 
musi również tych, którzy chcą na początku XXI wieku kształtować czło-
wieka w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego. Nie można przy 
tym poprzestawać na kontestacji zachodzących we współczesnych spo-
łeczeństwach zmian, ale trzeba sensownego przenikania chrześcijańskim 
spojrzeniem na człowieka i społeczeństwo.

Szukając nowych sposobów akomodacji chrześcijaństwa, trzeba pa-
miętać, że milionów współczesnych ludzi, bez względu na ich przynależ-
ność narodową, religijną, a nawet zasoby finansowe, dotyka dziś niemal 
globalna ekspansja wcześniej nieznanego człowiekowi ryzyka. W dodatku 
o jego rozmiarach dowiadujemy się zazwyczaj dopiero post factum, tak jak 
na przykład po ogłoszeniu krachu na giełdach papierów wartościowych. 
Niepewność i różnej proweniencji zagrożenia oczywiście zawsze towarzy-
szyły ludziom, lecz powstanie cywilizacji postindustrialnej, której celem 
jest utechnicznienie wszystkich dziedzin życia, niesie za sobą, obok wie-
lu niekwestionowanych dobrodziejstw, znaczną dozę silnie niepokojącego 
i potężnego ryzyka. W społeczeństwach ponowoczesnych, gdzie zmieniają 
się rynki pracy, niemal wszyscy są narażeni na utratę zatrudnienia, nikt 
nie może się czuć niezastąpiony180. To powszechne odczucie braku pew-
ności znacznej części współczesnych społeczeństw nawet w sferze najbar-
dziej elementarnych potrzeb musi się przekładać na poważne trudności 
z budowaniem społecznych relacji. Jednostki naznaczone doświadczeniem 
bezsensu istnienia, wykazując kłopoty z kształtowaniem swojej pełnej oso-
bowej dojrzałości, nie potrafią też odnaleźć właściwego miejsca w społe-
czeństwie. Nie respektując swojej godności jako osoby, nie dostrzegają jej 
w innych ludziach.

Nie wolno zapominać, że tożsamość osoby, zwłaszcza w wymiarze jej 
społecznych  odniesień, wciąż tworzą dwa zasadnicze elementy: poczucie 
inności oraz identyfikacja z samym sobą. Niezastąpioną rolę odgrywają tu 
jak zawsze wskaźniki, za pomocą których jednostka może rozpoznać siebie, 

180 Zob. A. Płachciak, Moralne…, s. 194–196; Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kra-
ków 2006, s. 250.
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ale i odróżnić się od innych. W społeczeństwie ponowoczesnym, jak się 
wydaje, najważniejszymi, a może i jedynymi wskaźnikami pozostają dobra 
konsumpcyjne, co wywiera dramatycznie negatywny wpływ na formację 
osoby181. Trudno nie dostrzec, że przynależność społeczną, a także relacje 
międzyludzkie manifestuje się dziś przede wszystkim poprzez konsump-
cyjny styl życia182. Dobrze opisuje ten proces Alan Aldridge, który w za-
chodnim dyskursie na temat konsumpcji widzi często opozycję pomiędzy 
wspólnotą a konsumeryzmem jako zupełnie odmiennymi sposobami ży-
cia. Zauważa on, że rewolucyjne wprost zmiany społeczne niemal zupeł-
nie zniszczyły znaczną część infrastruktury, na której opierały się dotąd 
tradycyjne wspólnoty. Zmierzch pracy fabrycznej, dziesiątkując hutnic-
two, stocznie i wydobycie węgla, zniszczył niejako „przy okazji” ogromne 
wspólnoty, jakimi te branże były obudowane. Z kolei mechanizacja rolnic-
twa, wyludnienie terenów wiejskich oraz zasiedlenie wsi przez ludzi dojeż-
dżających do pracy czy też kupujących weekendowy dom dawnych miesz-
kańców miast przyniosły zmierzch tak idyllicznym wsiom183.

Społeczeństwo konsumpcyjne kształtuje zupełnie inną tożsamość 
i zdaje się udawać, że grupy zastępuje coś w rodzaju roju, gdzie wszyscy kon-
sumenci są właściwie tacy sami. Robiąc to samo, jednocześnie jednak żyją 
niemal w odosobnieniu184. Jak pisze Z. Bauman: „w rojach, w przeciwień-
stwie do grup, nie występują odszczepieńcy lub rebelianci, a jedynie, jeżeli 
można tak powiedzieć, dezerterzy, niedorajdy lub niespokojne duchy”185. 
W tego typu społeczności tworzą się nowe reguły, wprawdzie łatwiejsze do 
przekroczenia, lecz nie oznacza to, że zupełnie nieograniczające działań jed-
nostek. W roju nie kształtują się żadne trwałe więzi podtrzymujące istnienie 
grupy. Jednostki mogą jednoczyć się tu tylko na czas wspólnego działania, 
a zwłaszcza konsumpcji, która właściwie wyznacza granice dopuszczal-
nego działania oraz możliwości uczestniczenia w tym procesie. W nowo 
kształtującej się społeczności istnieją różni konsumenci, przede wszystkim 
w zależności od ich zasobności. Konsumpcja staje się niemal jedyną drogą 

181 Zob. E. Pieszek, Człowiek…, s. 152.
182 Zob. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, 

Warszawa 2005, s. 201.
183 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja, s. 129.
184 Zob. Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tłum. J. Konieczny, Kra-

ków 2007, s. 184.
185 Z. Bauman, Szanse…, s. 184.
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umiejscowienia w społeczeństwie, skoro wszyscy są konsumentami, a przez 
to nabywają znaki służące do zaznaczenia swojego miejsca w społeczeń-
stwie186. Jednostki niepełnowartościowe, które nie biorą udziału w procesie 
konsumpcji, spychane są poza margines. Stają się zbędne, gdyż są jedynie 
mocno wybrakowanymi konsumentami. To „inni”, „obcy”, to „ludzie-od-
rzuty”, niepotrzebni z punktu widzenia społeczeństwa187.

Na gruncie formacji osobowo pojmowanego człowieka nie mniej 
poważne obawy budzić muszą symptomy kształtowania się tożsamości 
pluralistycznej, mającej stanowić w swoich założeniach przeciwwagę dla 
jawiących się na horyzoncie, a niosących w przeszłości rzeczywiście dra-
matyczne konsekwencje: szowinizmu, ksenofobii i kosmopolityzmu. Nieja-
ko skutkiem ubocznym tej sytuacji, budzącym jednak niepokój, pozostaje 
przekonanie o konieczności preferowania postawy dystansowania się wo-
bec idei miłości do własnego narodu czy też kraju188.

Ze zjawiskiem tym zdaje się być skorelowana, a zarazem w pewien spo-
sób je tłumaczyć, eskalująca erozja życia społeczno-publicznego. Dokonuje 
się dziś coraz szybsze przechodzenie od wspólnotowych modeli życia do 
jego form znacznie bardziej zindywidualizowanych. Nie ma zresztą w tym 
nic zaskakującego, skoro za ważne wyznaczniki ponowoczesności uznaje 
się czynniki wręcz stymulujące rozpad więzi społecznych: paradygmat ab-
solutnej wolności jednostki od wszystkich oraz wszystkiego oraz kult osią-
gnięcia indywidualnego sukcesu życiowego i osobistego „szczęścia”189. Do 
tego dodać należy, wynikające z postępującej indywidualizacji, coraz szyb-
sze uwalnianie się jednostek z historycznie ustalonych form i tradycyjnych 
więzi społecznych. Znaczna część współczesnych społeczeństw nie chce się 
godzić na społecznie determinowany przebieg swojego życia, z góry przy-
pisane role społeczne, a przede wszystkim jakieś wspólne normy. Skutkuje 
to wprawdzie wzrostem autonomii jednostek, z natury rzeczy pożądanym, 
ale i sprzyja niepokojącej destrukturalizacji społeczeństw. Współczesną in-
dywidualizację coraz trudniej rozpatrywać jako pożądany element wyzwo-

186 Zob. E. Pieszek, Człowiek…, s. 150–151.
187 Zob. Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, tłum. S. Obirek, Kraków 

2006, s. 62.
188 Zob. SZPET G2M, s. 140. Por. J. Salij, Patriotyzm dzisiaj, Poznań 2005, s. 10.
189 Zob. Z. Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Wa‑

tykańskim II, Toruń 2013, s. 256; B. Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpaster‑
stwa rodzin, Lublin 2010, s. 299.
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lenia, gdyż wiąże się ona silnie z niebezpieczeństwem rozpadu społecznego 
„my” na zbiorowość jednostek190. Jak zauważa Z. Bauman, zamiast ścisłych 
wspólnot społecznych, ludzie zdają się tworzyć dziś raczej okolicznościo-
we, ulotne i przejściowe wspólnoty typu „szatniowego” czy też „wieszako-
wego”. W ich obrębie ludzi łączy wspólny interes bądź też sprawa, co nie 
scala jednak jednostkowych potrzeb w interes grupowy, dając złudzenie 
krótkiego współuczestnictwa191. Ten sam socjolog mówi o rosnącej licz-
bie ludzi – odrzutów, to znaczy tych, którzy są właściwie zbędni z punktu 
widzenia społecznego, i którymi gardzi się, obawiając się, że można dosyć 
łatwo doświadczyć ich losu192.

W konsekwencji indywidualizacji kształtuje się kultura separacji, zu-
pełnie antytetyczna do kultury koherencji pożądanej zarówno z punktu 
widzenia społecznej natury człowieka, jak i chrześcijańskiego personali-
zmu193. Trudno nie zauważyć, że w obrębie ponowoczesnych układów spo-
łecznych, w niczym już nieprzypominających skały, jednostki ze swoimi 
indywidualnymi projektami życiowymi daremnie zdają się szukać jakie-
goś twardego gruntu, aby móc, jak zauważa Z. Bauman, „zarzucić kotwi-
cę”194. Istotą indywidualizacji według tego myśliciela jest więc „kruszenie 
się więzi międzyludzkich i wątlenie instytucjonalnych fundamentów i pan-
cerzy grup solidarnościowych”195. Poruszając się jedynie po powierzchni 
zjawisk, wielu współczesnych ludzi zdaje się unikać zaangażowania i two-
rzenia trwalszych więzi, chętnie za to korzystają z możliwości łatwego ich 
zerwania196. Często za jedyny punkt odniesienia dla budowania zrębów ży-
cia społecznego w zatomizowanych społeczeństwach uznać można jedynie 
mechanizmy rynkowe, które w oczywisty sposób niszczą także wielu ludzi, 
przynajmniej tych mniej zdolnych czy też niepotrafiących skutecznie konku-
rować z innymi ludźmi197.

190 Zob. J. Mariański, Moralność w kontekście społecznym, Kraków 2014, s. 187.
191 Zob. Z. Bauman, Płynna..., s. 308–309.
192 Zob. Z. Bauman, Życie na przemiał, tłum. S. Kunz, Kraków 2004, s. 199–200.
193 Zob. R. Bellach i in., Przekształcając amerykańską kulturę, w: Komunitarianie. Wy‑

bór tekstów, wybrał i wstępem opatrzył P. Śpiewak, tłum. P. Rymarczyk, T. Szubka, Warszawa 
2004, s. 213.

194 Zob. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 196.
195 Z. Bauman, Praca…, s. 24–25.
196 Zob. J. Pilszak, Moralno‑społeczny i pastoralny wymiar marginalizacji społecznej 

w świetle nauczania Jana Pawła II, Kraków 2015, s. 34–35.
197 Zob. CA 19, 42, 49.
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Nie sposób też przeoczyć, że przestrzeń wolności staje się dziś w istocie 
bardzo mocno ograniczona: wiedzą, zasobami, a przede wszystkim dostę-
pem do różnych dóbr konsumpcyjnych. Za zasłoną pozornej indywiduali-
zacji zakorzenia się nawet nowy typ niewolnictwa198. Niemal wszechmocny 
„rynek”, który pozornie proponuje ogromny wprost wybór niezliczonych 
dóbr, w istocie oferuje niemal jedynie sztucznie wykreowane różnice mię-
dzy niemal zupełnie zestandaryzowanymi produktami. Zarządzanie tego 
typu różnicami uznać można raczej, jak słusznie zauważa A. Aldridge, 
za mało radosny przykład quasi-indywidualizacji199. Wraz z poważnymi 
przemianami społecznymi w sferze producentów, pracy czy obyczajów 
kształtuje się dziś przede wszystkim społeczeństwo konsumentów. W od-
różnieniu do społeczeństwa tradycyjnego panuje tam silna orientacja tem-
poralna, gdyż konsumpcji nie można przecież odłożyć na później. Trzeba 
ją realizować zazwyczaj „tu i teraz”, jak najszybciej200.

Indywidualizm, który akcentuje wolność jednostki od zobowiązań, 
sprzyja też zupełnie bezpośrednio kształtowaniu samotnego, a przede 
wszystkim arodzinnego stylu życia. Sytuacja ta utrudnia funkcjonowanie 
społeczne człowieka, a nawet formułowanie głębszych projektów socjali-
zacyjnych czy też wychowawczych201. Wybujały indywidualizm, jak trafnie 
to określa papież Franciszek, często wynaturza więzi rodzinne i skutkuje 
traktowaniem członków rodziny jedynie jako podmiotów egoistycznych 
i funkcjonujących według swoich interesów202. Z perspektywy katolickiej 
szczególnie niebezpieczna wydaje się tendencja do życia w charakterze wy-
bierających „wolność” singli, świadomie i egoistycznie odkładających zawar-
cie małżeństwa albo też zdecydowanie decydujących się na samotność203.

198 Zob. Z. Bauman, K. Tester, O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Bau‑
manem, tłum. E. Krasińska, Warszawa 2003, s. 140.

199 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja, s. 104.
200 Zob. G. Adamczyk, Moralność…, s. 96.
201 Zob. D. Opozda, Zmiany motywacji wychowawczej w obliczu przemian społeczno‑

‑kulturowych, w: Szkoła – kultura – tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian prze‑
strzeni życia społecznego, red. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Warszawa 2013, 
s. 114–128.

202 Zob. AL 33.
203 Zob. U. Wolska, Człowiek. Rzecz czy osoba? Filozoficzne ujęcie człowieka jako oso‑

by terapią dla zagubionych w płynnej nowoczesności, Warszawa – Radzymin 2017, s. 61; W. 
Majkowski, Zmiana tradycyjnego modelu rodziny w Polsce, w: Rodzina przyszłością świata? 
W kręgu zamyśleń nad rodziną, red. A. Pryba, Poznań 2009, s. 264.



60 Rozdział I

Francis Fukujama we współczesnym „nieokiełznanym” i „forsow-
nym” indywidualizmie preferującym nieograniczoną wolność jednostki 
widzi wręcz zagrożenie dla dalszego istnienia demokracji204. Niepokój ten 
jeszcze silniej wyrażają odwołujący się do zupełnie innych źródeł ideowych 
niż wspomniany filozof myśliciele chrześcijańscy. Zauważają oni, że nawet 
w społeczeństwach, w których od dawna funkcjonuje demokracja i ideały 
humanizmu coraz większa liczba ludzi nie czuje się jak u siebie w domu. 
Nie może być inaczej, skoro niemal za fundament demokracji uznaje się 
dziś coraz powszechniej relatywizm etyczny, a konsensusu, nawet w spra-
wach moralnych, jak aborcja, chce się szukać w oparciu o zasadę więk-
szości205. Wychodzi się tu nierzadko z założenia, że w ramach liberalnego 
„państwa minimum”, pełniącego rolę czegoś w rodzaju niewiele znaczą-
cego stróża nocnego, nie należy raczej interweniować w życie jednostek: 
zwłaszcza w kwestii sfer intymnych: religijności czy też moralności206. 
Jak słusznie przekonywał już Jan Paweł II: „Historia uczy, że demokra-
cja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totali-
taryzm”207. Konsekwencją braku jakiegoś minimum aksjologicznego jest 
właściwie niemożność podejmowania w szerszej przestrzeni społecznej 
jakiś działań na rzecz głębiej rozumianego dobra wspólnego208. W społe-
czeństwie luźnych więzi trudno mówić o dobru wspólnym we wspólnocie 
osób i wzajemnej odpowiedzialności za nią209. Ta ważna kwestia nie umy-
ka także uwadze autorów ogólnych materiałów dydaktycznych. Wskazują 
oni na to, że nawet wtedy, gdy zauważamy funkcjonujący gdzieś termin 
„odpowiedzialność”, to właściwie nie ma on już tych konotacji, które cha-
rakteryzowały jego klasyczne ujęcia210.

Jak sugestywnie pisał Benedykt XVI, izolując się od innych w po-
szukiwaniu swojego egoistycznego dobrobytu211, preferujące indywidu-
alizm jednostki zdają się chronić wyłącznie w prywatnym „zbawieniu”212. 

204 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja, s. 86–87.
205 Zob. VS 30–40; V. Possenti, Religia i życie publiczne. Chrześcijaństwo w dobie pono‑

wożytnej, tłum. T. Żeleźnik, Warszawa 2005, s. 134.
206 Zob. T. Buksiński, Współczesne filozofie polityki, Poznań 2006, s. 61.
207 CA 46.
208 Zob. LS 159.
209 Zob. U. Wolska, Człowiek..., s. 266.
210 Zob. PDK 6.
211 Zob. EiE 8; CIV 55.
212 Zob. SpS 13.
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Współczesna przestrzeń przeniknięta jest ideami indywidualizmu, które 
nie kierują człowieka do komunii, lecz izolują go w poszukiwaniu czysto 
indywidualnego dobrobytu, ograniczając się właściwie do zaspokajania 
jego oczekiwań psychologicznych213. Indywidualizm tak pojmowany staje 
się po prostu czystym egoizmem, zmierzającym do zaspokajania własnych 
potrzeb, a szczególnie potrzeby ciągłego osiągania tak pożądanej satysfak-
cji214. Jak słusznie zauważa Aldridge, działając w zracjonalizowanym świe-
cie, nowoczesne „Ja” stanowi swoisty projekt, którego przeznaczeniem jest 
ciągłe niezadowolenie i wieczne rozczarowanie, skoro ani psyche, ani tym 
bardziej społeczeństwa nie da się podporządkować jego woli215.

Skoro w perspektywie indywidualizmu poszczególne jednostki po-
strzega się często jako bieguny różnorakich przeciwieństw, to w ich wspól-
nym bytowaniu i działaniu nie widzi się czegoś choć odrobinę pozytyw-
nego, lecz właściwie swoistą konieczność. Zaczyna dominować opinia, że 
zarówno wspólne bytowanie jak i działanie jednostek nie tylko nie sprzyja 
ich rozwojowi, lecz jest źródłem ich daleko idących ograniczeń216. Promo-
cja absolutnie autonomicznego, egoistycznego „ja” implikuje nierzadko 
wręcz akty negacji innych ludzi, postrzeganych jako po prostu poważnych 
wrogów naszego osobistego „szczęścia”217.

Zjawisko postępującego indywidualizmu widzą też autorzy analizowa-
nych materiałów, stwierdzając słusznie, że człowiek staje się dziś nierzadko 
po prostu anonimowym elementem zatomizowanego życia społecznego218. 
Dostrzegają oni również, podobnie jak Bauman, ścisłe powiązanie tego in-
dywidualizmu z egoizmem, zauważając, iż ludzie mają dziś spore problemy 
z tym, aby stawać się darem dla innych ludzi219. Trudno uniknąć wrażenia, 
że tak dużo jest dziś przejawów wrogości czy nawet nienawiści, podczas 

213 Zob. CIV 55.
214 Zob. F. Fukujam, Powrót do natury. Z Francisem Fukujam rozmawia Magdalena Śro‑

da, „Tygodnik Powszechny” 49 (2000), s. 1.
215 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja, s. 42–43.
216 Zob. T. Buliński, Kulturowy wymiar wychowania: praktyki i ideologie, w: Wychowa‑

nie: pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. M. Dudzikowa, M. Czerepa-
niak-Walczak, t. 1, Gdańsk 2007, s. 127–134.

217 Zob. EV 20.
218 Zob. SZPET PG 1U, s. 34; SZPET PG 2M, s. 83; SZPET PG 1M, s. 17–18; SZPET PG 

2U, s. 112; SZPET G 2M, s. 18.
219 Zob. SZPET G 2 KP, s. 48.
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gdy wielu ludzi ujawnia zadziwiający wstyd, jeśli chodzi o okazywanie mi-
łości, czułości czy też zwyczajnej wdzięczności220.

Autorzy krakowscy z pewnym przejęciem, choć nazbyt enigmatycz-
nie, piszą o docierających do nas zewsząd informacjach, że życie społeczne 
pełne jest tzw. układów, czyli podejrzanych interesów, powiązań w ramach 
różnych grup, a także wzajemnego zwalczania się wielu środowisk. Sami 
często przyczyniamy się do takiego obrazu rzeczywistości, choćby przez 
wrogie, nieprzejednane nastawienie się do drugiego człowieka czy przez 
lepsze traktowanie tylko „swoich”, a więc tych, z którymi bliżej się znamy 
i lubimy, lub którzy są nam potrzebni. Takie zachowanie jest sprzeczne 
z tym, czego nauczał Jezus, którego uczniami się nazywamy221. Z kolei au-
torzy poznańscy z odczuciem samotności bardzo słusznie łączą szukanie 
przez wielu ludzi różnych sekt religijnych oraz alternatywnych form życia 
społecznego222. Szkoda, że tej potrzebnej konstatacji nie towarzyszy narra-
cja przybliżająca rozumienie tej wzmiankowanej alternatywności. Można 
się oczywiście domyślać, że chodzi tu zapewne o różnego typu partnerskie 
związki odrzucające katolicką wizję małżeństwa i rodziny.

Warto przy tym zauważyć, że przywołując zjawisko postępujące-
go indywidualizmu, już Jan Paweł II przenikliwie wiązał je bezpośrednio 
z kształtowaniem się kultury antysolidarystycznej, w przestrzeni której 
dostrzega się coraz mniej przejawów międzyludzkiej solidarności. Z jed-
nej strony docenić trzeba, pisze papież, że liczne instytucje opieki pełnią 
godną uznania funkcję, lecz z drugiej – widać dramatyczny zanik poczucia 
społecznej solidarności. Wielu ludzi, nawet jeśli nie brakuje im tego wszyst-
kiego, co jest konieczne pod względem materialnym, zdaje się być coraz 
bardziej samotnymi, pozostawionymi sobie i pozbawionymi prawdziwego 
wsparcia uczuciowego223. Trudno o bardziej trafną i zarazem przejmującą 
konstatację. Papież uzmysławia nam bowiem, że solidarności nie można 
ograniczyć do wsparcia w wymiarze materialnym, które wydaje się  mimo 
wszystko najprostsze. Z punktu widzenia integralnej wizji człowieka so-
lidarność ma znacznie szersze przejawy, zaś jej brak uwidacznia się nie-
rzadko w bardzo niespodziewanych kontekstach. Adekwatne zasoby mate-

220 Zob. SZPET PG 3U, s. 75.
221 Zob. EMAUS G 1U, s. 27; EMAUS G 3 U, s. 217.
222 Zob. SZPET PG 2U, s. 139.
223 Zob. EIE 8.
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rialne, choć niezbędne, nie wyczerpują potrzeb człowieka, który w jeszcze 
większym stopniu może odczuwać pustkę w wymiarze duchowym.

Za szczególny przypadek antysolidaryzmu z oczywistych względów, 
jak pisał Jan Paweł II, uznać należy silną dziś ekspansję autentycznej „kul-
tury śmierci”224. W kwestii tej jasno wyraża się także papież Benedykt XVI: 
„Kiedy społeczeństwo zmierza do negowania czy po prostu unicestwiania 
życia, to nie znajduje motywacji i energii, które potrzebne są do zaangażo-
wania się w służbę prawdziwego dobra człowieka. Jeśli ginie wrażliwość, 
osobista i społeczna wobec wartości każdego życia, to również inne formy 
afirmacji społecznej człowieka stają się wątpliwe”225. Nawet jeśli często nie 
dostrzega się dziś tego oczywistego powiązania pomiędzy aborcją czy też 
eutanazją, to nie sposób nie zgodzić się z tą tak jednoznaczną, choć zara-
zem smutną konstatacją.

Negowanie wartości każdego bez wyjątku człowieka to jeden z licz-
nych, lecz najbardziej dramatyczny przejaw grzechu społecznego będącego 
odejściem znacznej części społeczeństw od zamysłu Boga. Zanegowanie 
Jego istnienia bezpośrednio przekłada się na charakter stosunków pomię-
dzy różnymi wspólnotami ludzkimi, skutkując zawsze i nieuchronnie bra-
kiem sprawiedliwości, wolności czy też czymś w rodzaju walki klas, sta-
nowiącej poważne zło społeczne226. Trudno przeoczyć, że szerzą się coraz 
groźniejsze formy niesprawiedliwości społecznej i gospodarczej oraz ko-
rupcji politycznej, które dotykają całych krajów i narodów227. Nie ma w tej 
kwestii żadnych wątpliwości również papież Franciszek, który stwierdza, 
że realizowanie ideału świętości stoi w opozycji do pomijania niesprawie-
dliwości. Trudno przyjąć do wiadomości to, że niektórzy ludzie wydają się 
ciągle świętować, spędzają życie na wesoło i sprowadzają je do coraz to no-
wej konsumpcji, inni zaś oglądają te dobra jedynie z zewnątrz, a ich pełne 
trudu życie nie kończy się sukcesem228.

Jak słusznie potwierdził Jan Paweł II, rozwój albo stanie się powszech-
ny we wszystkich częściach świata, albo ulegnie procesowi cofania się 
również w strefach odznaczających się stałym postępem. Zjawisko to jest 
szczególnie znamienne dla natury prawdziwego rozwoju: albo uczestniczą 

224 Zob. EV 12.
225 CIV 28.
226 Zob. ReP 16.
227 Zob. VS 98.
228 Zob. GEE 101.
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w nim wszystkie narody świata, albo nie będzie to prawdziwy rozwój. War-
to jednak w tym kontekście zauważyć, że negując istnienie sfer ubóstwa, 
polski papież jednoznacznie potępił również ograniczanie prawa do ini-
cjatywy gospodarczej, ważnego nie tylko dla jednostki, ale także dla do-
bra wspólnego. Jak pokazuje doświadczenie, negowanie tego prawa, jego 
ograniczanie w imię rzekomej „równości” wszystkich w społeczeństwie, 
faktycznie niweluje i wręcz niszczy przedsiębiorczość, czyli twórczą pod-
miotowość obywatela229.

Dokonując diagnozy współczesnej sytuacji ludzkości, papież Franci-
szek ze szczególnym niepokojem wskazuje na wciąż silne formy wyklu-
czenia społecznego. Zwraca uwagę na to, iż obecny system gospodarczy 
wytwarza różne formy tej eliminacji. W dodatku często nie ma tu pełnej 
świadomości problemów, które wpływają na miliardy ludzi wykluczonych, 
stanowiących większość mieszkańców naszej planety. Wiele miast stało się 
dziś prawdziwymi maratonami przetrwania, obszarami, gdzie nie ma miej-
sca na nadzieję230. Często spotkać można tam wprawdzie piękne zielone 
tereny w dobrze utrzymanych strzeżonych osiedlach, lecz znacznie rzadziej 
w miejscach, gdzie żyją ludzie odrzuceni przez społeczeństwo. Problemy 
te są ściśle związane z silną dziś kulturą odrzucenia, dotykającą zarówno 
ludzi wykluczonych, jak i przedmiotów, które bardzo szybko stają się śmie-
ciami231. Kultura relatywizmu stanowi patologię, która pobudza człowieka 
do wykorzystywania innych i traktowania ich jako przedmiotów. Trud-
no nie zauważyć zmuszania milionów ludzi do pracy przymusowej bądź 
sprowadzania ich niemal do niewolnictwa za posiadane przez nich długi. 
Jest to właściwie taka sama logika, jak ta, która prowadzi do porzucenia 
starszych osób, które nie służą naszym interesom, a także wykorzystywania 
seksualnego dzieci232. Seksualne wykorzystywanie dzieci jest również jedną 
z najbardziej oburzających i podłych rzeczywistości współczesnego społe-
czeństwa. Także społeczeństwa doświadczające przemocy z powodu wojny, 
terroryzmu lub przestępczości zorganizowanej są świadkami degradacji sy-
tuacji rodzinnych, z kolei w wielkich metropoliach i na ich przedmieściach 
narasta zjawisko tak zwanych dzieci ulicy. Wykorzystywanie seksualne 
nieletnich staje się jeszcze bardziej szokujące, gdy pojawia się w miejscach, 

229 Zob. SRS 14–17.
230 Zob. AL 44; LS 49.
231 Zob. LS 22, 45.
232 Zob. LS 123.
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w których powinny być one chronione, zwłaszcza w rodzinach, szkołach 
i we wspólnotach i instytucjach chrześcijańskich233.

Odnosząc się do uwarunkowań formacji osoby w kontekście społecz-
nym, nie sposób nie zatrzymać się nad sytuacją, w jakiej w ponowoczesnym 
świecie znalazły się zasadnicze dla człowieka społeczności: małżeństwo 
i rodzina. Wokół tych najściślejszych z punktu widzenia personalizmu ka-
tolickiego wspólnot osobowych toczą się dziś niezliczone wprost dyskursy, 
z zupełnie antytetycznymi konkluzjami, a wręcz próbami redefiniowania 
małżeństwa i rodziny234. Stając się w ponowoczesności właściwie swoisty-
mi mozaikami kulturowymi, wciąż podlegają one silnym, wręcz rewolucyj-
nym przeobrażeniom. Nawet jeśli nie można ich wszystkich jednoznacznie 
ocenić w aspekcie moralnym, to skutkują one, co oczywiste, poważnymi 
problemami z uznawaniem jakiegoś jednego i uniwersalnego modelu235. 
Starając się rzekomo wyeliminować wszelkie dyskryminacje pomiędzy 
mężczyzną a kobietą, gender neguje istnienie płci biologicznej, właściwie 
niwecząc zupełnie sens istnienia tradycyjnie pojmowanego małżeństwa236. 
Współczesny dyskurs wokół rodziny toczy się także pomiędzy uznawa-
niem jej za jedynie prawdziwe środowisko ludzkiego życia, a dostrzega-
niem w niej tworu anachronicznego i ograniczającego osobowy sukces jej 
członków237. Definicja rodziny staje się zresztą tak pojemna, że można tu 
umieścić niemal każdą preferowaną przez ludzi konfigurację partnerstwa. 
W tym kontekście szczególne zainteresowanie autorów podręczników bu-
dzą silne dziś starania o legalizację małżeństw homoseksualnych, które są 
przez nich oceniane jednoznacznie negatywnie, tak samo zresztą jak i same 

233 Zob. AL 45.
234 Zob. A. Doboszyńska, Zagrożenia zdrowia i życia rodziny, w: W trosce o rodzi‑

nę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna, red. M. Ryś, M. Jankowska, Warszawa 2007, 
s. 263–265; L. Kocik, Rodzina…, s. 71.

235 Zob. A. Rogalski, Współczesne meandry problematyki rodziny, w: Rodzina dobro 
uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. W. Majkowskiemu, red. U. Bejma, 
Warszawa 2015, s. 191.

236 Zob. G. Mari, Gender i wyzwania edukacyjne, w: Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeń‑
stwa i rodziny, red. A. Rynio i in., Lublin 2015, s. 277; I. Mroczkowski, Nauki o rodzinie wobec 
wyzwań współczesnej antropologii, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny…, s. 31; A. Titkow, 
Kategoria płci kulturowej jako instrumentarium badawcze i źródło wiedzy o społeczeństwie, w: Gen‑
der w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, Kraków 2011, s. 40–41.

237 Zob. J. Młyński, Od tradycji do nowoczesności: problemy rodziny wczoraj i dziś, „Stu-
dia nad Rodziną” 15/1–2 (2011), s. 205.
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akty homoseksualne238. Autorzy krakowscy, słusznie wskazując na to, iż 
współczesną cywilizację drążą kulturowe tendencje zagrażające małżeństwu 
i rodzinie, wśród zjawisk szczególnie w tym obszarze groźnych wymieniają 
przede wszystkim coraz częściej legalizowane związki homoseksualne oraz 
zgodę na adopcję przez nich dzieci239. Rodzina, tak jak i całe życie, wielu 
młodym ludziom jawi się często jako w pełni autorski, zupełnie oryginalny 
projekt, który mogą realizować osobiście, bez konieczności oglądania się 
w tej kwestii na innych ludzi czy też nawet na Boga240. Towarzyszą temu 
silne tendencje do desakralizacji małżeństwa i rodziny, dostrzegane zresztą 
również w analizowanych podręcznikach241.

Do historii przeszedł „zamknięty” system wychowawczy, gdzie rodzi-
com łatwiej było wpajać dzieciom określone i pożądane przez nich oraz 
społeczeństwo wartości, formując ich osobowość242. Recepcji katolickiego 
modelu małżeństwa i rodziny nie ułatwiają dziś złe doświadczenia wyno-
szone przez wielu młodych ludzi ze swoich domów rodzinnych, nawet tych 
deklaratywnie jednoznacznie katolickich243. Wiele z tych rodzin, co po-
świadczają realia codziennego życia, nie wyrastając z doświadczenia głęb-
szej miłości, wynaturza się i popada po prostu w kryzys244. Trudno jest też, 
jak trafnie konstatuje papież Franciszek, budować silne więzi małżeńskie 
i rodzinne, gdy wielu ludzi zdaje się pozostawać na wczesnych etapach ży-
cia emocjonalnego i seksualnego245.

238 Zob. SZPET PG 3U, s. 108–112; SZPET PG 3M, s. 76–78.
239 Zob. DŚC 2U, s. 135–138.
240 Zob. A. Ryk, Współczesna rodzina wobec wybranych problemów ponowoczesności, w: Ro‑

dzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008, s. 38.
241 Zob. J. Kochanowicz, Wychowanie do świadectwa chrześcijańskiego, w: Założenia 

podręczników dla katechety i ucznia. Klasa I, z. 1, red. D. Cieślik, A. Królikowska, Kraków 
2010, s. 20; Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005, s. 93–94. Por. Franci-
szek, Piękno chrześcijańskiej rodziny. Przemówienie do członków Papieskiego Instytutu Studiów nad 
Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (27 X 2016), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
franciszek_i/przemowienia/inst-studiow_27102016.html (dostęp: 16 października 2018).

242 Zob. A. Olubiński, O konflikcie pokoleń w rodzinie, w: Miłość, wierność i uczciwość 
na rozstajach współczesności, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008, s. 271–279.

243 Zob. T. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współcze‑
snej rodziny, Kraków 2008, s. 56.

244 Zob. DCE 2; Benedykt XVI, Ewangelia daru i bezinteresowności. Przemówienie pod‑
czas audiencji dla przedstawicieli trzech włoskich ruchów katolickiego laikatu (19 V 2012), 
https://opoka.org.pl/bibliote-ka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/laikat_19052012.
html (dostęp: 7 marca 2018); E. Osewska, Agresja jako przejaw zaburzenia funkcjonowania 
wspólnoty rodzinnej, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny, red. J. Stala, Kraków 2014, s. 394.

245 Zob. AL 41.
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Odrzucając naturalny charakter małżeństwa, nie dostrzega się, nieste-
ty, że tylko wyłączny i nierozerwalny związek pomiędzy mężczyzną a ko-
bietą realizuje w pełni funkcję społeczną, będąc zaangażowaniem stabil-
nym i umożliwiającym płodność. Związek niepewny co do siły relacji czy 
też zamknięty na przekazywanie życia nie zapewni przyszłości społeczeń-
stwu. Poważny kryzys wielu par małżeńskich silnie przecież destabilizuje 
rodzinę, a poprzez separację i rozwód może doprowadzić do poważnych 
konsekwencji dla dorosłych, dzieci i społeczeństwa, osłabiając jednostkę 
i więzy społeczne. Brak cierpliwości, wzajemnego przebaczenia, pojed-
nania, a także poświęcenia skutkuje tworzeniem nowych relacji, nowych 
związków, co stwarza złożone sytuacje rodzinne, problematyczne z chrze-
ścijańskiego punktu widzenia246.

Nawet jeśli dziś jedynie niewielu młodych ludzi wprost i jasno dekla-
ruje chęć życia w nieformalnych relacjach quasi-małżeńskich bądź też re-
zygnację z misji rodzicielskiej, to tego typu postawy są jednak przez nich 
w ich praktyce życiowej coraz wyraźniej preferowane247. Dobrze więc, że 
problem ten dostrzeżono już na poziomie Dyrektorium katechetycznego, 
gdzie wskazuje się na pojawiające się dziś tendencje do pomniejszania 
roli rodziny w życiu społecznym oraz zanik postrzegania jej jako głównej 
wspólnoty ludzkiego życia248. Również w podręcznikach poznańskich poja-
wia się ważna wzmianka o tym, że ustawodawstwo rodzinne, socjalne oraz 
tak zwana opinia społeczna i liczne środki masowego przekazu raczej do-
syć wyraźnie zdają się odrzucać tradycyjnie pojmowaną rodzinę249.

Trudno też nie dostrzec, że znaczna liczba dzieci rodzi się dziś poza 
małżeństwem, a wielu ludzi w ogóle nie widzi się w roli rodziców. W po-
siadaniu liczniejszego potomstwa nie widzi się też specjalnego Bożego 
błogosławieństwa, lecz raczej postrzega się je jako przejaw naiwności czy 
wręcz bezrozumności250. Wzrostowi tendencji przeciwnych małżeństwu 
i rodzinie, przynajmniej w sensie etosu katolickiego, towarzyszą naturalne 

246 Zob. AL 41, 45, 52.
247 Zob. K. Juszczyk-Frelkiewicz, Rodzina współczesna – dysonans pomiędzy prefero‑

wanym modelem życia a znaczeniem życia rodzinnego, w: Kiedy myślimy rodzina…, red. M. 
Duda, K. Kutek-Sładek, Kraków 2016, s. 9–10.

248 Zob. PDK 9.
249 Zob. SZPET PG 3U, s. 160.
250 Zob. W. Majkowski, Czy kryzys rodzicielstwa, w: Rodzina i rodzicielstwo między tra‑

dycją a współczesnością, red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa 2014, s. 170.
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w ich kontekście problemy z realizowaniem ról i relacji rodzicielskich251. 
Niedowartościowanie i zaniedbywanie zadań wynikających z rodzicielstwa 
skłania do mówienia o kryzysie macierzyństwa i ojcostwa252. Radykalne 
feministki coraz odważniej mówią o „wolności” od macierzyństwa, stają-
cego się dziś zresztą jedynie jednorazowym epizodem w życiu kobiety253. 
Autorzy analizowanych podręczników dostrzegają też zagrożenia w obsza-
rze realizacji katolickiego modelu relacji małżeńskich i rodzinnych. Widzą 
więc negowanie macierzyństwa jako pełnej realizacji kobiecości254. Pojawia 
się również odniesienie do promowanej często teorii, że rezygnacja kobiety 
z pracy zawodowej na rzecz dzieci oznacza właściwie jej całkowite życiowe 
fiasko255. Trudno dziś zresztą, jak piszą autorzy, o pogłębione rozumienie 
kobiecości, gdyż liczne środki społecznego przekazu oraz instytucje i sto-
warzyszenia starają się rozpowszechniać fałszywe wizje kobiety i jej powo-
łania. Nie szukają już prawdy o naturze kobiety i mężczyzny, lecz głoszą 
poglądy wynikające z przyjętej przez nich antyrodzinnej ideologii256.

Tempo procesu przemian w rozumieniu istoty kobiecości odnieść 
można także do tego, co stało się z postrzeganiem płci męskiej. Silny kryzys 
tożsamości dotykający wielu współczesnych mężczyzn żyjących w świecie 
odchodzącego do historii patriarchalizmu skutkuje ich poważnym zagubie-
niem w obszarze ojcostwa257. Rośnie liczba rodzin bez ojców oraz takich, 
gdzie trudno mówić o dorastaniu do dojrzałego ojcostwa. Niekiedy wiesz-
czy się zupełną eliminację ojcostwa, skoro na drodze sztucznej prokreacji 
w przyszłości będzie można z udziału w niej mężczyznę wyeliminować258.

Autorzy analizowanych materiałów do nauczania religii, dostrzegając 
kryzys ojcostwa, formułują w tej kwestii sądy raczej archaiczne. Za Fami‑

251 Zob. U. Miernik, Sytuacja prawna małżeństwa w kontekście nietrwałości małżeń‑
stwa ponowoczesnego, w: Kiedy myślimy rodzina…, red. M. Duda, K. Kutek-Sładek, Kraków 
2016, s. 251.

252 Zob. A. Zwoliński, Zanik współczesnej rodziny, w: Rodzina w kontekście współcze‑
snych problemów wychowania…, s. 11–12.

253 Zob. P. Morciniec, Małżeństwo i rodzina w zderzeniu z gender, w: Familiaris splen‑
dor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, red. A. Bartoszek, 
Piekary 2011, s. 88.

254 Zob. SZPET PG 3M, s. 80; SZPET PG 3U, s. 116–117.
255 Zob. SZPET PG 3U, s. 181–184; SZPET PG 3M, s. 80, 112.
256 Zob. SZPET PG 3U, s. 114.
257 Zob. P. Zimbardo, Gdzie ci mężczyźni?, tłum. M. Guzowska, Warszawa 2015, s. 31.
258 Zob. P. Bortkiewicz, Ojcostwo w dobie wspomaganej prokreacji. Dylematy społeczno‑

‑moralne, w: Rodzina przyszłością świata…, s. 42.
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liaris consortio piszą, że warunki społeczne i kulturalne wciąż skłaniają ojca 
do pewnego łatwego uwolnienia się od zobowiązań wobec rodziny i mniej-
szego udziału w wychowaniu dzieci. Zasadniczych źródeł kryzysu ojcostwa 
upatruje się tu w niedojrzałej męskości, implikującej nieodpowiedzial-
ne działania seksualne. Pozostając emocjonalnym dzieckiem, mężczyzna 
próbuje rekompensować sobie ten brak, podkreślając męską rolę jedynie 
w dziedzinie płci, co charakteryzuje postać Don Juana. Mężczyzna tego 
typu wykazuje problemy ze zbudowaniem dojrzałych relacji w małżeństwie 
i rodzinie. Uczniowie mogą się dowiedzieć z podręczników, że w przypadku 
mężczyzny słabego psychicznie i duchowo poczucie siły łatwo przeradza się 
w stosowanie przemocy, której ofiarami stają się dzieci i żona259.

Źródeł problemów z realizowaniem ojcostwa w sensie biblijnym au-
torzy analizowanych podręczników upatrują w kontestacji tradycyjnych 
wartości, która miała miejsce w latach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych XX wieku. Zatarcie granicy pomiędzy pojęciem autorytetu i władzy 
spowodowało sytuację, w której obwiniano ojców pragnących, odwołując 
się do autorytetu, dobrze wypełniać swoją funkcję260. Trudno w pełni zro-
zumieć intencje autorów, jakie przyświecały im w tym passusie, gdyż nie 
chodziło im zapewne o to, aby za zasadniczy problem mężów i ojców uznać 
dziś utratę autorytetu i władzy względem reszty rodziny.

W konsekwencji osłabionych relacji międzyludzkich (przekładających 
się na problemy w obszarze formacji żyjących w nich osób) wiele współcze-
snych rodzin nosi wręcz znamiona różnej dysfunkcjonalności261. W Dyrek‑
torium katechetycznym termin ten wprawdzie się nie pojawia, lecz zawiera 
ono wzmiankę o wielu skonfliktowanych i konfliktogennych rodzinach, 
niepełnych i rozbitych, gdzie potomstwo jest praktycznie pozbawione 
wsparcia rodzicielskiego i prawdziwego wychowania262. Nawet jeśli sytu-
acje konfliktowe zdarzają się w każdej rodzinie, stanowiąc nawet spraw-
dzian jej spójności oraz funkcjonalności, to jednak znaczne natężenie czyn-
ników patologicznych ujawnia już silnie destrukcyjny charakter interakcji 
jej członków263. Dramatyczną konsekwencją patologii rodzinnej, zwłaszcza 

259 Zob. SZPET PG 3U, s. 188–189. Por. FC 25.
260 Zob. SZPET G 3M, s. 117; SZPET PG 3U, s. 189–190.
261 Zob. K. Aleksandr, Droga integracyjnych innowacji w rodzinie, w: Wartość życia 

a wychowanie…, s. 113.
262 Zob. PDK 9.
263 Zob. H. Bednarski, Przemoc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny, 

„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1–2 (2012), s. 139.
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z punktu widzenia formacji do dojrzałości osobowej tworzących rodzinę 
członków, pozostaje zjawisko silnej stygmatyzacji społecznej, a także spo-
łecznego dziedziczenia ubóstwa czy negatywnych modeli życia264. W obrę-
bie takiej rodziny dramatycznie wprost rośnie niebezpieczeństwo dewasta-
cji osobowego potencjału egzystujących w niej dzieci. Sytuacja ta stanowi 
niezmiennie trudne wyznanie nie tylko dla instytucji państwowych, ale 
i dla Kościoła. Nie można tej kwestii pomijać również w przestrzeni wy-
tworzonej przez nauczanie religii. Nie sposób pomijać tego, że znaczna 
część adolescentów funkcjonuje również dziś w dysfunkcjonalnych rodzi-
nach. Punkt krytyczny w tym obszarze wciąż stanowi alkoholizm, który 
nie tylko obniża jakość życia rodziny, ale przepełnia je agresją i przemocą, 
skutkując demoralizacją, brakiem wychowania, a nawet zupełną dezinte-
gracją. Co szczególnie ważne, kwestii przemocy nie można ograniczyć do 
alkoholizmu i ubóstwa, gdyż dotyczy ona również tak zwanych porządnych 
rodzin265. Przemoc rodzinna przybiera rozmaite formy i choć oczywistym 
jej przejawem jest przemoc fizyczna, to nie mniej dramatyczna w skutkach, 
a trudniejsza do zdiagnozowania jest przemoc psychiczna266. Dezintegra-
cja więzi międzyludzkich w wielu rodzinach, a pośrednio społeczeństwach, 
sprzyja w oczywisty sposób obniżaniu etosu małżeńskiego, co potwierdzają 
zdrady małżeńskie. Fakt ten zauważają także autorzy podręczników, którzy 
wskazują na to, że zsekularyzowaną rodzinę przestaje się postrzegać jako 
wspólnotę nierozerwalną i dozgonną267.

Analizując preferowane dziś wizje małżeństwa, nie sposób nie dojść do 
wniosku, że wielu określających je symptomów, takich jak równoprawność 
płci, partnerstwo w relacjach, podział obowiązków małżonków w obrębie 
rodziny, nie wolno w żaden sposób kwestionować. Uznać je trzeba nawet 
za zdecydowanie dobre268. Czynnikiem wpływającym, zarówno pozytywnie 
jak i negatywnie, na kształtowanie więzi w rodzinie są zmiany w jej struk-

264 Zob. D. Ochojska, Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży oraz formy 
wsparcia, w: Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, red. K. Bar-
łóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak, Jarosław 2013, s. 316–320.

265 Zob. T. Kowal, Problem przemocy w rodzinie, w: Profilaktyka społeczna. Wielowy‑
miarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku, red. E. Juśko, J. Bur-
gerowa, B. Wolny, Tarnów–Łapczyca 2014, s. 139.

266 Zob. E. Osewska, Agresja…, s. 399.
267 Zob. SZPET PG 3U, s. 146–147, 152–155; SZPET PG 3M, s. 93.
268 Zob. T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 

2010, s. 435.
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turze. Kształtowanie się demokratycznego i partnerskiego modelu rodziny, 
odbiegającego mocno od paradygmatu patriarchalnego, dostrzegają też au-
torzy interesujących nas podręczników269. Nie sposób jednak zarazem po-
minąć tego, że liczne nurty feministyczne, wyraźnie odrzucające założenia 
chrześcijaństwa, a także klasycznej filozofii, nie tyle postulują już zrównanie 
kobiet z mężczyznami, ile raczej dążą do ich maskulinizacji, przy „okazji” 
preferując oczywiście aborcję i odrzucając ideę macierzyństwa. Feminizm 
bazujący na radykalniejszych wersjach ideologii gender formułuje wręcz 
konieczność odrzucenia płci, pomimo oczywistego, jakby się wydawało, jej 
zakodowania w ciele, widząc w niej jedynie element silnie stygmatyzują-
cy człowieka. W ewidentnych i przecież licznych cechach „kobiecych” oraz 
„męskich”, które mają swoje zapośredniczenie w ich odmienności biologicz-
nej, widzi się jedynie coś w rodzaju mitów wynikających jedynie z utartej 
konwencji270. Dobrze, że w analizowanych podręcznikach widać pewne 
ślady świadomości istnienia tego typu procesów. Zwraca się tu uwagę na 
liczne paradoksy, które ujawniają się w propozycjach promowanych przez 
wiele współczesnych nurtów feministycznych271.

W kontekście refleksji nad społecznym funkcjonowaniem człowieka, 
przede wszystkim w małżeństwie i rodzinie, nie sposób nie zatrzymać się 
nad pojmowaniem dziś przez niego miłości, najsilniejszej z więzi łączących 
ludzi. Człowiek, który niezmiennie nie możne istnieć bez miłości, w obrę-
bie ponowoczesności zdaje się mieć poważne problemy ze zrozumieniem 
jej pełnego sensu272. Genezy tej niepokojącej sytuacji, z perspektywy perso-
nalizmu katolickiego, upatrywać trzeba w wyraźnym oderwaniu miłości od 
Boga – jej zasadniczego fundamentu273. Warto w tym obszarze odwołać się 
do mocnej, choć metaforycznej refleksji Jana Pawła, który doszedł do wnio-
sku, że w świecie trwa dziś coś, co można nazwać dramatem odrzuconego 
Boga i niemiłowanej Miłości274. Deprecjację głębiej pojmowanej miłości wi-
dać szczególnie wyraźnie w kontekście zmian uwidaczniających się w życiu 
wielu małżeństw i rodzin. Pomimo że miłość stanowi dziś właściwie jed-

269 Zob. SZPET PG 3U, s. 161.
270 Zob. P. Morciniec, Rodzina wobec idei gender, „Teologia i Moralność” 4 (2008), s. 

117–118.
271 SZPET PG 3M, s. 81.
272 Zob. P. Mazurkiewicz, Genealogia osoby, czyli: skąd biorą się dzieci…, s. 90.
273 Zob. DCE 2.
274 Zob. EV 20.
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nowymiarową motywację zawarcia małżeństwa, to termin ten pojmuje się 
często w sposób tak mocno spłycony, że małżeństwo staje się raczej krót-
kotrwałą „prowizorką”275. Do różnych przejawów „kultury tymczasowo-
ści” papież Franciszek słusznie zalicza tempo, z jakim ludzie przechodzą 
z jednej relacji uczuciowej do innej, zdając się sądzić, że miłość, tak jak 
w sieciach społecznościowych, można podłączyć lub odłączyć na żądanie 
konsumenta i równie szybko zablokować276.

Ważnym czynnikiem potęgującym kryzys miłości i wypaczającym jej 
sens jest tak częste dziś odłączanie miłości od prawdy. Staje się ona wtedy 
czymś w rodzaju sentymentalizmu, pustą skorupą, którą można właściwie 
zupełnie dowolnie wypełnić. Miłość pozbawiona prawdy zostaje odłączo-
na od projektów i procesów budowania ludzkiego rozwoju o uniwersalnym 
charakterze, w dialogu wiedzy i czynu. Bez prawdy, bez zaufania i miłości 
do prawdy nie ma świadomości i odpowiedzialności społecznej, a działal-
ność społeczna zostaje uzależniona od prywatnych interesów i logiki wła-
dzy, prowadząc do dzielenia społeczeństwa, a tym bardziej społeczeństwa 
zmierzającego do globalizacji, w trudnych momentach takich jak obecnie277.

Wprawdzie w analizowanych podręcznikach nie odnajdujemy tego 
typu pogłębionej refleksji, jednak ich autorzy próbują uświadomić młodym 
ludziom wyzwania stojące przed nimi w tym tak ważnym, wręcz decydu-
jącym o ich szczęściu, obszarze życia. Z podręcznika poznańskiego można 
się słusznie dowiedzieć, że czymś mocno niepokojącym jest powszechne 
dziś zjawisko niewłaściwego rozumienia miłości278, widocznego w tym 
aspekcie analfabetyzmu i sceptycyzmu279, redukowanie miłości do wymia-
ru cielesnego, przyjemnościowego, uczuciowego i romantycznego280. Rów-
nież z podręczników krakowskich uczniowie mogą się dowiedzieć, że choć 
miłość wciąż pozostaje najważniejszą potrzebą każdego człowieka, to jest 
dziś narażona na mocno zniekształcone jej rozumienie281.

Ze szczególnym niepokojem autorzy analizowanych materiałów ocenia-
ją rewolucję seksualną, która skutkuje tym, że wielu ludzi jest praktycznie 

275 Zob. W. Majkowski, Zmiana…, s. 254–259.
276 Zob. AL 39.
277 Zob. CIV 3–5.
278 Zob. SZPET G 3M, s. 55, 60, 71; SZPET PG 3M, s. 17, 19.
279 Zob. SZPET PG 3M, s. 6, 87; SZPET PG 3U, s. 127.
280 Zob. SZPET PG 3M, s. 19; SZPET PG 3U, s. 76–77.
281 Zob. DŚC3, 3, s. 18.
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zniewolonych swoją cielesnością i związaną z nią przyjemnością282. Uwi-
dacznia się to w kontekście niezwykle rozbudowanego i bardzo dochodowe-
go „przemysłu” pornograficznego, ukazującego ludzką seksualność wprost 
i w skrajnie redukcjonistyczny sposób283. Z interesujących nas podręczników 
płynie przede wszystkim jasny przekaz, że pornografa to wyraz bardzo po-
ważnego braku porządku moralnego. Próbując przybliżyć ten temat, pro-
ponuje się tu dosyć prosty, ale i sugestywny przekaz: choć pornografia cię 
bawi i podnieca, to jednak jeśli na tych zdjęciach znalazłby się ktoś, kto jest 
ci bliski, to stałaby się ona dla ciebie wręcz obrzydliwa284. Słusznie też autorzy 
podręczników zwracają uwagę na to, iż znaczna część współczesnych ludzi, 
zdając się być zdominowanymi przez środki masowego przekazu, przyjmuje 
spłyconą wizję miłości, gdyż wiąże ją tylko ze sferą seksualną285.

Dostrzegany przez autorów analizowanych podręczników kryzys re-
lacji w obrębie małżeństw i rodzin jest bez wątpienia najbardziej niepoko-
jącym zjawiskiem dezorganizującym życie społeczne. Sprzyja temu obni-
żanie się katolickiego etosu małżeństwa i rodziny. W działaniach na rzecz 
tego, aby młodzi ludzie chcieli go przyjąć, odbudować i realizować, należy 
widzieć jeden z ważnych czynników decydujących o przyszłości człowie-
ka. Nie wolno przy tym zapominać, że podejmując jakiekolwiek działania 
w tym obszarze, trzeba uwzględniać realia, w których egzystują współcze-
śni adolescenci. Nie są one, co próbowano przedstawiać w tym rozdziale, 
sprzyjające formacji osobowo pojmowanego człowieka, funkcjonujące-
go i dojrzewającego do pełni człowieczeństwa w kontekście społecznym. 
W sytuacji słabnących relacji międzyludzkich, preferowania odrębności 
jednostek, szukać trzeba bez wątpienia nowych sposobów na promowanie 
katolickiej antropologii. Kontestację tego wszystko, co bezpośrednio czy 
też pośrednio zagraża tej antropologii, uznać można tylko za wstępny ele-
ment takiej narracji. Czymś znacznie ważniejszym, choć trudniejszym, jest 
wykazanie, że społeczne odniesienie człowieka, zwłaszcza w perspektywie 
małżeństwa czy też rodzicielstwa nie tylko nie przekreśla jego szczęścia, 
lecz wręcz je warunkuje.

282 Zob. SZPET PG 3U, s. 32, 90.
283 Zob. J. Dworakowska, Prostytucja nieletnich jako rezultat destrukcyjnych relacji 

rodzinnych. Przegląd badań empirycznych, w: Profilaktyka społeczna. Wielowymiarowość 
współczesnej rodziny…, s. 50–51.

284 Zob. SZPET PG 3M, s. 83–84; SZPET PG 3U, s. 119–123.
285 Zob. SZPET PG 3M, s. 15.
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1.3. Adolescencja w aspekcie dojrzałości osobowej  
i społecznej

Okres adolescencji wypełniony jest w znacznej mierze uczeniem się przez 
młodego człowieka współżycia z innymi ludźmi, kształtowaniem różnych 
postaci relacji społecznych, bez których trudno mówić o jego osobowej 
formacji286. Nieprzypadkowo J. Maritain pisał o kształtowaniu dojrzałe-
go człowieczeństwa oraz uzdolnieniu wychowanka do życia społecznego. 
Był on przekonany, że kolejność celów nie jest tu przypadkowa, gdyż tylko 
prawidłowy rozwój człowieczeństwa warunkuje integrację osoby ze społe-
czeństwem287. Antropologia personalistyczna postrzega człowieka jako nie-
rozdzielną całość, która zmierza do rosnącej integracji i wszechstronnego 
rozwoju. Osoba jest rzeczywistością wcześniejszą niż jej działanie, organi-
zującą i scalającą poszczególne wymiary człowieka, choć sama nie może 
być przez nie ogarnięta ani im całkowicie podporządkowana. Osoba obej-
muje i zarazem przekracza samą siebie, nie tylko swoją psychofizyczność, 
ale i duchowość288. Odpowiedzialny za swój stały rozwój, człowiek nie może 
nigdy zadowolić się tym, kim jest. Jako istota rozumna, wolna, świadomy 
i odpowiedzialny podmiot, może urzeczywistniać siebie w coraz większym 
stopniu. Możliwe jest to jednak tylko na drodze wymagania od siebie, 
a także wsparcia ze strony mądrych, prezentujących osobową dojrzałość 
wychowawców. Zasadniczym, a często wręcz momentem rozstrzygającym 
o powodzeniu procesu dorastania do pełni człowieczeństwa jest czas ado-
lescencji. Warunkowane jest to oczywiście zawsze mocno indywidualnie, 
a więc zależnie od cech osobowości, doświadczenia i siły mechanizmów 
obronnych danej jednostki289. Pomimo tego, że każda bez wyjątku ludzka 
osoba musi przejść przez czas dorastania, to jest on jednak tak bardzo burz-

286 Zob. M. Białecka-Pikul i in., Jak rozwijać rozumienie społeczne?, Kraków 2016, s. 9; 
J. Suchodolska, Kryzys w rozwoju psychospołecznym młodzieży – potrzeba wsparcia rodzin‑
nego i środowiskowego, w: Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym – teoria i praktyka, red. 
A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz, Toruń 2016, s. 103–104.

287 Zob. J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek, wycho‑
wanie, kultura …, s. 70. Por. S. Chrost, Homo…, s. 84.

288 Zob. M. Dziewiecki, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w zarysie, 
Kraków 2003, s. 17–19.

289 Zob. J. Storoniak, Osoba w procesie zmian, w: Osoba po obu stronach krat, red. 
K. Guzowski, G. Barth, J. Storoniak, Lublin 2012, s. 90.
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liwy i złożony, że niezwykle trudno jest go opisać w sposób pełny290. Staje 
się to bez wątpienia szczególnym wyzwaniem dla ponowoczesnej rzeczy-
wistości pragnącej zmiany, dotykającej właściwie wszystkich płaszczyzn ży-
cia młodych. Warto zauważyć, że poważnym problemem staje się już samo 
określenie terminu „młodość”, który uległ dziś znacznemu poszerzeniu czy 
też nawet przemodelowaniu. Z jednej strony wskutek akceleracji rozwoju 
człowieka bardzo silnie obniżyła się dolna granica tego okresu, a do grona 
nastolatków zalicza się dziś już 11- i 12-latków, do niedawna jeszcze uzna-
wanych za dzieci. Z drugiej strony podniosła się też, w jeszcze większym 
stopniu, górna granica młodości. Za młodych uznaje się dziś ludzi uznawa-
nych w minionych wiekach za staruszków. Dzieje się tak przede wszystkim 
ze względu na znacznie wydłużony okres kształcenia człowieka, co przekłada 
się na przesunięcie także momentu osiągnięcia przez niego pełnej dojrzało-
ści osobowej291. Sytuacja ta jest w największym stopniu pochodną poziomu 
rozwoju współczesnych społeczeństw, które zwyczajnie nie potrzebują już 
mało wykwalifikowanych, a więc przeznaczonych jedynie do prostej pracy 
fizycznej robotników. Fakt ten trafnie diagnozuje we wprowadzeniu do pod-
ręcznika krakowskiego R. Murawski, zwracając uwagę na to, że sytuacja eko-
nomiczna wysoko uprzemysłowionych społeczeństw zwyczajnie pozwala 
dziś na to, aby wciąż wydłużał się okres kształcenia adolescentów292. Lu-
dzie dużo później niż kiedyś podejmują pracę, zawierają małżeństwa, zostają 
rodzicami, a wreszcie stają się zupełnie niezależni w sensie ekonomicznym. 
Skoro zaś dopiero najwcześniej po ukończeniu studiów adolescenci zaczy-
nają się obywać bez finansowego wsparcia rodziców, musi to w znacznym 
stopniu wpływać na ich problemy ze zdobyciem autonomii właściwej dla 
dorosłości293. Dorastający dziś młodzi ludzie, jak trafnie konkludują auto-
rzy podręcznika poznańskiego, zdają się tkwić w sytuacji dosyć silnego we-
wnętrznego konfliktu pomiędzy chęcią bycia uznawanym za osobę dorosłą 
a potrzebą utrzymywania możliwie jak najdłużej przywilejów przysługują-

290 Zob. M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków, w: 
Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. Brzezińska, 
Gdańsk 2005, s. 345.

291 Zob. M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1980, 
s. 665.

292 Zob. R. Murawski, Dorastający, w: Założenia podręczników dla katechety i ucznia. Kla‑
sa I, z. 1, s. 30–31.

293 Zob. M. Rękosiewicz, Orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej w okresie ado‑
lescencji i wyłaniającej się dorosłości, „Psychologia Rozwojowa” 4 (2014), s. 73–85.
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cych właściwie dziecku294. Młodość jest zresztą pożądanym dziś okresem 
także z bardzo prozaicznego i czysto pragmatycznego względu. Skoro daje 
ona możliwość realizacji wolności, swobody i braku odpowiedzialności, to 
ludzie chcą jak najdłużej pozostawać poza sferą dorosłości295. Nie może być 
też żadnych wątpliwości odnośnie do tego, iż choć współczesny człowiek 
dojrzewa biologicznie coraz wcześniej i szybciej, to w żadnym razie nie staje 
się przez sam ten fakt kimś naprawdę dorosłym. W ponowoczesności wa-
runkują to bowiem coraz bardziej liczne i różnorodne czynniki, zwłaszcza 
społeczne i kulturowe296.

Ogromnej złożoności i gwałtowności procesów adolescencji towarzy-
szy także dużo silniejszy niż kiedyś kryzys tożsamości. Potęgowany jest on 
trudnymi zadaniami społecznymi stojącymi przecież przed dorastającymi 
młodymi ludźmi: wyborem zawodu, religii, partnera297. Preferując pełną 
wolność i autonomię, „skazany” jest on w kwestii kształtowania swojej 
dojrzałej osobowości jedynie na siebie. Tymczasem bez ukształtowanej 
dojrzałej osobowej tożsamości czymś niezwykle trudnym jest, jak zauważają 
słusznie autorzy krakowscy, świadome życie w dzisiejszym, tak mocno plu-
ralistycznym społeczeństwie, pozbawionym obiektywnej prawdy298. Starając 
się wykazać ścisłą korelację dojrzałości z tak bardzo pożądanym przez ad-
olescentów życiem w zgodzie z samym sobą299, autorzy sięgają do piosenki 
Chciałbym być sobą Zbigniewa Hołdysa, w istocie mającej niewiele wspól-
nego, poza tytułem, z sensem tych rozważań300. Nie wnikając zapewne zbyt 
głęboko w słowa wspomnianej piosenki, autorzy stwierdzają, iż formacja 
ludzka i religijna ściśle się ze sobą łączą, a bycie sobą nie jest wcale łatwe, 
gdyż domaga się odpowiedzialności i odwagi w wyznawaniu wiary301. By-

294 Zob. SZPET PG 3U, s. 67.
295 Zob. K. Biel, Dylematy młodzieży, czyli ponowoczesne kroczenie ku dorosłości, w: 

Młodzież wobec ponowoczesności, red. M. Duda, Kraków 2009, s. 75–76.
296 Zob. SZPET PG 3M, s. 126; EMAUS 3U, s. 65; R. Murawski, Dorastający…, s. 36.
297 Zob. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psychologia rozwoju człowieka. Charaktery‑

styka okresów życia człowieka, t. II, Warszawa 2003, s. 166.
298 Zob. EMAUS 3U, s. 107; R. Murawski, Dorastający…, s. 37–38; Z. Marek, Wychowa‑

nie do chrześcijańskiej dojrzałości, w: Założenia podręczników dla katechety i ucznia. Klasa 
II liceum i III technikum, z. 1, s. 4; K. Misiaszek, Wokół problemów katechezy młodzieży, 
w: Założenia podręczników dla katechety i ucznia. Klasa II liceum i III technikum, z. 1, red. 
A. Hajduk, A. Walulik, Kraków 2009, s. 15–16.

299 Zob. SZPET PG 1M, s. 104.
300 Zob. SZPET PG 1U, s. 186.
301 Zob. SZPET G 3M, s. 28; SZPET G 3U, s. 28–29; SZPET G 2KP, s. 18.
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cie sobą w obrębie świata wiary może też mieć raczej niebezpieczną z tego 
punktu widzenia konstatację o szukaniu swojej własnej drogi do Boga, 
a więc niekoniecznie w ramach wspólnoty Kościoła.

Nie kwestionując w żadnym razie słuszności tej tezy, nie sposób zapo-
mnieć, że narracja w tej mocno delikatnej kwestii wymaga z natury rzeczy 
dużo taktu. Nauczyciel religii nie powinien tu koncentrować się na czynni-
kach wskazujących na zastanawiającą w wielu obszarach niedojrzałość wielu 
współczesnych adolescentów. W sytuacji, w której coraz młodsi ludzie chcą 
być uznawani za dorosłych, nie tyle należy to pragnienie kwestionować, ile ra-
czej trzeba eksponować czynniki warunkujące dojrzałość osobową w skom-
plikowanym ponowoczesnym świecie. Nie można jednak zapominać o tym, 
z czego zdają sobie sprawę autorzy analizowanych materiałów, iż dziś niemal 
zanikają tradycyjne, standardowe rytuały przechodzenia adolescentów 
w dorosłość302. W oczywisty sposób przekłada się to na trudności z kształto-
waniem przez młodych ludzi w pełni dojrzałej osobowości. Znacznie trud-
niej jest im odnaleźć się w świecie skomplikowanych relacji społecznych, 
zagubionych rodziców i słabo funkcjonujących instytucji społecznych czy 
państwowych, zwłaszcza różnego typu placówek wychowawczych. Tymcza-
sem poprzez proces socjalizacji młodzi ludzie, jak zauważają autorzy kra-
kowscy, tak czy inaczej niejako „wrastają” w swoje środowisko społeczne, 
preferowane przez nie normy, wartości, wzory zachowań303. Formacja oso-
by w takim kontekście społecznym staje się niejako podwójnie złożonym 
wyzwaniem. Z samej natury rzeczy w proces ten wpisuje się przecież natu-
ralna ambiwalencja młodych ludzi względem swoistej „presji” społecznej, 
nierozłącznie przecież skorelowanej z socjalizacją. W dodatku współczesny 
kontekst społeczny nie zawsze zdaje się sprzyjać pełnej formacji osobowej 
młodych ludzi, a więc nabywaniu przez nich prawdziwej dojrzałości.

Podejmując tę tematykę, autorzy podręczników przez dojrzałość wy-
znaczającą pełnię człowieczeństwa rozumieją w pierwszym rzędzie opty-
malny poziom możliwy do osiągnięcia we wszystkich sferach rozwoju: fi-
zycznej, uczuciowej, moralnej i religijnej; słusznie przy tym zauważając, iż 
tylko w wąskim znaczeniu można dojrzałość odnieść do jednej ze sfer304. 
Zwracają również uwagę na to, iż granice adolescencji są w gruncie rzeczy 

302 Zob. SZPET PG 3M, s. 126; EMAUS 3U, s. 65; R. Murawski, Dorastający…, s. 36.
303 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 24, 40–43; Z. Marek, Wychowanie…, s. 4–5.
304 Zob. SZPET G 1U, s. 128–129; SZPET G 3U, s. 74–75.
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dosyć płynne i bardzo mało precyzyjne, a sytuuje się je zwykle pomiędzy 
11. a 21. rokiem życia. W jakimś stopniu, choć dziś w mniejszym niż kiedyś, 
wyznacza ją rozwój biologiczny i psychospołeczny, a zwłaszcza zakończe-
nie szkolnej edukacji305. Powołując się na stanowisko cenionej profesor Ire-
ny Obuchowskiej, Roman Murawski adolescencję dzieli na dwie zasadnicze 
fazy, przedzielone mniej więcej 16. rokiem życia. W tym czasie młodzi ludzie 
z punktu widzenia biologii stają się przeważnie zdolni do dawania nowego 
życia, a w ramach rozwoju natury psychospołecznej nabywają umiejętności 
samodzielnego, przynajmniej w minimalnym stopniu, kształtowania swojego 
życia. Za istotną w tym kontekście należy uznać konstatację, iż dojrzałość od-
nosi się raczej do biologii, a dorosłość do sfery psychospołecznej. Nawet jeśli 
procesy te w oczywisty sposób zazębiają się i przebiegają przecież w tym sa-
mym czasie, to oznaczają jednak dosyć odmienne płaszczyzny rozwojowe306.

Próbując charakteryzować adolescencję, autorzy analizowanych pod-
ręczników dochodzą do słusznego, choć zarazem niezbyt wiele wyjaśnia-
jącego, wniosku, iż żaden okres rozwojowy nie kryje w sobie tylu tajemnic 
i zagadek307. Konstatacja ta na pewno niewiele powie uczniom. Pojawiają 
się tu również inne podobne sformułowania o okresie nurtujących pytań 
i pełnych niepokoju poszukiwań, skutkujących frustracją i zamknięciem 
się w sobie308, wieku silnej labilności serc i umysłów309, większej potrzeby 
niezależności i afiliacji310, czasie mniej czy bardziej sensownego szukania 
tożsamości311.

Z punktu widzenia nauczania religii młodość jawi się również jako 
wielkie bogactwo odkrywania, planowania, wybierania, przewidywania 
i podejmowania pierwszych własnych decyzji, mających duże znaczenie dla 
przyszłości każdego człowieka312. Słusznie przekonuje się także uczniów, iż 
to właśnie w okresie młodości zostają w dużym stopniu zakreślone granice 
świata, który ludzie noszą potem przez całe życie w swoich sercach. To wte-

305 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 26–27; A. Oleszkowicz, A. Senejko, Adolescen‑
cja, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2011, s. 259.

306 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 25–28.
307 Zob. tamże, s. 25.
308 Zob. tamże, s. 24.
309 Zob. A. Łuczyński, Przestrzeń społeczna współczesnych młodych, w: Nauczyciel wobec 

problemów globalnego nastolatka, red. K. Stępień, B. Kiereś, Lublin 2012, s. 59.
310 Zob. PPK, s. 70–71.
311 Zob. PPK, s. 49; R. Murawski, Dorastający…, s. 28–29.
312 Zob. SZPET PG 2U, s. 14, 16.
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dy decyduje się jakość spotkań każdego człowieka z samym sobą, drugim 
człowiekiem, a wreszcie z Bogiem313.

Już w Podstawie programowej katechezy widać świadomość tego, iż sil-
nie złożony okres adolescencji jawi się jako czas charakteryzujący się du-
żym wahaniem nastrojów i uczuć młodych ludzi314. W dodatku, co słusznie 
się tu podkreśla, adolescenci mocno cenią sobie zwykle stan wewnętrzne-
go spokoju. Z tych dwóch dosyć opozycyjnych względem siebie tendencji 
po prostu musi wynikać duża dynamika niepokojów, co powinni brać pod 
uwagę rodzice czy też poszczególni wychowawcy315. Uwzględniając tę sytu-
ację, zwłaszcza w materiałach wprowadzających do podręczników, autorzy 
krakowscy sądzą, że zwłaszcza na początku adolescencji, niekiedy nawet 
w stopniu radykalnym, widać nieskuteczność stosowanych wcześniej i zda-
jących egzamin metod wychowawczych316. Sytuacje konfliktowe w tym 
okresie mają genezę przede wszystkim w różnych i właściwie naturalnych 
napięciach: pomiędzy dążeniem do samodzielności a ograniczeniami pły-
nącymi ze strony dorosłych; pomiędzy chęcią bycia niezależnym a realia-
mi, przede wszystkim ekonomicznymi, które to uniemożliwiają; typową dla 
adolescencji idealizacją życiową a realnym, daleko od niej odbiegającym, 
obrazem rzeczywistości317. Po pewnej stabilizacji w płaszczyźnie procesów 
biologicznych, w drugiej fazie adolescencji u młodych ludzi zaczyna poja-
wiać się chęć szukania dróg wyjścia ze stanu silnego chaosu przeżyć i do-
znań. Widać też próby, choć wciąż jeszcze niepewne, powolnego porząd-
kowania swojego życia i dostosowywania się do nowych, wcześniej ostro 
nawet kontestowanych wymagań stawianych przez dorosłych, zwłaszcza 
rodziców i wychowawców318.

U autorów analizowanych podręczników uwidacznia się chęć podejścia 
do tej kwestii możliwie jak najbardziej kompleksowo. Bardzo słusznie prze-
konują oni, że czymś koniecznym jest tu zawsze uwzględnianie wieku, płci, 
pochodzenia społecznego, temperamentu i doświadczeń osobistych każdego 
z adolescentów. Nawet jeśli do tych mocno idealistycznych założeń trzeba 

313 Zob. SZPET PG 3U, s. 67.
314 Zob. PPK, s. 49.
315 Zob. PPK, s. 71.
316 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 29.
317 Zob. Charakterystyka młodzieży klas gimnazjalnych, w: Konferencje dla rodziców. 

Klasa III, z. 1, s. 1.
318 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 29.
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się odnieść z pewnym dystansem, to trudno zarazem uniknąć konstatacji, 
iż każda integralna formacja człowieka musi jednak starać się przynajmniej 
w jakimś stopniu je uwzględniać319. Bez możliwie pełnego poznania czło-
wieka, w jego wewnętrznych i środowiskowych uwarunkowaniach, trudno 
przecież w istocie rzeczy myśleć o wychowaniu w kierunku jego prawdzi-
wego rozwoju. Mądrością wychowawców, zależną zapewne od stopnia ich 
intuicji pedagogicznej, pozostaje podjęcie tego trudu przynajmniej w odnie-
sieniu do tych osób, które w tym obszarze zdają się mieć największe limity.

Uznając za raczej optymistyczne spojrzenie na adolescencję przed-
stawione przez autorów analizowanych podręczników, trzeba niestety za-
znaczyć, że pojawia się ono  przede wszystkim we wprowadzeniach. Ze 
względu na to, że zdecydowanie za mało takich treści można odnaleźć 
w samych podręcznikach, w dużej mierze waga tego przekazu wyznacza-
na musi być w ciągu lekcji religii na określony temat. Uczniowie doświad-
czający krytycznej narracji o dorastaniu, a zwłaszcza związanych z nim 
zagrożeniach, mogą po prostu nie mieć w ogóle okazji do zapoznania się 
z bardziej pozytywnym spojrzeniem na ten okres. Najwięcej w tym obsza-
rze, co oczywiste, zależeć będzie więc od nauczycieli religii, którzy kieru-
jąc się wytycznymi personalizmu katolickiego, powinni starać się unikać 
negatywnego przekazu o młodości. Z samych zresztą założeń nauczania 
przedmiotu religii wynika przecież, że adolescencja to okres rozwojowy 
tworzący wręcz wyjątkowo korzystne warunki dla kształtowania dojrzałej 
osobowości poszczególnych jednostek. Wiedzę tę musi brać pod uwagę 
każdy wychowawca pragnący właściwie wykorzystać kolejne etapy rozwo-
jowe młodego człowieka. Wprawdzie faz tych nie można traktować jako 
rozstrzygnięć absolutnych, lecz wychowawcy i nauczyciele religii powin-
ni w nich widzieć niezwykle ważną wiedzę, której wykorzystanie pozwala 
optymalizować efekty ich wychowawczej pracy320. Nawet jeśli bowiem dziś 
słusznie preferuje się autonomię młodych ludzi, to wciąż jednak, zwłaszcza 
egzystując w tak złożonej rzeczywistości, potrzebują oni mądrego wsparcia 
ludzi dorosłych321. Głównym elementem wspomnianego wsparcia, jak pod-
kreśla K. Misiaszek, musi być umiejętność towarzyszenia młodym ludziom, 
chęć przekazywania im nie tylko niezbędnej wiedzy, lecz także serca, zapału, 

319 Zob. K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 13–14; R. Murawski, Dorastający…, s. 34.
320 Zob. EMAUS M3, 1, s. 15; R. Murawski, Dorastający…, s. 23–24.
321 Zob. DŚC 3U, s. 13; SZPET G 3 KP, s. 16; DŚC 1U, s. 7; R. Murawski, Dorastający…, 

s. 36.
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cierpliwości, roztropności i mądrości. Najważniejszym czynnikiem w tym 
obszarze, zresztą niezmiennym, pozostaje możliwie jak najmniejszy dyso-
nans pomiędzy piękną teorią i mało przekonującą praktyką życia322.

Podążając za Programem nauczania religii, który w samowychowa-
niu widzi wezwanie do doskonałości stojące przed każdym człowiekiem, 
a szczególnie chrześcijaninem323, autorzy analizowanych podręczników 
poświęcają tej tematyce kilka lekcji. Dostrzega się tu zdolność każdego 
człowieka jako osoby do samodoskonalenia się, podążania w kierunku do-
bra324. W duchu narracji motywacyjnej próbuje się przekonywać uczniów, 
iż każdy, przynajmniej w pewnym stopniu, kształtuje się adekwatnie do 
miary swoich wyobrażeń: z ograniczonej wyobraźni powstaje ograni-
czony człowiek, z banalnej banalny, a z boskiej Boży325. Wskazuje się też 
na konieczność podejmowania refleksji nad odpowiedzialnością za swo-
je życie, nad swoim osobowym rozwojem326. Uczniowie mieli też szansę, 
zresztą bardzo słusznie, dowiedzieć się o potrzebie mądrego inwestowania 
we własny rozwój327. To niezwykle ważna konstatacja nie tylko w obsza-
rze formacji religijnej. Współczesny człowiek, zmuszony do nabycia wie-
lu kompetencji, również społecznych, musi zdawać sobie sprawę z tego, 
że sam w największym stopniu powinien zadbać o ich nabycie. Zarówno 
autorzy z ośrodka krakowskiego, jak i z poznańskiego rozsądnie podkreślają, 
iż wchodząc w pełnoletniość, młody człowiek sam bierze odpowiedzialność 
za podejmowane decyzje, sam musi nadawać sens swojemu życiu328. Autorzy 
krakowscy słusznie zdają się przekonywać adolescentów, że z osiągnięciem 
przez człowieka dojrzałości osobowej łączy się ściśle, a wręcz ją warunkuje, 
dojrzałość społeczna. Ludzie dojrzali potrafią bowiem przede wszystkim 
odpowiedzialnie wykorzystywać otrzymane talenty, zarówno dla swojego 
wzrostu osobowego, jak i innych ludzi329. Za równie ważne faktory wpi-
sywania się jednostki w przestrzeń społeczną uznają oni nauczenie się tak 
ważnych dla powodzenia tego procesu postaw, jak przywiązanie, przyjaźń, 

322 Zob. K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 12.
323 Por. PNR, s. 114, 121–123, 132.
324 Zob. SZPET G 1U, s. 109; SZPET G 1M, s. 70; SZPET G 2M, s. 32–34, 44–45; SZPET 

G 2U, s. 35; SZPET G 3 KP, s. 51; SZPET PG 3M, s. 126.
325 Zob. SZPET G 2U, s. 38–39.
326 Zob. SZPET G 2 KP, s. 33; SZPET G 2U, s. 34.
327 Zob. SZPET PG 3U, s. 70–71; SZPET PG 3M, s. 59.
328 Zob. DŚC M3, 1, s. 3; SZPET PG 2U, s. 14.
329 Zob. EMAUS G 3 U, s. 93.
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oraz niezależność330. To bez wątpienia ważna konstatacja, którą należało-
by jeszcze mocniej uwypuklić, bowiem nigdy nie wolno zapominać o tym, 
że nie tylko osoba kształtuje się w kontekście społecznym, ale że ma ona 
wpływ na społeczność, w ramach której egzystuje. Nawet jeśli z natury 
rzeczy ma niewielki wpływ na to, w jakim środowisku społecznym kon-
stytuuje się jej osobowość, to nie jest w tym obszarze w żadnym wypadku 
bytem inercyjnym. W przypadku osoby nie można bowiem nigdy mówić 
o determinacji. Dobrze więc, iż w analizowanych podręcznikach, zwłasz-
cza poznańskich dużo wagi przypisuje się potrzebie pracy nad charakte-
rem, stawianiu mądrych wymagań, kształtowaniu silnej woli. Bez podjęcia 
tego wysiłku zupełnie niemożliwe będzie podążanie młodych ludzi za ich 
życiowym powołaniem, za którym stoi przecież sam Bóg331. To On pragnie 
prowadzić nas do doskonałości, kształtować w nas nowy styl życia, opiera-
jący się na fundamencie kardynalnych wartości332. Chrześcijanin nie może 
poprzestawać na przeciętności, a wzorem w tym obszarze może być rów-
nież dla współczesnych młodych ludzi św. Stanisław Kostka333. W odcięciu 
się od przeciętności widzieć należy ważny element chrześcijańskiej drogi 
doskonałości, nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale i społecznym. Lu-
dzie poprzestający na przeciętności nigdy nie staną się w pełni dojrzali jako 
osoby. Nigdy też nie staną się istotną częścią prawdziwej wspólnoty osób. 
Dojrzały człowiek charakteryzuje się bowiem zawsze skłonnością do tego, 
aby żądać od siebie coraz więcej334. Pamiętać przy tym należy, iż cnoty nie 
są w żadnym razie czymś w rodzaju jakiegoś jednorazowego aktu odwagi, 
lecz wiążą się ze stałą skłonnością do czynienia dobra335. Dzięki podjęciu 
wysiłku samokształcenia nawet swoje wady przetwarzać można w cnoty, 
umożliwiając zarazem zdobycie pełnej wolności336. Chrześcijanin to czło-
wiek pozwalający prowadzić się Bogu do doskonałości rozumianej przede 
wszystkim jako styl życia opierający na cnotach kardynalnych337.

330 Zob. DŚC 3U, s. 63; R. Murawski, Dorastający…, s. 38; Z. Marek, Wychowanie…, s. 4.
331 Zob. SZPET 3M, s. 56–59; SZPET G 3 KP, s. 51, 76; SZPET G 2M, s. 33, 44–45; 

SZPET G 1M, s. 70.
332 Zob. SZPET PG 1M, s. 103; SZPET PG 1U, s. 187; SZPET PG 2M, s. 28.
333 Zob. SZPET PG 1U, s. 128, 186; SZPET PG 1M, s. 104; SZPET PG 2M, s. 197–199.
334 Zob. SZPET G 2M, s. 34.
335 Zob. SZPET G 1M, s. 104; SZPET PG 3U, s. 250.
336 Zob. SZPET G 1M, s. 70; SZPET G 2M, s. 32–34.
337 Zob. SZPET PG 1M, s. 103; SZPET PG 2M, s. 28; SZPET PG 1U, s. 187.
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Odnosząc się do metafory porównującej ludzkie życie do budowy 
domu, słusznie sugeruje się, że nie ma szczęśliwego życia bez solidnych 
fundamentów338. W ramach metod aktywizujących zaleca się także, aby 
podjąć z uczniami dyskurs o tych cechach, które właściwe są ludziom z moc-
nym charakterem339. Również według autorów krakowskich ważnym ele-
mentem pozwalającym człowiekowi budować dobre relacje społeczne jest 
kształtowanie dyspozycji do cnót, zwłaszcza tych czterech: roztropności, 
sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania340.

Odwołując się do terminologii sportowej, autorzy poznańscy przez 
cnotę rozumieją nie jednorazowy akt odwagi, lecz stałą skłonność do 
czynienia dobra, kształtowaną nie inaczej niż po prostu przez ciągły „tre-
ning”341. Za ważną cnotę społeczną słusznie uznają oni w tym kontekście 
uczciwość, wiążąc ją z prawością, rzetelnością, sumiennością, solidnością, 
a także  prozaicznym jak się może zdawać płaceniem podatków342.

Niezbędnym faktorem dojrzałości osobowej i społecznej poszczególnych 
adolescentów pozostaje osiągnięcie przez nich optymalnego stopnia rozwoju 
moralnego i religijnego343. W warunkach ponowoczesności nie jest to oczy-
wiście łatwe, choć tezom o słabo rozwiniętym zmyśle moralnym dzisiejszych 
adolescentów344, preferowaniu przez nich hedonizmu i konformizmu345, to-
warzyszą opinie o rygoryzmie moralnym oraz idealizmie niemałej ich czę-
ści346. Pochylając się nad tą kwestią, autorzy Podstawy programowej katechezy 
podkreślają, iż młodzież krytycznie postrzega dziś otaczającą ją rzeczywistość, 
co sprzyja chaosowi w świecie respektowanych przez nich wartości i zagraża 
moralnym relatywizmem347. Temat ten podejmują również autorzy analizo-

338 Zob. SZPET G 2M, s. 38; SZPET PG 3U, s. 68.
339 Zob. SZPET G 2M, s. 44–45; SZPET G 3 KP, s. 51.
340 Zob. EMAUS G 3U, s. 75; EMAUS G M3, 2, s. 59, 62–66.
341 Zob. SZPET G 1M, s. 104; SZPET PG 3U, s. 250.
342 Zob. SZPET G3U, s. 116–117; SZPET G3M, s. 88–89.
343 Zob. H. Szczęsna, Rozwój moralny, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI w., red. T. Pilch, t. 

5, Warszawa 2006, s. 497.
344 Zob. H. Świda-Ziemba, Paradoksy… s. 146.
345 Zob. Z. Kwieciński, Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Kraków 2012, 

s. 74–75.
346 Zob. A. Breś, Aksjologiczne kształcenie i wychowanie młodzieży gimnazjalnej w Pol‑

sce, w: Dylematy współczesnej edukacji, red. K. Dziurzyński, Józefów 2012, s. 58; H. Świda-
-Ziemba, Niektóre symptomy moralnej anomii społeczeństwa polskiego, „Nauka” (2010) nr 3, 
s. 69–70.

347 Zob. PPK, s. 50.
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wanych podręczników. Roman Murawski słusznie wysuwa wniosek, że mło-
dzi ludzie z trudem przeciwstawiają się dziś pragmatyzmowi i konsumpcjo-
nizmowi, co skłania do przyjmowania postaw konformistycznych i zniechęca 
do stawiania sobie bardziej poważnych wymagań348. Z podręczników w tej 
kwestii płynie jasny przekaz: ludzie potrzebują w swojej życiowej drodze wła-
ściwej busoli wartości349 czy też obiektywnej ich hierarchii350.

Z oczywistych powodów silny dziś permisywizm moralny młodych ludzi 
ujawnia się szczególnie w sferze seksualności. Nie jest łatwo trzymać się zasad 
moralnych odnośnie do potrzeb biologicznych, skoro o potrzebie samokon-
troli w tym obszarze, czy też uwzględnianiu aspektu duchowego, mówi się 
właściwie tylko w trakcie edukacji religijnej351. Podejmując ten temat, R. Mu-
rawski akcentuje, że adolescencja to okres niezwykle intensywnego rozwoju 
psychoseksualnego, budzenia się impulsów seksualnych i uczuciowych, jest 
więc czymś niezwykle istotnym, aby młodzi ludzie uczyli się spokojnie i roz-
ważnie, bez lęku, przyjmować i akceptować dokonujące się w ich życiu w tym 
obszarze zmiany352. Dobrze więc, iż w obu seriach widzi się konieczność ja-
snej narracji o moralnej konotacji życia seksualnego u ludzi, prowadzenia 
w kwestii tych zagadnień efektywnej edukacji aksjologicznej, wewnętrznie 
koherentnej oraz opartej, co ważne, na znajomości życia353. To bardzo ważna 
konstatacja, gdyż trudno przekonać młodych ludzi do preferowania w ich 
życiu seksualnym aksjologii katolickiej, jeśli przekaz w tym obszarze będzie 
mocno odbiegał od realiów ich życia. Nie chodzi tu oczywiście o instruk-
taż w duchu preferowanych „technologii” życia seksualnego, typowy choćby 
dla ideologii gender. Wprawdzie i dziś dostrzec można jeszcze symptomy 
tabuizacji tej sfery życia, to jednak chyba znacznie częściej uwidacznia się 
powierzchowne i czysto „techniczne”, pozbawione moralności traktowanie 

348 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 36–38; EMAUS G 3U, s. 65.
349 Zob. SZPET PG 1M, s. 20; SZPET PG 1U, s. 37.
350 Zob. SZPET PG 3M, s. 55; SZPET PG 1U, s. 38–39; SZPET G 1U, s. 65; SZPET G 3 

KP, s. 86–88; SZPET G 1M, s. 20–21; SZPET G 2M, s. 79–81.
351 Zob. W. Świątkiewicz, O kryteriach wartościowania moralnego, w: Młodzież War‑

szawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2005, 
s. 105; A. Offmański, Współczesna katecheza w kontekście nowej ewangelizacji, w: Rodzina dobro 
uniwersalne, s. 139.

352 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 39.
353 Zob. SZPET PG 2U, s. 14; EMAUS M3, 3, s. 22; DŚC M3, 1, s. 3; DŚC 2U, s. 1; 

Z. Marek, Edukacja religijna według założeń podręczników z serii „W drodze do Emaus”, s. 2; 
K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 14.
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seksu354. Dzięki tego typu edukacji seksualnej człowiek otrzymuje bogatą 
wiedzę o seksualności, na przykład w aspekcie antykoncepcji i osiągania 
satysfakcji, lecz nie dowie się o tym, jak nie dać się zniewolić przez namięt-
ności. Nie mówi się tu bowiem o seksie ukierunkowanym i zintegrowanym 
przez miłość i odpowiedzialność355.

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce nie odnosi się 
do seksualności, lecz autorzy Podstawy programowej katechezy zauważają, że 
dorastający ludzie mają problem z religijnością przede wszystkim w związ-
ku z tak trudnym dojrzewaniem seksualnym356. Program nauczania religii 
wzmiankuje jedynie o etyce małżeńskiej357 i czystości przedmałżeńskiej358. 
Obie serie podręczników w życiu seksualnym widzą dar Boga dla człowieka. 
Sens ludzkiej seksualności jest głębszy, niż się sądzi, gdyż to sam Stwórca 
potrzebuje odmienności płci i współpracy ludzi dla prokreacji. Do jednego 
z ważnych celów nauczania religii w szkole autorzy obu serii analizowanych 
podręczników zaliczają przekonanie uczniów, iż seksualność to dar, który 
człowiek dostał po to, aby mógł kochać i w miłości obdarzać życiem359. Tę 
optymistyczną konstatację uznać można jednak, niestety, za dosyć odosob-
nioną. Z konkretnej narracji na temat seksualności uczniowie wyciągną 
bowiem raczej wniosek, że nie ma bardziej zagrożonej zagubieniem sfery 
ludzkiego życia. Dowiadują się więc, że obszar seksualności to ogromne 
wzywanie dla człowieka, z którym musi wciąż się mierzyć, jeśli nie chce 
się zagubić360. Chcąc osiągnąć dojrzałość w tej kwestii, zamiast próbować 
modyfikować prawo moralne w tym punkcie i dyskutować z Bogiem o jego 
słuszności, winien je po prostu zrozumieć i zgodnie z nim postępować361.

Pojawia się tu jasny przekaz, że Kościół dowartościowuje współży-
cie seksualne, jeśli oczywiście ma ono miejsce w małżeństwie i respektuje 

354 Zob. M. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Kra-
ków 2013, s. 128.

355 Zob. A. Skreczko, Rodzinne wychowanie nastolatka, „Studia nad Rodziną” 17 (2013) 
1, s. 41; J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej. Próba ujęcia całościowej wizji wy‑
chowania seksualnego, Kraków 1994, s. 20; M. Czachorowski, Nowy imperializm, czyli o tzw. 
rewolucji seksualnej, Warszawa 1995, s. 211.

356 Zob. PPK, s. 50.
357 Zob. PNR, s. 131.
358 Zob. PNR, s. 132.
359 Zob. SZPET G 3U, s. 87; SZPET PG 3U, s. 99–100; SZPET PG 3M, s. 70–71, 74; DŚC 

3U, s. 90; DŚC M3, 2, s. 39.
360 Zob. DŚC 3U, s. 63.
361 Zob. EMAUS M3, 3, s. 22.
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biologię oraz sięga ducha. Widać tu mocny sprzeciw wobec sprowadzania 
seksualności do wymiaru czysto cielesnego, gdzie brakuje wymiaru oso-
bowego362. Integralność osoby wyraża się w wewnętrznym uporządkowaniu 
względem płciowości, panowaniu nad namiętnościami, kształtowaniu umie-
jętności dokonywania wolnych wyborów z pełną świadomością i odpowie-
dzialnością za nie363. W obu seriach akcent kładzie się na konieczności wła-
ściwej identyfikacji seksualnej człowieka, jego płciowej tożsamości364.

Starając się jasno odciąć od wrażenia apoteozy życia seksualnego, au-
torzy podkreślają, że musi ono być spełniane w sposób godny i wzajem-
nie ubogacający365. Tylko wtedy bowiem cielesna intymność małżonków, 
kobiety i mężczyzny, staje się znakiem ich komunii duchowej. Uczniowie 
dowiadują się z podręcznika, że małżonkowie, szukając w sobie wzajem-
nie i używając za swoją sprawą przyjemności, nie czynią niczego złego, ale 
jednak powinni zachowywać tu granice słusznego umiarkowania366. Pró-
buje się też ich przekonać, że dojrzała miłość małżeńska zdecydowanie 
przewyższa tę czysto erotyczną i często egoistyczną skłonność, która szyb-
ko i żałośnie zanika367. Rozumiejąc intencje autorów w tym obszarze, nie 
sposób nie dostrzec niezręczności tego typu sformułowań. Bez wątpienia 
wielu młodych ludzi będzie oczekiwało wskazówek odnośnie do tego, co 
oznaczają grancie słusznego umiarkowania. Nie wydaje się, żeby tego typu 
podział na bardziej i mniej chrześcijański seks oraz wnikliwe, aczkolwiek 
mocno niezręcznie prowadzone analizy życia seksualnego, czemukolwiek 
służyły. Podążając za refleksją teologiczną, która odrzuca opinię, że popęd 
seksualny jest z gruntu czymś złym, autorzy podręcznika starają się jed-
nak przede wszystkim przekonać uczniów, iż seks nie może zdominować 
osobowości i winien być harmonijnie włączony w życie ludzkie. Słusznie 
przy tym podkreślają, że podporządkowanie seksualności wartościom 
osoby nie jest wcale sprawą łatwą i każdy człowiek sam musi dorosnąć 
do takiego właśnie, czystego, respektującego także duchowość, miłowa-

362 Zob. DŚC 3U, s. 134–135; DŚC M3, 2, s. 10, 46, 54; DŚC M3, 3, s. 17–18, 21–24; 
SZPET PG 3U, s. 99.

363 Zob. DŚC M3, 2, s. 11; DŚC M3, 3, s. 23. Por. KKK 2362.
364 Zob. DŚC 3U, s. 84–84; DŚC M3, 2, s. 2–4; SZPET PG 3M, s. 99–100, 111; SZPET 

G 3U, s. 87.
365 Zob. DŚC 3U, s. 130–131; DŚC M3, 3, s. 21.
366 Zob. DŚC M3, 3, s. 23. Por. KKK 2360, 2362.
367 Zob. SZPET PG 3U, s. 135–136.
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nia. Nie należy też sądzić, że cnotę czystości zdobyło się już na zawsze368. 
Czułość właściwą miłości małżeńskiej, jak przekonują autorzy poznańscy, 
ludzie winni zachować na czas małżeństwa, wcześniej pomagając sobie we 
wzrastaniu w czystości369. Autorzy krakowscy wstrzemięźliwość seksualną 
łączą z czystym sercem, właściwą postawą moralną i religijną370. Wskazują 
na to, że to Bóg wyposażył człowieka w zdolność panowania nad swymi 
skłonnościami i popędami371. Dziewictwo skutkuje wytworzeniem szcze-
gólnej więzi człowieka z Chrystusem, posiada wielką wartość dla króle-
stwa Bożego. Nie jest ona rodzajem naiwności372, domaga się jednak  od 
człowieka panowania nad sobą, pracy nad swoją osobowością373.

Problemy te wynikają przede wszystkim z tego, że ludzka natura w ob-
szarze realizowania seksualności została zdegradowana w wyniku grzechu 
pierworodnego. Zrodził on nieufność i wprowadził podział pomiędzy męż-
czyzną i kobietą, wywołując nadużycia oraz przerost patriarchalizmu i sek-
sizm374. W swojej męskości i kobiecości człowiek musi więc starać się wrócić 
do „początku”. Kwestię tę podejmują autorzy poznańscy, którzy poczucie 
wstydu ukazują jako dar Boga obejmujący wszystkie dziedziny życia, rów-
nież seksualność, broniący przed nieuporządkowaniem w różnych sferach 
naszego życia375. Próbuje się tu również przekonać uczniów, że najdłużej ko-
cha się w kimś jego tajemnicę, czyli coś, czego nie da się do końca poznać, 
a co jest niejako chronione w człowieku przez poczucie wstydu376. Również 
w serii krakowskiej przewija się ten temat, choć w bardzo zawoalowany 
sposób. Uczniowie dowiadują się bowiem tylko, że po grzechu pierworod-
nym ludziom otworzyły się  oczy i poznali, że są nadzy. Przepaski, które 
wtedy zaczęli nosić, są świadectwem pojawienia się u nich poczucia wsty-
du, ograniczoności, a wreszcie utraty niewinności377. Pisząc w tym kontek-
ście na przykład o pornografii jako jednej z konsekwencji grzechu pierwo-
rodnego, w mało przekonujący sposób starają się przekonywać uczniów, 

368 Zob. DŚC M3, 2, s. 9–10.
369 Zob. SZPET G 3U, s. 70; SZPET PG 2U, s. 281–282; SZPET PG 3U, s. 104.
370 Zob. DŚC M1, 5, s. 52–55.
371 Zob. DŚC 1U, s. 195; DŚC M3, 2, s. 8, 10; DŚC 3U, s. 67–68.
372 Zob. SZPET PG 2M, s. 203; SZPET PG 2U, s. 268–269.
373 Zob. SZPET PG 3M, s. 60, 73–75; SZPET PG 3U, s. 103.
374 Zob. EMAUS 2U, s. 34.
375 Zob. SZPET PG 3U, s. 105.
376 Zob. SZPET PG 3U, s. 93.
377 Zob. EMAUS 2U, s. 34.
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jak przeciwstawiać się płynącym z tego zagrożeniom. Jak inaczej bowiem 
ocenić zalecenie, aby zadbali oni o właściwe wykorzystanie czasu wolnego, 
gdyż nuda i bezczynność prowadzą do grzechu378.

Autorzy poznańscy przekonują też, że nie można mówić o właściwym 
przeżywaniu seksualności, gdy człowiek nie jest wychowany do czystości. 
Zwracają przy tym uwagę na to, że trwa dziś dyskusja, w której czystość 
uznaje się za przeżytek bądź też za wielką wartość, jak w przypadku chrze-
ścijaństwa. Nie mają przy tym wątpliwości, że postrzegania czystości jako 
cennej wartości człowiek musi się uczyć, a zasadniczą rolę odgrywa tu 
okres adolescencji. Trochę uciekając od kojarzenia czystości tylko z zaka-
zami, autorzy słusznie ukazują ją także jako harmonię uporządkowanego 
osobowego życia, miarę pełnego człowieczeństwa379. Odznaczający się czy-
stością człowiek inaczej patrzy na ciało drugiego człowieka i nie traktuje 
go jako przedmiotu zabawy, wulgarnych żartów czy pożądania380. Za do-
syć intrygującą w tym kontekście uznać można wzmiankę, iż komfort psy-
chiczny wymaga przerwy w uprawianiu seksu, a „czasowa czystość” może 
być dobra dla jeszcze lepszego życia seksualnego małżonków381. Za zupeł-
nie nieprzekonującą uznać można też pojawiającą się tu metaforę o wodzie 
źródlanej, która nie przyda się do niczego, jeśli nie będzie czysta382. Nie-
zbyt odkrywcza jest też wzmianka o szczególnym zagrożeniu dla czystości 
w okresie wspólnego zamieszkania kobiet i mężczyzn jeszcze przed zawar-
ciem ślubu383. Być może też za przedwczesne trzeba uznać kierowane już 
do uczniów gimnazjum uwagi, że orędzie o czystym sercu jest dziś szcze-
gólnie aktualne, gdyż cywilizacja śmierci niesie właśnie jego zniszczenie384. 
Trudno też uwierzyć, że uczniowie uznają za autentyczne pojawiające się 
w podręcznikach historie z życia młodych ludzi dotyczące seksu. Mogą 
oni usłyszeć na przykład o dziewczynie, której seks przeszkadza w decy-
zji o małżeństwie, gdyż zaślepia na różne wady, czy też o chłopcu, który 
nie chciałby ożenić się dziewczyną, która co dwa miesiące chodzi z kimś 
innym i uczestniczy w podejrzanych imprezach, miałby bowiem problem 
z tym, jak kiedyś powiedzieć ich dzieciom, że mama wciąż się zakochiwa-

378 Zob. SZPET PG 3M, s. 83–84; SZPET PG 3U, s. 119, 123.
379 Zob. SZPET PG 3U, s. 102–105; SZPET PG 3M, s. 774.
380 Zob. SZPET G 3U, s. 71; SZPET G 3M, s. 60; SZPET G 3 KP, s. 60.
381 Zob. SZPET PG 3M, s. 74–75.
382 Zob. SZPET G 3U, s. 72, 89.
383 Zob. SZPET PG 3U, s. 148–150.
384 Zob. SZPET G 3U, s. 70.
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ła i w łóżku dawała ukochanym dowody miłości. Nie wydaje się również 
konieczne, aby uczniowie gimnazjum musieli zapoznawać się aż z 28 po-
wodami zachowania czystości małżeńskiej. Przynajmniej niektóre z nich 
mogą ich żenować czy rozśmieszać. Wystarczy odwołać się do następują-
cych „argumentów”: korzyści zdrowotne (brak strachu przed ciążą, zawod-
nością antykoncepcji oraz chorobami); korzyści emocjonalne (ochrona 
przed uzależnieniem od seksu, brak porównań po zawarciu małżeństwa); 
możliwość zostania kiedyś lepszym kochankiem (dzięki abstynencji). Nie 
lepiej prezentują się pojawiające się w podręcznikach „twórcze” pomysły na 
randki: pranie, wspólne zakupy, mycie samochodów rodziców, pójście do 
kościoła, a wreszcie najbardziej „intrygujące” – nagrywanie niezwykłych 
dźwięków385. Trudno wierzyć, że te pomysły będą realnym remedium na 
chęć uprawiania przez młodych ludzi seksu.

Nie do końca zasadne jest uznanie przez autorów za największy pro-
blem z obszaru seksualności zjawiska homoseksualizmu. Kwestii tej po-
święcono w podręcznikach bez wątpienia bardzo wiele uwagi. Postawa ta 
być może wynika z obaw autorów wobec rosnącej akceptacji dla homosek-
sualizmu, zwłaszcza w przestrzeni medialno-publicznej. W jednoznacznie 
negatywnej ocenie homoseksualizmu można też widzieć po prostu próbę 
uświadomienia młodym katolikom, że z punktu widzenia religijnego jest 
on postawą absolutnie nie do przyjęcia386. Do przyczyn zachowań homo-
seksualnych autorzy analizowanych materiałów zaliczają: zaburzenia roz-
wojowe dotykające adolescentów387, złe wpływy kulturowe, środowiskowe 
i rodzinne, między innymi złe relacje z matką i wrogi stosunek do ojca388. 
Zdecydowanie odrzuca się wszelkie próby utożsamiania związków homo-
seksualnych z małżeństwem, skoro plan Boży dotyczący małżeństwa jest 
zupełnie inny389. Referując stanowisko katolickie, eksponuje się tu wyraź-
ną różnicę w ocenie skłonności i czynów homoseksualnych. Tylko te osta-
nie uznać można za grzech390. Z podręczników krakowskich można się też 
dowiedzieć, że liczni homoseksualiści podejmują wysiłek zmiany swojej 

385 Zob. SZPET G 3U, s. 89–91; SZPET G 3 KP, s. 61.
386 Zob. SZPET PG 3U, s. 226; SZPET PG 3M, s. 76; DŚC 2U, s. 135; DŚC M3, 2, s. 3.
387 Zob. SZPET PG 3, s. 76–77; DŚC M2, 3, s. 38.
388 Zob. DŚC 2U, s. 136; DŚC M3, 2, s. 3; SZPET PG 3U, s. 111–112; SZPET PG 3M, 

s. 77–78.
389 Zob. SZPET PG 3U, s. 108–112; SZPET PG 3M, s. 77–78; DŚC 2U, s. 135–137; DŚC 

M2, 3, s. 37–41.
390 Zob. DŚC M2, 3, s. 38; SZPET PG 3U, s. 108–109; DŚC M2, 3, s. 38; DŚC 2U, s. 136.
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orientacji homo- na heteroseksualną391. Warto podkreślić, że w obu seriach 
ujawnia się świadomość wrogiego niekiedy traktowania, nawet w dosyć tole-
rancyjnej Polsce, ludzi należących do mniejszości homoseksualnych. Dlate-
go właśnie Kościół apeluje, aby respektując godność takich osób, traktować 
ich z szacunkiem, współczuciem i delikatnością, bez dyskryminacji392.

Z perspektywy doktryny katolickiej zasadniczym źródłem odpowie-
dzialności każdego człowieka, za siebie i za innych ludzi, także i w tej tak 
intymnej sferze, pozostaje wiara. To ona buduje jedność w sercu każdego 
człowieka i stanowi zasadniczy punkt odniesienia dla tworzonych przez 
ludzi społeczności393. Trudno być tym zaskoczonym, skoro w tajemnicy 
Trójcy Świętej odnaleźć można fundament wspólnoty osób, stanowiący pa-
radygmat każdej ludzkiej wspólnoty394. Chrześcijanin nie może mieć więc 
żadnych wątpliwości co do tego, że religijność oraz człowieczeństwo wza-
jemnie, i to ściśle, się warunkują. Pośród wyraźnych symptomów zmateria-
lizowania dzisiejszej cywilizacji coraz większego znaczenia nabiera środo-
wisko duchowe, gdyż to ono – jak słusznie mogą dowiedzieć się uczniowie 
– ostatecznie warunkuje wewnętrzne uporządkowanie człowieka, bez któ-
rego trudno mówić o kształtowaniu przez niego właściwych relacji społecz-
nych395. W podręcznikach krakowskich Z. Marek oraz K. Misiaszek zwraca-
ją słusznie uwagę na to, że istnieje ścisła korelacja między bliskością i głębią 
relacji danego człowieka z Bogiem a poziomem jego relacji z innymi ludźmi. 
Lojalność wobec innych ludzi wyznacza w dużym stopniu naszą religijność, 
gdyż w tych relacjach niejako potwierdza się także więź każdego człowieka 
z Bogiem396. Nie ulega wątpliwości, że teza ta powinna wybrzmieć jeszcze 
wyraźniej, gdyż jedną z tendencji, wynikających z ludzkiej słabości, jest tak 
częste dziś u wielu ludzi zjawisko wiary pozbawionej uczynków. Uczeń nie 
może mieć żadnych wątpliwości co do tego, że przestrzeń człowieczeństwa 

391 Zob. DŚC 2U, s. 138; SZPET PG 3M, s. 78–79.
392 Zob. DŚC 2U, s. 136; SZPET PG 3U, s. 108; ŚZPET M PG 3, s. 79; SZPET PG 3M, 

s. 77–78.
393 Zob. T. Borkowska, Nieustanna Pascha jako źródło jedności małżeńskiej w świetle 

posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, w: Miłość jest nam 
dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża 
Franciszka, red. G. Chojnacki, Szczecin 2017, s. 59–71; K. Koch, Rodzina jako Kościół domowy 
w myśli Benedykta XVI, w: Rodzina jako Kościół domowy…, s. 227.

394 Zob. SZPET G 3M, s. 16; K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 14.
395 Zob. SZPET PG 2U, s. 192–195; DŚC M2, 5, s. 58; DŚC 2U, s. 51.
396 Zob. DŚC M3, s. 3–4; K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 12.
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i wiary przenikają się w tak wielkim stopniu, iż tylko w ramach jakiejś teo-
retycznej refleksji można je opisywać rozdzielnie.

Tym miejscem, w którym ta korelacja pomiędzy przestrzenią wiary 
i dojrzałością społeczną osoby ujawnia się z całą mocą, jest bez wątpienia 
rodzina. To ona stanowi „wyjątkowe miasto ludzi oświecane wiarą”397 czy 
też „kuźnię wartości chrześcijańskich”398. Dobre więzi nawiązywane przez 
dziecko z jego rodzicami w oczywisty sposób przekładają się na kształto-
wanie się jego relacji z Bogiem399. Niestety, z różnych względów, a przede 
wszystkim w związku z dokonującym się dziś przemodelowaniem rodziny, 
co dostrzegają autorzy poznańscy, współczesne rodziny nie zawsze wpro-
wadzają dobrze dzieci w świat wiary400.

Ta niepokojąca uwaga ma skłaniać do refleksji nad tym jak tę „dys-
funkcjonalność” wielu chrześcijańskich rodzin w obrębie życia wiarą 
i z wiary przezwyciężyć. W polskim Dyrektorium katechetycznym przy-
pomina się więc, że to przez rodziców, pierwszych nauczycieli i wycho-
wawców w wierze, winno dokonywać się głębsze wtajemniczenie w życie 
chrześcijańskie ich dzieci401. W Podstawie programowej słusznie zwraca się 
zaś uwagę na krytyczność adolescentów względem Kościoła i osób, które go 
reprezentują402. Autorzy poznańscy rodzinę postrzegają jako środowisko, 
w którym dorastający człowiek po raz pierwszy spotyka się też z prakty-
kowaniem wiary403. Eksponując słusznie potrzebę skorelowania wszystkich 
funkcji, które pełni rodzina, autorzy poznańscy zwracają uwagę na wyklu-
czenie wszelkiego izolacjonizmu z procesu przekazywania wiary404. Wycho-

397 J. Stala, Wiara oświecająca miasto ludzi – rodzina, w: Rodzina dobro uniwersalne…, 
s. 199–206.

398 S. Jaśkiewicz, Św. Monika przykładem kobiety pełnej wiary i zatroskanej matki, w: 
W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno‑empiryczne. Problemy i wyzwania, 
red. J. Stala, E. Osewska, Lublin 2007, s. 145.

399 Zob. E. Osewska, Uwarunkowania wychowania religijnego w rodzinie, w: W kręgu rodzi‑
ny, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2003, s. 13–21; E. Osewska, Katecheza rodzinna, w: Kate‑
chetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 255–292; A.W. Janke, Wychowanie rodzinne 
jako fundament rozwoju pedagogicznej orientacji familiologicznej, w: Wychowanie rodzinne 
w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, red. A.W. Janke, Toruń 
2008, s. 297–315.

400 Zob. SZPET PG 3U, s. 281.
401 Zob. PDK 126.
402 Zob. PPK, s. 50.
403 Zob. SZPET G 3M, s. 191.
404 Zob. SZPET PG 3U, s. 200, 253.
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wanie religijne musi pozostawać zawsze procesem koherentnie syntetyzu-
jącym wszystkie wymiary człowieczeństwa405. Również autorzy krakowscy 
w rodzinnej wspólnocie widzą oczywiście to miejsce, w którym dojrzałość 
religijna człowieka kształtuje się w najbardziej naturalny sposób406. Podob-
nie jak w serii poznańskiej, dostrzega się tu uwarunkowania adolescencji, 
zwracając uwagę na to, iż proces nabywania dojrzałości, również religijnej, 
nie przebiega w izolacji od wpływu środowiska społecznego, zwłaszcza ró-
wieśniczego407. Nie można przy tym zapominać, że do właściwego funk-
cjonowania rodziny, głównie w obszarze wychowania, nie wystarczą czysto 
ludzkie wysiłki. To wiara stanowi czynnik jednoczący wszystkich członków 
rodziny z Bogiem, będąc źródłem ich autentycznej miłości408. Jeśli dziec-
ko z różnych względów pozbawione jest dobrych doświadczeń w życiu ro-
dzinnym, trudniej będzie mu przeżywać głęboką prawdę o miłości Boga 
do każdego człowieka409. Wynikające z głębokiego życia religijnego dobre 
relacje rodzinne są w pierwszym rzędzie obdarowywaniem przez wierzą-
cych rodziców swoich dzieci dobrem, którym jest życie w Bogu410. Winno 
ono przekładać się na zewnątrz, czyniąc z każdej rodziny chrześcijańskiej 
szczególną wspólnotę ewangelizacyjną411. Zarówno autorzy poznańscy jak 
i krakowscy przekonują również o tym, że ta posługa ewangelizacyjna ro-
dziny chrześcijańskiej jest swoista i niemożliwa do adekwatnego zastąpie-
nia, a dokonuje się poprzez miłość, prostotę, a przede wszystkim codzienne 
świadectwo życia w miłości412.

405 Zob. SZPET PG 3U, s. 250, 281–285.
406 Zob. DŚC 1U, s. 7; DŚC M 3, 4, s. 13l; R. Murawski, Dorastający…, s. 40–43.
407 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 43–47.
408 Zob. DŚC M3, 3, s. 47–51; DŚC 3U, s. 152. Por. FC 36–37.
409 Zob. EMAUS M3, 1, s. 39.
410 Zob. SZPET PG 3U, s. 201–202; DŚC M3, 4, s. 13–14; Z. Marek, Kształtowanie 

chrześcijańskich postaw i przekonań chrześcijańskich postaw i przekonań, w: Założenia pod‑
ręczników dla katechety i ucznia. Klasa III liceum i IV technikum, z. 1, red. A. Hajduk, A. Wa-
lulik, Kraków 2009, s. 5.

411 Zob. DŚC 3U, s. 174; DŚC M3, 4, s. 14; SZPET PG 3U, s. 284. Por. FC 52; S. Jaśkie-
wicz, Funkcja prorocka chrześcijańskich rodziców, w: Dzisiejsi rodzice…, s. 41; J. Szkodoń, 
Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę, w: Rodzina jako Kościół domowy…, s. 234; A. Fide-
lus, Funkcja wychowawcza rodziny w aspekcie przystosowania społecznego dzieci, w: Małżeństwo 
i rodzina od Biblii po współczesność…, s. 159.

412 Zob. SZPET G 3M, s. 191; SZPET PG 2M, s. 190–191; SZPET PG 3U, s. 79–81, 
282–284; SZPET PG 3M, s. 165; EMAUS M3, 1, s. 36; EMAUS G 2U, s. 182; DŚC 3U, s. 177; 
DŚC M2, 2, s. 19. Por. FC 53.
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Analizując poziom życia religijnego współczesnych młodych ludzi, 
trzeba wyjść od  podobnych przesłanek, jak w przypadku wcześniej opi-
sywanej dojrzałości moralnej. Młodzi ludzie zdają się więc prezentować 
dziś niemal antytetyczne w tym obszarze zachowania: od inercyjnego ule-
gania sekularyzacji, przez religijność niespójną i niekonsekwentną, aż po 
szukanie głębszych form wyrażania wiary413. Respektując te fakty, autorzy 
Dyrektorium katechetycznego skłaniają realistycznie do odrzucenia przyj-
mowanego dotąd w nauczaniu religii założenia, że już sama treść wiary 
wzbudzi zainteresowanie młodych ludzi. Dostrzegają oni, że postępujący 
proces laicyzacji, dotykający też społeczeństwo polskie, winien skłonić do 
poważnej rewizji tych zbyt optymistycznych przekonań414. Równie prze-
konująco brzmi w tej kwestii Podstawa programowa, której autorzy do-
strzegają krytycyzm młodych ludzi względem Kościoła i odrzucanie przez 
nich poglądów religijnych wyznawanych przez ich rodziców415. Przekonu-
ją oni, że kryzysy, trudności i wątpliwości są w zasadzie naturalną drogą 
do osiągnięcia dojrzałości w rozwoju religijnym416. Również autorzy kra-
kowscy, idąc za tą tezą, stwierdzają, że kryzysy religijne pomimo wszystko 
stanowią warunek dla kształtowania się religijności rzeczywiście osobistej 
i zintegrowanej417. Umożliwiają one bowiem przejście od religijności dzie-
cięcej, zewnętrznej, heteronomicznej, do religijności wewnętrznej, auto-
nomicznej, charakteryzującej dorosłość418.

Za Podstawą programową katechezy autorzy analizowanych materia-
łów słusznie wyrażają przekonanie, że to właśnie okres dorastania w naj-
większym stopniu warunkuje poziom życia religijnego człowieka419. W serii 
podręczników Drogi świadków Chrystusa pojawiają się słuszne uwagi o po-
trzebie wspierania młodych ludzi w odnalezieniu przez nich ich tożsamości 
i miejsca w świecie poprzez ukazanie im Boga osobowego, któremu można 

413 Zob. T. Biernat, Społeczno‑kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży 
w okresie transformacji, Toruń 2006, s. 246.

414 Zob. PDK 65.
415 Zob. PPK, s. 50; R. Murawski, Dorastający…, s. 44–47.
416 Zob. PPK, s. 71.
417 Zob. K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 20; SZPET PG 2U, s. 14; DŚC M3, 1, s. 3; 

DŚC 3U, s. 2.
418 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 24, 41; Charakterystyka młodzieży klas gimna‑

zjalnych…, s. 2.
419 Zob. PPK, s. 71; R. Murawski, Dorastający…, s. 40; K. Misiaszek, Wokół proble‑

mów…, s. 16.
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zaufać420. W ramach wychowania religijnego nie wolno więc poprzestawać 
na przekazywaniu wiedzy o religii, nie można też ich, co ważne, sprowadzać 
do prostej indoktrynacji421. Warunkiem powodzenia w tej kwestii jest przed-
stawianie propozycji mogących ułatwiać młodym ludziom pogłębienie ich 
bardzo osobistej więzi wiary z Chrystusem422. W podobnym duchu autorzy 
poznańscy starają się przekonywać uczniów, iż clou religii chrześcijańskiej 
stanowi wezwanie do świętości i radości w Bogu423.

Respektując zalecenia Podstawy programowej katechezy, gdzie z doj-
rzewaniem religijnym wiąże się trzy procesy: interioryzacji, absolutyzacji 
i socjalizacji424, autorzy krakowscy sporo miejsca poświęcają tej właśnie 
kwestii. W interioryzacji widzi się osobistą akceptację przez młodzież war-
tości religijnych, które zostały im przekazane. Bez interioryzacji adolescent 
nie znajdzie w religii wartości, które mogłyby nadać sens jego życiu. Ko-
lejnym etapem tego procesu jest pewna selekcja, to znaczy wprowadzenie 
hierarchii wartości, czyli absolutyzacja. Brak absolutyzacji wartości religij-
nych może skutkować wiarą pozbawioną świadectwa, która ostatecznie nie 
przekłada się na respektowanie jej zasad w życiu425. Dobrze byłoby, aby do 
uczniów rzeczywiście dotarł interesujący, lecz zawarty przede wszystkim 
we wprowadzeniach do podręczników, przekaz w tym obszarze. Jak trafnie 
się zauważa, świadectwo mocno różni się od opinii eksperta w jakimś te-
macie426. Odnosząc się do nauczyciela religii, zwraca się słusznie uwagę na 
to, że winien on potwierdzać swoją postawą życiową to, co głosi. Jest to nie-
zwykle ważne, gdyż staje on przed słuchaczami niejako „nagi”, dysponując 
właśnie tylko świadectwem427.

Autorzy podręczników poznańskich, prezentując postać św. Stanisła-
wa Kostki, dojrzałość osobową chrześcijanina uznają słusznie za tożsamą 

420 Zob. DŚC 1U, s. 7; SZPET PG 2U, s. 15; DŚC M3, 1, s. 3; DŚC 3U, s. 13; Z. Marek, 
Wychowanie…, s. 4–5.

421 Zob. J. Kochanowicz, Wychowanie…, s. 20; Z. Marek, Wychowanie…, s. 5; K. Misia-
szek, Wokół problemów…, s. 21.

422 Zob. Z. Marek, Wychowanie…, s. 3–7; Z. Marek, Założenia podręcznika „Jestem 
świadkiem Chrystusa”, w: Założenia podręczników dla katechety i ucznia. Klasa I, z. 1, s. 3; 
A. Walulik, Refleksyjny katecheta – refleksyjny katechizowany, w: Założenia podręczników 
dla katechety i ucznia. Klasa III liceum i IV technikum, z. 1, s. 22.

423 SZPET G 2M, s. 9, 15; SZPET PG 2M, s. 208; SZPET PG 3U, s. 71.
424 Zob. PPK, s. 50.
425 Zob. R. Murawski, Dorastający…, s. 41–43; Z. Marek, Wychowanie…, s. 9.
426 Zob. J. Kochanowicz, Wychowanie…, s. 7, 12.
427 Zob. tamże, s. 18–19.
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z dojrzałością ludzką428. Również autorzy krakowscy chrześcijaństwo uka-
zują jako religię zatroskaną o pełną realizację człowieczeństwa429. Z tego 
względu nie można chrześcijańskiego wychowania ograniczać do wymiaru 
konfesyjnego, dlatego w ramach nauczania religii trzeba widzieć potrzebę 
troski o spójny rozwój wszystkich zasadniczych władz człowieka: intelektu, 
woli i uczuć, przy respektowaniu najnowszych osiągnięć w tym obszarze 
pedagogiki i psychologii rozwojowej430. Nie może być mowy o jakimkol-
wiek dysonansie pomiędzy człowieczeństwem a chrześcijaństwem, skoro 
wiarę buduje się zawsze na fundamencie ludzkiej natury. Jak słusznie do-
strzega Z. Marek, tylko koordynacja w kształtowaniu ludzkiej i chrześci-
jańskiej dojrzałości daje adolescentom możliwość poważnego i realnego 
spojrzenia na siebie, sens swojej egzystencji, a wreszcie i na Boga431.

W ramach refleksji chrześcijańskiej w swojej zasadniczej osnowie czło-
wiek przeznaczony jest ostatecznie do świętości. Dopiero gdy jednoczy się 
z Bogiem i przyjmuje Jego łaskę, osiąga szczyt swoich osobowych możliwo-
ści rozwojowych432. Za niedościgniony ideał człowieczeństwa, wzór rady-
kalnie czystej świętości, uznać trzeba Jezusa Chrystusa, Nowego Człowieka, 
dzięki któremu obraz Boży w każdym z ludzi odzyskał swoją doskonałość433. 
Świadectwo pełnego radości podążania w kierunku świętości staje się szcze-
gólnie potrzebne dziś, gdy w wielu chrześcijańskich domach widać sympto-
my kryzysu wiary434. O tym, iż świętość ukazywać należy dziś w pierwszym 
rzędzie jako optymistyczne i afirmujące zasadniczo tak zwany świat dążenie 
do Boga, piszą autorzy Programu nauczania religii435. Z podręcznika z serii 
poznańskiej bardzo ogólnie dowiadujemy się, że chrześcijanie nie mogą za-

428 Zob. SZPET PG 2M, s. 197–199.
429 Zob. Z. Marek, Program nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konfe‑

rencji Episkopatu Polski, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, red. 
S. Dziekoński, Warszawa 2003, s. 51.

430 Zob. K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 10–12.
431 Zob. EMAUS M3, 1, s. 1, 33; DŚC 2U, s. 10–12.
432 Zob. R. Jusiak, Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce. 

Studium socjologiczne, Lublin 2009, s. 311–313; Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 1978, s. 314.
433 Zob. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 50. 
434 Zob. J. Stala, Społeczno‑kulturowy kontekst współczesnych zagrożeń edukacji religijnej 

w rodzinie, „Studia Pastoralne” (2008) nr 4, s. 181–192; J. Stala, E. Osewska, Działania wy‑
chowawcze w katechezie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 27/2 (2008), s. 29–40; A. Świer-
czek, „Niewystarczalność” człowieka a wychowanie. Rola rodziny w kształtowaniu człowie‑
czeństwa, w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania…, s. 263–271.

435 Zob. PNR, s. 127–128; 138.
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pominać o swoim powołaniu do pełni życia, to znaczy do świętości, która 
stanowi zwieńczenie ludzkiej doskonałości436, wejście ku czemuś więcej, ku 
samym szczytom437. Autorzy krakowscy słusznie zaś konstatują, że istnieją 
liczne aspekty i formy chrześcijańskiej świętości: jedni powołani są do niej 
w stanie kapłańskim, inni poprzez prowadzenie życia zakonnego, a jeszcze 
inni w samotności czy na drodze życia rodzinnego438. Zwracają również 
uwagę na to, że powołanie człowieka do świętości, życia w Bogu i z Bogiem, 
realizuje się zawsze we wspólnocie Kościoła, który jest „domem święto-
ści”439. Nie jest to jednak świętość odseparowana od naturalnych uwarun-
kowań ludzkiej egzystencji i odnosi się ona do tych wszystkich, którzy znają 
gorycz odejścia od Boga i radość pojednania z Nim440. Świętość bowiem, 
jak słusznie starają się przekonać młodych ludzi autorzy podręczników, nie 
oznacza całkowitego braku wad i nieskazitelnej postawy moralnej. Świętość 
polega przede wszystkim na codziennych, nawet prostych, czynach miłości 
świadczonych innym ludziom441. Dopiero wiara pozwala w pełni zrozumieć 
architekturę relacji ludzkich, dostrzegając ich głęboki fundament i osta-
teczne przeznaczenie w Bogu i w Jego miłości442. Nie może być więc mowy 
o sprzeczności pomiędzy świętością a ludzką dojrzałością człowieka.

Kwestię tę trzeba mocno eksponować w sytuacji ponowoczesnej rzeczy-
wistości kwestionującej ontyczny związek człowieka z Bogiem, a wręcz do-
patrującej się w nim czynnika ograniczającego jego wolność. Z perspektywy 
personalizmu katolickiego formacja osobowo pojmowanego człowieka od-
nosić się musi do wszystkich jego wymiarów. Nie można też pomijać uwa-
runkowań społecznych, w jakich formacja ta się dokonuje. Postępująca la-
icyzacja, relatywizm aksjologiczny czy wreszcie wyraźne symptomy kryzysu 
więzi międzyludzkich implikują poważne problemy w obszarze tej formacji. 
Dostrzegając te zagrożenia, Kościół – również poprzez nauczanie religii – 
zmuszony jest do konsekwentnego ukazywania człowieka jako bytu osadzo-
nego w społeczności. Dopiero bowiem w perspektywie antropologii perso-
nalistycznej ukazuje się prawda o istocie i przeznaczeniu człowieka, również 
tego, który egzystuje w skomplikowanej rzeczywistości ponowoczesnej.

436 Zob. SZPET PG 3M, s. 20, 103–104.
437 Zob. SZPET G 3 KP, s. 14–15; SZPET PG 3M, s. 20; SZPET G 2 KP, s. 36–37.
438 Zob. DŚC M3, 1, s. 46–47; DŚC 3U, s. 28.
439 Zob. DŚC M3, 1, s. 12.
440 Zob. EMAUS G 3U, s. 154.
441 Zob. EMAUS G 3U, s. 71.
442 Zob. LF 50–51. 
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Rozdział II 
 
Personalistyczna wizja człowieka i relacji 
społecznych

Kwestia społecznego kształtowania osoby, określająca przestrzeń niniej-
szych rozważań,  stanowi zawsze aktualny przedmiot wielopłaszczyznowej 
refleksji naukowej, mającej też silne implikacje praktyczne. Z punktu wi-
dzenia refleksji inspirowanej katolicką wizją życia społecznego oczywiste 
jest dowartościowanie społecznej natury człowieka. Sprzeciwiając się tak 
powszechnej w ponowoczesnym świecie pokusie indywidualizmu, papież 
Franciszek zwrócił uwagę na to, że „lud” nie jest kategorią logiczną, ale mi-
styczną443. Niestety, na początku XXI wieku o tej prawdzie trzeba na nowo 
przypominać, uwzględniając zarówno złożoność ponowoczesności, jak i – 
w pierwszym rzędzie – odwołując się do niezmiennego przekazu o osobo-
wej istocie człowieka. Do wspomnianych uwarunkowań egzystencjalnych 
współczesnego człowieka starano się odnieść w pierwszym rozdziale pra-
cy, gdzie zwrócono uwagę na te zjawiska społeczne, które wywierają silny 
wpływ na formację osobową współczesnych młodych ludzi.

Celem drugiego rozdziału jest zaś ukazanie tego, jak w analizowanych 
materiałach przestawia się personalistyczną wizję człowieka i budowa-

443 Zob. Franciszek, Lud i jednostka – wobec pokusy indywidualizmu, 13 XI 2015. 
Do uczestników konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Romana Guardiniego, ht-
tps://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/fundacja_guardinie-
go_13112015.html (dostęp: 13 kwietnia 2019).
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nych przez niego relacji społecznych. Zagadnienie to zostanie zreferowa-
ne w pierwszym paragrafie, w którym odniesiono się do osobowego ujęcia 
człowieka. W antropologii personalistycznej trzeba widzieć najbardziej 
zasadniczy fundament chrześcijaństwa. Jednoznaczne dowartościowanie 
człowieczeństwa, we wszystkich jego wymiarach, wyznacza właściwe po-
strzeganie wszystkich obszarów jego osobowego istnienia. Nie żadnych 
wątpliwości co do tego, że życie oraz wszelkie działania bytu osobowego 
naznaczone są wymiarem relacyjności i wspólnotowości. Osoba z natury 
rzeczy nie istnieje bez innych osób, a jej społeczna  genealogia, co starano 
się zreferować w drugim paragrafie, wyznacza adekwatne do tego postrze-
ganie jej osobowej formacji. Konsekwencją takiego spojrzenia na człowie-
ka, które przekracza wymiar teoretycznych analiz, jest zupełnie zasadnicza 
dla chrześcijańskiej wizji życia społecznego powinność kształtowania cy-
wilizacji miłości. Z tego więc względu w trzecim paragrafie drugiego roz-
działu zarysowano panoramę chrześcijańskich ideałów życia społecznego 
w ramach tej cywilizacji.

2.1. Człowiek jako byt osobowy

Wezwanie: „Poznaj samego siebie” wyryte na murze słynnej starożytnej 
świątyni w Delfach, stanowi – jak pisał Jan Paweł II – świadectwo funda-
mentalnej prawdy o istocie i przeznaczeniu człowieka. Wszyscy ludzie po-
winni prawdę tę uznawać za najwyższą zasadę swojego życia, określającą ich 
pośród całego stworzenia właśnie jako tych, którzy znają samych siebie444. 
Kim tak naprawdę jest człowiek, jaki jest sens i cel jego istnienia? Pytania 
tego rodzaju były i są formułowane nie tylko przez wszystkie najważniejsze 
systemy filozoficzne i religijne, ale stawia je sobie także każda świadoma 
siebie istota ludzka. Zgodzić się można ze Stanisławem Judyckim, że reper-
tuar odpowiedzi na te pytania wcale nie jest aż tak bogaty, jak mogłoby się 
zdawać. W człowieku widzi się bowiem albo dobrze zorganizowaną bryłę 
materii, która nieodwołalnie kończy się wraz ze śmiercią, albo też w tym, 
co nazywamy śmiercią, widzi się właściwie narodziny do nowego, lepszego 
życia, jak ma to miejsce na przykład w religii katolickiej445.

444 Zob. FR 1.
445 Zob. S. Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań 2010, 

s. 107.
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Współczesny człowiek z wielu względów zdaje się jednak mieć bardzo 
poważne kłopoty z identyfikacją siebie, również w kontekście tych dwóch, 
jak się zdaje, dosyć jasno zarysowanych nurtów. Trudno nie zauważyć, że 
w wyniku dramatycznych doświadczeń wywołanych nieludzkimi syste-
mami totalitarnymi: nazizmem i komunizmem, straciły rację bytu wielkie 
i wzniosłe idee humanizmu, oświecenia czy wreszcie pozytywizmu, przypi-
sujące człowiekowi niemal boskie prerogatywy. Nauki szczegółowe z kolei 
rozczłonkowały niejako człowieka na tak wiele drobnych fragmentów, że za-
miast mówić o osobie, pisze się w ich kontekście o związkach chemicznych, 
organizmie, podświadomości, a wreszcie tak zwanych zasobach ludzkich.

Mimo że niezliczone już dyscypliny naukowe zajmują się dziś czło-
wiekiem, próbując odkrywać na różnych polach złożoność bogactwa, które 
on w sobie kryje, to nie są one jednak w stanie nawet zbliżyć się do od-
krycia jego istoty446. Dyskomfort w tej kwestii potęguje poziom skompli-
kowania uwarunkowań egzystencjalnych w ponowoczesnej rzeczywistości. 
Odpowiedzialny za swoje życie, człowiek musi jednak i w tych okoliczno-
ściach mierzyć się z pytaniem o głębszy sens swojego człowieczeństwa. Nie 
jest to zresztą jedynie pytanie o charakterze czysto teoretycznym, które moż-
na z pewnych względów, na przykład osobistych, zostawić bez odpowiedzi. 
Wyraźne stanowisko w tym obszarze wręcz wyznacza sposób egzystencji 
jednostek i społeczeństw447. Wybór preferowanej przez człowieka antropo-
logii wyznaczany jest (w większym stopniu niż najgłębszą nawet refleksją) 
przede wszystkim sposobem jego życia. Nierzadko dokonywany jest on 
właściwie czysto inercyjnie, a więc w sposób nieadekwatny do osobowej 
godności człowieka.

Celem personalizmu katolickiego w tym kontekście staje się złożenie 
wszystkich eksponowanych dziś aspektów człowieczeństwa: z obszaru psy-
chiki, fizjologii, ról społecznych, w jedną osobową całość448. W ten sposób 
personalizm konsekwentnie broni człowieczeństwa i człowieka przed zre-
dukowaniem go do deterministycznej biologii, która podporządkowuje 
go jedynie prawom przyrody, każe postrzegać jako inteligentną maszynę, 
przedmiot egoistycznych doznań ukierunkowanych na hedonizm, a wresz-

446 Zob. C. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 30.
447 Zob. EV 22–23; LR 9, 14; CA 13, 25; SRS 47.
448 Zob. B. Sipiński, Humanizm personalizmu, w: Świat osoby. Personalizm Czesława 

Bartnika, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2016, s. 199.
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cie zakładnika różnych totalitarnych utopii głoszących apoteozę rasy, naro-
du czy też klasy449.

Dostrzegając wagę tej kwestii, autorzy Programu nauczania religii za-
lecają, aby w pierwszej klasie ponadgimnazjalnej uczący religii, a także 
uczniowie mogli odnieść się do kwestii: kim jestem?, bez której nie spo-
sób zrozumieć sensu ludzkiej egzystencji i charakteru jego relacji z inny-
mi ludźmi450. Podejmując to zalecenie, zespół poznański kwestię istoty 
człowieczeństwa i sensu ludzkiej natury przedstawia uczniom jako naj-
ważniejsze i zarazem najtrudniejsze zadanie, przed którym nikt nie powi-
nien uciekać. Słusznie i zgodnie z realiami zwracają uwagę na to, że ludzie 
w każdym miejscu i czasie, z różnym oczywiście skutkiem, niezmiennie 
szukają odpowiedzi na to i inne ważne pytania egzystencjalne. Pomimo że 
jako istoty myślące wszyscy powinni wciąż ponawiać pytania o sens świa-
ta i swojego życia, to współcześnie, w złożonym świecie ponowoczesnym, 
pełnym sprzecznych ze sobą ideologii, widać i w tym obszarze ogromną 
dezorientację451. W tym kontekście docenić trzeba więc to, że do tej kwe-
stii autorzy wracają również na etapie ponadgimnazjalnym, gdzie kil-
ka razy przewija się pytanie o naturę człowieka i sposób wyrażania przez 
niego człowieczeństwa. Celem tych rozważań, jak zaznaczają, jest przede 
wszystkim nakłonienie młodych ludzi do tego, aby odpowiedź na te pyta-
nia odnaleźli w antropologii chrześcijańskiej452. Uznając tę konstatację za 
ważną, nie sposób jednak nie brać pod uwagę tego, że zadanie to nie jest 
dziś łatwe. Współczesny młody człowiek, egzystujący w świecie pozbawio-
nym trwałych wartości i preferującym konsumpcjonizm, w ogóle nie chce 
pytać o sens swojego istnienia ani człowieczeństwa. Zastrzeżenie to staje się 
jeszcze bardziej konieczne, gdy próbuje się skłonić go do przyjęcia, z całą 
konsekwencją tego wyboru, chrześcijańskiej wizji człowieka. Nierzadko 
jest ona postrzegana jako mocno restrykcyjna i ograniczającą swoiście 
pojmowaną „naturę” człowieka jako bytu podążającego przede wszystkim 
za zmysłowymi skłonnościami. Nie ma jednak wątpliwości, że nauczanie 
religii w znacznie większym stopniu musi odwoływać się do pozytywnej 
narracji w tej kwestii, a nie powinno preferować wspomnianych zagrożeń. 

449 Zob. K. Witko, Mounier i Bartnik: o personalizmie jako myśli zaangażowanej, w: 
Świat osoby. Personalizm Czesława Bartnika…, s. 210.

450 Zob. PNR, s. 109–110.
451 Zob. SZPET G 2M, s. 26.
452 Zob. SZPET PG 1M, s. 17; SZPET PG 2M, s. 31; SZPET PG 3U, s. 32.
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Personalizm trzeba ukazywać w znacznie bardziej optymistycznej perspek-
tywie respektowania pełnej prawdy o człowieku, który jako osoba nosi 
w sobie potencjał do dynamicznego rozwoju we wszystkich obszarach.

Także autorzy krakowscy starają się omawiać to zagadnienie w takiej 
perspektywie. Zasadnicze pytanie o naturę człowieka pojawia się tu wyraź-
nie dopiero na etapie ponadgimnazjalnym, lecz wiąże się z dosyć interesują-
cą narracją. Stawiając przed uczniami jednoznacznie brzmiące pytanie: Co 
wyraża naturę człowieka?, starają się oni skłonić ich do poważniejszej niż 
zazwyczaj refleksji nad człowieczeństwem z perspektywy chrześcijańskiej 
antropologii453. Trafnie zaznaczają przy tym, że choć współczesny człowiek 
posiada wprost ogromną wiedzę w obszarze wielu dziedzin, to w istocie nie 
zna siebie, mając nawet większe problemy z odnalezieniem sensu swojego 
życia i określeniem miejsca w społeczeństwie niż ludzie żyjący w poprzed-
nich epokach454. Dobrze więc, że już na samym wstępie refleksji antropolo-
gicznej uczniowie mogą się dowiedzieć, iż postrzeganie istoty człowieczeń-
stwa ma znacznie większe znaczenie niż może się to niekiedy wydawać. 
Nie może być więc mowy o prawie do swobodnego wyboru pojmowania 
człowieka, skoro przekłada się ono bezpośrednio na kształt całego życia 
społecznego. Redukcyjna wizja swojego człowieczeństwa i innych z natury 
rzeczy sprzyja kształtowaniu fałszywej wizji społeczeństwa.

Z krakowskiego podręcznika można też się dowiedzieć, że z wielu 
badań nad człowiekiem wyłania się on jako istota biologiczna, społeczna 
i twórcza, cechująca się dużymi możliwościami, ale podlegająca nie mniej 
licznym ograniczeniom. Będąc sprawcą ogromnego wprost postępu tech-
niczno-naukowego, człowiek nie może właściwie zapanować nad swoją 
wolnością, skłonnością do zła, a przede wszystkim jest zupełnie bezradny 
wobec tego, że nieuchronnie zmierza ku śmierci455. Do tej niewątpliwie po-
trzebnej narracji powinno się dołączyć jednak bardziej pozytywny przekaz 
ukazujący postęp technologiczny w perspektywie dynamizmu bytu osobo-
wego. Nawet jeśli współcześnie ujawniają się w tym obszarze liczne wąt-
pliwości, a wręcz niepokoje, to osobowo rozumiany człowiek jest w stanie 
im się przeciwstawić. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy postęp ten 
odniesie się do wszystkich obszarów człowieczeństwa, a więc respektując 
ludzką duchowość i transcendencję.

453 Zob. DŚC M3, 1, s. 51.
454 Zob. DŚC 3U, s. 16.
455 Zob. DŚC 2U, s. 19.
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W dociekaniach nad istotą człowieka autorzy krakowscy, słusznie od-
wołując się do różnych antropologii formułowanych w ramach klasycz-
nej filozofii greckiej, zupełnie błędnie sugerują jednak, że chrześcijaństwo 
czerpie z tez Platona na temat człowieka, a szczególnie bliski filozof ten jest 
Augustynowi. Nawet jeśli konstatację o inspirowaniu się Augustyna plato-
nizmem uznamy za prawdziwą, to jednak należałoby dodać, iż spirytualizm 
platoński deprecjonuje ludzką cielesność i wprowadza dualizm między du-
szą i ciałem, co biskup z Hippony jako chrześcijanin musiał przecież zdecy-
dowanie wykluczyć456. Konstatację tę w jeszcze większym stopniu odnieść 
trzeba do platońskiej refleksji o reinkarnacji i wędrówce dusz. Za mocno za-
skakujący uznać trzeba brak odniesienia do antropologii Tomasza z Akwi-
nu, uznającego człowieka za jedność cielesno-duchową, stanowiącej punkt 
odniesienia także dla współczesnego personalizmu. Omawiając antropolo-
gię materialistyczną, autorzy słusznie powołują się przede wszystkim na Ka-
rola Marksa, który widział w człowieku jedynie element przyrody457. Trudno 
nie zauważyć, że marksizm właściwie dziś nie istnieje, zaś materialistyczne 
postrzeganie człowieka pozbawione jest jakiejkolwiek konotacji filozoficz-
nej, wynikając raczej z praktycyzmu czy po prostu konsumpcjonizmu. Jeśli 
zaś szukać genezy filozoficznego materializmu, to już bliżej byłoby odwołać 
się choćby do egzystencjalizmu Sartre’a czy psychoanalizy Freuda458.

Z perspektywy personalistycznie zorientowanej antropologii katolic-
kiej prawdy o istocie człowieka szukać trzeba, co oczywiste, przede wszyst-
kim w płaszczyźnie wiary. Nie zostawia ona żadnych wątpliwości odnośnie 
do odmiennej niż w przypadku innych bytów genezy zaistnienia człowieka 
i postrzegania jego istoty. W ludzkim rodzicielstwie Bóg obecny jest prze-
cież w zupełnie inny sposób niż ma to miejsce w każdym innym rodzeniu 
w świecie widzialnym459. 

456 Zob. DŚC 3U, s. 17.
457 Zob. DŚC 2U, s. 20–21; DŚC 3U, s. 15–16.
458 W XX wieku, głównie za sprawą Freuda, ukazały się mroczne strony ludzkiej natu-

ry, co próbuje także dziś zgłębiać psychologia, podobnie zresztą jak i te jasne, docierając do 
sedna tajników ludzkiej duszy. Zob. D. Kornas-Biela, A. Biela, Psychiczne i duchowe wymia‑
ry człowieka jako przedmiot badań psychologii, w: Osoba, środowisko, transcendencja. Księ‑
ga jubileuszowa dedykowana prof. Romanowi Jusiakowi OFM, red. F. Wawro, A. Łuczyński, 
L. Pietruszka, Lublin 2016, s. 69.

459 Zob. J. Sawicka, Ciało jako pułapka na drodze do wyzwolenia. Zarys problemu 
w refleksji niektórych myślicieli antycznych i wczesnochrześcijańskich, Białystok 2013, s. 48; 
K. Gurczyńska, Problem ciała i przyszłości ludzkości, czyli na co komu dwudziestowieczna 
filozofia?, „Analiza i Egzystencja” 15 (2011), s. 121–128.
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W związku z niepokojącymi uwarunkowaniami współczesności w Pod‑
stawie programowej i w Programie nauczania religii wskazuje się na koniecz-
ność ukazywania w ramach nauczania religii stanowiska Kościoła w kwestii 
takiego właśnie pokazywania źródeł pojawienia się w świecie człowieka460. 
Ludzkie życie, determinowane przez fakt posiadania duszy, od samego po-
czątku przebiega w kontekście nie tylko biologicznym, ale przede wszyst-
kim nadprzyrodzonym i nadnaturalnym461. Każdą osobę ludzką w ramach 
personalizmu postrzega się jako zupełnie bezpośredni „owoc” ingerencji 
Absolutu w świat i ujmuje jako szczególny dowód Jego stwórczej mocy i mi-
łości462. Działanie Dawcy Życia metafizycznie poprzedza ludzkie działanie, 
sprawiając, że na życie to należy patrzeć w perspektywie wieczności463. Au-
torzy poddawanych analizie podręczników jasno wskazują na Boga jako 
jedynego Pana najpiękniejszego spośród wszystkich innych daru życia464. 
Implikacją tej właśnie genezy ludzkiego życia, jak eksponują zgodnie auto-
rzy podręczników, musi być absolutny szacunek dla każdego ludzkiego ży-
cia, od początku aż do końca465. W szacunku tym widzieć trzeba, zwłaszcza 
w rzeczywistości kontestującej takie spojrzenie, uniwersalną miarę oceny 
człowieka i społeczeństw466. Warto przy tym zauważyć, że wywodząc jego 
godność przede wszystkim z faktu transcendentnych źródeł jego zaistnie-
nia, personalizm respektuje wartość osobową każdej osoby, a więc również 
i tego podważającego taką swoją genezę.

Eksponując ostre spory w kwestii uznania prawa do życia każdego czło-
wieka, autorzy poznańscy są słusznie mocno zaniepokojeni preferowanymi 
w tych kwestiach argumentami emocjonalnymi, a więc niezbyt merytorycz-
nymi. Słusznie proponuje się w związku z tym niepoprzestawanie w argumen-

460 Zob. PPK, s. 57–58; PNR, s. 131–135.
461 Zob. P. Skrzydlewski, Osoba w przestrzeni publicznej. Wybrane zagadnienia z filozo‑

fii człowieka i polityki,  Kraków 2016, s. 59.
462 Zob. tamże, s. 21.
463 Zob. LR 9, 11; EV 38–39, 84; KKK 1702–1703.
464 Zob. SZPET PG 3U, s. 228–231; SZPET PG 3M, s. 124, 134, 141–143; SZPET G2, 1, 

s. 82; SZPET G 3M, s. 43; SZPET G 3 KP, s. 90: DŚC M3, 2, s. 67–70; DŚC 3U, s. 154; SZPET G 
3U, s. 55; SZPET G 3 KP, s. 36.

465 Zob. SZPET PG 2U, s. 245–246; SZPET PG 3U, s. 226; SZPET PG 3M, s. 143–145; 
SZPET G 3M, s. 43; SZPET G 3 KP, s. 36–37; DŚC M2, 6, s. 5; DŚC M2, 3, s. 61; EMAUS 1U, 
s. 184–185.

466 Zob. SZPET G 1U, s. 124–125; SZPET PG 2U, s. 245–246; SZPET PG 3U, s. 74, 233; 
EMAUS 1U, s. 184–185; DŚC M2, 3, s. 61. Por. EV 58, 101; T. Styczeń, Wyzwania kultury 
śmierci – wolność i prawo, za czy przeciw życiu, w: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. 
D. Kornas-Biela, Lublin 2000, s. 31.
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tacji za bezwzględnym szacunkiem dla życia jedynie na tezach teologicznych. 
Należy łączyć ten przekaz z jasnym przesłaniem, że osobowa godność przysłu-
guje każdemu człowiekowi bez wyjątku467. W tym samym kierunku starają się 
także podążać autorzy krakowscy, trafnie łączący przy tym problem ochrony 
świętości życia ludzkiego z budową w świecie tak przez wszystkich pożądane-
go pokoju468. Trudno o lepszą perspektywą szacunku dla życia niż rezygnacja 
z przemocy, której kwintesencją jest wojna.

Autorzy obu serii zgodnie wskazują na to, iż rodzice w akcie seksual-
nego zjednoczenia nie działają całkowicie autonomicznie, gdyż współpra-
cują, nawet nie całkiem świadomie, ze stwórczą wolą Boga zakorzenioną 
w prokreacji. Podczas gdy Bóg kreuje ludzką duszę, z Jego woli małżon-
kowie przygotowują ciało469. Powołując się przede wszystkim na klasyczny 
dokument Jana Pawła II, jakim jest List do Rodzin, starają się też pokazać, że 
w akcie poczęcia i urodzenia nowego człowieka rodzice stają zawsze przed 
wielką tajemnicą470. Prawdziwą władzę nad ludzkim życiem, tak samo jak 
i nad każdym innym, ma bowiem tylko Bóg, a człowiek pozostaje tu kimś 
w rodzaju niezwykle wyróżnionego pośrednika, obdarzonego możliwością 
„współtworzenia życia”471. Konstatacja ta jest niezwykle potrzebna, choć 
zdaje się dosyć daleko odchodzić od przekonań wielu współczesnych ludzi 
przypisujących sobie „boskie” prerogatywy nie tylko zresztą w tym obsza-
rze. Warto w tym kontekście wykazać realizm personalistycznego postrze-
gania tej kwestii. Nie chodzi tu przecież w żadnym wypadku o odebranie 
ludziom podmiotowości w tym obszarze, lecz o jasne pokazanie ograni-
czeń, których z różnych względów nie chce się dziś respektować.

Referując tę kwestię, autorzy poznańscy próbują odnieść się do widocz-
nego współcześnie zjawiska oddzielania seksu od wiary, prokreacji, a wręcz 
i od miłości472. W mocno niestety teologicznej narracji przekonują uczniów, 

467 Zob. SZPET PG 3M, s. 141; SZPET PG 3U, s. 233.
468 Zob. DŚC M2, 6, s. 5.
469 Zob. DŚC M 3, 2, s. 46; SZPET PG 3U, s. 178. Por. A. Skreczko, Rola Kościoła ka‑

tolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce, Białystok 2011, s. 7; C. 
Korzec, Znaczenie genealogii w Księdze Rodzaju, w: Miłość jest nam dana i zadana…, s. 145.

470 Zob. DŚC 3U, s. 105; DŚC M3, 2, s. 59; SZPET G 3 KP, s. 92–93; SZPET PG 3U, 
s. 176–178; SZPET PG 3M, s. 121–122; SZPET PG 3M, s. 131–133. Por. LR 9.

471 Zob. SZPET PG 3M, s. 121–122; SZPET PG 3U, s. 176. Por. P. Mazurkiewicz, Ge‑
nealogia…, s. 83.

472 Zob. M. Ryś, Psychologiczne skutki przerywania ciąży. Możliwości pomocy kobietom 
z zespołami postaborcyjnymi, w: Dylematy dotyczące ludzkiej płodności, red. M. Ryś, Warsza-
wa 2015, s. 249.



105Personalistyczna wizja człowieka i relacji społecznych

że postrzeganie aktu małżeńskiego w kategoriach biologicznych, a więc 
odrzucających prokreację, nie można uznać za działanie w pełni ludzkie. 
Akt seksualny winien zawsze wyrażać miłość, a przez swoją integralność 
biologiczno-fizjologiczną niezmiennie kierunkowć się na możliwości zaist-
nienia nowego życia473. W podobnym, a więc mocno teologicznym, duchu 
odnoszą się do tej kwestii autorzy krakowscy. Za Katechizmem Kościoła ka‑
tolickiego powtarzają jedynie, że skoro zjednoczenie małżonków urzeczy-
wistnia zarówno ich dobro, jak i przekazywanie życia, to tych dwóch celów 
nie można nigdy rozdzielać474. Również autorzy poznańscy w dziecku widzą 
w pierwszym rzędzie dar Boży, rodzaj depozytu powierzonego rodzicom, 
który nie jest czymś zwyczajnie im należnym475. Akt przekazywania życia, 
przedłużający trwanie miłości, jest zarazem bezinteresownym dzieleniem się 
rodziców wcześniej od Boga otrzymaną miłością476. Obie serie podręczni-
ków słusznie wskazują na ogromną wprost rolę, jaką w życiu małżonków 
odgrywa właśnie posiadanie przez nich dziecka. Z brakiem potomstwa 
wiążą zjawisko częstego zmniejszenia się satysfakcji z małżeństwa, a w jego 
posiadaniu dostrzegają ważny faktor szczęścia małżeńskiego477. Bez wątpie-
nia za zbyt optymistyczny w kontekście dzisiejszych realiów życia rodzin-
nego uznać trzeba przekaz, że jako dzieci jesteśmy chciani i kochani, a nasze 
istnienie wiąże się z miłością478.

Uwzględniając udział Boga w zaistnieniu każdego człowieka, trzeba 
dojść do wniosku, że dopiero w dialogu między religią chrześcijańską a filo-
zofią zaistniała szansa na zrozumienie człowieka jako osoby, która przekro-
czyła ogólnoludzki horyzont interpretacji jego egzystencji479. W perspekty-
wie personalizmu dociec można sens prawdy o człowieku jako osobie – bycie 
wpisanym wprawdzie w świat przyrody, ale i względem niej transcendent-
nym, jakościowo ją przekraczającym480. Unikając częstej pokusy różnej pro-
weniencji redukcjonizmu, personalizm w człowieku widzi byt zróżnicowa-

473 Zob. SZPET PG 3U, s. 177.
474 Zob. DŚC M2, 3, s. 37; DŚC M3, 3, s. 17, 22–25; DŚC M3, 2, s. 35, 59; DŚC 3U, s. 

85–86, 104. Por. KKK 2363.
475 Zob. SZPET G 3 KP, s. 90; SZPET PG 3U, s. 91, 194–197, 228; SZPET PG 3M, s. 121, 

141; DŚC M3, 3, s. 42.
476 Zob. SZPET PG 3U, s. 191.
477 Zob. SZPET PG 3U, s. 160; DŚC 3U, s. 154.
478 Zob. DŚC M3, 2, s. 61.
479 Zob. G. Barth, Hermeneutyka osoby, Lublin 2013, s. 97–125.
480 Zob. LR 9, 14; KKK 1012, 1015.
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ny, stanowiący syntezę materialnego ciała z pozamaterialną duszą481. Życie 
ludzkie jest niewątpliwie w ciągłym rozwoju i kształtują je liczne czynniki 
przyrodnicze, których nie wolno w żadnym razie pomijać ani lekceważyć482. 
Jedynego wiarygodnego wytłumaczenia życia osobowego udzielić można 
jednak tylko przez wskazanie na istnienie duszy jako czynnika zupełnie po-
zbawionego wymiaru empirycznego. Tylko poprzez przyjęcie istnienia du-
szy jest się w stanie wykazać, że tak liczne czynności racjonalne, wolitywne 
i świadomościowe nie stanowią jedynie produktu mechanicznych układów 
neurobiologicznych483. Nie powstają one na poziomie jakościowego tylko 
funkcjonowania systemów materialnych, lecz należą do samej istoty czło-
wieka, podobnie oczywiście, jak i cała jego konstytucja biologiczna.

Byt osoby jest radykalnie różny od rzeczy ze względu na jej szczegól-
ną pełnię i doskonałość bytowania, istnienie niezależnie od uwarunkowań 
ideologicznych, społecznych czy politycznych484. Źródeł klasycznej definicji 
osoby poszukiwać trzeba już u Boecjusza, żyjącego na przełomie V i VI wieku, 
który określił ją jako „indywidualną substancję rozumnej natury” (rationalis 
naturae indiwidua substantia)485. O byciu osobą, jak pisze trafnie Grzegorz 
Barth, proponując przystającą do współczesności definicję duszy, stanowią 
trzy momenty tworzące prapierwotną jedność oraz całość: egologiczny 
(świadomość siebie), istnienie w sobie i czynnik relacyjny. Istnienie osoby 
nie jest bezosobowe ani anonimowe, lecz realizuje się w jaźni oraz relacji 
do innych osób i reszty rzeczywistości, kreując własną, całkiem unikalną 
tożsamość. Osoba nie istnieje sama dla siebie, lecz istnieje i jest rozumiana 
w pełni w odniesieniu do całego świata osobowego, w tym i do Boga486.

We wszystkich, nawet tych najdawniejszych religiach i kulturach do-
strzegano nie tylko element cielesny czy psychiczny, ale także, nie zawsze 
oczywiście jasno i w pełni określony, element spajający i wyróżniający, który 

481 Zob. R. Guardini, Podstawy pedagogiki (1928), w: tenże, Bóg daleki – Bóg bliski, 
tłum. J. Koźbiał, Poznań 1991, s. 275–278.

482 Zob. W. Harkot, Przyrodnicze czynniki rozwoju człowieka, w: Osoba, środowisko, 
transcendencja…, s. 157.

483 Zob. G. Hołub, Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych, Kraków 
2010, s. 199.

484 Zob. VS 31; C. Bartnik, Personalizm, s. 189.
485 Cyt. za M. Bardel, T. Gadacz, Osoba, w: Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 

2004, s. 785.
486 Zob. G. Barth, Personalizm jako fundament myślenia w teologii o Bogu i człowieku, 

w: Świat osoby. Personalizm Czesława Bartnika…, s. 129.
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dziś określa się właśnie terminem „osoba”487. Za najgłębszy aspekt prozopo-
logii uznać trzeba przy tym przede wszystkim istnienie. W przypadku osoby 
nie można mówić o jakiejś pustej formie czy też samej idei, gdyż jest ona kimś 
istniejącym w przestrzeni dwóch wymiarów istnienia: ogólnego i konkretne-
go. Nosząca w sobie dynamizm, osoba wciąż tworzy siebie, nieprzerwanie 
i na nowo interpretuje488. Pozostając bytem nieukończonym, dążącym dopie-
ro do spełnienia, osoba jest jednak zarazem rzeczywistością substancjalną. 
Nie stanowi ona jedynie ciągu zdarzeń bez jakiejś podstawy ontologicznej 
ani czystego strumienia świadomości, pozbawionego realności nadającej 
temu procesowi jedność i sens. Człowiek, znacznie zmieniając się z upływem 
lat, nigdy jednak nie zmienia się całkowicie. Istnieje jakieś „ja”, substancja 
w swojej istocie niezmienna, pozwalająca mu tworzyć oraz budować tożsa-
mość i ciągłość siebie jako osoby489. Personalizm zdecydowanie proponuje 
metafizyczną, ontologiczną wizję świata, który jawi się tu jako rzeczywistość 
zupełnie zewnętrzna w stosunku do człowieka. Nie jest on tu jakąś konstruk-
cją ludzkiego umysłu ani zbiorem niepowiązanych ze sobą zjawisk, którym 
człowiek nadaje kształt dopiero w swoim wnętrzu. Świat posiada własną za-
wartość, własne istnienie, opierając się na zewnętrznych i obiektywnych pra-
wach. Co ważne, w świecie można wyróżnić też rozmaite stopnie doskona-
łości, spośród których wyraźnie wyodrębnia się swoim statusem człowiek490.

Personalizm zabezpiecza też autonomię człowieka, który egzystując 
wewnątrz społeczności, zarazem wyrasta ponad nie swoją podmiotowością, 
myślą, wolą i aktywnością491. Nurt ten, wcale niejednorodny492, umożliwił 

487 Zob. C. Bartnik, Personalizm jako system, w: Świat osoby. Personalizm Czesława 
Bartnika…, s. 21; K. Guzowski, Hermeneutyka personalistyczna w ujęciu ks. Czesława 
S. Bartnika, w: Świat osoby. Personalizm Czesława Bartnika…, s. 45.

488 Zob. R. Misiak, Hermeneutyczny projekt antropologii i jego ocena z pozycji persona‑
lizmu, w: Świat osoby. Personalizm Czesława Bartnika…, s. 155.

489 Zob. J. Burgos, Personalizm, tłum. K. Koprowski, Warszawa 2010, s. 167.
490 Zob. tamże, s. 163–164.
491 Zob. S. Melina, Naturalna regulacja poczęć a godność osoby, tłum. P. Mikulska, w: 

Dar ciała darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. Ślęcz-
ka, Lublin 2005, s. 103.

492 Na przykład Stanisław Kowalczyk mówi o personalizmie augustyńskim, tomistycz-
nym, fenomenologiczno-aksjologicznym, egzystencjalnym, socjologicznym, teologicznym 
(S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990, s. 303–311). Z kolei Czesław Sta-
nisław Bartnik wymienia: personalizm fenomenologiczny i historyczny, egzystencjalistycz-
ny, neotomistyczny, filozoficzno-religijny, psychosocjologię personalistyczną, personalizm 
absolutystyczny i panpsychistyczny (C. Bartnik, Personalizm, s. 125). Franciszek Adamski 
pisze po prostu o personalizmie chrześcijańskim, egzystencjalistycznym, a nawet ateistycz-
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katolicyzmowi zdystansowanie się od wnoszących tak mocno negatywne 
treści w relacje jednostka – społeczeństwo totalitaryzmów: nazizmu i faszy-
zmu oraz komunizmu493. Jan Paweł II, domagając się szczególnego trakto-
wania osoby, pisze o normie personalistycznej. W myśl negatywnej treści tej 
normy osoba to dobro, którego nie godzi się używać, traktować jako przed-
miotu użycia i środka do celu. W ramach pozytywnej części tej normy oso-
ba jest tego typu dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do 
niej stanowi jedynie miłość494. Personalizm katolicki jednoznacznie sprzeci-
wia się jakiejkolwiek deprecjacji osoby, uznając, że społeczeństwo musi być 
służebne względem osoby495.

Preferowanie osobowej wizji człowieka, jako zdecydowanie najbliższej 
chrześcijaństwu, uwidacznia się już na poziomie ogólnych dokumentów 
katechetycznych. W Podstawie programowej katechezy słusznie zwraca się 
uwagę na to, że człowiek jako osoba to byt wyjątkowy i niepowtarzalny, 
gdyż podlegający przez ciało prawom przyrody, a przez duchowość prze-
kraczający ją jakościowo496. Preferowanie personalistycznej wizji człowieka 
nabiera tu cech swoiście pragmatycznych. Uznaje się to bowiem za nie-
zbędne wobec tego, że znaczna część młodych ludzi jest dziś nastawiona 
jedynie na sukces materialny, zapominając przy tym o swoim pełnym oso-
bowym rozwoju497. W Dyrektorium katechetycznym pojawia się wzmianka 
o tym, że nie ma mowy o prawdziwym rozwoju osoby i życia społecznego, 
jeśli nie zagwarantuje się ku temu odpowiednich warunków498. Obronę tej 

nym (F. Adamski, Personalizm – chrześcijański nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, w: 
Wychowanie osobowe, F. Adamski [red., Kraków 2011, s. 12). Ignacy Dec rozróżnia zaś per-
sonalizm horyzontalny, ateistyczny; personalizm wertykalny, teistyczny, pozatomistyczny; 
personalizm klasyczny – tomistyczny o orientacji metafizycznej (I. Dec, Personalizm, w: Po‑
wszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 122–126).

493 Zob. B. Kiereś, Personalizm w pedagogice, w: Polska myśl pedagogiczna, red. J. Kost-
kiewicz, Kraków 2016, s. 271–281; B. Kiereś, Człowiek w rodzinie. Refleksja pedagogiczna na 
kanwie Mieczysława Alberta Krąpca teoria osoby, w: Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeń‑
stwa i rodziny…, s. 23.

494 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 42.
495 Zob. M. Ciszewski, Mounier, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin 2006,  

s. 420–423; C. Strzeszewski, Humanizm integralny J. Maritaina a Vaticanum II, w: Jacqu‑
es Maritain prekursor soborowego humanizmu, red. S. Kowalczyk, E. Balawejder, Lublin 
1992, s. 185–189; Z. Matulka, Wartości u podstaw wychowania personalistycznego, w: Wy‑
chowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków, Kraków 2005, s. 226.

496 Zob. PNR, s. 110; PPK, s. 88.
497 Zob. PPK, s. 70.
498 Zob. PDK 6, 8.
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integralnej wizji człowieka uznaje się za niezwykle istotną w sytuacji, gdy 
tak popularne stają się dziś ideologie laickie i ateistyczne, które mocno za-
ciemniają i zniekształcają jego prawdziwy obraz499.

W analizowanych materiałach bezpośrednie odniesienie do personali-
zmu pojawia się raczej rzadko. Autorzy założeń serii krakowskiej nie mają 
jednak wątpliwości co do tego, że nauczyciel religii musi podążać właśnie 
drogą chrześcijańskiego personalizmu, gdyż tylko wtedy będzie w sta-
nie dotrzeć do głębi i bogactwa każdej z osób, które znajdują się pod jego 
opieką500. O tym, że autorzy ci preferują postrzeganie człowieka jako bytu 
osobowego, dowiadujemy się też pośrednio ze wzmianki o tym, że Karol 
Wojtyła, będący dla nich głównym punktem odniesienia w większości 
omawianych kwestii, widzi człowieka właśnie w perspektywie personali-
stycznej501. Autorzy poznańscy wskazują zaś na to, że personalizm ukazuje 
człowieka jako osobę, a więc byt obdarzony zdolnością rozumienia siebie 
i potrafiący w pełni odpowiedzialnie korzystać ze swojej wolności502.

Nawet jeśli w obrębie chrześcijaństwa formułowano, zwłaszcza 
w okresie średniowiecza, tezy mniej czy bardziej wyraźnie deprecjonujące 
cielesność, to jednak w swoim zasadniczym nurcie zawsze jednoznacznie 
akceptowało ono godność całego człowieka503. Nie ma tu wątpliwości co 
do tego, że ściśle ze sobą skorelowane dusza z ciałem, wywodzące się od 
Boga, razem konstytuują jedność i tożsamość osobowego „ja”504. Dobrze 
wyraża tę prawdę Jacques Maritain, gdy odrzucając redukcjonizm w ujęciu 
człowieka, widzi w nim jednostkę przez posiadanie ciała, zaś osobę dzię-
ki wewnętrzno-duchowemu „ja”505. Z tego więc względu trzeba odrzucić 
redukcyjną antropologię materialistyczną, gdyż materializm definitywnie 
niweczy wręcz osobowy sens jego istnienia, czyniąc go niezdolnym do po-
znania i przeżycia dobra, prawdy i piękna506.

499 Zob. PDK 8, 39.
500 Zob. K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 14.
501 Zob. DŚC 3U, s. 17; K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 16–18.
502 SZPET PG 3U, s. 86.
503 Zob. KKK 1012, 1015.
504 Zob. S. Nowosad, Orędzie moralne Jana Pawła II jako pamięć i tożsamość Kościo‑

ła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, 
s. 136–137.

505 Zob. W. Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i spo‑
łeczeństw, Warszawa 2003, s. 312.

506 Zob. EV 8, 10.
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Również w interesujących nas podręcznikach, wyraźnie odrzucając 
materializm, eksponuje się ujęcie człowieka jako bytu cielesno-duchowe-
go507. Zbigniew Marek podkreśla nawet, że prowadząc integralną formację 
chrześcijańską, należy kłaść nacisk na przekaz o cielesno-duchowej naturze 
człowieka508. W serii krakowskiej prezentowane są antropologie odmien-
nie ujmujące relacje pomiędzy duszą i ciałem. Według materialistów natu-
rę ludzką określa tylko cielesność. Używając dosyć dwuznacznego pojęcia 
„spirytyści”, sugerującego konotacje ezoteryczne, które nie mają przecież 
nic wspólnego z tym tematem, podkreśla się, iż widząc w człowieku tyl-
ko istotę duchową, gardzą oni ciałem. Uznając za właściwą i umiarkowaną 
antropologię chrześcijańską, podkreśla się, iż widzi ona w człowieku nie-
rozerwalny byt duchowo-cielesny. Wszelkie ludzkie działania mają więc 
odniesienie zarówno do duszy, jak i do ciała509. Tak samo jak inne żywe 
organizmy, składający się z milionów komórek człowiek podlega prawom 
przyrody, lecz dzięki duszy jako osoba przerasta świat materii510.

Zwraca się tu uwagę na to, że chrześcijaństwo od samego swojego zaist-
nienia starało przeciwstawiać się pokusie ulegania antropologii dualistycz-
nej511. Człowiek to jedność, w której zawarta jest tak głęboka dwoistość, że 
dusza pozostaje formą ciała512. Odnosząc się do przewijających się niekiedy 
w przestrzeni medialnej teorii przyjmujących reinkarnację, zdecydowanie 
wskazuje się na jej sprzeczność z chrześcijańską antropologią513.

Nawet jeśli w obrębie chrześcijaństwa zdecydowanie eksponuje się 
duchowy wymiar człowieka, to nie ma tu również żadnych wątpliwości 
co do tego, że osoba ludzka nie istnieje właściwie poza swoim ciałem. To 
ono stanowi najbardziej ewidentną manifestację osoby, jej główny środek 
obecności, zarówno w świecie przyrody, jak i względem innych ludzi. Bez 
ciała osoba w ogóle nie istnieje. Bez wątpienia jest ono najwspanialszym 
językiem wyrażania się duszy514. Jak trafnie zauważa S. Kowalczyk, czło-

507 Zob. EMAUS 1U, s. 130; DŚC 2U, s. 22;, s. 13; SZPET PG 2M, s. 31, 40; SZPET PG 3M, 
s. 66; SZPET PG 3U, s. 86–87.

508 Zob. EMAUS M3, 1, s. 2.
509 Zob. DŚC 3U, s. 47–48.
510 Zob. EMAUS M3, 1, s. 2; DŚC 2U, s. 22; SZPET PG 1U, s. 34.
511 Zob. SZPET PG 2M, s. 31, 40; SZPET PG 3M, s. 66; SZPET PG 3U, s. 86–87.
512 Zob. SZPET PG 2U, s. 40; SZPET PG 3U, s. 81–88. Por. KKK 365.
513 Zob. SZPET PG 3U, s. 85.
514 Zob. T. Styczeń, Ciało jako „znak obrazu Stwórcy”, w: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą 

stworzył ich. Chrystus odwołuje się „do początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, 
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wiek jako jedyny spośród wszystkich bytów, mając możliwość modyfikacji 
swoich naturalnych predyspozycji dzięki rozumowi, może również swoje 
ciało uczynić doskonalszym instrumentem w obszarze relacji z innymi 
osobami515. Przeciwstawiając się więc materializmowi, personalizm zdaje 
się podchodzić do ludzkiej cielesności niezwykle optymistycznie. Ujaw-
nia się tu dystans zarówno wobec tak silnego i wielopłaszczyznowego dziś 
kultu ludzkiego ciała, jak i mniej czy bardziej negatywnego traktowania tej 
sfery naszej osobowości516. Ciała ludzkiego nie należy traktować jako czę-
ści świata pozaludzkiego, lecz jako element współkonstytuujący człowie-
ka będącego istotą duchowo-cielesną. Duch ludzki zakorzenia się w ciele 
i przez ciało jest niejako kształtowany. Człowiek jako osoba w doczesności 
istnieje tylko w wymiarze duchowo-cielesnym. Tych dwóch aspektów jego 
człowieczeństwa nie można nigdy rozłączać, chyba że w kontekście analizy 
teoretycznej podejmowanej w tym obszarze.

Z punktu widzenia personalizmu kontestacja cielesności jest równie 
absurdalna jak pomijanie duchowości ludzkiej osoby. Zasadniczych źródeł 
szacunku dla człowieka w aspekcie cielesnym poszukiwać trzeba przede 
wszystkim w Bożym podobieństwie, które jest zawarte i w tym obszarze517. 
Zamiarem samego Stwórcy było przecież, aby właśnie poprzez cielesność 
objawić sobie nawzajem jako odmienne, choć równe sobie, dwie osoby: 
mężczyznę i kobietę518. W obszarze całego duchowo-cielesnego compo‑
situm humanum przebiega bowiem i ujawnia się z niezwykłą wprost siłą 
determinacja płciowa kobiety lub mężczyzny519. Konstatacji tej nie mogą 
zmienić próby negowania płci również w obszarze biologii, coraz wyraźniej 
postulowane w ramach teorii gender.

W poznańskich i krakowskich podręcznikach za ewidentny dowód 
wartości i godności ludzkiego ciała uznaje się jednoznaczność biblijnego 

Lublin 1981, s. 93–96; M.A. Krąpiec, Ciało jako współ‑czynnik konstytutywny człowieka, w: Jan 
Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich…, s. 152.

515 Zob. S. Kowalczyk, Ciało…, s. 133–184.
516 Zob. MIN, s. 9–22, 443–456; J. Kupczak, Ciało jako ikona: o znaczeniu teologii ciała 

Jana Pawła II, „Forum Teologiczne” 10 (2009), s. 93–94.
517 Zob. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999, s. 106–107; B. Gac-

ka, Personaliści amerykańscy, Kraków 1996, s. 14; K. Leśniewski, Człowiek jako stworze‑
nie Boże w teologicznej refleksji Christosa Yannarasa, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 58 
(2011) 3, s. 50.

518 Zob. FC 11; LR 9.
519 Zob. A. Szostek, Prawa miłości i prawo do życia, w: Dar ciała darem osoby. O prze‑

milczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. Ślęczka, Lublin 2005, s. 131.
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przekazu w tym obszarze: cały człowiek, a więc dusza i ciało, pozostaje ob-
razem Bożym520. W dodatku, na skutek sakramentalnej relacji małżeńskiej, 
ciało staje się także wyrazem w pełni osobowego daru kobiety i mężczyzny, 
dzięki czemu cielesność trzeba sytuować poza porządkiem jedynie natu-
ralnym521. To bez wątpienia ten moment w antropologii personalistycz-
nej, który trzeba młodym ludziom jednoznacznie wyeksponować. W jed-
noznacznym skorelowaniu cielesności z transcendencją osoby, również 
w perspektywie seksualności, widzieć trzeba zasadniczy element dyskursu 
z tymi współczesnymi nurtami, które przypisują chrześcijaństwu negowa-
nie ludzkiego ciała. Odrzucając preferowane przez te nurty próby swoistej, 
gdyż pozbawionej transcendencji „sakralizacji” ciała, trzeba konsekwent-
nie ukazywać jego miejsce w przestrzeni rozwoju osoby.

Źródeł rzeczywistej i z punktu widzenia ludzkiego rozumu wręcz nie-
wyobrażalnej sakralizacji ludzkiej cielesności chrześcijaństwo poszukuje 
przede wszystkim w osobie Jezusa Chrystusa. Szczególnej rewaloryzacji, 
przekraczającej możliwości ludzkiego rozumu, ludzkie ciało doświadczy-
ło bowiem w misterium Wcielenia522. Kwestia ta pojawia się jeszcze na 
poziomie założeń programowych nauczania religii, gdzie podkreśla się, że 
człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, nie można pojąć, 
kim jest, jaka jest jego właściwa godność, powołanie i ostateczne przezna-
czenie523. Słowa te są oczywiście powtarzane przez podręczniki, lecz trudno 
tu znaleźć rozbudowaną narrację w tym obszarze, choć temat ten bez wąt-
pienia na to zasługuje. Tymczasem zauważa się jedynie zasygnalizowanie 
istoty i wagi związków ludzkiej natury z Wcieleniem Chrystusa524. Nawet 
jeśli autorzy poznańscy słusznie podkreślają wagę osoby Jezusa Chrystusa 
dla rozumienia wszystkich aspektów człowieczeństwa, to czynią to mało 
przekonująco, pisząc jedynie, że dopiero Wcielenie Syna Bożego rzuca 
pełne światło na tajemnicę ludzkiej cielesności525. Trudno inaczej ocenić 
tłumaczenie tajemnicy za pośrednictwem innej tajemnicy, którą pozostaje 

520 Zob. EMAUS 1U, s. 130; DŚC 3U, s. 47; DŚC 2U, s. 19; DŚC M2, 1, s. 13; EMAUS 
3U, s. 13.

521 Zob. A. Świerczek, Jana Pawła II nauka o oblubieńczym znaczeniu ciała ludzkiego, 
w: Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, red. K. Gryz, Kraków 
2004, s. 143.

522 Zob. RH 8–10, 12, 17; LR 9; NMI 22; KKK 357.
523 Zob. PPK, s. 75; PNR, s. 121.
524 SZPET PG 1M, s. 53.
525 SZPET PG 3U, s. 91; SZPET PG 3M, s. 66.
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przecież człowieczeństwo Chrystusa. Dobrze jednak, że za Janem Pawłem 
II autorzy podręczników poznańskich wskazują na to, iż dopiero wtedy od-
kryjemy swoją godność i zrozumiemy siebie, gdy jesteśmy blisko Niego526. 
Z konkluzji tej warto wysnuć również wnioski o dynamicznym charakterze 
naszej relacji z Chrystusem. Z samej natury bytu osobowego płynie prze-
cież konieczność świadomego podjęcia otrzymanego daru. Nie może tu 
więc być mowy o jakimkolwiek automatyzmie. Dobrze więc przekonywać 
uczniów, że zasadniczą rolę w tym obszarze odgrywa siła naszych więzi ze 
Zbawicielem. Adekwatnie do niej osoba rozwija swój osobowy potencjał 
bądź też degraduje swoją osobową godność, choć w pełni nigdy nie może 
jej utracić. Sytuacja ta niesie więc ze sobą nie tylko zagrożenia, ale i nadzie-
ję. Z perspektywy personalizmu osoba ma niezmiennie szansę na to, aby 
swoje ontologiczne esse przekładać na codzienne fieri, przede wszystkim 
w obszarze swoich relacji społecznych.

Z krakowskich podręczników płynie przede wszystkim przekaz, że po 
grzechu, który zniszczył podobieństwo człowieka do Stwórcy, Bóg nie zo-
stawił Adama bez pomocy. Głównym celem misji Chrystusa była przecież 
naprawa relacji człowieka ze Stwórcą i odnowa ludzkiej natury527, umoż-
liwienie każdemu człowiekowi dotarcia do prawdy o sobie, o tym, że jest 
on przeznaczony do wiecznego życia z Bogiem528. Niezbyt przekonujący 
wydźwięk ma pojawiająca się w tej kwestii metafora zbroi, „noszonej” nie-
jako przez każdego człowieka od chwili chrztu świętego, dzięki której Bóg 
poświadcza naszą przynależność do Jezusa Chrystusa529. Znacznie lepiej 
ocenić trzeba podkreślenie przez autorów tego, że głównym motywem Boga 
w tej zbawczej misji była miłość do każdego człowieka bez wyjątku530. Z tego 
względu człowiek nie może odkryć swojej prawdziwej godności, nie zwra-
cając się do Jezusa i nie próbując przynajmniej w jakimś stopniu zrozumieć 
sensu Jego Wcielenia531.

Sytuując celnie antropologiczną refleksję w perspektywie chrystolo-
gicznej, autorzy podręczników dużo gorzej radzą sobie z mniej teologiczną 
narracją o ludzkiej cielesności. Problemy z formułowaniem przekazu jed-

526 Zob. SZPET PG 2U, s. 112. Por RH 10.
527 Zob. EMAUS 3U, s. 13.
528 Zob. EMAUS M1, 1, s. 52.
529 Zob. EMAUS 1U, s. 84; EMAUS M1, 1, s. 47; EMAUS M3, 5, s. 49.
530 Zob. DŚC M2, 4, s. 25; DŚC M2, 3, s. 1.
531 Zob. DŚC 2U, s. 21; RH 10.
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noznacznie dowartościowującego tę sferę człowieczeństwa uwidaczniają się 
zresztą już w Programie nauczania religii. Słusznie wprawdzie w ludzkiej cie-
lesności widzi się tu niezbędny element tożsamości każdej osoby, lecz kon-
statacji tej towarzyszy mocno uproszczona teza, że godność ludzkiego ciała 
można przekreślić, odrywając zachowania seksualne od moralności532. Suge-
rując, że człowiek deprecjonuje swoją cielesność tylko w sferze seksualności, 
autorzy nie tylko prezentują dosyć ograniczone spojrzenie na moralność, ale 
też zdają się negatywnie patrzeć na seksualność i na samą cielesność. Dosyć 
zaskakująco brzmią nacechowane pragmatycznym duchem tezy, że zdrowe 
ludzkie ciało ma dużą wartość dla jednostki i społeczeństwa533. Nie tylko nie 
wiadomo bowiem, o jaką „wartość” tu chodzi, ale tezy tego typu mogą wła-
ściwie prowadzić do wniosku, że ludzie doświadczający w tej sferze ograni-
czeń są społecznie nieużyteczni. Nie ma tu oczywiście wątpliwości, że nie 
takie były intencje autorów, lecz nieścisłości czy wręcz nieporadność w tym 
przekazie są niepokojące, a przede wszystkim nie przekonują.

Wprost sugerując „kłopoty” człowieka z cielesnością, a więc poważne 
zagrożenia płynące z tej strony dla duszy, w mocno moralizatorskim tonie 
autorzy poznańscy podkreślają, że zadaniem chrześcijanina jest perma-
nentne dążenie do harmonii duszy i ciała534. Skoro piszą wręcz o groźbie 
dyktatury ze strony cielesności i konieczności zaprowadzenia w tej sferze 
porządku, to trudno konstatować to inaczej niż jako wyraźne dystansowa-
nie się od ciała. Za remedium na te silne niepokoje i słabości, umożliwia-
jące człowiekowi zwycięstwo nad sobą, autorzy uznają dojrzałą, opartą na 
dyscyplinie postawę względem cielesności535. Trudno uznać, aby tak silnie 
eksponowana konfrontacja pomiędzy ciałem a duszą, przybierająca postać 
niemal walki, rzeczywiście była zgodna z chrześcijańskim rozumieniem 
człowieka jako syntezy cielesno-duchowej.

W pewnym sensie konsekwentnie, gdyż adekwatnie do opisu zagrożeń 
płynących dla człowieka ze strony jego ciała, autorzy poznańscy dużo uwa-
gi poświęcają właśnie referowaniu genezy tych problemów z cielesnością. 
Łatwo dojść do wniosku, że w takiej właśnie narracji czują się oni znacznie 
lepiej, upatrując źródeł problemów człowieka ze jego ciałem – za teologią 
chrześcijańską – w swoistym pęknięciu ludzkiej natury po grzechu pierwo-

532 Zob. PNR, s. 110, 138.
533 Zob. PNR, s. 114; 133.
534 Zob. SZPET PG 2M, s. 31; SZPET PG 3M, s. 66.
535 Zob. SZPET PG 2M, s. 31; SZPET PG 3U, s. 89–91.
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rodnym. Ewidentną konsekwencją ludzkiego nieposłuszeństwa stało się na-
tychmiastowe po grzesznym upadku pierwszych ludzi ich silne zaniepokoje-
nie swoją sytuacją cielesną, to znaczy odkryciem stanu nagości. Negatywne 
skutki tego grzechu Adma i Ewy mają wymiar powszechny i uwidaczniają 
się u każdego człowieka, który z trudem kształtuje swoją dojrzałość w tym 
obszarze. Do negatywnych implikacji braku dojrzałej postawy względem 
ciała autorzy poznańscy słusznie zaliczają liczne problemy w obszarze psy-
chiki, moralności, duchowości, religijności, a także w sferze budowania do-
brych relacji społecznych536. Niestety, skoro konstatacji tej nie towarzyszy 
jakaś szersza refleksja w tym obszarze, to uczniowie niewiele z niej mogą 
wynieść. Jest to brak tym bardziej niepokojący, że młodzi znów dowiadują 
się jedynie o problemach w sferze seksualności. Używając dosyć dosadnych 
stwierdzeń, do zjawisk wciąż deprecjonujących wartość cielesności zalicza 
się tu bowiem przede wszystkim niszczenie kobiety przez pornografię i pro-
stytucję. Kwestia ta staje się dla autorów także okazją do tego, aby zarzucić 
ruchom feministycznym zakłamanie w tym obszarze. Skoro bowiem, jak 
przekonują autorzy, nie widać tu sprzeciwów wobec pornografii czy też pro-
stytucji, to zwolennicy feminizmu zdają się swoją troską o godność kobiety 
wcale nie obejmować jej cielesności. Wśród innych przejawów komercyjnego 
traktowania ludzkiego ciała autorzy poznańscy wymieniają: propagowanie 
substancji, które niszczą zdrowie, a więc tytoniu, alkoholu, a także tabletek 
antykoncepcyjnych i odchudzających. Z ich podręczników  uczniowie mogli 
się też dowiedzieć, że nie tylko współczesny feminizm, ale i ruchy ekologicz-
ne w tym obszarze właśnie wykazują się widoczną konsekwencją. Nie sprze-
ciwiając się często pozbawionej litości eksploatacji ludzkiej cielesności oraz 
jej zatruwania szkodliwymi substancjami, dużo uwagi poświęcono tu zabie-
gom o czystość rzek i powietrza537. Trudno nie zauważyć, że również w tym 
przypadku znowu preferowany jest raczej duch polemiki czy wręcz krytyki, 
a nie pozytywnej narracji. Nie wydaje się bowiem, aby tego typu obrona cie-
lesności, przeciwstawiająca niejako człowieka przyrodzie, była tu konieczna.

Od takiej mocno negatywnej narracji w tej kwestii nie byli w stanie 
uciec autorzy krakowscy. Nawet jeśli słusznie podkreślają, że zasadniczym 
źródłem ludzkiego grzechu w sferze cielesności jest egoizm, wynikający 
z samej natury ciała i uderzający w ich godność osobistą, to już tradycyjnie 

536 Zob. SZPET PG 3U, s. 89.
537 Zob. SZPET PG 3U, s. 85–86.
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jedynych skutków tego grzechu upatrują w seksualności. W dość radykalny 
sposób konstatują więc, że ujawniają się one między innymi w pornografii, 
prostytucji, ale i w homoseksualizmie538. W tak ścisłym skorelowaniu ho-
moseksualizmu z prostytucją i pornografią trudno nie dostrzec stanowiska 
mocno uproszczonego i niefortunnego, a w dodatku nie do końca zgodne-
go z nauczaniem Kościoła. Homoseksualizm przecież, jeśli rozumieć przez 
ten termin samą tylko skłonność, wcale nie jest grzechem, zaś w przypadku 
pornografii czy też prostytucji jest zupełnie inaczej.

Niezbyt fortunnie autorzy krakowscy, podobnie jak i poznańscy, 
w swojej narracji o cielesności zdają się sugerować ostry, wręcz ocierający 
się o dualizm konflikt pomiędzy duszą i ciałem. Starając się na przykład 
przybliżyć uczniom sens 9 i 10 przykazania, widzą w nich przede wszyst-
kim kierowaną przez Boga do ludzi przestrogę, aby czuwali nad reakcjami 
swoich serc. W sercu każdego człowieka, jako istocie złożonej z ciała i du-
szy, toczy się niezmiennie walka z pożądliwością ciała. Jest ona możliwa 
do wygrania, gdyż jako jedyne stworzenie na ziemi człowiek posiada ro-
zum i wolną wolę, a więc cechuje go odpowiedzialność. Dobrze, że tej mało 
szczęśliwej narracji towarzyszy też jednoznaczna konkluzja, która właściwie 
nie jest z nią kompatybilna, mianowicie, że wraz z duszą ciało współtworzy 
ludzką naturę, poświadczając status jego osoby539. Prawdziwym problem 
w tej kwestii wydają się przede wszystkim proporcje. Poprawnej filozoficz-
nie i teologicznie tezie afirmowania przez chrześcijaństwo ciała i persona-
listycznej wizji człowieka towarzyszy długa narracja, która jednak do takich 
wniosków nie prowadzi. Może więc ona jawić się w pewnym sensie jako 
sztuczna. Kiedy sens całego wywodu zdaje się bowiem wieść do konkluzji, 
że człowiek to właściwie tylko dusza, która wciąż musi toczyć trudną do 
wygrania walkę z ciałem, na koniec formułowany jest wniosek o jedności 
duchowo-cielesnej osoby. Można tu mówić o wyraźnym odniesieniu co do 
postrzegania ludzkiego ciała do św. Pawła czy też św. Augustyna, którzy 
wiele uwagi poświęcali zmaganiom człowieka z cielesnymi żądzami.

Docenić należy to, że autorzy analizowanych materiałów odnoszą się do 
tak mocno uwidaczniającej się dziś ambiwalencji współczesnego człowieka 
względem ciała. Sygnalizując jego kłopoty w tym obszarze, formułowane już 

538 Zob. DŚC M3, 1, s. 54.
539 Zob. EMAUS G 1U, s. 196–198.
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w pierwszym rozdziale pracy540, zdają się jednak wykazywać w jej opisywa-
niu wyraźną nieporadność wynikającą zapewne z niewielkiej znajomości 
tego tematu. Trudno inaczej ocenić pojawiającą się tu narrację o modnych 
i popularnych dziś siłowniach, gabinetach kosmetycznych, a także salonach 
odnowy biologicznej. Sięgając do mocno archaicznych sformułowań, au-
torzy piszą o kuźni, która winna stanowić miejsce hartowania, umacniania 
i wzrastania przede wszystkim ducha541. Podobnie oderwany od języka uży-
wanego przez młodych ludzi jest enigmatyczny przekaz, że dojrzały człowiek 
musi troszczyć się o zdrowie i sprawność fizyczną, aby nie podporządkować 
się cielesności, lecz wyrażać przez nią miłość. Koncentrując się jak zwykle 
na stricte teologicznej refleksji, autorzy poznańscy poprzestają na mocno 
enigmatycznej konstatacji, że człowiek okazuje swoją miłość poprzez cia-
ło. Niestety, ze sformułowań tych uczniowie mogą się jedynie domyślać, że 
chodzi w nich o akty miłosierdzia czy też może po prostu współżycie seksu-
alne542. Trochę bardziej realistycznie brzmią zachęty autorów kierowane do 
uczniów, aby troszcząc się o kondycję fizyczną, nie zapominali o systema-
tycznej pracy nad stanem swojego ducha, przez co słusznie podkreślają wy-
miar moralny cielesności. Formułując program minimum troski o zdrowie 
fizyczne, autorzy zalecają (zresztą bardzo słusznie) prawidłową dietę oraz 
odrzucenie używek szkodzących ciału543.

Ważnym motywem troski człowieka o ciało, jak słusznie dostrzegają au-
torzy poznańscy, są także jego eschatologiczne konotacje. Dobrze, że przypo-
mina się tu uczniom, że ciało człowieka jest ważne, gdyż stanowi integralny 
element osobowości i jest związane na zawsze ze swoją duszą, nawet po 
jego fizycznej śmierci. W wieczności bowiem, zbawienia czy też potępie-
nia, człowiek będzie istniał nie tylko w wymiarze psychiczno-duchowym, 
ale i cielesnym. Z tego więc względu, jak konstatują autorzy, każde pozba-
wienie człowieka cielesności oznaczałoby więc próbę oderwania go od sie-
bie samego544. Szkoda, że ta bardzo trafna konkluzja, syntetyzująca niejako 
chrześcijański optymizm co do ciała, nie została szerzej skomentowana. 
W przekazie tym każdy nauczyciel religii powinien jednak widzieć moż-
liwość jednoznacznego odcięcia się od przypisywanych niekiedy chrześci-

540 Zob. SZPET PG 3U, s. 85.
541 Zob. SZPET PG 2U, s. 43.
542 Zob. SZPET PG 3U, s. 91.
543 Zob. SZPET PG 2U, s. 43; SZPET PG 3U, s. 86.
544 Zob. SZPET PG 2U, s. 41; SZPET PG 3U, s. 87–89.
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jaństwu tendencji do deprecjonowania ciała. Uczniowie nie powinni mieć 
żadnych wątpliwości co do tego, że wyznawana przez nich religia nie tylko 
nie skłania ich do jakiegokolwiek dystansowania się od ciała, lecz widzi 
w nim zupełnie zasadniczy aspekt człowieczeństwa.

Pozostając religią afirmującą całego człowieka, chrześcijaństwo w ża-
den sposób nie ogranicza go do jego sfery cielesnej. W ramach przyjmo-
wanego tu personalizmu cały rozwój człowieka i ludzkich społeczności 
postrzegać trzeba jednak w optymistycznej perspektywie etyczno-religij-
nej545. Za optymizmem tym stoi przekonanie, że każdego człowieka bez 
wyjątku cechuje szczególna osobowa godność, o której nieustannie musi 
jednak sobie przypominać546. W ponowoczesności, tak często jedynie 
pozornie odwołującej się do pojęcia „godność”, zasadniczym kryterium 
weryfikującym prawdziwość tych deklaracji jest uznawanie ludzkiej god-
ności za wrodzoną i nieutracalną547. Z punktu widzenia personalizmu 
wyjątkowa godność każdej ludzkiej osoby bez wyjątku naznaczona jest 
zarówno wartością samej jej natury, jak i transcendencją, a więc odnie-
sieniem do Stwórcy człowieka, Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii548. Na 
gruncie teologii chrześcijańskiej godność człowieka, mając swoją podsta-
wę w Biblii, analizowana jest w odniesieniu do dzieła Stworzenia oraz ta-
jemnicy Wcielenia i Odkupienia549. Człowiek, przekraczając siebie w kie-
runku Absolutu, jako byt stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nie 
może zbrukać swojej osobowej godności550; jest przecież najdoskonalszym 
dziełem, szczytem stworzenia, najpełniej odbijającym w sobie bogactwo 
Stwórcy, bytem rozumnym i wolnym, zdolnym prowadzić dialog z Bo-
giem i uczestniczyć w życiu wiecznym551. Skoro zaś genealogia osoby sięga 

545 Zob. W. Czamara, Przemiana religijno‑moralna współczesnego człowieka w naucza‑
niu Jana Pawła, Poznań 1997, s. 46.

546 Zob. J. Życiński, Medytacje sokratejskie, Lublin 1991, s. 161.
547 Zob. F. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, 

s. 14–15.
548 Zob. GEE 98; RH 10–11; LR 9; EIE 19; R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tłum. 

J. Merecki, Lublin 2010, s. 280–281; C. Bartnik, Personalizm, s. 192.
549 Zob. S. Steuden, Godność w relacjach z drugim człowiekiem, w: Osoba, środowisko, 

transcendencja…, s. 49.
550 Zob. CIV 75; LR16; CA 13–14; Z. Struzik, Wychowanie do wartości według Jana 

Pawła II, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, red. A.J. Najda, Warszawa 
2008, s. 277–278.

551 Zob. Benedykt XVI, List otwarty do świata, 27 IV 2012, Przesłanie z okazji XVIII se‑
sji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
benedykt_xvi/przemowienia/kns_27042012.html (dostęp: 4 październik 2018); EV 2.
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nie tylko biologii, ale i wieczności Boga, to wiąże się z nią godność, której 
nie zniweczył nawet grzech pierworodny, i pozostaje ona zupełnie nieza-
leżna od takich czynników, jak rasa, wiedza, religia, a nawet moralność552.

Już w Dyrektorium katechetycznym pojawiają się pożądane z punk-
tu widzenia personalizmu słowa, że prawdziwy rozwój życia społecznego 
musi się opierać na szacunku dla pełnej godności każdej ludzkiej osoby553. 
Również analizowane podręczniki, w różnych zresztą kontekstach, starają 
się analizować ten ważny fenomen osobowej godności człowieka. Zwraca się 
tu przede wszystkim uwagę na zasadnicze uzasadnienie tej godności, które 
wynika z kategorii człowieka – obrazu Boga554. Z godnością tą, jak często 
przypominają autorzy obu analizowanych serii podręczników, wiąże się 
poważne zobowiązanie do zachowania tej godności przez przezwyciężanie 
własnych słabości, ale też jednoznaczne przeciwstawianie się poniżaniu oso-
bowej godności innych ludzi555.

Dostrzegając zapewne różnorakie zjawiska kwestionujące prawdę 
o szczególnej godności każdej ludzkiej osoby, autorzy podręczników po-
znańskich słusznie wskazują na ścisłe powiązanie godności każdego czło-
wieka z jego człowieczeństwem oraz miłością Stwórcy556. Dopiero wtedy 
może zaistnieć społeczeństwo osób, a nie anonimowych faktorów zato-
mizowanego dziś życia społecznego, gdy uzna się godność każdej osoby 
dla niej samej, tak jak chce tego Bóg557. Odwołując się do bardzo mocne-
go w swojej prostocie przekazu, autorzy starają się uświadomić uczniów, że 
Bóg jest w tym człowieku, który mnie kocha, ale i w tym, do którego nie 
czuję sympatii558. Trudno o bardziej jednoznaczny i syntetyczny przekaz, 
wyrażający jednak przecież sedno Jezusowego nauczania. Młodzi, którzy 
tak często doświadczają tęsknoty i chaosu w obszarze uczuć, wyrażając nie-
raz zamiennie miłość i nienawiść, dobrze powinni odebrać taką narrację.

552 Zob. LR 9; RH 10; VS 31–32.
553 Zob. PDK 6.
554 Zob. SZPET PG 1M, s. 17–18; SZPET PG 2M, s. 31; SZPET PG 2U, s. 39; EMAUS 

3U, s. 13; SZPET PG 2U, s. 40; SZPET G 2M, s. 18; SZPET G 2 KP, s. 16–17; DŚC 2U, s. 19; 
DŚC M2, 1, s. 13.

555 Zob. DŚC 2U, s. 143; DŚC M3, 1, s. 53–54; SZPET PG 2U, s. 245–246; SZPET G 3U, 
s. 55–56; SZPET G 1U, s. 124–125; SZPET G 3M, s. 43.

556 Zob. SZPET PG 3M, s. 141; SZPET PG 3U, s. 93; SZPET PG 2M, s. 83.
557 Zob. SZPET PG 1U, s. 34; SZPET PG 2U, s. 111–112; SZPET G 2M, s. 18; SZPET PG 

2M, s. 83; SZPET PG 1M, s. 17–18.
558 Zob. SZPET M G 3, s. 39; SZPET G 1U, s. 20–21; 91; SZPET G 3 KP, s. 31–32.
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Za nie mniej ważną i potrzebną uznać trzeba próbę uświadomienia 
uczniów, że fundamentem godności każdej bez wyjątku osoby ludzkiej, 
a więc i jej praw, od poczęcia aż do samej śmierci, pozostaje sam Bóg559. 
W kontekście ponowoczesnego świata, gdzie tak często słyszy się o god-
ności i prawach człowieka, traktowanych jedynie deklaratywnie, docenić 
trzeba przekonujący przekaz w tej kwestii. Warto podjąć trud przekonywa-
nia młodych, że Bóg nie tylko nie odbiera człowiekowi jego godności, lecz 
niezmiennie wzywa wszystkich do jej respektowania. Każdy człowiek musi 
też pamiętać, że negując godność osobową w sobie oraz w innych, narusza 
nie tylko prawa ludzkie, ale i sprzeniewierza się zamysłowi Boga.

Autorzy krakowscy trafnie stwierdzają, że choć sam termin „godność 
człowieka” pojawia się we współczesnym świecie niezwykle często, to jed-
nak jego rozumienie, warunkowane w pierwszym rzędzie prezentowaną 
antropologią, jest często diametralnie różne. Nie wszyscy bowiem genezę 
człowieka odnajdują w decyzji samego Boga560, dla którego różne etykietki, 
które przypinają sobie ludzie, nie mają żadnego znaczenia, gdyż On w każ-
dym człowieku widzi swoje dziecko przeznaczone do życia wiecznego561. 
Z tego względu godność osoby stanowi zobowiązanie do obdarzania sza-
cunkiem każdego człowieka, bez żadnych wyjątków, już z racji jego człowie-
czeństwa562. Człowiek to ostatnie i najdoskonalsze dzieło Boga, Jego obraz 
i podobieństwo. Przywołuje się tu również istniejące w różnych kulturach 
mity o stwarzaniu świata, a zwłaszcza opis biblijny563. Ustosunkowując się 
w tym kontekście do kryzysu ekologicznego, jeden z podręczników zawiera 
sugestywny fragment Dekalogu św. Franciszka, który nie pozostawia wąt-
pliwości, że obdarzeni szczególną godnością, ludzie winni szanować Boże 
stworzenia i żyć z nimi w przyjaźni564.

Nie mając żadnych wątpliwości co do tego, że godność każdej ludzkiej 
osoby jest nieredukowalna, niestopniowalna i nie można jej utracić, autorzy 

559 Zob. DŚC 2U, s. 143; SZPET PG 1U, s. 34; SZPET PG 2U, s. 111; SZPET PG 2M, s. 
83; SZPET PG 2U, s. 245–246; SZPET G 3U, s. 55–56; SZPET G 1U, s. 124–125; SZPET G 
3M, s. 43.

560 Zob. DŚC M3, 2, s. 59; DŚC 3U, s. 47–48.
561 Zob. EMAUS 1U, s. 48–49, 129; EMAUS 3U, s. 65; EMAUS M1, 3, s. 49–50.
562 Zob. SZPET PG 2U, s. 40; SZPET PG 2M, s. 83; SZPET PG 1M, s. 17–18; SZPET G 

2U, s. 16; SZPET PG 3U, s. 93; SZPET PG 3M, s. 141.
563 Zob. SZPET G 1U, s. 36–40; SZPET G 2M, s. 18–19; SZPET PG 1M, s. 17; SZPET 

PG 2M, s. 26, 31, 44, 97.
564 Zob. SZPET PG 2M, s. 101.
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słusznie podkreślają, iż w realnym życiu nierzadko dochodzi do zbrukania 
czy też zbezczeszczenia tej godności565. Uwaga ta jest niezwykle potrzebna, 
jeśli chce się przekonać uczniów o w pełni realnym charakterze naszego po-
dobieństwa do Boga. Powinni oni mieć świadomość tego, że w noszonym 
przez każdego z nas obrazie samego Boga widzieć trzeba zobowiązanie do 
wyrażenia go praktyką życia na Jego podobieństwo.

Jeszcze szerzej tę tak ważną, a wręcz kluczową do chrześcijańskiej wizji 
sensu istnienia człowieka kwestię, omawiają autorzy poznańscy. Eksponu-
jąc wyjątkowość każdego człowieka i jego wyraźną odrębność względem in-
nych bytów, w wielu miejscach starają się oni zwrócić uwagę uczniów na to, 
iż godność ta jest jednak w dużej mierze czymś w rodzaju potencjalności, 
którą każdy musi w sobie dopiero odkrywać, a potem jeszcze, co najtrud-
niejsze, odpowiednio realizować566. Podobieństwo do Boga nie jest statycz-
ne i może fluktuować, to znaczy niknąć bądź też stawać się bardziej widocz-
ne567. Nie można przy tym zapominać o potężnym dynamizmie tkwiącym 
w ludzkiej naturze. Świadomość ta wymusza niejako na każdym człowieku 
konieczność pamiętania o swojej godności dziecka Bożego568. Odnosząc 
się w innym podręczniku do praktycznego i wychowawczego wymiaru tej 
konstatacji, autorzy zwracają po prostu uwagę na to, aby to podobieństwo 
do Boga czynić w sobie możliwie jak najbardziej widocznym569. Tym czyn-
nikiem, który w tym obszarze zdecydowanie uznają za najważniejszy i ewi-
dentnie weryfikujący poziom realizacji odpowiedzialności człowieka za 
podobieństwo do Boga, pozostaje jakość jego życia moralnego570.

Pożądana z punktu widzenia wiary jakość tego życia jest w znacznej 
mierze konsekwencją odnalezienia przez każdego człowieka pełnej praw-
dy o swojej osobowej konstytucji, a następnie jej respektowania. Charak-
teryzująca byt osobowy rozumność i wolność stanowi przede wszystkim 
wezwanie do tego, aby odwołując się do nich, dążyć do swojego rozwoju. 
Formacja osoby nie jest możliwa bez odniesienia jej do obiektywnej moral-

565 Zob. DŚC 3U, s. 47.
566 Zob. SZPET G 1U, s. 36–40; SZPET G 2M, s. 18–19; SZPET PG 1M, s. 17; SZPET 

PG 2M, s. 26, 31, 44, 97.
567 Zob. SZPET G 2U, s. 17.
568 Zob. SZPET PG 2U, s. 112; SZPET G 2M, s. 18; SZPET PG 2M, s. 83; SZPET PG 

1M, s. 17–18.
569 Zob. SZPET G 2U, s. 17.
570 Zob. SZPET PG 2U, s. 112.
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ności, która winna wyznaczać także jego wrastanie w społeczeństwo i świa-
dome kształtowanie go w myśl zasad personalizmu.

2.2. Społeczna genealogia osoby

Będący bytem posiadającym naturę duchową, człowiek odczytuje siebie 
i swoje człowieczeństwo jako własny świat wewnętrzny i równocześnie jako 
swoisty obszar bytowania wspólnotowego. Bez koegzystencji społecznej nie 
wyszedłby on nigdy ze stanu zwierzęcości i nie zostałby samoświadomą 
istotą. Każde ludzkie „Ja” odkrywane jest dopiero w kontekście innego „Ja”, 
wprawdzie do niego podobnego, ale i wyraźnie odrębnego571. W perspekty-
wie personalizmu katolickiego zdecydowanie odrzuca się więc preferowany 
od okresu Oświecenia, za T. Hobbesem i J.J. Rousseau, pogląd, że człowiek 
to byt z natury skrajnie egoistyczny, aspołeczny, który kierując się jedynie 
rozsądkiem i korzyścią, tworzy czysto konwencjonalne więzi społeczne572. 
Za filozofią klasyczną personalizm, konsekwentnie widząc w człowieku byt 
społeczny, tworzone przez ludzi życie społeczne, adekwatnie do tego założe-
nia, rozpatruje jako konsekwencję ludzkiej natury, a nie wynik umowy spo-
łecznej573. Osoba rozwija się, staje sobą i funkcjonuje nie tylko sama w sobie 
i sama przez się, lecz także przez konieczne ontycznie odniesienia do in-
nej osoby czy też do innych osób. Dzięki relacji do społeczności osobowość 
otrzymuje wyższą ludzką istotowość, spełniając sie dopiero w fakcie, treści 
i tematyce innych osób574. Co ważne, nie tylko osoba staje sie sobą, gdy od-
nosi sie do wspólnoty osób, lecz i społeczność staje się naprawdę sobą do-
piero wówczas, gdy rzeczywiście zwrócona jest ku innym osobom. Ze swojej 
istoty osoba jest więc społeczna, a społeczność z natury swojej jest personal-

571 Zob. G. Mead, Umysł…, s. 189; M. Buber, Ja…, s. 56; E. Levinas, Etyka…, s. 55.
572 Zob. T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świec‑

kiego, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 147–150; J. Rousseau, Emil, czyli o wycho‑
waniu. Wyznanie wiary wikarego sabaudzkiego, tłum. W. Husarski, t. 1, Wrocław 1995, s. 
11; W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki. Do współczesności. 
Źródła i komentarze, Toruń 2002, s. 315; P. Nowakowski, Rousseau, w: Powszechna encyklo‑
pedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 828–829.

573 Zob. J. Chorowski, Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej, Toruń 
2015, s. 367–374.

574 Zob. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010, 
s. 120–122; tenże, Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje, Lublin 2012, s. 135–136; 
H. Kiereś, Osoba i społeczność, Lublin 2013, s. 183.



123Personalistyczna wizja człowieka i relacji społecznych

na575. Doskonale prawdę o charakterze relacji łączących osobę i społeczność 
wyraża J. Hoeffner, który twierdzi, że „najgłębsza podstawa społecznej na-
tury człowieka nie tkwi jednak ani w jego zewnętrznej zależności od innych, 
ani w żadnej innej sferze użytkowej, lecz jest metafizyczna, ontologiczna, 
to znaczy stanowi samą istotę i jest to coś, co go ubogaca, a nie wskazuje na 
jego ubóstwo, jak to sugeruje odwoływanie się do faktu zależności”576. Oso-
ba ludzka wręcz istotowo podporządkowana jest uwarunkowaniom spo-
łecznym, i to nie tylko wtedy, gdy jest już ukonstytuowana w autonomiczny 
byt, ale od samego jej przyjścia na świat577.

Rozwój człowieka idzie przy tym niejako w dwóch przeciwstawnych 
do siebie kierunkach: tworzenia osób i społeczności. Człowiek jest oso-
bą indywidualną, ale i kolektywną, a jego zadaniem jest połączyć ze sobą 
te sprzeczności w jedność poprzez własną aktywność. Osoba to wcielony 
duch, wezwany do rozwoju i przemiany, ale i do uczestnictwa we wspól-
nocie takich samych osób578. Pozostając bytem zupełnie niepowtarzalnym, 
każdy człowiek odkrywa zarazem swoje naturalne związki i zobowiązania 
względem różnych ludzkich społeczności579. Przez całe życie wpisany jest 
on w stosunki społeczne, egzystując w obrębie różnego typu socjalnych 
relacji, które są niezbędne dla jego zaistnienia i prawidłowego działania. 
Człowiek nie jest stworzony do tego, aby żyć samotnie. Właściwie już od 
dnia narodzin jest włączony w różne tradycje, najpierw rodzinne, a po-
tem społeczne, przejmując od nich między innymi liczne prawdy, które 
w okresie dojrzewania osobowości poddaje mniej czy bardziej krytycznej 
ocenie580.

Tylko dzięki pierwotnej socjalizacji, która przebiega w dzieciństwie, 
człowiek ma szansę stać się w pełnym tego słowa znaczeniu istotą spo-
łeczną. Proces ten umożliwia internalizację języka, dostarcza schematów 
motywacyjnych i interpretacyjnych, oraz wprowadza w system społeczno-

575 Zob. R. Rynkowski, Teologia osoby w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika, Warsza-
wa 2004, s. 84.

576 J. Hoeffner, Chrześcijańska nauka społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecz‑
nej, gospodarczej i politycznej, tłum. S. Pyszka, Kraków [b.r.w], s. 19.

577 Zob. J. Burgos, Personalizm..., s. 175.
578 Zob. T. Kobierzycki, Filozofia osobowości. Od antycznej teorii duszy do współczesnej 

teorii osoby, Warszawa 2001, s. 269.
579 Zob. S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii persona‑

listycznej, Lublin 2011, s. 166.
580 Zob. FR 31.
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-kulturowy, który stopniowo uznawany jest za własny. Socjalizacja wtórna, 
rozpoczynająca się po wyjściu z okresu dzieciństwa, niemająca właściwie 
kresu, polega w pierwszym rzędzie na zdobywaniu wiedzy na temat ról i re-
lacji społecznych581. Nie ma tu oczywiście mowy o automatyzmie, biernym 
akceptowaniu społecznych wzorców zachowania i podporządkowaniu się 
zewnętrznej presji w tym czy innym obszarze. Człowiek to autonomiczny 
i świadomy partner, który pozostaje w kontakcie z innymi ludźmi i z kul-
turą, w ramach której żyje582. Jak słusznie zauważa papież Franciszek, wiele 
osób działa przez całe życie w pewien sposób, ponieważ uznają go za cenny, 
gdyż przyswoiły go sobie od dzieciństwa, niejako na drodze osmozy583.

Społeczeństwo stanowi normalną, najbardziej naturalną formę życia 
człowieka. Z racji posiadania specyficznej natury, z racji bycia osobą, spo-
łeczność jest czymś więcej niż tylko obserwowanym u zwierząt systemem 
stadnym zwyczajnie ułatwiającym funkcjonowanie, a wręcz przetrwanie 
jednostki. Człowiek żyje w społeczeństwie nie tylko z tych powodów, ale 
przede wszystkim ze względu na konieczność swego pełnego rozwoju oso-
bowego. Ta konieczność nie jest czymś, co zależy jedynie od wyboru kon-
kretnego człowieka, lecz ujawnia mocno dynamiczną stronę ludzkiej natu-
ry584. Pozbawiony innych ludzi, człowiek realizowałby się, na wzór zwierząt, 
przedłużając jedynie życie gatunkowe poprzez determinacje biologiczne585. 
Ludzka osoba, warunkowana oczywiście w dużym stopniu także biologicz-
nie, nie stanie się nią w pełni bez możliwie szerokiego kontekstu społeczne-
go. Konstytuuje ją w każdym przypadku dopiero harmonijna synteza czyn-
ników wewnętrznych, biologicznych i tych zewnętrznych, społecznych. 
To szkoła, rówieśnicy, a w pierwszym rzędzie rodzina, kreują przestrzeń 
umożliwiającą realizację potencjalności każdej z osób586.

581 Zob. A. Zawadzka, Socjalizacja, w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. 
Rudaś-Grodzka i in., Warszawa 2014, s. 514–515; D. Walczak-Duraj, Podstawy socjologii, 
Łódź 1998, s. 107–109.

582 Zob. M. Dziewiecki, Psychologiczne interpretacje tożsamości człowieka, https://opo-
ka.org.pl/biblioteka/I/IP/tozsamosc_czlowieka.html (dostęp: 31 sierpnia 2018).

583 Zob. AL 274.
584 Zob. W. Kania, Godność osoby ludzkiej podstawą życia społecznego. Zarys problema‑

tyki, w: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, red. R. Kantor, M. Kluz, 
J. Młyński, Tarnów 2012, s. 18–19.

585 Zob. K. Burda-Świerz, M. Kapias, Personalistyczna koncepcja społeczeństwa u Jana 
Pawła II w kontekście wybranych obszarów relacji lekarz pacjent, „Annales. Etyka w życiu 
gospodarczym” 13 (2010), s. 87–88.

586 Zob. P. Sztompka, Kapitał…, s. 30–31.
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Jako byt społeczny, choć jest pewną całością, człowiek potrzebuje 
innych ludzi, będąc niekiedy nawet nazbyt skłonnym do nawiązywania 
kontaktów społecznych, według prawa nadmiaru obfitości wykrywanych 
w głębi swojej istoty, życia, inteligencji i miłości587. Tego dialogalnego wy-
miaru życia wspólnotowego nie można odczytywać ani w kategoriach 
wewnętrznej zdolności do współtworzenia relacji, ani też sprowadzać do 
zewnętrznej zależności od innych. Powołanie społeczne, przekraczając te 
dystynkcje, należy po prostu do samej istoty osoby588. Otwartość na in-
nych oraz wspólnoty osób, a także zobowiązania względem nich nie mają 
przy tym charakteru opcjonalnego, lecz stanowią zasadniczy warunek oso-
bowej pełni każdego człowieka589. Istniejąc jako byt „w sobie”, człowiek jest 
zarazem „bytem-ku drugiemu”, potrzebuje drugiego człowieka, w sensie 
„prafenomenu” ludzkiego uspołecznienia, jakim jest miłość590. Przekracza-
nie samego siebie poprzez bezinteresowną miłość ku innym osobom sta-
nowi sens ludzkiej tożsamości, który nie jest jednak wytworem człowieka, 
lecz odkryciem właściwego sobie powołania, które stanowi rezultat spotka-
nia z Transcendencją591.

Przyjmując ten właśnie sposób myślenia, w Dyrektorium katechetycz‑
nym za konieczne uznaje się przygotowywanie uczniów do podjęcia zadań 
we wspólnotach i społecznościach, naturalnych oraz tych nadprzyrodzo-
nych592. Podstawa programowa oraz Program nauczania religii ogranicza-
ją się do ogólnego zalecenia, aby za istotne zadanie szkolnego nauczania 
religii uznać ukazanie człowieka jako istoty społecznej593. Chrześcijanie, 
co słusznie eksponują zwłaszcza autorzy krakowscy, społeczną właściwość 
ludzkiej natury łączą ściśle z Bożym zamiarem ujawnionym już podczas 
dzieła stworzenia, a zawartym w Bożym Objawieniu, a więc w Biblii. Wolą 
Boga jest, aby człowiek rozwijał się we współpracy z innymi. Tę prawdę po-
twierdził Jezus, który często uświadamiał ludziom, że założone przez Niego 
na ziemi królestwo Boże i wartości, na których powinno się ono opierać, 

587 Zob. W. Kania, Godność…, s. 19.
588 Zob. M. Pokrywka, Osoba, uczestnictwo, wspólnota, Lublin 2000, s. 75.
589 Zob. J. Chorowski, Wychowanie…, s. 367–374.
590 Zob. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 2005, 

s. 200.
591 Zob. V. Frankl, Der unbewusste Gott, Munchen 1973, s. 661.
592 PDK 28.
593 Por. PPK, s. 72 i 75; PNR, s. 131.
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wymagają wspólnego wysiłku ludzi594. Dobrze, że z podręczników tej serii 
płynie prosty, lecz ważny przekaz, iż Bóg zupełnie świadomie nie chciał 
tego, aby człowiek egzystował w samotności. Od samego przecież począt-
ku stworzył mężczyznę i niewiastę, ustanawiając w ich zespoleniu niejako 
pierwszą znaną nam formę wspólnoty osób595. Nie ulega wątpliwości, że 
pojawiający się w ramach tej narracji termin „zespolenie” nie został użyty 
zbyt szczęśliwie. Konotacja tego dosyć zresztą wieloznacznego określenia 
sytuuje je raczej w obszarze świata rzeczy. Jest bez wątpienia wiele termi-
nów, które znacznie lepiej oddają charakter osobowych relacji pomiędzy 
mężczyzną i kobietą.

Słusznie zaś autorzy krakowscy przywołują znaną dobrze maksymę: 
„Człowiek nie jest samotną wyspą”, lecz istotą społeczną. Z tego względu 
dopiero dzięki innym ludziom staje się naprawdę i coraz bardziej czło-
wiekiem596. Żyje i działa w różnych wspólnotach począwszy od rodzinnej, 
sąsiedzkiej i koleżeńskiej, aż po zawodową, narodową, wyznaniową. Taka 
jest jego natura: potrzebuje drugiego człowieka, aby móc żyć i się rozwijać. 
Bez więzi z innymi staje się bezradny, gdyż nie wystarcza sam sobie597. Ro-
dzi się więc zazwyczaj i dorasta w rodzinie, a później sukcesywnie włącza 
się, przede wszystkim poprzez swoją pracę, w obręb życia społecznego598. 
O istnieniu różnorakich więzi społecznych decyduje wiele czynników, któ-
re można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Do tych zewnętrznych 
zalicza się przede wszystkim miejsce, w którym ludzie żyją, spotykają się, 
przebywają razem. Taką społeczność nazywa się często wspólnotą. Mówiąc 
z kolei o czynnikach wewnętrznych, podkreśla się istnienie silniejszych 
więzi między ludźmi599.

Zarówno w poznańskich, jak i w krakowskich podręcznikach pisze się 
sporo o tym, że ludzka osoba ze swojej natury tym właśnie odróżnia się od 
innych stworzeń, że wykazuje zdolność do zupełnie dobrowolnego bytowa-
nia w tworzonych z innymi wspólnotach600. Z podręcznika krakowskiego 

594 Zob. DŚC 2U, s. 226.
595 Zob. EMAUS M1, 1, s. 37; EMAUS M1, 3, s. 50.
596 Zob. EMAUS M3, 1, s. 4; EMAUS G 3U, s. 12.
597 Zob. DŚC 2U, s. 226.
598 Zob. DŚC M1, 2, s. 14.
599 Zob. EMAUS G 3 U, s. 11.
600 Zob. EMAUS G M1, 1, 37–40; EMAUS G 1U, s. 12, 129; EMAUS M3, 1, s. 4–5, 35; 

EMAUS M1, 3, s. 49–50; SZPET G 2U, s. 17; SZPET G 2M, s. 34–38, 44–45; SZPET PG 2M, 
s. 137.
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do trzeciej klasy szkoły gimnazjalnej uczniowie dowiadują się, że dopiero 
dzięki świadomości bycia istotą społeczną, zdolną i powołaną do tworzenia 
więzi międzyludzkich, życia i funkcjonowania w obrębie różnych wspól-
not, każdy człowiek może zrozumieć, iż na co dzień korzysta z pomocy 
innych ludzi, ale i jest wobec nich silnie zobowiązany601. Z jednej strony 
życie każdego człowieka warunkowane jest jego związkami z innymi ludź-
mi, a z drugiej strony to one wpływają na całą społeczność602. Nie żyjemy 
w oderwaniu od ludzi, ale wspólnie z nimi, razem z nimi, na określenie 
czego używało się niegdyś słowa „społem”603. O ile takie odwołanie trudno 
uznać za potrzebne, to dosyć przekonująco brzmi zalecana przez autorów 
podręcznika refleksja nad pytaniem: „Co umacnia relacje między ludźmi, 
a co je niszczy?”604. Pytanie jest oczywiście bardzo ogólne, lecz umiejętnie 
poprowadzona dyskusja może się przyczynić do lepszego poznania i po-
strzegania tej kwestii przez uczniów. Z perspektywy młodego człowieka 
zarówno umacnianie, jak i niszczenie relacji może mieć bardzo różne ko-
notacje i dotyczyć wielu obszarów. Pewnym zagrożeniem dla właściwego 
poprowadzenia tej dyskusji może być sprowadzenie przed jej młodych 
uczestników terminu „relacje” do związków uczuciowych, które tworzą się 
w tym okresie. Nie wydaje się zaś, żeby autorom podręczników o ten aspekt 
relacji międzyludzkich właśnie chodziło.

Przekaz podręczników poznańskich w tej kwestii niewiele się róż-
ni. Już w okresie gimnazjalnym ukazuje się tu więc człowieka jako istotę 
społeczną, powołaną do życia we wspólnocie605, która nie potrafi bez sto-
sunków z innymi ludźmi ani żyć, ani też rozwijać swoich uzdolnień606. Ze 
swojej natury potrzebuje życia społecznego i należy do różnych grup spo-
łecznych, mających swoje specyficzne wspólnotowe cele607. Zupełnie nie-
zdolna do samodzielnego rozwoju swojej osobowości, ludzka jednostka 
doświadcza nieustannie naturalnej i stałej potrzeby do tego, aby łączyć się 
z innymi ludźmi. Ograniczoność ta skłania ją, aby ukierunkować się na ży-
cie społeczne, i to nie tylko w kwestii potrzeb fizycznych, ale i tych bardziej 

601 Zob. EMAUS G 3U, s. 19.
602 Zob. EMAUS G 3 U, s. 193.
603 Zob. EMAUS G 3 U, s. 11.
604 EMAUS G 3 U, s. 14.
605 Zob. SZPET PG 2M, s. 137.
606 Zob. SZPET PG 2U, s. 142. Por. KDK 12.
607 Zob. SZPET G 3 KP, s. 4.
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duchowych608. Ze swojej natury ludzka osoba wykazuje zdolność brania 
i dawania siebie w zupełnie dobrowolny sposób innym, w ramach tworzo-
nych razem z nimi różnych wspólnot, czerpiąc z tego faktu satysfakcję609. 
Odrzucając postulaty zwolenników antypedagogiki, że dzieci i młodzież 
same dobrze wiedzą, jak żyć i nie muszą być wychowywane, odwołując się 
do personalizmu, autorzy podręczników są przekonani, iż sprawdza się to 
tylko w przypadku zwierząt, które kierują się instynktem i wybierają po 
prostu to wszystko, co jest dla nich najlepsze. Człowiek rozwija się wpraw-
dzie biologicznie siłą samego faktu, lecz psychicznie, intelektualnie i du-
chowo pozostaje bytem wciąż niedokończonym, wymagającym nie tylko 
wieloletniego nauczania, ale przede wszystkim wychowania, które dokonu-
je się przecież zawsze w pewnych ramach społecznych610.

Autorzy ośrodka poznańskiego zaproponowali też uczniom definicję 
terminu „społeczeństwo”, który – jak piszą – używany jest często w publi-
cystyce i mowie potocznej. Przez społeczeństwo trzeba więc rozumieć ogół 
mieszkańców danego kraju lub też jego wyróżnianego obszaru, zbiorowość 
zorganizowaną o stosunkowo wysokim stopniu złożoności611. Niewątpliwie 
tę ważną socjologiczną definicję społeczeństwa należałoby znacznie posze-
rzyć i przybliżyć uczniom jej zasadnicze faktory. Właściwie każde słowa 
przytoczone przez autorów w tej definicji domagają się osobnej refleksji. 
W tym kontekście za dobry pomysł uznać trzeba zaproponowanie uczniom 
dosyć ciekawej dyskusji w obszarze tej tematyki. Mogłaby ona dotyczyć re-
fleksji nad tym, które ze zdań bardziej pasuje do współczesnego człowieka: 
„Człowiek człowiekowi wilkiem” czy „Człowiek człowiekowi bratem”612. 
Warto byłoby oczywiście przy tej okazji nie ograniczać się do filozoficz-
nej refleksji nad rozumieniem społeczeństwa przez T. Hobbesa. Trudno 
właściwie wyobrazić sobie lepszą okazję do dokonania przez nauczyciela 
i uczniów swoistej diagnozy współczesnego społeczeństwa. Wnioski z tej 
dyskusji mogłyby być oczywiście dosyć pesymistyczne, gdyż znacznie ła-
twiej dostrzec postawy aspołeczne. Na takiej realistycznej, a nawet pesymi-

608 Zob. SZPET G 3KP, s. 8–9, 40–41, 54; SZPET G 3U, s. 12–13.
609 Zob. SZPET G 2U, s. 17; SZPET G 2M, s. 34–38, 44–45, 65–68; SZPET PG 2M, 

s. 137.
610 Zob. SZPET PG 3U, s. 199.
611 Zob. SZPET G3U, s. 100–101; SZPET G3M, s. 78–80.
612 Zob. SZPET G2M, s. 114.



129Personalistyczna wizja człowieka i relacji społecznych

stycznej kanwie można jednak zaproponować realną wizję społeczeństwa 
z perspektywy personalizmu katolickiego.

Zdecydowanie największe możliwości socjalizacji i wzbogacenia oso-
by, przy zachowaniu jednak jej podmiotowości i odrębności, ze względu na 
wielostronny system międzyosobowych i bliskich więzi stwarza rodzina613. 
W przypadku tej wspólnoty mówić można o swoistym dziedzictwie bycia 
człowiekiem, uczenia się stawania wobec innych, po prostu życia jednych 
z drugimi614. Rodzina jest pierwszą i podstawową komórką „ekologii ludz-
kiej”, w której człowiek uczy się, co konkretnie znaczy być osobą615. Cechu-
jący się naprawdę autentycznym autorytetem rodzice mają szczególną moż-
liwość dokonania pierwszego i podstawowego przebudzenia osobowości, 
niejako „pchnięcia” jej ku pełnemu rozwojowi616. To właśnie w tej wspólno-
cie, grupie pierwotnej, nie tylko tej dobrze funkcjonującej, ale i tej, w której 
ujawniają się różne patologie, dziecko nabywa swojej społecznej identyfika-
cji, stając się dojrzałą osobą617. Skoro zaś poprzez rodzinę człowiek uczestni-
czy w określonej kulturze, dziejach ludu lub narodu, to więź rodzinna ozna-
cza zarazem przynależność do wspólnoty większej niż rodzina618.

Fakt ten, co oczywiste, jest już eksponowany przez ogólne materiały do 
nauczania religii, które w rodzinie widzą środowisko szczególnie inten-
sywnie oddziałujące na dziecko, przetwarzające cechy wrodzone w naby-
te619. We wszystkich ogólnych dokumentach do nauczania religii wyraźnie 
określa się też odpowiedzialność rodziny za socjalizację człowieka, omawia 
prawa i obowiązki rodziców, zazwyczaj jego pierwszych wychowawców620. 
Dostrzega się tu również istnienie silnych dziś tendencji do podważania au-
torytetu wychowawczego rodziców i nauczycieli, a przede wszystkim kon-

613 Zob. A. Rynio, Rodzina środowiskiem integralnego wychowania w nauczaniu Jana 
Pawła II, w: Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany, red. 
J. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk, Toruń 2013, s. 28–56.

614 Zob. AL 276; LM 11.
615 Zob. CA 39.
616 Zob. M. Wolicki, Niezamierzone i zamierzone wychowanie w rodzinie, w: Profilaktyka 

społeczna…, s. 301–302; J. Siewiora, W trosce o rodzinę – wychowanie do wartości, w: Małżeń‑
stwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań…, s. 84.

617 Zob. M. Sitarczyk, Rodzinny system wartości. Rozwija czy zniewala?, w: Człowiek w obli‑
czu zniewolenia. Od zagrożeń do nadziei, red. Z.B. Gaś, Lublin 2012, s. 246–247.

618 Zob. LM 11.
619 Zob. PDK 28; PNR, s. 113, 131–133, 136.
620 Por. PPK, s. 77, 85–86, 91; PDK 5, 52 i 127; PNR, s. 1134–135.
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testowania założeń wychowania katolickiego621. Za dosyć przydatną uznać 
należy zaproponowaną przez autorów krakowskich definicję wychowania 
jako świadomego i celowego oddziaływania na młode pokolenia, które pro-
wadzone jest przede wszystkim przez rodzinę i ma na uwadze ich pełny roz-
wój oraz ukształtowanie osobowości w oparciu o przyjęte wzory622. Sięgając 
znowu do nauczania Jana Pawła II, zauważa się tutaj, że fakt obdarzenia 
dziecka życiem otwiera dopiero przed nim i rodzicami szerokie perspek-
tywy. Zrodzenie co do ciała stanowi bowiem jedynie dopiero sam początek 
długiego, stopniowego i wielostronnego rodzenia poprzez wychowanie623.

W analizowanych podręcznikach niezbyt często porusza się zagad-
nienie socjalizacyjnej roli rodziny, a kwestię tę referuje się w dodatku po-
średnio, omawiając różne problemy związane z wychowaniem w rodzinie. 
Właściwie tylko autorzy podręczników krakowskich wprost odnoszą się 
w kilku miejscach do tego tematu. W realistycznym duchu stwierdzają, 
że związana ze społeczeństwem organicznymi więzami, rodzina stanowi 
jego zasadniczy fundament, zasilając je przede wszystkim wciąż nowymi 
członkami624. Piszą także o rodzinie jako tej instytucji społecznej, która 
stanowi najbardziej skuteczny nośnik wartości niezbędnych do funkcjo-
nowania w społeczności i kształtowania określonych ról społecznych625. 
To w rodzinie zwykle człowiek wchodzi w pierwsze relacje z innymi ludź-
mi, potwierdzając dzięki temu swoją tożsamość oraz indywidualność626. 
We wspólnocie rodzinnej w najbardziej naturalny sposób można do-
świadczyć więzów miłości i uczyć się dzięki temu odpowiedzialnego bu-
dowania każdej wspólnoty społecznej. W przypadku kiedy człowiek nie 
ma takiej możliwości, to może on mieć poważne trudności z kształtowa-
niem swojej społecznej, a nawet obywatelskiej postawy627. Warto byłoby, 
aby tę narrację jeszcze rozszerzyć i uwypuklić osobotwórczą i społecz-
notwórczą rolę rodziny. Uczniowie powinni nie mieć żadnych wątpliwo-
ści co do tego, że poziom socjalizacji rodzinnej jest najściślej związany 
z funkcjonowaniem społeczeństw, narodów, państw, ale i parafii. To oni 

621 Zob. PDK 7, 127.
622 Zob. DŚC 3U, s. 149.
623 Zob. DŚC M3, 3, s. 47. Por. FC 26, 36, 39; LR 16.
624 DŚC M1, 2, s. 60–61.
625 DŚC 3U, s. 159–160; DŚC M3, 3, s. 57.
626 DŚC M 3, 2, s. 17.
627 DŚC 3U, s. 160; DŚC M3, 3, s. 57.
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przecież, a właściwie tworzone przez nich rodziny, wyznaczać będą przy-
szłość ojczyzny i Kościoła.

W związku z tym, że kształtowanie polityki społecznej wokół dobra ro-
dziny, i to przy respektowaniu zasady pomocniczości, wyznacza dziś, oczy-
wiście raczej teoretycznie, priorytet dla wszelkich władz państwowych628, 
docenić należy to, iż autorzy krakowscy, przynajmniej we wprowadzeniach 
do podręczników, podejmują ten istotny temat. Słusznie zwracają więc uwa-
gę na to, że to właśnie Kościół wypracował wspomnianą zasadę pomocni-
czości, zgodnie z którą społeczność wyższego szczebla nie powinna w ża-
den sposób ingerować w zupełnie wewnętrzne sprawy rodziny, to znaczy 
społeczności niższego rzędu629. Bez wątpienia należy tę narrację rozszerzyć, 
gdyż rzeczywiste włączenie możliwie wielu rodzin w przestrzeń demokra-
tycznych struktur społecznych gwarantuje zarówno tym wspólnotom, jak 
i społeczeństwom czy też państwowym właściwe ich funkcjonowanie.

Analizując obie serie podręczników, dojść trzeba do wniosku, że takich 
narracji jest za mało, a społeczną genealogię osoby ich autorzy wiążą przede 
wszystkim z wychowaniem, zwłaszcza tym w rodzinie. Autorzy poznańscy, 
wychodząc poza obszar rozważań teologicznych, co czynią niezwykle rzad-
ko, bardzo krytycznie odnoszą się do założeń zwolenników antypedagogiki 
w tym obszarze. Nie można bowiem zgodzić się, piszą, ze stawianą przez 
nich tezą, że dzieci oraz młodzież same będą w stanie wiedzieć, jak żyć, 
i nie potrzebują wcale wychowania. W tym kontekście uczniowie mogą 
z podręcznika do trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej dowiedzieć się, 
że w myśl założeń personalizmu każdy człowiek, w obszarze psychiki, inte-
lektu, ale i duchowości, pozostaje bytem wymagającym nieustannego wy-
chowania630. Tekst ten trudno właściwie komentować, gdyż zawiera w so-
bie całą syntezę katolickiej antropologii. Warto w możliwie szeroki sposób 
wyeksponować dynamiczną wizję osoby, która z natury swojej genealogii 
może zaistnieć i rozwijać się tylko w społeczności.

Zarówno krakowscy, jak i poznańscy autorzy, omawiając te zagad-
nienia, w pierwszym rzędzie sięgają do nauczania Jana Pawła II. Czerpiąc 
z adhortacji Familiaris consortio, społeczną genealogię osoby łączą z wy-

628 Zob. P. Pruefer, Zasada subsydiarności a rodzina w kontekście katolickiej nauki społecz‑
nej, „Społeczeństwo i Rodzina” (2010) nr 22, s. 107–120.

629 Zob. Nikt nie jest samotną wyspą, w: Konferencje dla rodziców. Klasa III, z. 1, s. 5. 
Por. KKK l883.

630 Zob. SZPET PG 3U, s. 199.
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chowaniem rodzinnym. Podkreślają przy tym, że jest ono prawem i obo-
wiązkiem rodziców oraz ich specyficznym powołaniem, związanym z za-
mysłem Stwórcy i samym przekazaniem życia ich dzieciom631. W kwestii 
tej autorzy odwołują się również do Katechizmu Kościoła katolickiego, który 
w rodzinie widzi uprzywilejowaną wspólnotę wezwaną do urzeczywistnia-
nia wymiany myśli pomiędzy małżonkami oraz ich współdziałania w wy-
chowywaniu dzieci632.

Nie kwestionując tej narracji, trudno nie dojść do wniosku, że tego 
typu formalny przekaz, w tak bardzo intymnej i przepełnionej emocjami 
sferze, jaką jest proces socjalizacji dokonujący się w rodzinie, wydaje się 
mocno niewystarczający. W przypadku rodziny socjalizację tę postrzegać 
trzeba przede wszystkim w kategorii wielopłaszczyznowej i służebnej po-
sługi na rzecz zaistnienia i rozwoju przychodzącej na świat osoby633. Nie 
oznacza to oczywiście, iż służba ta byłaby rzeczywiście efektywna, jeśli 
w ponowoczesnej rzeczywistości, tak złożonej z punktu widzenia wycho-
wania, nie była połączona z wysokimi kompetencjami wychowawców. Do-
brze więc, że autorzy poznańscy, wpisując się tym razem realistycznie w ów 
kontekst egzystencjalny, dosyć wyraźnie podejmują ten temat. Wyrażają 
przekonanie, że zarówno rodzice, jak i wszyscy wychowawcy, chcąc sprostać 
licznym wyzwaniom, które niesie ze sobą ponowoczesność, muszą cechować 
się odpowiednią wiedzą i kompetencjami w sferze socjalizacji634. Konstatacja 
ta nie może dziś budzić żadnych wątpliwości, gdyż współczesny człowiek, 
chcąc sensownie egzystować, potrzebuje znacznie więcej kompetencji niż 
ten z poprzednich epok. Nie inaczej jest z kwestią socjalizacji człowieka, 
którą podejmuje dziś przecież tak wiele nauk z obszaru socjologii, psycho-
logii, pedagogiki, filozofii czy teologii. Człowiek na początku XXI wieku, 
coraz lepiej wykształcony, nabywający niezliczonych kompetencji, nie 

631 Zob. DŚC M3, 3, s. 47; SZPET G 3M, s. 126; SZPET PG 3U, s. 199–200, 250–251. 
Por. FC 36–39; LR 16.

632 Zob. SZPET PG 3U, s. 253. Por. KKK 2005–2006.
633 Zob. J. Tarnowski, Wprowadzenie do „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim”, w: 

Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 305–310.
634 Zob. SZPET PG 3U, s. 250. Por. R. Doniec, Kultura pedagogiczna rodziców w ponowo‑

czesnej kulturze. Istota, uwarunkowania, przejawy, w: Rodzina w kontekście współczesnych proble‑
mów wychowania…, s. 207; R. Bieleń, Kościół katolicki w Polsce promotorem podnoszenia kultury 
pedagogicznej rodziców, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, red. 
J. Stala, Kielce 2005, s. 385–406; J. Mastalski, Pedagogizacja rodziców w świetle zadań wycho‑
wawczych szkoły, w: W poszukiwaniu katechezy rodziców…, s. 297.
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może pozostawać „analfabetą” w tym obszarze. Trudno tu nawet mówić 
o jakiejś opcjonalności. Rodzice bez odpowiednich kompetencji w dziedzi-
nie technik i metod wychowania, a przede wszystkim postrzegania złożo-
ności człowieka, nie są dziś w stanie skutecznie socjalizować swoich dzieci 
i budować swojego autorytetu. Nie chodzi tu oczywiście o nabycie w tym 
obszarze akademickiego wykształcenia, lecz o inspirowaną duchem służby, 
a przede wszystkim miłości chęć bycia lepszym wychowawcą.

Fakt coraz większego znaczenia różnych kompetencji w obrębie wy-
chowania uznać można zapewne za jeden z czynników sprzyjających wręcz 
rezygnacji wielu współczesnych rodzin z pewnych rzeczywistych dzia-
łań w tym obszarze. Trudno nie zauważyć, że wielu rodziców, z różnych 
względów niewiele czasu poświęcając swoim dzieciom, przynajmniej część 
obowiązków socjalizacyjnych próbuje przerzucić na szkołę jako miejsce, 
w którym dzieci spędzają znaczną część życia635. Zwłaszcza w społeczeń-
stwach wysoko rozwiniętych wychowanie przesuwa się wyraźnie z rodziny 
na różne instytucje profesjonalne, ze szkołą na czele. Instytucje te, zawodo-
wo i przeważnie odpłatnie, przynajmniej deklaratywnie, oferują efektywne 
i adekwatne do potrzeb społeczeństw wychowanie młodych ludzi636. Pomi-
mo że szkoła z oczywistych względów nie może nigdy zastąpić wychowa-
nia rodzinnego, to warto jednak podejmować wysiłki w tym kierunku, aby 
w dużo większym niż teraz stopniu tworzący ją nauczyciele i wychowawcy 
starali się integralnie wychowywać uczniów637. Skoro adolescenci spędzają 
w szkole znaczną część swojego życia, to nie wolno tego lekceważyć. Troska 
o wypełnienie programów szkolnych duchem personalizmu jawi się jako 
niezbędny wręcz faktor działania Kościoła. Zupełnie zasadniczą rolę mogą, 
a właściwie winni tu odegrać nauczyciele religii, mający duże możliwości 
działania w tym obszarze.

Kwestia ta nie pojawia się jednak, niestety, w ogóle w analizowanych 
podręcznikach, podobnie zresztą jak i ważna refleksja nad rolą rówieśni-

635 Zob. K. Appelt, S. Jabłoński, Osiągnięcia i zagrożenia dla rozwoju dziecka w wieku 
szkolnym, w: Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, red. A. Brzezińska, E. Hornowska, 
Warszawa 2007, s. 75.

636 Zob. M. Babik, Filozoficzne podstawy wychowania dziecka do życia w rodzinie, w: 
Rodzina szkołą wartości, red. A. Pryba, Poznań 2011, s. 40–41.

637 Zob. B. Bocian, M. Lipińska-Rzeszutek, Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem 
rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesno‑
ści…, s. 350.
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ków w konstytuowaniu każdego człowieka. Tymczasem w okresie dora-
stania, gdy w mniej czy bardziej gwałtowny sposób każdy adolescent wy-
zwala się spod wpływu rodziców i nauczycieli, zdecydowanie zwiększa się 
ich udział w różnych pozarodzinnych grupach społecznych, a zwłaszcza 
rówieśniczych638. Naznaczone znacznym poziomem uczestnictwa relacje 
z rówieśnikami stanowią dla młodych ludzi niezwykle szeroką przestrzeń 
do właściwego ukształtowania i przeżycia swojej tożsamości i niezależności. 
Dzięki tym związkom kształtuje się ważny dla wielu z nich punkt oparcia 
wobec różnych rozterek wewnętrznych i konfliktów, które pojawiają się zu-
pełnie nieuchronnie w okresie przechodzenia z dzieciństwa w dorosłość639. 
To właśnie w grupach rówieśniczych ma miejsce najbardziej spontaniczny, 
a nierzadko naznaczony nawet silną presją proces społecznego kształto-
wania młodej osoby. Zachodzi tu zjawisko jej silnego często identyfikowa-
nia się z różnymi normami i wartościami moralno-społecznymi, a przede 
wszystkim ze wzorami, pozytywnymi i negatywnymi, określonych zacho-
wań640. Stopień tej identyfikacji rośnie wraz z tym, gdy w określonej grupie 
rówieśniczej kształtują się bliskie i silne więzi, a młody człowiek spotyka się 
z aprobatą, której nie zawsze, przynajmniej w swoim mniemaniu, doświad-
cza w domu rodzinnym641. Odnosząc się do tej kwestii, w ogólnych doku-
mentach do nauczania religii ich autorzy zdają się w tej kwestii być przede 
wszystkim pełni obaw. Eksponują bowiem, chyba niepotrzebnie, przede 
wszystkim fakt dużej, w domyśle raczej szkodliwej, presji ze strony rówieśni-
ków na dorastających młodych ludzi642. W podobnym duchu widzieć moż-
na uwagi o przywiązywaniu się adolescentów, i to nawet nadmiernym, do 
ludzi spoza rodziny, a zwłaszcza właśnie do rówieśników643. W obu seriach 
podręczników wskazuje się słusznie na to, że zwłaszcza słabe relacje z rodzi-

638 Zob. T. Parczewska, O przyjaźni jako wartości w relacjach społecznych, w: Wymiary 
społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością, red. H. Krauze-Sikorska, 
Poznań 2011, s. 271–278.

639 Zob. E. Stanisławiak, Co warto wiedzieć o grupie społecznej?, w: Wybrane problemy 
psychologii społecznej, red. E. Stanisławiak, Warszawa 2004, s. 162–166.

640 Zob. H. Hammer, Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Warszawa 2005, s. 60.
641 Zob. H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technolo‑

gii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Warszawa 2012, s. 142–144; A. Fidelus, Odrzucenie 
w grupie rówieśniczej? Diagnoza i uwarunkowanie zjawiska, w: Diagnoza i terapia psycho‑
pedagogiczna w edukacji dziecka, red. E. Marek, J. Łuczak, Piotrków Trybunalski 2010, s. 
105–118.

642 Zob. PPK, s. 70; SZPET G 3M, s. 13–15; SZPET G 3 KP, s. 8–9.
643 Zob. PPK, s. 70.
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cami skłaniają młodych ludzi do szukania i budowania więzi z rówieśnika-
mi. Sytuacja ta zdaniem autorów budzi obawy co do właściwego przebiegu 
socjalizacji adolescentów644. Ujęcie takie zdaje się nazbyt jednostronne, gdyż 
sugeruje raczej negatywną ocenę ich kontaktów z rówieśnikami, a przede 
wszystkim pokazuje je w pewnej opozycji do socjalizacji rodzinnej. Ostroż-
ność ta, a wręcz pesymizm, ma swoje źródło w przekonaniu autorów, wprost 
zresztą artykułowanym, o znacznym wpływie innych ludzi, często niezauwa-
żanym, na nasze zachowanie i decyzje. Autorzy starają się więc przekonywać 
adolescentów, że w tej sytuacji niezbędne jest kształtowanie w sobie umie-
jętności krytycznego spoglądania na innych, nieulegania wywieranej przez 
nich presji645.

Dobrze, że narracji tej, przepełnionej niepokojem o relacje młodych 
ludzi z ich rówieśnikami, towarzyszy też znacznie bardziej optymistyczny 
przekaz o roli przyjaźni w życiu człowieka. Nie można przecież zapominać 
o tym, że z wejściem w krąg rówieśniczy wiążą się nie tylko zagrożenia, ale 
i bardzo pozytywne doświadczenia pierwszych, często nawiązywanych na 
całe życie przyjaźni. Konstatacja ta jest niezwykle potrzeba we współcze-
snym, nowoczesnym świecie, w którym – jak przekonuje Aldridge – uwi-
dacznia się wrogie nastawienie do przyjaźni, ale i różne oraz liczne narzę-
dzia, które pomagają o nią dbać. Wprawdzie telekomunikacja nie zastępuje 
w pełni bezpośredniego kontaktu, lecz umożliwia pozostawanie w kontak-
cie z przyjaciółmi, mimo że jesteśmy jak nigdy wcześniej mobilni i mamy 
niewiele czasu646. Do kwestii tej odnoszą się przede wszystkim autorzy 
poznańscy. Pochylając się nad definicją przyjaźni, widzą w niej szczególną 
więź pomiędzy osobami życzliwie do siebie nastawionymi. Zwracają słusz-
nie uwagę na to, że więź przyjaźni polega na odpowiedzialności, zaufaniu 
i bezinteresowności we wzajemnym świadczeniu sobie dobra. Wartościo-
wa jest konstatacja, że czas poświęcony drugiemu człowiekowi może być 
czasem radosnym, trudnym i niekiedy smutnym, ale zawsze jest owocny. 
Sam Chrystus poświęcił przecież swój czas, aby spotykać się z ludźmi. 
Zwraca się uwagę na to, że niekiedy łączy ona ludzi we wspólnym działaniu 
na rzecz realizacji szlachetnych ideałów. Za przyjaciela uznaje się kogoś, 

644 SZPET PG 2M, s. 188; R. Murawski, Dorastający…, s. 35–37, 43–44; K. Misiaszek, Wo‑
kół problemów…, s. 18.

645 Zob. SZPET G 3M, s. 13–15; E1U, s. 24; M1z3, s. 52; SZPET G 3 KP, s. 8–9; SZPET 
G 3M, s. 13–15.

646 Zob. A. Aldridge, Konsumpcja, s. 134.
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kto umie patrzeć na drugiego człowieka zarówno w chwilach radości, jak 
i smutku. Przyjaźń jest wartością, której trzeba strzec i którą trzeba pielę-
gnować, a przyjaciela można stracić, jak zauważają autorzy, przedstawiając 
obok siebie różnej rangi przyczyny: zanudzanie swoimi sprawami, chwale-
nie się, obmawianie, odbicie chłopka czy dziewczyny, nielojalność, zawie-
dzenie zaufania. Pojawia się też ważna wzmianka, że przyjaźń może być 
niezależna od płci. Jeszcze bardziej cenne jest wpisanie w tę refleksję relacji 
z Bogiem. Za szczyt chrześcijańskiej przyjaźni uznaje się tu więź osobową, 
jaka jest możliwa między człowiekiem i Bogiem. Ten rodzaj przyjaźni, co 
niezwykle ważne, ukazany został jako źródło przyjaznego nastawienia do 
innych osób647. Docenić też należy podejmowane w podręcznikach próby 
aktywizowania uczniów odnośnie do tej kwestii. Pojawiają się więc mię-
dzy innymi próby skonfrontowania uczniów z następującymi pytaniami: 
„Umocnię więzi przyjaźni, jeśli…” czy też „Czym różni się kolega od przy-
jaciela?”648. Podjęcie z uczniami wiarygodnego dyskursu w tym obszarze 
mogłoby rzeczywiście pomóc w uzyskaniu wiedzy o ich pojmowaniu tej 
relacji. Warto też uzmysłowić uczniom, że przyjaźni nie można porównać 
z koleżeństwem, gdyż obie one odwołują się do zupełnie innego poziomu 
relacji międzyosobowych. Mniej szczęśliwa, na poziomie szkoły gimnazjal-
nej, jest propozycja napisania przez uczniów w ramach zadania domowego 
recepty czy też przepisu na przyjaźń, który zdaniem autorów może brzmieć 
na przykład tak: „3 x dziennie po 1 tabletce życzliwości, 1 tabletka musu-
jąca uśmiechu, co chwilę”649. Uczniom w tym wieku można bez wątpienia 
podsunąć znacznie bardziej ambitny pomysł do poważniejszej refleksji. 
Trudno też przeoczyć, że pokazując ten temat w taki sposób, autorzy wy-
kazują niekonsekwencję w jasnym rozróżnianiu przyjaźni od koleżeństwa. 
Trudno w życzliwości czy też uśmiechu, i to nawet nieustannym, zobaczyć 
faktory prawdziwej przyjaźni. Życzliwość czy uśmiech uznać można za re-
ceptę na relację z obcymi nam ludźmi, pewien kanon kultury zachowania. 
Od przyjaciela oczekujemy zaś na pewno znacznie więcej: wsparcia, pomo-
cy, zrozumienia.

Utożsamiane z aktualizacją ludzkiej natury wychowanie, pozostając 
faktorem syntetyzującym społeczną genealogię osoby, dokonuje się nie 

647 Zob. SZPET G2U, s. 87–91 SZPET G2M, s. 65–69.
648 Zob. SZPET G 2M, s. 65.
649 Zob. SZPET G 2M, s. 66.
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tylko w perspektywie założeń i celów, ale skutecznych metod650. Pomimo 
że w ramach wychowania personalistycznego preferuje się szacunek i odpo-
wiedzialność oraz odrzucenie jakichkolwiek symptomów instrumentalnego 
traktowania wychowanka, nie oznacza to oczywiście rezygnacji ze stosowania 
dobrych metod w jego wychowaniu651. Wiedzę o efektywnych stylach i me-
todach wychowania uznać więc należy za ważny wymiar odpowiednich 
kompetencji wychowawczych, zwłaszcza w odniesieniu do rodziców652. 
W myśl socjalizacji rozumianej personalistycznie nie może ona mieć nic 
wspólnego z tresurą, gdyż ma tu miejsce zupełnie niepowtarzalny proces 
modelowania człowieka przez człowieka – mistrza, który kieruje się w tym 
zadaniu swoimi talentami, ale przede wszystkim miłością653. Jego zadaniem 
pozostaje w pierwszym rzędzie wyposażenie młodego człowieka w wiedzę 
i umiejętności umożliwiające mu w pełni samodzielne kierowanie roz-
wojem swojej osobowości654. Dostrzec trzeba, że interesujące nas 
podręczniki sporo miejsca poświęcają tej właśnie kwestii, gdyż 
w zapoznaniu się ze stylami wychowania oraz nabyciu umiejętności 
stosowania tych dobrych widzi się tu element poważnej odpowiedzialno-
ści wychowawców, również rodziców. Autorzy poznańscy opisują szero-
ko cztery style wychowania, wskazując zarówno na ich słabe, jak i mocne 
strony. W stylu autokratycznym eksponuje się nazbyt małe wsparcie i zbyt 
silną kontrolę. Stwierdza się przy tym, że autokrata jest osobą o silnej woli, 
dominującą nad innymi. Autokratyczni rodzice, rozciągając nad dziećmi 
w rodzinie władzę absolutną, mogą być skłonni przesadnie je kontrolować, 
a nie wspierać. W związku z tym liczne ograniczenia dominują tu wyraźnie 
nad miłością. Wychowanie tego typu może być niestety tragiczne w skut-
kach, gdyż sprzyja znęcaniu się nad dziećmi. Ze stylem pobłażliwym, jak 
dowiadują się uczniowie, łączy się silne wsparcie i słaba kontrola. Rodzice 

650 Zob. A. Sowiński, W poszukiwaniu empirycznego sposobu wyrażania wartości tran‑
scendencji, w: Osoba, środowisko, transcendencja…, s. 40.

651 Zob. K. Olbrycht, Istota wychowania personalistycznego, w: W trosce o rodzinę. W po‑
szukiwaniu prawdy, dobra i piękna, red. M. Ryś, M. Jankowska, Warszawa 2007, s. 55–56.

652 Zob. J. Biedroń, Jak wychowywać dzieci, Rzeszów 2010, s. 27–29; M. Łobocki, Teoria 
wychowania w zarysie, Kraków, 2003, s. 312–314; M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich 
wpływ na osobowość dziecka, Warszawa 1986, s. 42–44, 76–82.

653 Zob. W. Wołoszyn-Spirka, Mądrość jako zasada budowania stosunków wychowaw‑
czych w rodzinie. Perspektywa etyki realistycznej, w: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. 
Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, red. A.W. Janke, Toruń 2008, s. 75–76.

654 Por. PNR, s. 114, 121–123, 132.
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pobłażliwi, wspierając swoje dzieci, nie stosują wobec nich właściwie żad-
nej rzeczywistej kontroli. Skoro miłość przeważa tu nad ograniczeniami, to 
skutkuje to brakiem pożądanej równowagi w rodzinie. Dzieci w ten spo-
sób wychowywane swoich rodziców traktują właściwie jako zakładników. 
Nawet jeśli są one zazwyczaj w stanie postawić na swoim, to nie są szczę-
śliwsze od tych egzystujących w rodzinach autokratycznych, gdyż zostaje tu 
zachwiana równowaga miłości i ograniczeń. Styl obojętny zaś, oznaczający 
bardzo słabe wsparcie, skutkuje zawsze samotnością dziecka, któremu ro-
dzice nie poświęcają wystarczająco dużo czasu655.

Zalecany przez podręcznik, najbardziej efektywny styl, z którym wią-
że się równowaga kontroli i wsparcia, opiera się na poszanowaniu dziecka. 
Styl ten opisał już św. Paweł: ,,A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu 
waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie Pań-
skie” (Ef 6, 4), co można sparafrazować: „Nie doprowadzajcie swych dzieci 
do szału, stosując autokratyczne, pobłażliwe lub dające odczuć obojętność 
metody wychowawcze. W ich miejsce budujcie pełne miłości, autorytatyw-
ne związki oparte na mądrości Słowa Pańskiego”656. Nie wydaje się, aby tego 
typu przekaz, bazujący na archaicznych określeniach, przekonał uczniów, 
potencjalnych rodziców, do tego, że ten właśnie styl jest naprawdę adekwat-
ny dla współczesnych rodzin. Prezentując preferowaną tezę, nie wystarczy 
wskazać na cytaty mające niewiele wspólnego z dzisiejszym rozumieniem 
wychowania. Używane dwa tysiące lat temu przez św. Pawła określenia do-
magają się przynajmniej stosownej interpretacji. Szczególnie zastanawia to, 
że przy omawianiu tych mniej, zdaniem autorów, właściwych stylów wy-
chowawczych, proponują oni dosyć interesującą, nawiązującą choćby do 
psychologii, narrację, ale w tym przypadku tak się nie dzieje. Trudno jed-
nak liczyć na to, że rzeczywiście przekona się uczniów do tego, aby w swo-
ich przyszłych rodzinach wybierali właśnie styl szanujący wszystkie osoby. 
Nie lepiej trzeba oceniać zachętę do budowania autorytatywnych związków 
w rodzinie w oparciu o mądrość słowa Pańskiego. Szukając takiego opty-
malnego na dzisiejsze czasy stylu, można odwołać się choćby do papieża 
Franciszka. Realistycznie i w duchu wiary pisze on bowiem, że mądrzy ro-
dzice, widząc, że ich dzieci nie postępują dobrze, niekiedy z nimi rozma-
wiają, ale kiedy indziej czują, że nie powinni mówić i że powinni patrzeć 

655 Zob. SZPET G 3M, s. 126–29.
656 Zob. SZPET G 3M, s. 130.
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w inną stronę. Jest to styl nawiązujący do stylu Boga, do Jego „cierpliwości” 
do człowieka657.

Odnosząc się do istoty i metod wychowania, w założeniach do pod-
ręcznika krakowskiego K. Misiaszek słusznie zauważa, że celem wychowania 
jest formowanie osoby w jej niepowtarzalnej oryginalności, tworzenie har-
monijnej całości wszystkich władz osoby658. Próbując jednak poddać analizie 
przekaz płynący z podręczników w tym obszarze, trudno uniknąć konklu-
zji, że nie jest ona zakotwiczona we współczesnej pedagogice, psychologii 
ani nawet teologii. Trudno zrozumieć, z jakiego powodu autorzy uznają za 
właściwe w XXI wieku proponować uczniom dwa starożytne modele wy-
chowania: spartański – preferujący surowość, dyscyplinę, posłuszeństwo, 
i ateński, gdzie uwidacznia się troska o formację człowieka wszechstronnie 
wykształconego. Oprócz tego uczniowie mogą się dowiedzieć ze swego pod-
ręcznika, że tradycyjny model wychowania, który wsparty jest na autoryte-
cie i powinności, zastępuje dziś tak zwane wychowanie bezstresowe polega-
jące na przyznaniu dziecku pełnej swobody. Rozważaniom tym towarzyszą 
tylko cytaty dokumentów teologicznych o wychowaniu659. Odnosząc się do 
tej narracji, dojść trzeba do wniosku, że autorzy na jakiejś podstawie, któ-
rej bliżej nie eksplikują, styl spartański czy też ateński uznali za klasyczny. 
„Wytłumaczeniem” tego wyboru może być jedynie opinia, że zaletą stylu 
klasycznego, mocno dziś kontestowanego, jest to, iż stoi on w wyraźnej opo-
zycji do wychowania bezstresowego. W tym kontekście narzuca się wręcz 
przywołanie refleksji św. Tomasza z Akwinu czy też św. Jana Bosko, a nie 
promowanie pogańskich stylów wychowania, tak jakby nie było po nich in-
nych chrześcijańskich modeli życia.

Nie można również pomijać tego, że społeczna genealogia osoby, tak 
samo jak i jej funkcjonowanie w społeczeństwie, z natury rzeczy naznaczo-
ne są zazwyczaj mniejszą czy większą konfliktogennością. Konflikty mię-
dzyludzkie, zwłaszcza te wewnątrzrodzinne, zasadniczo są czymś zupełnie 
naturalnym i wręcz budującym tożsamość każdego człowieka. Nie zaistnieje 
on w pełni jako dojrzała osoba, nie będzie mógł budować właściwych rela-
cji międzyludzkich, jeśli nie umożliwi mu się  konfrontacji z innymi osoba-

657 Zob. Franciszek, Człowiek milczenia, Msza św. w Domu św. Marty, 18 XII 2018, 
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/homilie/swmarta_18122018.html (do-
stęp: 22 grudnia 2018).

658 Zob. K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 12.
659 Zob. DŚC 3U, s. 149–150.
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mi w obszarze różnego typu konfliktów. Jeśli jednak konflikty te nie są od-
powiednio rozwiązane, to nierzadko niszczą szczęście ludzkich wspólnot, 
a zwłaszcza życie rodzinne. Nie sposób przeoczyć tej kwestii, skoro wielu 
dzisiejszych adolescentów, z natury rzeczy skonfliktowanych przecież z ro-
dzicami w ramach konfliktu pokoleń, doświadcza w dodatku różnych de-
struktywnych dla ich rodzin sporów między rodzicami660. Nawet w tych ro-
dzinach, w których nie dochodzi do takich dramatycznych sytuacji, rodzice 
nie zawsze potrafią zweryfikować wcześniej stosowane metody postępowa-
nia względem młodych ludzi, po to, aby na przykład w większym niż kiedyś 
stopniu respektować ich autonomię661.

Nieuchronne wpisanie w socjalizację, przynajmniej w tę uwzględnia-
jącą przekaz normatywny, różnego typu konfliktów, z tak zwanym kon-
fliktem pokoleń w rodzinie na czele, eksponują już ogólne dokumenty do 
nauczania religii662. W Podstawie programowej katechezy wiek dorastania 
określa się właśnie jako wyjątkowo silnie konfliktowy663. Autorzy Programu 
do nauczania religii wskazują na rolę dialogu i asertywności w rozwiązywa-
niu konfliktów664, ale widzą też potrzebę sięgania w tych okolicznościach 
na przykład do pomocy psychologicznej665. Z podręczników krakowskich 
dowiadujemy się, że z natury rzeczy w okresie adolescencji często pojawia-
ją się konflikty dorastających ludzi z ich otoczeniem, a zwłaszcza z rodzica-
mi666. Wychodząc od realistycznych przesłanek, także autorzy poznańscy, 
choć w duchu mocno dla uczniów abstrakcyjnym, zauważają, że nawet ro-
dziny chrześcijańskie nie zawsze konsekwentnie trwają w prawie łaski667. 
Nie wydaje się, żeby to enigmatyczne sformułowanie oddawało rzeczywiste 

660 Zob. I. Obuchowska, Adolescencja, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-
-Napierała, J. Trempała, t. 2, Warszawa 2004, s. 178–179; E. Osewska, Komunikacja wiary we 
współczesnej rodzinie w Polsce, w: Rodzina przyszłością świata. W kręgu zamyśleń nad rodziną, 
red. A. Pryba, Poznań 2009, s. 234; P. Kwas, Konflikt pokoleń czy dialog między rodzicami a ich 
dorastającymi dziećmi, w: W trosce o rodzinę…, s. 143–152.

661 Zob. D. Krok, Interakcyjne uwarunkowania komunikacji rodziców z dziećmi, w: W po‑
szukiwaniu katechezy rodziców…, s. 83; L. Bakiera, Rodzicielstwo a rozwój dorosłych w wieku 
średnim, w: Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, red. B. Harwas-Napierała, Poznań 2003, s. 55.

662 Zob. PDK 9; PPK, s. 74 i 77; PNR, s. 130.
663 Zob. PPK, s. 49, 77.
664 Por. PNR, s. 135–136.
665 Por. PPK, s. 86; PNR, s. 137.
666 Zob. EMAUS G M3, 1, s. 1; DŚC 2U, s. 17.
667 Zob. SZPET PG 3U, s. 264; FC 58.



141Personalistyczna wizja człowieka i relacji społecznych

dramaty dziejące się w niektórych domach i będące również doświadcze-
niem uczniów.

Autorzy poznańscy słusznie z kolei widzą konieczność podjęcia z mło-
dymi ludźmi dyskusji nad przyczynami ich buntu wobec dorosłych. Zachę-
cają też do bardzo przydatnej dyskusji o tym, jakie ich zachowania mogą być 
najbardziej raniące dla ich rodziców668. Dyskusja taka mogłaby dać uczniom 
okazję do pewnych przemyśleń odnośnie do genezy ich problemów z rodzi-
cami, skłaniając ich na przykład do krytycznego spojrzenia na swoją winę 
w powstawaniu rodzinnych, i nie tylko rodzinnych, konfliktów. Czymś 
oczywistym przy prowadzeniu tego typu rozmów musi być zachowanie 
pewnego taktu oraz intymności. Nie tyle więc powinno tu chodzić o rodzaj 
publicznej spowiedzi uczniów, ile o zarysowanie pewnego horyzontu teo-
retyczno-praktycznego odnośnie do ogólnych problemów w tym obszarze.

W kwestii tej dosyć potrzebne tezy formułują również autorzy kra-
kowscy zwracający uwagę na to, iż wielu rodziców nie dostrzega tego, iż 
ich dorastające dzieci niezmiennie tęsknią za bliskością z nimi, choć czynią 
to w inny, dla nich często mało zrozumiały sposób669. Doceniając te ważne 
uwagi, trudno niestety nie skonstatować, iż pojawiają się one przede wszyst-
kim we wprowadzeniach do podręczników, a nie w samych podręcznikach. 
Pozyskanie przez uczniów wiedzy w tym obszarze mogłoby tymczasem 
przekładać się na znacznie większe przez nich zrozumienie dla działań po-
dejmowanych przez rodziców w trakcie różnych konfliktów rodzinnych. Nie 
wolno też zapominać o tym, że uczniowie kiedyś sami będą rodzicami i też 
będą musieli się odnaleźć w tej perspektywie.

Warto podnieść, że autorzy obu serii słusznie starają się przekonywać 
uczniów, iż brak konfliktów wcale nie musi oznaczać idealnej sytuacji rodzin-
nej. Może on bowiem sugerować na przykład pewną obojętność lub jedynie 
zewnętrzny spokój, skrywający tylko takie czy inne krzywdy i pretensje, co 
może kiedyś mocno spotęgować konflikt. Egzystując w rodzinach, nie trzeba 
więc starać się o to, aby nie było w nich żadnych sporów i konfliktów. Kiedy 
one się pojawiają, należy jednak spokojnie i umiejętnie je rozwiązywać, tak-
że zwracając się o pomoc do Boga. Zawsze należy pamiętać, że odpowiednio 
rozwiązany konflikt nie musi oznaczać braku miłości pomiędzy członkami 

668 Zob. SZPET PG 3M, s. 126.
669 Zob. Charakterystyka młodzieży klas gimnazjalnych…, s. 1–2.
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rodziny, lecz wręcz może się przyczynić do wzmocnienia łączących ich więzi 
międzyosobowych670.

Próbując w tej kwestii preferować trochę bardziej pozytywną narra-
cję, autorzy obu serii jasno starają się eksplikować, że nie wolno ograniczać 
się do opisu konfliktogennego charakteru rodziny. Znacznie skuteczniej-
szą metodą wychowawczą jest pokazywanie jej jako wyjątkowego miejsca 
wzajemnego obdarzania się miłością, które charakteryzują dwie ważne 
umiejętności: przepraszania i przebaczania. W rodzinie nie powinno być 
miejsca na wstyd i obawy przed przepraszaniem siebie w razie konieczno-
ści. Kształtowanie atmosfery przebaczania niezwykle sprzyja właściwemu 
funkcjonowaniu tej wspólnoty. Dotyczy to, co ważne, nie tylko dzieci, ale 
także rodziców, których autorytet wcale przez takie przeprosiny nie bę-
dzie naruszany671. W ramach lekcji z wszystko właściwie tłumaczącym 
tytułem: „Rodzina miejscem przebaczenia”, autorzy poznańscy eksponują 
ważną rolę w codziennym życiu rodziny przebaczania i darowania win, 
i to nieograniczonego, gdyż tak należy pojmować słowa Jezusa o siedem-
dziesięciosiedmiokrotnym czynieniu tego672. Podobne zachęty formułują 
także autorzy krakowscy. Bardzo słusznie zachęcają do tego, aby w sytu-
acji, gdy z pewnych powodów miłość, zwłaszcza w obrębie rodziny, została 
zraniona, ujawniała się zarazem gotowość do przebaczenia wyrządzonych 
krzywd, tak jak uczył tego sam Pan673. Narracji w tym obszarze nigdy za 
wiele. Współcześni ludzie, tak łatwo ulegający emocjom, nawet gdy dekla-
rują sobie przyjaźń czy też miłość, wykazują ogromne problemy w funk-
cjonowaniu w różnych społecznościach. Warto więc uzmysłowić uczniom, 
że człowiek potrzebuje przebaczenia i powinien być gotowy do tego, aby 
okazywać je innym. Zdolność tę można połączyć z dojrzałością człowieka 
i z siłą jego charakteru, a nie oznaką słabości.

Społeczna genealogia osoby, warunkowana relacjami z innymi, opie-
ra się na zdolności człowieka do komunikowania się z nimi i budowania 
komunii674. Dobrze więc, że jednym z widocznych współczesnych trendów 

670 Zob. EMAUS G 3U, s. 189; EMAUS G M3, 1, s. 68; DŚC M3, 4, s. 36–37; SZPET PG 
3M, s. 173–174; SZPET PG 3U, s. 265.

671 Zob. SZPET PG 3U, s. 202–203; EMAUS G 2U, s. 35.
672 Zob. SZPET PG 3U, s. 263–264; SZPET PG 3M, s. 173.
673 Zob. EMAUS G 3U, s. 191.
674 Zob. A. Posacki, Antypersonalistyczny charakter teorii i praktyk ezoterycznych, w: 

Świat osoby. Personalizm Czesława Bartnika…, s. 164.
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społecznych jest rosnąca świadomość roli komunikacji w rozwoju osoby. 
Jej szczególna przydatność staje się widoczna przy rozwiązywaniu różne-
go typu konfliktów międzyludzkich pojawiających się w przestrzeni każdej 
wspólnoty tworzonej przez ludzi675. Zaledwie sygnalizując ten temat, auto-
rzy krakowscy formułują jednak ważny przekaz, że cechą personalnej ko-
munikacji jest podejmowanie jej przez ludzi pozostających w osobowych 
relacjach. Tylko tam bowiem możliwa jest prawdziwa komunikacja, gdzie 
ujawniają się charakterystyczne dla personalizmu cechy, takie jak uczest-
nictwo, obecność i zaangażowanie676. Za każdym z tych terminów stoi tak 
wielkie bogactwo znaczeń, że mogłyby one wyznaczać przedmiot odręb-
nych refleksji. Czymś niezwykle pożądanym byłoby, aby właśnie wokół 
tych postaw budować komunikację międzyludzką w różnego typu kontek-
stach relacji społecznych, od nauczania religii począwszy.

Proponując w tym temacie znacznie obszerniejszy przekaz, autorzy po-
znańscy zauważają najpierw, że to właśnie komunikacja, dzięki której prze-
kazywane są różne informacje, stanowi samą istotę porozumienia między 
ludźmi. Słusznie przy tym zwracają uwagę na to, iż konstatacja ta odnosi 
się także do relacji dziecka czy też młodego człowieka z rodzicem bądź wy-
chowawcą. W czasie lekcji o wszystko już właściwie wyjaśniającym tytule: 
„Trudna sztuka porozumiewania się”, można się zapoznać z interesującym 
wykładem o komunikacji słownej, bezsłownej i otwartej. Z wykładu tego 
uczniowie mają szansę dowiedzieć się, że dzięki różnym sposobom komu-
nikowania się człowiek uzyskuje szansę na możliwie najpełniejsze wyraża-
nie swoich życzeń, emocji, obaw, a wreszcie miłości677. W kontekście pono-
woczesnej przestrzeni społecznej, przepełnionej odniesieniem do różnego 
typu coachingu, zwraca uwagę niewielkie zainteresowanie tymi kwestiami 
w przekazie religijnym. Wychodzi się tu zapewne z założenia, że słuszny 
w swej treści przekaz nie potrzebuje dodatkowych argumentów. Nie chodzi 
oczywiście o to, aby lekcje religii zastąpić quasi-coachingiem chrześcijań-
skim. Trudno jednak nie zauważyć, że szukać trzeba dziś nowych sposobów 
komunikowania się z młodymi ludźmi. Przekaz ten musi uwzględniać ich 

675 Zob. B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 
2002, s. 10; S. Frydrychowicz, Komunikacja interpersonalna jako wartość rozwojowa w rodzi‑
nie, w: Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, Poznań 2009, 
s. 103–105; B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna w rodzinie…, s. 20.

676 Zob. Z. Marek, Kształtowanie…, s. 4.
677 Zob. SZPET G 3M, s. 130–131.
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sposób postrzegania świata, nowe metody nawiązywania relacji i kontakto-
wania się z ludźmi. Refleksja nad efektywnością działań w ramach naucza-
nia religii, namysł nad jego dobrym i sensownym zorganizowaniem, nie 
jest więc czymś w rodzaju opcji, a nawet aberracji, lecz powinnością. Bez 
rzeczywistego skomunikowania się z adolescentami nie sposób mówić o ab-
sorpcji przez nich jakiegoś minimalnego nawet quantum wiedzy religijnej. 
Za jeszcze bardziej niemożliwe i mocno niepokojące uznać trzeba nawiąza-
nie z nimi głębszych relacji osobowych. Tymczasem to ich poziom będzie 
wyznaczał przyszłość naszego społeczeństwa i Kościoła.

Świadomość wagi działań w tym obszarze, co warto podkreślić, do-
strzec można również w analizowanych podręcznikach poznańskich. Ich 
autorzy proponują bowiem odgrywanie przez zespoły różnych ról i posta-
ci, ze zwróceniem uwagi na zachowanie się osoby mówiącej, słuchającej 
czy wreszcie obserwującej. Poważnym wyzwaniem, przede wszystkim dla 
uczącego religii, będzie dobre zorganizowanie tego wydarzenia. Naucze-
nie adolescentów dobrego komunikowania w tym przypadku domaga się 
szczególnych umiejętności skomunikowania się z nimi przez nauczycie-
la. Zagrożenia te wydają się dosyć bliskie autorom serii poznańskiej, sko-
ro proponują oni lekcję pt. „Trudna sztuka porozumiewania się”. Za wzór 
prawdziwego komunikowania się i lepszego zrozumienia innych ludzi 
uznaje się tu osobę Jezusa. Trzeba więc, niejako naśladując Go, otworzyć 
się na innych ludzi, wsłuchiwać w to, co mają nam do powiedzenia, kształ-
tować umiejętność ich słuchania678. Do osoby Jezusa w ramach tej lekcji 
sięga się również w kontekście narracji dotyczącej odwagi w głoszeniu swo-
ich poglądów. Uczniowie mogą więc bardzo słusznie dowiedzieć się, że jeśli 
człowiek chce być sobą, to musi umieć odważnie bronić swoich poglądów. 
Niepotrzebnie chyba jednak pisze się w tym kontekście jedynie o odwadze 
przyznawania się do Jezusa, gdyż bycia sobą nie można sprowadzać tylko 
do wiary679. Problem ten można byłoby bez wątpienia pokazać znacznie 
szerzej, na przykład w sensie aksjologicznym czy też psychologicznym.

Za źródło największych kłopotów współczesnego człowieka z poro-
zumiewaniem się słusznie uznaje się tu przede wszystkim współczesną 
atomizację społeczną. W tym kontekście autorzy stawiają uczniom właści-
wie retoryczne pytanie, wpisane w konwencję dla uczniów chyba nazbyt 

678 Zob. SZPET G3M, s. 25.
679 Zob. SZPET G3M, s. 28–29; SZPET G3U, s. 29.
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poetycką: „Co my wiemy o sobie gdy idziemy drogą, zaśpieszeni i każdy 
w swoją stronę”680. Ta niewątpliwie słuszna refleksja, w większym chyba 
jednak stopniu niż do uczniów odnosi się do dorosłych, zapracowanych 
i niemających czasu na bliższe relacje z innymi. Nie wydaje się, żeby w po-
wyższej konstatacji większość uczniów odkryła prawdę o swoich zasadni-
czych problemach w komunikowaniu się z innymi ludźmi. Zwróciliby oni 
chyba raczej uwagę na zawirowanie emocjonalne ze względu na rodzące 
się uczucia, konflikty z rodzicami czy też mniejsze lub większe poczucie 
niezrozumienia. W tym kontekście w podręczniku metodycznym słusznie 
zaleca się nauczycielom religii zwrócenie uwagi na trudności, które gene-
ralnie wykazują ludzie z wczuciem się w sytuację innych osób. Na kanwie 
tej narracji słusznie zaleca się przybliżenie uczniom ścisłej korelacji pomię-
dzy komunikacją i empatią681. Nie sposób przecież wyobrazić sobie praw-
dziwej komunikacji między ludźmi, jeśli będzie ona pozbawiona empatii. 
Konstatacja ta dotyczy oczywiście każdej ze stron podejmujących różne 
relacje społeczne.

Podobnie jak w przypadku komunikowania się, również i w kwestii 
empatii autorzy wskazują na wzór pozostawiony nam w tej kwestii przez 
Jezusa. Potrafił On przecież, tak jak prawdziwy przyjaciel, aktywnie słu-
chać wszystkich ludzi bez wyjątku. Znał ich potrzeby, wczuwał się w uwa-
runkowania życiowe, ujawniał zawsze bardzo dużą wrażliwość na różne 
ludzkie nieszczęścia682. Uczniowie dowiadują się również, że rzeczywiście 
empatyczne wsłuchiwanie się w drugiego człowieka musi koniecznie mieć 
mocne podłoże bezinteresowności i miłości. Narracji tej towarzyszy pożą-
dana i trzeźwa konstatacja, że wczuwając się z empatią w sytuację innych 
ludzi, nie można pominąć troski o zachowanie swojej własnej tożsamości 
i osobowości683. To dosyć wyraźne zarysowanie granic empatii wydaje się 
bardzo potrzebne, gdyż troszcząc się o potrzeby innych, łatwo, zwłaszcza 
w przypadku ludzi obdarzonych większą wrażliwością, zapomnieć o sobie 
i swoim dobru.

Nie jest to w tym obszarze zagadnień jedyna tego typu realistyczna kon-
statacja. W analizowanych podręcznikach można także przeczytać o ścisłej 
korelacji empatii z asertywnością. Wprawdzie autorzy krakowscy tylko sy-

680 Zob. SZPET G3U, s. 26.
681 Zob. SZPET G3M, s. 26.
682 Zob. SZPET G 3M, s. 25–27; SZPET G 2M, s. 65–68; SZPET G 3 KP, s. 17.
683 Zob. SZPET G 3U, s. 82–83, 120–121; SZPET G 3M, s. 75.
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gnalizują konieczność bycia asertywnym w określonych sytuacjach684, lecz 
w serii poznańskiej pojawia się dosyć obszerny tekst o asertywności. Ucznio-
wie mogą się z niego dowiedzieć, że asertywność wyraża się w pierwszym 
rzędzie w akceptacji siebie i innych, miłości własnej, a także docenianiu 
swoich talentów. Człowieka asertywnego cechuje zarazem świadomość jego 
ograniczeń, a także chęć pracy nad tym, co należy w sobie poprawić. W iden-
tyczny sposób, co ważne, powinno się też traktować innych ludzi. Kochać 
asertywnie siebie, jak przekonują autorzy podręcznika, to znaczy cieszyć 
się z talentów, które się otrzymało, przyjąć siebie takim, jakim się jest, ze 
swoimi niedoskonałościami i ograniczeniami, pracować nad tym, co da się 
zmienić i wreszcie wybaczyć sobie, okazać sobie wielkoduszność, gdy cza-
sami coś się nie uda. Taki sam powinien być jednak nasz stosunek, nasza 
relacja z drugim człowiekiem685. To bez wątpienia cenna uwaga, gdyż łatwo 
pomylić asertywność z czystym egoizmem i lekceważeniem potrzeb innych 
ludzi. Warto jednak przy tym pamiętać, co warto uświadomić uczniom, iż 
w relacjach międzyludzkich trudno mówić o jakiejś idealnej dystrybucyjnej 
sprawiedliwości. Asertywność ludzi pozostaje bowiem w dużej mierze dla 
każdego czymś specyficznym i w różnym stopniu rozwiniętym. Nad rozwo-
jem swojej asertywności, tak samo zresztą jak i empatii, można, a wręcz na-
wet trzeba pracować.

W określaniu poziomu asertywności, jak zauważają autorzy serii po-
znańskiej, odnieść można się w pierwszym rzędzie do umiejętności infor-
mowania innych ludzi o naszych oczekiwaniach względem nich. Istotną rolę 
winna tu odegrać adekwatna do sytuacji obrona własnych praw i tożsamości, 
respektująca prawa innych ludzi. Za samą syntezę asertywności uznać moż-
na trudną sztukę mówienia „nie” wobec różnych próśb, propozycji czy też 
zwykłych nacisków kierowanych na nas ze strony innych osób686. Autorzy 
trafiają właściwie w sedno tego problemu, gdyż adekwatnie do wieku adole-
scentów asertywność odnoszą do realnych dla nich zagrożeń, a więc trudno-
ści przy odmowie picia alkoholu czy też pójścia na wagary687.

W jednym z podręczników poznańskich, kreśląc limity asertywności, 
jego autorzy przypominają o tym, że nie można jej stosować bezkrytycz-
nie. Uczniowie dowiadują się bowiem, że wbrew niektórym psychologom, 

684 Zob. DŚC M3, 4, s. 41–42.
685 SZPET G3M, s. 90–91.
686 SZPET PG 3U, s. 81.
687 Zob. SZPET PG 3M, s. 64.
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w szczerości wcale nie trzeba widzieć jakiejś najwyższej wartości w relacjach 
pomiędzy wychowawcą a wychowankiem. Nawet jeśli w ramach relacji wy-
chowawczej nie może być zgody na kłamstwo i obłudę, nie oznacza to jed-
nak bynajmniej konieczności mówienia wszystkiego, o czym się myśli, czego 
pragnie i co przeżywa. Uwagę tę w pierwszym rzędzie można odnieść do 
tych wychowawców, którzy wychowanie postrzegają jako uczenie dojrzałej 
postawy wobec różnych emocji, a nie uczenie szczerości w wyrażaniu swo-
ich własnych przeżyć688. Doceniając te potrzebne uwagi, trudno zarazem nie 
zauważyć, że autorzy raczej w zawężony sposób referują to ważne i potrzeb-
ne zagadnienie. Nie wydaje się więc, że asertywność można ograniczyć do 
relacji między wychowawcą a uczniem, i to kreśląc limity dla zbyt „asertyw-
nych”. Można nawet dojść do wniosku, iż preferując asertywność, autorzy 
właściwie obwarowują jej stosowanie licznymi ograniczeniami, które w ich 
zamyśle mają wyeliminować wszelkie niepożądane i „uboczne” skutki dla 
wychowania.

Warto jednak zauważyć, że w podręczniku autorstwa Jana Szpeta i Da-
nuty Jackowiak pojawia się obszerna i przydatna wiedza na temat roli emo-
cji w kształtowaniu osoby. Słusznie zauważa się tu, że człowiek rezygnujący 
z emocji traci w jakiejś mierze możliwość poznania samego siebie, emocje 
nie mogą jednak kierować jego myśleniem ani postępowaniem. Dojrzała 
emocjonalnie osoba w trudnych emocjach nie widzi tylko nieszczęścia, lecz 
także nośnik ważnych, choć bolesnych informacji. Szczęścia zaś nie wolno 
utożsamiać jedynie z dobrym emocjonalnym samopoczuciem, gdyż dużo 
większe znacznie odgrywa życie w prawdzie i miłości689. Odwołując się do 
osobistych doświadczeń każdego człowieka, autorzy krakowscy wskazują 
na to, iż łatwo jest reagować pod wpływem uczuć, lecz gdy one przemijają, 
tracimy grunt pod nogami690. W tej kwestii dostrzec można również dosyć 
ograniczoną i raczej negatywną narrację. Emocje są tu postrzegane raczej 
w sposób uproszczony, a więc jedynie jako faktor dewastujący ludzkie życie 
i skłaniający do złych wyborów. Nie wydaje się, aby taka narracja, wyni-
kająca pewnie ze szlachetnych motywów, przekonała uczniów o zagroże-
niach płynących dla nich z ulegania emocjom. Konstatację tę trzeba byłoby 
uzupełnić bardziej pozytywną refleksją o roli emocji w realizacji dobra. 

688 Zob. SZPET PG 3U, s. 82.
689 Zob. SZPET PG 3U, s. 70–71, 82.
690 Zob. DŚC M3, 2, s. 57.
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Młodym ludziom mającym problemy z uleganiem emocjom nie powinno 
mówić się tylko o ich odrzuceniu, lecz trzeba ich przekonywać o potrzebie 
kierowania nimi, stymulowania w pożądanym kierunku.

W ramach praktycznej aplikacji tych zagadnień autorzy proponują 
uczniom przeprowadzenie swoistego testu na zweryfikowanie ich asertyw-
ności poprzez napisanie o tym, co się im w nich samych podoba. W ramach 
tego namysłu uczniowie mogliby, jak sugerują autorzy, chyba niezbyt szczę-
śliwie i adekwatnie do wieku uczniów, sporządzić swego rodzaju drzewo. 
Jego liście oznaczać mają delikatność, pień – wytrwałość, gałęzie zaś włosy. 
Nie wydaje się, żeby tego typu dyskurs, łączący w sobie tak różne sfery, był 
rzeczywiście skuteczny. Trudno przypisać tę samą konotację aksjologicz-
ną wytrwałości choćby estetyce w obszarze włosów. Pomiędzy pielęgnacją 
włosów a pracą nad takimi cechami charakteru, jak wytrwałość czy deli-
katność, nie można stawiać znaku równości. Do jakich bowiem wniosków 
dojdzie człowiek zadowolony ze swoich włosów, a mający na przykład pro-
blem z wytrwałością, i odwrotnie?691 Uroda czy też jej brak ma przecież 
niewiele wspólnego z charakterem i w dodatku nie mamy na nią żadnego 
wpływu. Warto byłoby więc jasno rozróżnić kategorie afirmacji siebie w sfe-
rze fizycznej i tej choćby związanej z charakterem. W pomyśle tym dostrzec 
można jednak szansę dla mniej asertywnych uczniów, którzy zostaliby nie-
jako „zmuszeni” do odkrycia i ujawnienia swoich mocnych stron. Mogłoby 
to przysłużyć się na przykład pokonywaniu różnego typu kompleksów, które 
towarzyszą przecież wielu młodym ludziom. Otwarte pozostaje pytanie, czy 
tego typu konstatacje byłyby weryfikowane w gronie uczniów i uczącego czy 
też miałyby stanowić tylko impuls do pewnej refleksji danej osoby.

W ramach zastanawiania się nad komunikacją międzyludzką w per-
spektywie personalizmu zasadniczą rolę odgrywa międzyosobowy dialog, 
mający też, a właściwie przede wszystkim, swoje odniesienie do Rzeczy-
wistości Transcendentnej dialogującej z ludźmi za pomocą bytu i słowa692. 
Dialog jednak, jak celnie zauważa papież Franciszek, jest sposobem 
uprzywilejowanym i niezbędnym, aby żyć, rozwijać się i wyrażać miłość, 
zwłaszcza w rodzinie. Wymaga on jednak długiej i mozolnej praktyki, gdyż 
mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, mają różne sposoby komunikowania 

691 Zob. SZPET G3M, s. 90–91.
692 Zob. R. Rynkowski, Rola słowa, języka, dialogu w Czesława Stanisława Bartnika 

koncepcji osoby, w: Świat osoby. Personalizm Czesława Bartnika…, s. 176.
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się, używają innych języków, posługują się innymi kodami693. Dostrzega-
jąc ważną rolę dialogu w społecznej genealogii osoby, autorzy krakowscy 
przekonują uczniów, że zwłaszcza w ramach rodziny kształtuje on wzajemną 
akceptację, zaufanie, szacunek, świadomość „inności” i niepowtarzalności 
każdej osoby694. W odróżnieniu od innych form nawiązywania relacji mię-
dzyludzkich dialog nie opiera się tylko na wymianie argumentów racjonal-
nych, lecz angażuje całego człowieka, a więc również emocje i uczucia695. To 
bez wątpienia ważna narracja i podbudowana perspektywą personalizmu. 
Współczesny człowiek w tej kwestii zdaje się bowiem często mocno rozdar-
ty. Preferując rozum, zapomina o uczuciach, ulegając zaś emocjom, odrzu-
ca nawet oczywiste argumenty rozumu. Warto więc uświadomić uczniów, 
że ludzka osoba konstytuuje się w obszarze obu sfer i żadnej z nich nie 
może w swych działań pomijać.

Jeszcze szerzej ten ważny temat, i to obudowując go interesującą nar-
racją filozoficzną, omawiają autorzy poznańscy. Słusznie podnoszą, że po-
jęcie „dialog” stało się niezwykle popularne w XX wieku, o czym świadczy 
powstanie nowego nurtu myślowego – filozofii dialogu. Uczniowie mają 
szansę dowiedzieć się, że dialog wcale nie jest czymś sztucznym, lecz ma 
swoje mocne oparcie w ludzkiej naturze. Egzystując na sposób wyraźnie 
dialogiczny, człowiek nie może po prostu żyć i rozwijać się bez innych lu-
dzi696. Nie rozwijając niestety szerzej tej narracji, autorzy ograniczają się 
tylko do uznania dialogu za szczególny typ komunikacji, przydatny przede 
wszystkim przy porozumiewaniu się oraz wyjaśnianiu rozbieżnych stano-
wisk697. To bez wątpienia ważna konstatacja, gdyż dialog stwarza rzeczywi-
ście wyjątkową przestrzeń do skutecznego rozwiązywania międzyludzkich 
sporów. Dobrze byłoby jednak, żeby autorzy więcej uwagi poświęcili roli 
dialogu w kształtowaniu dojrzałej osoby. Dialog nie jest przecież tylko me-
todą wyjaśniania rozbieżności, lecz wyjątkową formą budowania silnych 
relacji społecznych.

Autorzy poznańscy, preferując personalizm, zwracają również uwagę 
na spotkanie, jako ten sposób relacji międzyosobowych, który łączy ze sobą 
dialog, komunikację i empatię. Słusznie starają się uświadomić uczniów, 

693 Zob. AL 136.
694 Zob. DŚC M3, 4, s. 36; DŚC 3U, s. 187.
695 Zob. DŚC M1, 3, s. 41.
696 Zob. SZPET PG 3U, s. 70–81.
697 Zob. SZPET G 3M, s. 63.
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niepotrzebnie czyniąc tę kwestię abstrakcyjną, że ludzka codzienność tak 
bardzo utkana jest z niezliczonych spotkań z innymi ludźmi, że łatwo moż-
na dojść do wniosku, iż być człowiekiem, to po prostu być spotkaniem698. 
Niestety, często raczej mijamy się z innymi ludźmi niż z nimi naprawdę się 
spotykamy, a dotyczy to nawet rodziny699. Warto byłoby bez wątpienia roz-
szerzyć tę narrację, gdyż wielu uczniów doświadcza kłopotów ze „spoty-
kaniem się” z innymi ludźmi w swoich domach czy też w szkole. Przekaz 
ten musi być jednak bardziej konkretny i osadzony właśnie w tych realiach 
uczniowskiego życia.

Tę ostatnią uwagę uznać można za istotną w odniesieniu do całej ana-
lizowanej w tym paragrafie kwestii społecznej genealogii osoby. Realia 
egzystencjalne ponowoczesności nie ułatwiają bez wątpienia dobrego roz-
poznania takiej proweniencji człowieka. Preferując wolność i autonomię, 
nierzadko wykazuje on problemy z respektowaniem swojej bytowej ogra-
niczoności. Unikając pełnego włączenia we wspólnotę, swoje społeczne 
zobowiązania woli traktować w kategorii jedynie słabo umocowanej w na-
turze konwencji. Troska o kształtowanie u młodych ludzi świadomości 
wzajemnej zależności pomiędzy ich człowieczeństwem a społeczeństwem 
winna stanowić ważny element nauczania religii. Z perspektywy persona-
lizmu jest czymś oczywistym, że osoba nie rozwinie się bez innych osób, 
a społeczeństwo może być mocne tylko dzięki zaangażowaniu osób. Eks-
ponowanie społecznej genealogii osoby nie jest więc w żadnym wypadku 
jakimś ograniczeniem aspiracji osoby, lecz wyznacza jej otwartość na pełny 
rozwój. Nie można mieć żadnych wątpliwości co do tego, że formacja osoby 
może się dokonać tylko w kontekście społecznym.

2.3. Chrześcijańskie ideały życia społecznego (cywilizacja 
miłości)

Jako byty osobowe, łączące w sobie autonomię i konotację społeczną, lu-
dzie niezmiennie poszukują zasad, które umożliwiłyby im kształtowanie 
społeczeństw respektujących obie te płaszczyzny. Warto przy tym zauwa-
żyć, że współczesny personalizm zrodził się właśnie z próby związania ze 
sobą myśli i życia oraz udzielenia odpowiedzi na konkretne, ważne po-

698 Zob. SZPET PG 3U, s. 127. Por. S. Michałowski, Pedagogia osoby…, s. 120.
699 Zob. SZPET PG 3U, s. 254–256.
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trzeby społeczne. Jego zwolennicy koncentrują się więc bardziej na zasto-
sowaniu ideałów personalizmu w obszarach, które wydają się im bliskie, 
niż na tworzeniu jakiegoś jednolitego systemu teoretycznego700. Z punk-
tu widzenia personalizmu katolickiego nie można kształtować procedur 
i instytucji społecznych, jeśli nie są one oparte na konsensusie zabezpie-
czającym przynajmniej określone minimum etyczne. Nie można przecież 
mówić o rzeczywistym społeczeństwie osób, jeśli nie będą akceptowane 
w nim podstawowe wartości: godność każdej osoby ludzkiej bez wyjąt-
ku, ochrona jej życia, równość, sprawiedliwość, solidarność, a wreszcie 
miłość701. Nie sposób przy tym nie zauważyć, że niepokój w tym obszarze 
w sposób szczególny dotyka współczesnych chrześcijan. Zdają się oni zdez-
orientowani, jeśli chodzi o wybór kierunku rozwoju gospodarczego czy też 
ustroju państwa. W odróżnieniu od liberalnego kapitalizmu, preferującego 
omnipotencję rynku i wolnej konkurencji, personalizm promuje społeczną 
gospodarkę rynkową i społeczne państwo. Utrzymuje się tu, że władza pań-
stwowa jest formą życia społecznego, która je kształtuje. Nie tylko jest opie-
kuńcza i sprawiedliwa, ale też realizuje się we wszystkich dziedzinach tego 
życia, na przykład w podejmowaniu decyzji oraz pomocniczości. Ustrój 
czy też aksjologia, decydując o kształcie życia społecznego, nie niwelują go, 
lecz twórczo włączają osobę w cały jego porządek702. Chrześcijaństwo nie 
przyniosło ze sobą socjalno-rewolucyjnego przesłania, a Jezusa nie można 
postrzegać w kategorii bojownika o wolność polityczną. Umarł na krzyżu 
przecież po to, aby wskazać wszystkim ludziom bez wyjątku drogę do pełni 
życia, dać im nadzieję mocniejszą niż cierpienie niewoli, nadzieję przemie-
niającą świat od wewnątrz703.

Wykazując zawsze troskę o stan życia społecznego, gospodarczego, 
politycznego czy też kulturalnego, Kościół nie proponuje więc gotowych 
modeli tego życia704. Wiara nie oddala od świata, gdyż nie jest czymś ode-
rwanym od konkretnego zaangażowania ludzi. Pozwala zrozumieć archi-
tekturę relacji ludzkich, gdyż dostrzega ich głęboki fundament i ostateczne 
przeznaczenie w Bogu i w Jego miłości. Budowanie powszechnego brater-
stwa między ludźmi jest możliwe jedynie poprzez odniesienie się do wspól-

700 Zob. J. Burgos, Personalizm…, s. 157.
701 Zob. CA 46–47; EV 70–71; VS 35, 96.
702 Zob. S. Wójcik, Personalizm polityczny. Zarys problemów, Lublin 2015, s. 35.
703 Zob. SpS 4, 6.
704 Zob. CA 43.
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nego Ojca jako ostatecznego fundamentu705. Społecznego nauczania Ko-
ścioła, pomimo że nie lekceważy On żadnego wymiaru ludzkiego życia, nie 
wolno utożsamiać z ideologią czy też systemem ograniczonym do porząd-
ku doczesnego706. W ramach swojej profetycznej misji Kościół krytykuje 
jednak zawsze, i to jednoznacznie, wszelkie tendencje typu totalitarnego, 
gdzie negowane jest uczestnictwo i podmiotowość jednostek. Chodzi tu 
nie tylko o socjalizm, zwłaszcza tak zwany socjalizm realny, ale i o systemy 
demokratyczne odwołujące się do skrajnego liberalizmu społecznego707. 
Proponując swoją społeczną naukę, Kościół jest krytyczny zarówno wobec 
kapitalizmu, jak i kolektywizmu marksistowskiego, uznając, że nie są one 
zdolne do przemiany i odnowy, a więc nie dają odpowiedniej perspekty-
wy dla prawdziwego oraz integralnego rozwoju współczesnego człowieka 
i społeczeństw708. Kościół sądzi przy tym, że orędzia społecznego Ewangelii 
nie wolno traktować jako jednej z teorii, ale przede wszystkim jako podsta-
wę działania i zachętę do niego709.

W tym obszarze problemowym w Polskim dyrektorium wskazuje się na 
to, że rozwój osoby i życia społecznego domaga się respektowania godności 
osoby i troski o dobro wspólne710. Podstawa programowa katechezy zawiera 
zalecenia dotyczące znajomości podstaw etyki życia społecznego i kato-
lickiej nauki społecznej711. Również Program nauczania religii ściśle wiąże 
kwestię zasad społecznych, które winni respektować chrześcijanie, właśnie 
z katolicką nauką społeczną712.

Na poziomie szkoły gimnazjalnej autorzy krakowscy podkreślają, że 
budowanie lepszego świata wymaga od ludzi wierzących konsekwentne-
go życia chrześcijańskimi zasadami, a więc przede wszystkim czynów po-
twierdzających, iż są oni rzeczywiście dziećmi Boga713. Na kolejnym etapie 
kształcenia, zwracając się bezpośrednio do uczniów, piszą zaś, że styl życia, 
który proponuje Jezus Chrystus, często odbiega od powszechnie przyjmo-
wanych norm. Ze względu na to, że jest on trudny do przyjęcia, a tym bar-

705 Zob. CIV 19, 53, LF 51, 54.
706 Zob. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, Kraków 1982, s. 106–117.
707 Zob. M. Pokrywka, Osoba…, s. 134.
708 Zob. SRS 21, 26, 33.
709 Zob. CA 57.
710 Zob. PDK 6.
711 Zob. PPK, s. 57–59.
712 Zob. PNR 101.
713 Zob. EMAUS M3, 3, s. 10.
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dziej praktykowania, musi wywoływać oczywiste napięcia. Nawiązując do 
tych dylematów, autorzy stawiają przed uczniami szereg pytań mających 
niejako zweryfikować ich tożsamość chrześcijańską: Czy codziennie de-
cydujesz się przyjąć taką czy inną postawę? Kto ma największy wpływ na 
Twoje wybory życiowe? Czy potrafisz bronić swoich przekonań, kiedy są 
atakowane lub wyśmiewane? Czy potrafisz bronić prawdy dlatego, że jest 
prawdą?714 Pytań tych jest zdecydowanie za dużo, a każde z nich mogłoby 
wyznaczać temat do poważnych rozważań. Trudno przecież w trakcie jed-
nej lekcji podjąć sensowną dyskusję wokół tak licznych i w dodatku zróżni-
cowanych kwestii. Nie sposób też uwierzyć, że uczniowie będą chcieli szu-
kać w tym obszarze odpowiedzi w ramach na przykład zadania domowego. 
Samą ideę uświadomienia uczniom mniejszego czy też większego dysonan-
su pomiędzy życiowymi ideałami a ich praktyczną realizacją uznać można 
jednak bez wątpienia za niezwykle potrzebną. Warto przy tym pamiętać, 
że chrześcijański styl życia wielokrotnie jest przez młodych ludzi kontesto-
wany z tego względu, iż nie mają oni dobrych doświadczeń w tym obszarze 
w bliskiej im przestrzeni społecznej.

Autorzy poznańscy starają się w pierwszym rzędzie przekonać 
uczniów, że każdy chrześcijanin we wszystkich realizowanych zadaniach 
powinien odnajdywać Jezusa, implementując w ten sposób wyznawaną 
wiarę w codzienną rzeczywistość. Sięgają tu chyba jednak do określeń tro-
chę zbyt metaforycznych dla młodych, gdyż za takie trzeba uznać wezwanie 
do tego, aby promieniować energią i światłem na lokalne środowisko ży-
cia, na wszystkich ludzi, których spotykają w bardzo różnych sytuacjach715. 
Z kolei za potrzebną uznać trzeba konstatację, że będąc światłem świata, 
chrześcijanie nie mogą przed nim uciekać716. Nawet pesymistyczna ocena 
rzeczywistości otaczającej ludzi wierzących nie powinna implikować rezy-
gnacji z przenikania jej duchem wiary. Za opowiedzeniem się chrześcijanin 
za Jezusem i Jego wartościami musi też iść ich świadectwo wiary związane 
z odrzuceniem niektórych wartości obowiązujących w tak zwanym „świe-
cie”. Zwraca się tu słusznie uwagę na to, że przed chrześcijaninem, który 
winien dążyć do doskonałości, stoi wezwanie, aby w życiu prywatnym 
i społecznym postępować zgodnie z nauką Jezusa717. Dlatego ze świadec-

714 Zob. DŚC 1U, s. 201–202.
715 Zob. SZPET G 2U, s. 92–93, 116–117; SZPET G2M, s. 70–71, 89–90.
716 Zob. SZPET PG 2U, s. 131–133.
717 Zob. SZPET PG 2U, s. 180–181; SZPET PG 2M, s. 138.
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twem chrześcijańskim musi wiązać się na przykład zupełnie jednoznaczny 
sprzeciw wobec zabijania nienarodzonych dzieci czy też zdrady małżeń-
skiej, nawet jeśli powszechnie próbuje się je uznawać niemal za normę718.

Za niezbędną uznać należy próbę przekonania uczniów, że chrześci-
jaństwo, wbrew wysuwanym oskarżeniom, wcale nie preferuje skrajnych 
i niemożliwych do zrealizowania ideałów życia społecznego. Nawet rady-
kalne opowiedzenie się za Jezusem i głoszonymi  przez Niego wartościami 
nie jest wezwaniem skierowanym do kandydatów na męczenników. Chrze-
ścijan akceptujący sprzeczną z chrześcijaństwem aksjologię, nawet jeśli 
tego nie dostrzega, po prostu rezygnuje z misji bycia „solą ziemi” i „świa-
tłem świata”, tracąc w ten sposób najistotniejszy parametr weryfikujący 
jego wiarę719. Wychodząc ze słusznego założenia, że najbardziej naturalną 
drogą życiową dla zdecydowanej większości uczniów będzie w przyszłości 
małżeństwo i rodzina, autorzy słusznie za ważny element ich chrześcijań-
skiego świadectwa uznają realizację ich katolickiego modelu720.

W ramach chrześcijańskiej wizji świata uwidaczniają się trzy płasz-
czyzny: strukturalno-społeczna (świat jako społeczność ludzi), historyczna 
(świat w aspekcie jego dziejów), zbawcza (świat z perspektywy narodzin, 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa). Z punktu widzenia pre-
zentowanej pracy szczególne zainteresowanie budzi oczywiście pierwsza 
z tych płaszczyzn721. W katolickiej nauce społecznej trzeba widzieć inte-
gralną część tego orędzia, w którym Kościół wypowiada się o ludzkim ist-
nieniu, losie, a zwłaszcza ostatecznym przeznaczeniu człowieka. Jego rolą 
jest przy tym uważne wsłuchiwanie się w głosy płynące ze świata i wpa-
trywanie się w pojawiające się nowe znaki czasu722. Warto podkreślić, że 
w podręcznikach krakowskich można odnaleźć zupełnie bezpośrednie 
teksty na temat nauki społecznej Kościoła. Ich autorzy zwracają przede 
wszystkim uwagę na to, że współczesny świat, zawierający w sobie nie tylko 
wiele pięknych rzeczy i wartości, ale i zagrożeń dla całych społeczeństw723, 

718 Zob. SZPET G 3M, s. 28; SZPET G 3 KP, s. 6–7; SZPET PG 1M, s. 10–11, 57; SZPET 
PG 1U, s. 15.

719 Zob. SZPET G 3M, s. 28; J. Kochanowicz, Wychowanie…, s. 8–9, 17–19; Charakte‑
rystyka młodzieży klas gimnazjalnych…, s. 2.

720 Zob. SZPET PG 1M, s. 3; SZPET G 3M, s. 6.
721 Zob. DŚC 2U, s. 175.
722 Zob. P. Nitecki, Quod est Veritas? Spotkanie z Jezusem w Pretorium Piłata, w: „Spo-

łeczeństwo” 11–12 (2008), s. 658.
723 Zob. DŚC 2U, s. 176–177.
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niezmiennie miłowany jest przez Boga, który stanowi ostateczną zasadę 
jego zaistnienia i trwania724. Zadaniem każdego człowieka, będącego ob-
razem Boga i bytu społecznego, jest przyczynianie się do rozwoju ludzko-
ści, obejmującego obie sfery konstytuujące człowieczeństwo, w wymiarze 
jednostkowym i społecznym, a więc materialną i duchową725. Chrześcijanie 
powołani są też do tego, aby zgodnie z wolą Boga angażowali się na rzecz 
różnych wspólnot ludzkich, kultury, życia społecznego i gospodarczego, 
przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia więzi międzyludzkich726. 
Żyjąc we wspólnocie wierzących, chrześcijanie mają dosyć jasno sprecy-
zowane zadania: troskę o zgłębianie prawd wiary, rozwijanie nawiązanych 
w czasie chrztu więzi z Jezusem, dochowanie wiary Jezusowi, pomaganie 
innym w coraz lepszym poznawaniu Chrystusa727. Chrześcijanie nigdy 
też, jak starają się to jednoznacznie wyartykułować autorzy krakowscy, nie 
uchylali się od udziału w życiu społecznym, lecz jak pokazuje historia, było 
wręcz przeciwnie. Na miarę swoich możliwości włączali się i nadal włączają 
w rozwiązywanie trudnych spraw. Sposób ich zaangażowania oraz ocenia-
nia sytuacji winien być jednak zawsze adekwatny do uwarunkowań histo-
rycznych, społecznych i kulturowych728.

Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum z podręczników krakowskich 
mieli szansę dowiedzieć się, że wraz z zaistnieniem Kościoła chrześcijanie 
zaczęli szukać swojej tożsamości, a ich charakterystycznym rysem było 
właśnie dążenie do życia we wspólnocie, w zgodzie i jedności729. Warto by-
łoby tę narrację rozszerzyć, gdyż ten rys chrześcijaństwa jest powszechnie 
dostrzegany nawet przez niewierzących. Poszukując nowego oblicza Ko-
ścioła, zwłaszcza w wymiarze społecznych odniesień, sięgnięcie do odno-
wienia tej tożsamości uznać można za niezwykle pożądane. Nie wydaje się, 
żeby chrześcijanie mogli w bardziej ewidentny sposób pokazać swoją wiarę 
i skłonić innych do jej przyjęcia.

Znacznie szerszą analizę tych zagadnień można znaleźć w podręcz-
nikach serii krakowskiej na wyższym poziomie kształcenia. Ich autorzy 
stwierdzają, że nauczanie społeczne Kościoła stanowi przede wszystkim 

724 Zob. EMAUS M3, 3, s. 10; DŚC M2, 4, s. 43.
725 Zob. EMAUS G 3 U, s. 194.
726 Zob. DŚC 2U, s. 181.
727 Zob. EMAUS G 3 U, s. 31.
728 Zob. EMAUS G 2U, s. 89, 135; EMAUS G 3 U, s. 115.
729 Zob. EMAUS G 3 U, s. 106–107.
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konsekwencję Ewangelii oraz zawartej w nim wizji człowieka. Kieruje się 
on w nim zasadą odnoszenia wszystkich spraw życia społecznego do obja-
wienia chrześcijańskiego i rozstrzygania ich w świetle tajemnicy zbawienia, 
czyli wyzwolenia od grzechu jako źródła wszelkiego zła, także społeczne-
go730. Kościół niezmiennie stara się wypowiadać na temat rzeczywistości 
społecznej, w której żyją i działają jego członkowie, zajmując się potrzeba-
mi i zagrożeniami, jakie stoją nie tylko przed całym światem, ale i społecz-
nościami lokalnymi. Z tego właśnie względu, wraz ze zmianą warunków 
życia społecznego, od XIX wieku zaczęła się rozwijać doktryna społeczna 
Kościoła. Spowodowane było to przede wszystkim dokonującym się w tym 
okresie bardzo przyspieszonym rozwojem przemysłu, a także związanymi 
z tym gwałtownymi często wystąpieniami robotników. Zwłaszcza współ-
czesny Kościół przykłada coraz większą wagę do kwestii społecznych, zda-
jąc sobie sprawę z tego, że mają one ogromne znaczenie również dla jego 
funkcjonowania. Skoro posłannictwo Kościoła odnosi się przede wszystkim 
do rzeczywistości religijnej, a nie doczesnej, to nie przedstawia on światu 
gotowych rozwiązań istniejących problemów społecznych, gospodarczych 
czy politycznych. Nie chcąc proponować żadnych systemów i programów 
gospodarczych ani politycznych, stara się nie stawiać też jednych nad 
drugimi. Kościół domaga się zawsze absolutnego poszanowania podsta-
wowych praw człowieka, a więc jego godności, wolności, sprawiedliwości 
i prawdy, gdyż widzi w tym istotną oraz integralną część swojej ewangeli-
zacyjnej misji. Wyraża się ona w pierwszym rzędzie w określaniu słuszne-
go, czyli moralnie dobrego, postępowania uczestników życia społecznego 
w oparciu o wartości ugruntowane w naturze człowieka oraz wywiedzione 
z objawienia. Kościół, strzegąc praw człowieka, odnosi się zatem krytycz-
nie do systemów społecznych, w których o życiu ludzi decydują wyłącznie 
czynniki ekonomiczne. Odrzuca zasadę zysku pojmowaną w kategoriach 
jedynej normy porządkującej działalność gospodarczą człowieka. Z jesz-
cze większym zaangażowaniem i zupełnie jednoznacznie sprzeciwia się 
też różnego typu ideologiom totalitarnym i ateistycznym, które lekceważą 
podstawowe prawa jednostek i zrzeszeń, promując organizację kolektywną 
społeczeństw. Nie akceptuje również praktycznego kapitalizmu opierające-
go się na absolutnym prymacie prawa rynku nad pracą ludzką, co prowadzi 

730 Zob. DŚC 2U, s. 185.
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do czystego utylitaryzmu zagrażającego dobru personalistycznie rozumia-
nych ludzi i społeczeństw731.

W podręcznikach obu serii za zasadnicze zasady życia społecznego 
w chrześcijaństwie, co oczywiste, uznaje się przykazania Dekalogu, poprzez 
które Bóg reguluje różne kwestie związane z relacjami międzyludzkimi. 
Autorzy krakowscy podkreślają, że oparte na prawie naturalnym przykaza-
nia wskazują ludziom drogę do Mądrości, którą jest sam Bóg. Nawiązując 
słusznie do życiowych uwarunkowań katechizowanych, wskazują na to, że 
dojrzałość, do której uzdalnia ludzi Duch Święty, można utożsamić z dąże-
niem do mądrości skłaniającej człowieka do kierowania się prawem moral-
nym otrzymanym od Boga. Człowiek, który chce taką mądrość posiąść, jak 
jednoznacznie wskazują autorzy, nie dyskutuje z Bogiem o słuszności Jego 
praw, nie modyfikuje ich według swojego uznania ani też nie stosuje ich 
jedynie wybiórczo. Po prostu postępuje zgodnie z przykazaniami. Dobrze, 
że ten brzmiący bardzo apodyktycznie wywód kończy się konkluzją o ko-
nieczności zrozumienia także przez człowieka sensu przykazań732. Konklu-
zja taka wydaje się niezwykle potrzebna, gdyż w okresie adolescencji czło-
wiek w sposób szczególny zdaje się kontestować z góry narzucone reguły 
życia. Warto więc podjąć trud przekonania młodych ludzi, że istotą przy-
kazań nie są absolutystyczne skłonności Boga, lecz dobro człowieka, który 
wykazuje poważne problemy ze stworzeniem życia społecznego pozbawio-
nego jasnych reguł. W przypadku przykazań trzeba więc eksponować nie 
tylko ich sakralny, ale także naturalny i racjonalny charakter. Dzięki temu 
w lekceważeniu przykazań można widzieć nie tyle heroiczny akt sprzeciwu 
wobec absolutystycznie rozumianej władzy Boga, ile bezsensowne próby 
budowania życia społecznego pozbawionego racjonalnych reguł.

W odróżnieniu od tego silnie sformalizowanego przekazu, eksponu-
jącego przede wszystkim sankcje wynikające z łamania poszczególnych 
przykazań, w podręcznikach poznańskich przeważa w tym obszarze trochę 
bardziej pozytywny przekaz. Autorzy ci wskazują więc na to, iż Bóg ze swo-
jej ojcowskiej miłości, dając ludziom Dekalog, przygotował ich do przyjaźni 
ze sobą i życie w zgodzie733. Odnosząc się słusznie do przemawiających do 
adolescentów opinii, że przykazania zwyczajnie zniewalają ludzi, autorzy 

731 Zob. DŚC 2U, s. 182–184.
732 Zob. EMAUS G 3U, s. 93.
733 Zob. SZPET G 1M, s. 51; SZPET G 3 KP, s. 52.
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starają się ich przekonywać, że pogląd taki nie jest zgodny z prawdą. Warto 
podnieść, że proponują na ten temat bardzo potrzebną dyskusję: „Można 
żyć zgodnie z przykazaniami Boga i pozostawać wolnym człowiekiem”734. 
Nie ulega wątpliwości, że w ramach takiej dyskusji uczący mógłby przede 
wszystkim mieć okazję zapoznać się z rzeczywistymi opiniami uczniów 
w tej kwestii. Dyskusja taka, wymagająca oczywiście mądrej moderacji, 
pozwoliłaby na szerszym forum wypowiedzieć się młodym ludziom, tak 
bardzo wrażliwym przecież na punkcie swojej wolności, zwłaszcza w tej 
tak ważnej kwestii. Bez wątpienia istotne byłoby tu jednoznaczne odniesie-
nie się do rozstrzygającej dystynkcji pomiędzy wolnością „od” i wolnością 
„ku”. Przykazania bez wątpienia nie zniewalają więc człowieka, jak powi-
nien przekonywać moderator takiej dyskusji, lecz mają wspierać go w dą-
żeniu do jeszcze pełniejszej wolności. Niewolą nie jest przecież przestrzega-
nie poszczególnych przykazań, lecz naruszanie ich istoty w wyniku ludzkiej 
słabości, nierzadko dramatycznie zniewalającej człowieka.

Wagę tej kwestii zdają się zresztą w jakimś stopniu dostrzegać również 
autorzy podręczników. Próbują bowiem sytuować Dekalog w szerszej per-
spektywie różnych zasad, którymi kierują się ludzie. Na poziomie szkoły 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej autorzy krakowscy słusznie zauważają, 
że aby prowadzić godziwe życie, ludzie tworzą różne konstytucje, kodeksy, 
deklaracje, karty praw oraz obowiązków, regulaminy i cały szereg innych 
aktów prawnych. Ustanawiając je, spodziewają się zazwyczaj, że przy ich 
pomocy dużo łatwiej będzie im układać sobie godne życie na ziemi735.

Warto podnieść, że szczególnie szeroko problem ten analizowany jest 
już w podręczniku do pierwszej klasy gimnazjum omawianej serii, lecz do 
tej narracji można mieć parę zastrzeżeń. O ile słusznie wskazuje się tu na 
to, że celem istniejącego porządku prawnego jest bronienie nas przed nie-
sprawiedliwością czy też krzywdą, to już próba przybliżenia uczniom istoty 
prawa naturalnego nie wydaje się tak przekonująca. Uczniowie mogą się 
dowiedzieć nie o tym, że istnieje prawo naturalne, lecz że mówi się o jego 
istnieniu. Poprawna jest już jednak teza o powszechnym prawie wpisanym 
w serce każdego człowieka, które porządkuje najbardziej podstawowe za-
chowania ludzi. Nazywane jest ono prawem naturalnym i dotyczy wszyst-
kich, nie tylko wierzących. Opiera się na naturalnym pragnieniu dobra dla 

734 SZPET G 3 KP, s. 52.
735 Zob. EMAUS G 1U, s. 165; DŚC 1U, s. 165.
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siebie, jakie odczuwa każdy człowiek. Do tego podstawowego ludzkiego 
pragnienia odwoływał się w swym nauczaniu Jezus, ale też zwracał uwagę 
na to, że myśląc o własnym dobru, nie można w żadnym wypadku kiero-
wać się egoizmem. Poza tym prawem naturalnym, odkrywanym w ludzkiej 
naturze, znane jest też prawo objawione, sprecyzowane przez Boga, a zwa-
ne Dekalogiem. Mając swoją genezę w historii wyjścia Izraelitów z niewo-
li z Egiptu, musi on być zawsze odczytywany w kontekście tego wielkiego 
wydarzenia zbawczego, czyli wyzwolenia ludzi przez Boga. Przykazania te, 
stojąc na straży Jego przymierza z ludźmi, przypominają w pierwszym rzę-
dzie o Bożej przyjaźni i trosce o ludzi, pomagając człowiekowi w dochowa-
niu wierności przymierzu zawartemu z Bogiem736.

W obu analizowanych seriach autorzy zwracają też uwagę na to, że 
przykazania nie wyczerpują chrześcijańskiej perspektywy życia społeczne-
go. Sedno prawa ewangelicznego, stanowiącego drogę człowieka do szczę-
ścia, wyrażone jest bowiem przede wszystkim w Kazaniu na górze. Spro-
wadza się ono przede wszystkim do nowego przykazania Jezusa, aby ludzie 
wzajemnie się miłowali, tak jak On nas umiłował737. W ramach lekcji: „Jak 
budować cywilizację miłości” w podręczniku poznańskim Osiem błogosła‑
wieństw nazywa się prawem królestwa Bożego738.

Autorzy krakowscy przekonują z kolei, że ideałem ucznia Chrystusa 
niezmiennie pozostaje kroczenie drogą błogosławieństw, które stanowią 
najpiękniejsze wezwanie do życia w wolności i miłości, odsłaniając zara-
zem ostateczny cel ludzkiej egzystencji739. Odniesienie do Ośmiu błogosła‑
wieństw pojawia się tu również w jednostkach lekcyjnych o jednoznacznie 
brzmiących tytułach: „Godziwe życie”740 i „Fundamenty chrześcijańskiego 
życia”741. Ze podręcznika uczniowie dowiadują się, że w błogosławień-
stwach widzieć trzeba odzwierciedlenie oblicza Jezusa i syntetyczny opis 
Jego miłości do człowieka. Ukazują one również powołanie wierzących do 
uczestnictwa w Jego życiu poprzez sprostanie wszystkim trudom codzien-

736 Zob. EMAUS G 1U, s. 165.
737 Zob. SZPET PG 1M, s. 99–101; SZPET PG 1U, s. 181–183; DŚC M2, 6, s. 62; EMAUS 

G M3, 5 s. 59; DŚC M3, 1, s. 7.
738 Zob. SZPET PG 2U, s. 141.
739 Zob. SZPET PG 1M, s. 107; SZPET PG 1U, s. 195.
740 Zob. DŚC M1, 5, s. 5–8.
741 Zob. DŚC 1U, s. 171.
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nego życia742. Kazaniu na górze, które znacznie przekracza zakres wyma-
gań Dekalogu i stanowi kwintesencję pełnej dojrzałości w wierze, autorzy 
krakowscy słusznie przypisują naczelną rolę w kształtowaniu prawdziwych 
postaw chrześcijańskich743. Jako potwierdzenie Bożych obietnic obdaro-
wania ludzi szczęściem stanowią one Wielką Kartę, najlepszy program dla 
uczniów Jezusa Chrystusa744. O ile minimum ukazywanym konsekwent-
nie przez Kościół jest przestrzeganie przykazań, o tyle swoiste maksimum, 
pełnię życia chrześcijańskiego, dostrzegać można właśnie w Ośmiu błogo‑
sławieństwach745. Bardzo istotnym zadaniem nauczyciela religii pozostaje 
w tym obszarze uświadomienie nastawionych przecież z zasady raczej ide-
alistycznie do życia adolescentów, że chrześcijaństwo w żadnym razie nie 
preferuje minimalizmu etycznego. Nie można też odczytać jego przesłania 
jako zgody na aksjologiczną przeciętność. Chrześcijański realizm, dostrze-
gając ambiwalencję ludzkiej natury, a także dynamizm życia duchowego, 
konsekwentnie pokazuje więc przestrzeń dla przemiany i ciągłego rozwoju 
każdego człowieka.

Uznając błogosławieństwa za zupełny fundament chrześcijańskiego 
życia i obietnicę zdobycia prawdziwego szczęścia, królestwa niebieskiego, 
autorzy krakowscy nie ukrywają, że analizując je, można poczuć się nieco 
zaskoczonym, a nawet porażonym. Zasadne jest pytanie, czy w ogóle jakiś 
człowiek może chcieć takiego właśnie szczęścia. Rozwiązywanie tego we-
wnętrznego dylematu zawartego w błogosławieństwach wymaga dopiero 
dotarcia do ich prawdziwego znaczenia. Nie wolno zapominać o tym, że 
błogosławieństwa zawsze były wezwaniem porywającym, ale też mocno 
kontrowersyjnym. Ich realizacja wydaje się przecież implikować poczu-
cie klęski życiowej danego człowieka, wręcz jego wyrzucenie poza nawias 
społeczeństwa. W perspektywie wiary błogosławieństwa odzwierciedlają 
jednak oblicze Jezusa Chrystusa i najdokładniej opisują Jego miłość do 
człowieka. Ukazują powołanie wierzących do uczestnictwa w Jego życiu 
poprzez przyjęcie na siebie, podobnie jak to czynił Jezus Chrystus, trudów 
codziennego życia. Dopiero w błogosławieństwach chrześcijanie odnajdują 
prawdę o ostatecznym celu, do którego powołuje ich sam Bóg, a jest nim 
przede wszystkim udział w królestwie Bożym i uczestnictwo w Jego natu-

742 Zob. DŚC 1U, s. 171–172; DŚC M1, 5, s. 10–11.
743 Zob. Z. Marek, Wychowanie…, s. 9.
744 DŚC 1U, s. 165.
745 Zob. Z. Marek, Założenia…, s. 3–4.
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rze. W błogosławieństwach każdy chrześcijanin musi więc widzieć przede 
wszystkim wezwanie do tego, aby całe jego życie cechowało się jednoznacz-
nymi wartościami etycznymi, czyli w pełnym tego słowa znaczeniu był solą 
ziemi i światłością świata746. Warto byłoby tu jeszcze mocniej wyekspono-
wać tę szczególną rolę, którą mają do spełnienia w społeczeństwie chrze-
ścijanie. Z przyjęciem i realizowaniem chrześcijaństwa nie może się więc 
wiązać poprzestawanie na przeciętności. Prawdziwe zainteresowanie ludzi 
stojących obok Kościoła wywołać może jedynie jednoznaczność chrześci-
jan w obszarze preferowanych w życiu społecznym idei. Najważniejszym, 
nawet jeśli wręcz niemożliwym do pełnego zrealizowania, punktem odnie-
sienia dla tej jednoznaczności pozostaje dla chrześcijan właśnie Jezusowe 
Kazanie na górze.

W tym kontekście z całą mocą należy podkreślić, że chrześcijaństwo 
jak żadna inna religia zdaje się szukać pewnej linii zbieżnej pomiędzy uzna-
wanymi przez siebie ideałami, odwołującymi się do wartości duchowych, 
a ziemską rzeczywistością, w której dominuje często zupełnie inna aksjo-
logia. Pomimo że preferowane są tu z natury rzeczy często inne cele, z dą-
żeniem do posiadania różnego typu własności na czele, chrześcijaństwo 
i w tej sferze widzi miejsce dla swojego przesłania. W obrębie chrześcijań-
skiego realizmu istnieje wprawdzie jasna świadomość tego, że nadzy przy-
szliśmy na ten świat i nadzy z niego zejdziemy, lecz trudno dostrzec, także 
w Ewangelii, fragmenty bezpośrednio potępiające własność czy też dążenie 
do posiadania i bogactwa. Stanowisko takie płynie z założenia, że własność 
odpowiada uporządkowanej miłości samego siebie, zapewniając człowie-
kowi niezależność, wolność, a wreszcie bezpieczeństwo. Dzięki prywatnej 
własności istnieje wymiana gospodarcza łącząca ze sobą ludzi i narody, 
która daje człowiekowi możliwość dzielenia się swoim bogactwem z inny-
mi. Kwestia posiadania wydaje się zresztą rozgrywać w sferze ducha. Nie-
przypadkowo przecież, jak pisze papież Benedykt XVI, Jezus nazywa bło-
gosławionymi ubogich w duchu, mających serca ubogie, do których może 
wejść Pan. Ubóstwo duchowe, kontynuuje papież, jest ściśle związane ze 
„świętą obojętnością”, umożliwiającą osiągnięcie wolności wewnętrznej747.

W analizowanych podręcznikach kwestii tej poświęca się wyjątkowo 
dużo miejsca, zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i ponadgimnazjal-

746 Zob. DŚC 1U, s. 170–171.
747 Zob. GEE 68–69.
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nym. Autorzy krakowscy jasno stwierdzają, że każdy człowiek ma prawo 
do posiadania własności prywatnej. Bóg przewidział bowiem, że do tego, 
aby mógł on zachować swoją wolność, autonomię i godność, potrzebuje 
pewnego minimum dóbr materialnych dla siebie oraz bliskich. Dał On też 
każdemu człowiekowi prawo do swojego własnego świata, który tworzy 
między innymi jego mieszkanie, pieniądze, ubranie, pokarm. Prawo to jest 
człowiekowi potrzebne do zachowania niezależności od innych i uniknię-
cia losu niewolnika. Nie wolno jednak zapominać, że są też dobra stworzo-
ne przeznaczone dla wszystkich ludzi, do których każdy ma prawo. Są to 
na przykład słońce, które świeci dla wszystkich, powietrze, którym wszy-
scy oddychają, ziemia, która rodzi chleb, woda, bez której niemożliwe jest 
życie. Tego powszechnego przeznaczenia dóbr nie zmienia prawo do wła-
sności prywatnej748. Trudno przeoczyć, że w kwestii posiadania dostrzec 
można jeden z krytycznych punktów weryfikujących chrześcijaństwo, ale 
i człowieczeństwo. Młodzi ludzie nie powinni mieć wątpliwości, że choć 
dążenie do własności stanowi prawo człowieka, to jednak bardzo łatwo się 
w tym obszarze zagubić. Nie wolno zapominać, że w ramach ponowocze-
sności skoncentrowanej na możliwie najbardziej wyrafinowanej konsump-
cji nic przecież innego niż zasoby finansowe otwierają bądź też zamykają 
do nich dostęp.

Dobrze więc, że już w pierwszej klasie gimnazjalnej autorzy starają 
się przekonywać uczniów, iż nie wolno zatrzymywać się w życiu na zdo-
bywaniu dóbr materialnych, doczesnych, choć w żadnym wypadku nie 
trzeba podważać ich wartości. Dobra te są człowiekowi potrzebne do ży-
cia, służą jego rozwojowi, oczywiście pod warunkiem, że nie staną się dla 
niego najważniejsze. Nadmierne pożądanie i przywiązywanie do niezli-
czonej wprost gamy oferowanych dziś człowiekowi rzeczy, wyraźnie może 
go zniewolić i przysłonić wyższy cel, który winien mu przyświecać, a dla 
chrześcijanina jest nim życie z Bogiem, dobrem niezniszczalnym i trwa-
łym, zaspokajającym wszelkie ludzkie pragnienia. W trosce o zachowanie 
tej hierarchii Dekalog broni człowieka przed chciwością, zachłannością, 
żądzą bogactw. Uczniowie słusznie też dowiadują się, że Dekalog doma-
ga się od człowieka wyzbycia się zazdrości w stosunku do tych osób, któ-
rym lepiej się powodzi. Objawiająca się smutkiem doznawanym z powodu 
dobra drugiego człowieka zazdrość stanowi nawet grzech śmiertelny, gdy 

748 Zob. EMAUS G 1U, s. 191–192.
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przeradza się w życzenie bliźniemu poważnego zła. Cudze powodzenie 
nie tylko nie może u chrześcijanina wywoływać zazdrości, lecz powinno 
wzbudzać radość, życzliwość, a także przychylność. Posiadanie rzeczy ma 
z kolei pobudzać do troski o tych, którzy ich nie posiadają lub posiadają 
niewiele. Nie wolno bowiem zapominać, że dopiero wtedy kiedy człowiek 
daje coś innym, dzieli się z nimi, zyskuje największe i najbardziej prawdzi-
we bogactwo. Słusznie też autorzy łączą stosunek do własności z właściwą 
realizacją ludzkiej wolności, zwracają bowiem uwagę na to, iż człowiek do-
piero wtedy staje się w pełni wolny, jeśli częściej wybiera to, co prowadzi go 
do szczęścia wiecznego. Pozostając istotą wolną, człowiek może dokony-
wać wprawdzie innych wyborów, lecz wówczas jego wolność stopniowo się 
ogranicza. Zapatrzony jedynie w to, co materialne, nie potrafi już docenić 
wartości tego, co nieprzemijające. Nie wolno również zapominać o tym, że 
Jezus błogosławi ludzi ubogich w duchu, czyli tych, którzy nie koncentrują 
się na dobrach materialnych, ale duchowych. To oni w gruncie rzeczy są 
prawdziwymi bogaczami, co jest poddawane analizie także na poziomie 
szkoły ponadgimnazjalnej749. Narrację tę należy bez wątpienia poszerzyć 
i przybliżyć uczniom istotę tej bardzo przecież subtelnej dystynkcji, choć 
i niezwykle mocnej co do konsekwencji. Warto ukazać ją jako zupełnie 
oczywistą w perspektywie osobowo rozumianego człowieka i adekwatnych 
do tego założenia relacji społecznych. W przestrzeni życia osobowego to 
w płaszczyźnie duchowej, rozumu i sumienia, rozstrzyga się kwestia do-
bra i zła. Samo posiadanie różnych bogactw czy też ich brak staje się tu 
czymś właściwie drugorzędnym. Z chrześcijańskiego punktu widzenia los 
„bogatego” w duchu ubogiego jest nie mniej dramatyczny niż tego, który 
rzeczywiście osiągnął różne bogactwa. Nie jest to bez wątpienia zbyt opty-
mistyczna konstatacja dla wielu współczesnych ludzi, również  chrześcijan 
dążących bez powodzenia do bogactwa.

Kwestię chrześcijańskiego podejścia do własności autorzy krakowscy 
starają się zaprezentować uczniom rozpoczynającym gimnazjum także 
w kontekście omawiania siódmego przykazania Dekalogu. Starają się przy 
tym słusznie pokazywać, że przykazania tego nie powinno się odnosić tyl-
ko do zakazu niesłusznego zabierania czy też zatrzymywania własności in-
nych ludzi oraz wyrządzania im krzywdy przez naruszanie ich dóbr. Taki 
sposób wyjaśniania tego przykazania, choć w zasadzie słuszny, to jednak 

749 Zob. DŚC 2U, s. 193.
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nie wydaje się pełny. Należy w nim bowiem odczytać przede wszystkim 
jednoznaczny nakaz kierowania się sprawiedliwością i miłością w zarzą-
dzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej750. Nie można bu-
dować szczęśliwej przyszłości społeczeństwa na ludzkiej biedzie, krzywdzie 
czy też cierpieniu brata. Bezkrytyczne zaspokajanie jedynie swoich potrzeb, 
dążenie do posiadania coraz większej ilości dóbr, przekraczanie kolejnych 
granic moralności, prowadzi do zapatrzenia w siebie, zamknięcia się na 
osobowe relacje, zniekształcenia sensu ludzkiej egzystencji751.

Kierując się zapewne bolesnym doświadczeniem poważnych proble-
mów ze społeczną własnością w okresie PRL, autorzy odnoszą się i do tej 
kwestii. Nie wydaje się zresztą, aby również w warunkach ustroju demo-
kratycznego w tym obszarze nie dochodziło do różnych nieporozumień. 
Uczniowie dowiadują się więc, że często pojawia się przekonanie, iż można 
sobie przywłaszczyć coś należącego do społeczności, gdyż dobro tego ro-
dzaju jest „niczyje”. Nie wolno tymczasem zapominać, że własność wspólna 
ma swojego właściciela, a jest nim zawsze jakaś społeczność. Przywłaszcze-
nie jej w rzeczywistości powoduje więc krzywdę innych osób, członków 
całej społeczności. Siódme przykazanie, jak słusznie podkreślają autorzy 
krakowscy, zasadniczo dotyka wnętrza człowieka, samego sumienia osoby. 
Stawiając zakaz przywłaszczania sobie cudzej własności, Bóg broni czysto-
ści sumienia, a przez to także i godności człowieka. W kontekście niniej-
szej rozprawy za bardzo ważny element tej narracji uznać trzeba zwrócenie 
uwagi na destrukcyjny wpływ, jaki ma łamanie tego przykazania na funk-
cjonowanie człowieka w społeczeństwie. Jak słusznie zauważają autorzy, 
nieprzestrzeganie go skutkuje niszczeniem zaufania, jakim ludzie powin-
ni się wzajemnie obdarzać. Nie można przecież mówić o prawdziwym czy 
też pełnym rozwoju jakiejś wspólnoty, nawet w wymiarze gospodarczym, 
jeśli w jej obrębie nie będzie międzyludzkiego zaufania752. Konstatacja ta 
jest niezwykle istotna, gdyż nierzadko preferuje się przecież wśród fakto-
rów stymulujących rozwój społeczeństw jedynie konkurencyjność czy też 
inwencję jednostek. Każdy z tych faktorów zdaje się jednak po prostu zu-
pełnie tracić swoją moc, jeśli ludzie w różnych przestrzeniach społecznego 
funkcjonowania nie będą sobie zwyczajnie wzajemnie ufać.

750 Zob. EMAUS G 1U, s. 191.
751 Zob. DŚC 2U, s. 193–194.
752 Zob. EMAUS G 1U, s. 192.
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Na etapie szkoły ponadgimnazjalnej kwestię relacji do materialnego 
posiadania łączy się także słusznie z pragnieniem miłości i szczęścia, któ-
re wpisane są przecież bezpośrednio w naturę ludzką. Autorzy przekonują 
uczniów, iż kwestia ta ma zawsze swoje silne przełożenie na stan duchowo-
ści poszczególnych ludzi. Życzenia i pragnienia, które zdają się w człowieku 
dominować, odsłaniają zarazem jego hierarchię wartości, mówią o tym, co 
uznaje on za potrzebne mu do szczęścia, godne jego zabiegów. Zdając sobie 
sprawę z tego, jak silne w hiperkonsumpcyjnych współczesnych społeczeń-
stwach są tendencje do podążania jedynie za wartościami materialnymi, 
autorzy starają się przekonać zarazem uczniów, że w tym obszarze czło-
wiek nie jest wcale zniewolony. Wielu osobom nie wystarczają do szczęścia 
tylko rzeczy materialne i poszukują czegoś więcej. Dopiero w ten sposób 
człowiek może odczytać swoje najgłębsze powołanie, zarówno ludzkie, jak 
i religijne753.

Nie mniej interesującą narrację w kwestii chrześcijańskiego spojrzenia 
na własność proponują autorzy serii poznańskiej. W podręczniku do gim-
nazjum zwracają oni przede wszystkim uwagę na konieczność szacunku dla 
własności prywatnej, z zastrzeżeniem, że ma ona również charakter spo-
łeczny, oparty na powszechnym przeznaczeniu dóbr. Obok szerokiej pa-
noramy rozważań nad definicją czy też skutkami kradzieży, uczniom pro-
ponuje się tu również osadzoną w szerszych realiach refleksję o globalnym 
wręcz wymiarze. Uczniowie dowiadują się o zjawisku kradzieży bogatych 
względem biednych czy też wciąż istniejącym skandalu głodu. Trudno nie 
zauważyć, że ludzie żyjący w bogatych państwach, czyli zaledwie około 
20% populacji, zużywa aż 80% bogactw naturalnych754.

Za dosyć ciekawą, zwłaszcza z punktu widzenia młodych, uznać moż-
na próbę wskazania na niektóre aspekty psychologiczne związane z po-
siadaniem. Autorzy starają się więc przekonać uczniów, że ludzi dających 
się zwieść w tym obszarze cechuje pewnego rodzaju naiwność. Świat pro-
ponuje nam przecież wiele różnorodnych dóbr, spośród których człowiek 
nierzadko zmuszony jest wybierać te, które uznaje za ważne. Nie jest to 
oczywiście łatwy wybór, ale chrześcijanin musi zawsze pamiętać o tym, że 
bogactwo zewnętrzne nie ma właściwie nic wspólnego z bogactwem du-
chowym. Ważną rolę w tym obszarze, jak słusznie się podkreśla, odegrać 

753 Zob. DŚC 2U, s. 165.
754 Zob. SZPET G3U, s. 102–106; SZPET G3M, s. 80–83.
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winna umiejętność odróżniania iluzji ujawniającej się w świecie reklam 
od tego, co naprawdę daje szczęście. Człowiek musi więc zachować zawsze 
mocno krytyczny stosunek do reklam i nie może dać się im zwieść. Trudno 
oczywiście nie zgodzić się z tą ważną konstatacją, choć nie wolno zapomi-
nać, że adolescenci właściwie od początku swojego życia konfrontowani są 
z niezliczoną wprost ofertą rzeczy, które wydają się wprost niezbędne do 
ich funkcjonowania. Argumentacja w tym obszarze, która winna znaleźć 
się w ramach nauczania religii, nie może oczywiście nie odnosić się do tych 
realiów. Podnosząc ten problem, autorzy poznańscy starają się w miarę re-
alistycznie uświadomić uczniów, że istnieją w świecie różne dobra, które 
można, a wręcz trzeba odczytywać w perspektywie pewnej hierarchiczno-
ści. Wiele z nich to przedmioty niezbędne do godnego życia, gdyż zaspo-
kajają one podstawowe potrzeby w dziedzinie materialnej, emocjonalnej 
czy wreszcie duchowej. Dzięki tym różnym wartościom człowiek czuje się 
szczęśliwy, doświadczając jednak często podobnych pokus szatana, z jakimi 
miał do czynienia Jezus. Płyną one dziś z tego, że świat, w którym żyjemy, 
stał się czymś w rodzaju wielkiego supermarketu. Oferuje wprawdzie czło-
wiekowi to wszystko, co jest mu niezbędne do życia, ale znajdują się w nim 
również towary, które jedynie przez swoją pozorną atrakcyjność mogą zu-
pełnie zniszczyć ludzkie szczęście. Autorzy w tym kontekście przekonują 
uczniów, aby starali się często w swoim życiu zastanawiać nad tym, czy 
zdobywanie pewnych dóbr nie staje się dla nich pułapką. Słusznie przy tym 
podkreślają, że nadmierna koncentracja na zdobywaniu dóbr materialnych 
zawsze oznacza deficyty człowieka w obszarze jego życia duchowego755. 
W ramach swego rodzaju refleksji felicytologicznej uczniowie mogą usły-
szeć, iż szczęścia nie da się przekazać na przykład przekazem płatniczym, 
a przedmioty i bogactwa wcale go ze sobą nie niosą. Nawet jeśli, jak znowu 
w poetyckiej konwencji piszą autorzy, zajmują one nasze serca, to ich  nie 
wypełniają756. Nie wydaje się, żeby tego typu subtelne dystynkcje dotarły 
do uczniów. Bez wątpienia jednak szczęście stanowi tak ważny, a właściwie 
najważniejszy czynnik właściwego funkcjonowania człowieka w wymiarze 
jednostkowym i społecznym, że warto tę kwestię podnosić. Młodzi ludzie, 
poszukując szczęścia, w szczególny sposób doświadczają problemów z re-
spektowaniem w tym obszarze rzeczywistej, a tym bardziej obiektywnej 

755 Zob. SZPET G3M, s. 84–85.
756 Zob. SZPET G3U, s. 110–111.
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hierarchii. Z natury rzeczy, mierząc się z dynamizmem swojej cielesności, 
skłaniają się oni ku tym wartościom, które sytuują się w tej sferze.

Przywołując na nowo tę problematykę w szkole ponadgimnazjalnej, au-
torzy poznańscy proponują intrygującą, przynajmniej w aspekcie tytułu, lek-
cję: „Czy bogaty może być zbawiony?”. W jej ramach proponuje się uczniom 
między innymi zastanowienie się nad tym, czy więcej jest szczęścia w dawa-
niu czy też w braniu757. Pisząc o prawie każdego człowieka do dysponowa-
nia takimi środkami materialnymi, które zapewnią mu godne życie, auto-
rzy przekonują, że dobra materialne powinny też przynosić pożytek całemu 
społeczeństwu. Chrześcijanie biorący aktywny udział w życiu gospodarczym 
są zobowiązani do tego, aby dostrzegać konsekwencje moralne nierównego 
podziału dóbr i przyczyniać się do dobrobytu wszystkich ludzi758. Własność 
i różne formy dysponowania rzeczami zewnętrznymi nie tylko podkreślają 
rolę osoby, ale też dają jej sposobność do wykonywania określonych zadań 
w społeczeństwie i w życiu gospodarczym. Dobra te poszerzają wolność 
ludzką, warunkują swobody obywatelskie, pobudzają do podejmowania 
obowiązku i ponoszenia ciężarów759. To bez wątpienia ważna konstatacja. 
W posiadaniu nie tylko trzeba bowiem widzieć fakt, który zagraża właści-
wemu bytowaniu osoby, ale także taki, który wręcz ją konstytuuje. W per-
spektywie personalistycznej własność nie może jednak mieć konotacji ego-
istycznej, a jej prawdziwą wartość dostrzec można dopiero w przestrzeni 
społecznej.

Warto podnieść, że autorzy poznańscy odnoszą się w tym kontekście do 
Gabriela Marcela, słynnego filozofa z XX wieku, który w centrum swojej re-
fleksji postawił właśnie niepokojący od zawsze człowieka dylemat „być” czy 
„mieć”. Odwołują się tu do zgłębianej przez francuskiego filozofa tajemnicy 
ontologicznej, w myśl której człowiek żyje wprawdzie w ciele, lecz degraduje 
swoje człowieczeństwo, gdy oddaje się jedynie samemu posiadaniu. Z tego 
względu, jak dowiadują się uczniowie, człowiek nie może być niewolnikiem 
rzeczy materialnych i nie może w nieuporządkowany sposób korzystać ze 
świata760. Dostrzegając poważne problemy współczesnego człowieka z roz-
wiązaniem dylematu posiadania czy też raczej bycia, autorzy słusznie się-
gają do refleksji Marcela. Myśliciel ten ujmuje przecież tę kwestię nie tylko 

757 Zob. SZPET PG 2M, s. 124–125.
758 Zob. SZPET PG 2M, s. 128.
759 Zob. SZPET PG 2U, s. 170; SZPET G 3U, s. 103; SZPET G3M, s. 78–80.
760 Zob. SZPET PG 2U, s. 136–138.
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w sposób pogłębiony, ale i w głęboko chrześcijańskim duchu. Nie negując 
w żadnym razie posiadania rzeczy, broni on konsekwentnie osoby przed jej 
urzeczowieniem. Starając się pomagać uczniom rozwiązywać dylematy w tej 
kwestii, warto bez wątpienia sięgać do nietracącej swojej siły argumentacji 
Marcela. Narrację autorów w tym obszarze uznać można więc za wyjątko-
wo trafną, gdyż w odróżnieniu od wielu innych kwestii w tym przypadku nie 
poprzestają oni na referowaniu dokumentów Kościoła. Trudno wyobrazić 
sobie lepszy kontekst do dyskusji o posiadaniu, relacji człowieka do rzeczy 
materialnych, niż dyskusja nad jednym z najbardziej znanych dylematów XX 
wieku: być czy mieć. Bez wątpienia właśnie w świecie swoistego nadmiaru 
dóbr jawi się on ze szczególną mocą. Nie ma w żadnym wypadku charakteru 
czysto teoretycznej dysputy, lecz przekłada się na funkcjonowanie społeczne 
człowieka. Nie sposób przecież wyobrazić sobie przyszłości społeczeństw zło-
żonych jedynie z samych konsumentów, ludzi porzucających „bycie” na rzecz 
posiadania.

Skoro ludzkie społeczności tworzą jednostki o odrębnych preferen-
cjach i oczekiwaniach, to czymś niezwykle istotnym dla ich funkcjonowa-
nia pozostaje pogodzenie sprzecznych przecież z tego powodu interesów 
każdej z nich. To oczywiste, że społeczeństwo tylko wtedy będzie mogło 
funkcjonować właściwie, gdy zaistnieje respekt zarówno dla dobra jednost-
kowego, jak i całej wspólnoty. W świetle personalizmu katolickiego relacje 
osobowe, doskonalące człowieka w porządku intelektu, woli i sił twórczych, 
umożliwiają mu udział w tworzeniu i korzystaniu w sposób nieantagoni-
styczny z dobra wspólnego całej społeczności761, które wręcz warunkuje 
i wyzwala w każdej ze wspólnie działających osób zdolność do realizowa-
nia ich jednostkowych wartości, a także tych dotyczących całej wspólno-
ty762. W dobru wspólnym widzieć można zasadniczy czynnik, wokół któ-
rego buduje się osobową wspólnotę. Jak zauważa Jan Paweł II, gdy wiele 
osób w swoim bytowaniu i działaniu odnosi się do wspólnego im dobra, 
powstaje wtedy zupełnie nowa jakość, którą wyrazić może jedynie termin 
„my”763. Polski papież słusznie też przekonywał, że tworząca się Europa 
w ogromnym stopniu potrzebuje ludzi gotowych pracować nad urzeczy-

761 Zob. U. Wolska, Człowiek…, s. 266.
762 Zob. M. Ciszewski, Mounier, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin 2006, 

s. 420–423.
763 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 355–360.
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wistnianiem dobra wspólnego764. Papież Benedykt XV łączy z kolei zaan-
gażowanie w dobro wspólne z rzeczywistym i skutecznym wypełnianiem 
powinności płynącej z przykazania miłości bliźniego765. Również papież 
Franciszek przypisuje ważne miejsce trosce o realizację dobra wspólnego, 
widząc w tym obszarze przestrzeń ważnej walki o szacunek dla każdego 
bez wyjątku członka społeczności. Zastosowanie zasady dobra wspólnego 
stanowi dla niego nadzieję na likwidację wciąż jeszcze istniejących w świe-
cie nierówności wyrażających się w odrzucaniu wielu ludzi i pozbawianiem 
ich nawet najbardziej podstawowych praw766.

Pomimo że w ramach chrześcijaństwa idee dobra wspólnego opra-
cował już św. Tomasz z Akwinu, to jednak dopiero w okresie pontyfikatu 
Leona XIII stała się ona właściwie fundamentem społecznej doktryny Ko-
ścioła767. Za centrum tej zasady, wzmiankowanej już w starożytności przez 
Cycerona jako zaszczepioną ludziom przez naturę768, uznać trzeba przeko-
nanie, że służąc dobru wspólnemu, każdy człowiek ocala samego siebie, 
budując dobro, często trudne, przez które sam ugruntowuje się w bycie769. 
Dobro wspólne nie jest więc w żadnym razie sprzeczne z rzeczywistym do-
brem każdej z osób, lecz wręcz warunkuje ich istnienie770. Jest ono wpraw-
dzie nadrzędne w stosunku do różnych dóbr cząstkowych i jednostkowych, 
lecz nie można go wymuszać, tak jak to się dzieje w różnych systemach 
totalitarnych771.

Docenić trzeba, że szukając faktorów kształtujących silne społeczeń-
stwo osób, autorzy obydwu analizowanych serii odnoszą się do dobra wspól-
nego, próbując w pierwszym rzędzie wyeksplikować jego właściwe rozu-
mienie. Świadomi problemów już w tym obszarze, przytaczając Katechizm 
Kościoła katolickiego, zarówno autorzy poznańscy jak i krakowscy widzą 
w dobru wspólnym pewną sumę warunków życia społecznego, które róż-
nym zrzeszeniom i poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają na 
łatwiejsze i pełniejsze osiągnięcie własnej doskonałości. Uczniowie mogą się 

764 Zob. EIE 99.
765 Zob. CIV 7.
766 Zob. LS 156–158.
767 Zob. RH 17; SRS 38.
768 Zob. Cyceron, O państwie, w: tenże, Pisma filozoficzne, Warszawa 1960, t. II, s. 17. 

Por. M. Krąpiec, Dobro wspólne, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001, s. 628.
769 Zob. CA 41.
770 Zob. SRS 38, 40.
771 Zob. E. Wolicka, Uczestnictwo we wspólnocie, „Więź” 22 (1979), s. 58.
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też dowiedzieć, że dobro wspólne, odnosząc się do życia wszystkich ludzi, 
od każdego domaga się roztropności. Szczególna odpowiedzialność w tym 
względzie spoczywa jednak na tych wszystkich, którym zostało powierzone 
sprawowanie w społeczeństwie takiej czy innej władzy. Ze względu na to, iż 
z dobrem wspólnym wiązać winno się dążenie do dobrobytu społecznego 
i całościowego rozwoju społeczności, rolą każdej władzy, oczywiście przy 
użyciu godziwych środków, jest zapewnić bezpieczeństwo społeczności i jej 
członkom. W zasadzie dobra wspólnego widzieć też trzeba główny funda-
ment prawa służącego słusznej obronie jednostek i zbiorowości772.

Ukazując dobro wspólne jako faktor silnie kształtujący społeczeństwo, 
autorzy poznańscy słusznie podejmują problem współodpowiedzialności 
wszystkich jego członków za właściwą jego realizację773. Zwracają uwagę 
na to, że zadaniem obywateli tworzących społeczeństwo jest podporząd-
kowanie się prawowitej władzy i uczciwa służba na rzecz dobra wspólne-
go, a dotyczy to również katolików774. W podręcznikach krakowskich te-
mat ten referowany jest znacznie obszerniej i w kilku dosyć interesujących 
kontekstach. Uczniowie mogą więc dowiedzieć się, że do różnych zasad, 
którymi należy się kierować, egzystując w różnych wspólnotach, zaliczyć 
trzeba przede wszystkim troskę o dobro wspólne. Dobro to musi być ukie-
runkowane na rozwój osób, opierając się na respektowaniu prawdy, budo-
waniu sprawiedliwości i kierowaniu się w postępowaniu miłością775. Dobro 
wspólne nie jest też w żaden sposób sprzeczne z dobrem poszczególnych 
osób, gdyż są one ze sobą ściśle skorelowane, wzajemnie warunkując się 
i dopełniając776. Ze względu na to, iż dobro to przewyższa jednak swo-
ją wartością różne dobra indywidualne, jego realizacja winna być zawsze 
pierwszym celem polityki i rozwoju ekonomicznego państwa777.

Próbując podążać za możliwościami i potrzebami uczniów, autorzy 
krakowscy starają się kwestię dobra wspólnego ukazać w znacznie mniej 
enigmatycznym dla nich kontekście. Wskazują więc na to, że w każdej ludz-
kiej wspólnocie jej członkowie mają możliwość korzystania z różnych dóbr, 

772 Zob. EMAUS G 3U, s. 20; DŚC M1, 2, s. 63–64; EMAUS M3, 1, s. 33; SZPET PG 2U, 
s. 144. Por. KKK 1906–1909.

773 Zob. SZPET PG 2M, s. 137.
774 Zob. SZPET PG 2U, s. 184–186. Por. KKK 2239.
775 Zob. EMAUS G 3U, s. 20; DŚC M1, 2, s. 63–64; EMAUS M3, 1, s. 33.
776 Zob. EMAUS M3, 1, s. 50–51.
777 Zob. DŚC 2U, s. 230.
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którymi ona dysponuje. Mogą to być rzeczy materialne albo dobra duchowe 
przekazywane często przez kolejne pokolenia. Nadając dobru wspólnemu 
konotację ściśle religijną i ekologiczną, autorzy wskazują też na to, że jako 
wielka wspólnota ludzi wszyscy czerpiemy z dobrodziejstw natury stworzo-
nej przez Boga, z bogatych zasobów ziemi, radując się i ubogacając pięk-
nem całego świata. Adekwatnie do rosnącej dziś świadomości zagrożenia 
ekologicznego pojawia się tu odniesienie do degradacji środowiska, które 
przybiera postać grzechu ekologicznego. Godzi on w dobro stworzenia, któ-
re ofiarowane jest wszystkim ludziom przez Boga jako konieczne dla ich 
życia i rozwoju. Można je uznać za dar Boga, który winien wywoływać naszą 
wdzięczność dla Niego, ale i troskę o zachowanie przyrody dla przyszłych 
pokoleń. Wykazując brak tej troski, jak jednoznacznie konstatują autorzy, 
pozbawiamy siebie i następne pokolenia możliwości życia w zdrowym śro-
dowisku, po prostu krzywdząc w ten sposób naszych bliźnich778.

Nie brak tu również ważnego odniesienia do uniwersalnego i huma-
nistycznego wymiaru dobra wspólnego. Temu służy konstatacja, że wszy-
scy korzystamy z ogromnego bogactwa ludzkiej myśli i ducha, z postępu, 
ogólnoludzkich wartości i norm. Bogactwo to, w zależności oczywiście od 
zasięgu wspólnoty, jest bardziej lub mniej ogólne, ubogacając nas i umoż-
liwiając rozwój fizyczny, osobowy, społeczny. Odnosząc się z kolei do po-
litycznych kontekstów dobra wspólnego, autorzy przekonują, że jego prze-
kaz może zostać przerwany bądź zniekształcony, jeśli władza państwowa 
nie respektuje pewnych zasad: poszanowania osoby, zabiegania o dobrobyt 
społeczny i rozwój społeczności, a wreszcie zabezpieczania pokoju779.

Nie sposób pominąć faktu, że zasada respektowania dobra wspólne-
go odgrywa zupełnie wyjątkową rolę w najważniejszych dla funkcjono-
wania społeczeństwa instytucjach, to znaczy w małżeństwach i rodzinach. 
To właśnie te najbardziej podstawowe i ścisłe wspólnoty ludzkie kształtują 
się przez odwoływanie się do dobra wspólnego780. Dostrzegając ten ważny 
kontekst, autorzy krakowscy zwracają uwagę na to, iż specyficzną wartością 
służącą dobru wspólnemu, a mającą swe korzenie w Bożym Objawieniu, 

778 Zob. SZPET PG 2U, s. 27–29, 54–58; SZPET G 3U, s. 92–95; SZPET G3M, s. 73–74; 
SZPET G KP 3, s. 62–63; SZPET G 1U, s. 41–43.

779 Zob. EMAUS G 3U, s. 19–21.
780 Zob. U. Miernik, Troska o rozwój dziecka jako realizacja dobra wspólnego, w: Metody 

i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, red. U. Gruca-Miąsik, 
Rzeszów 2016, s. 70–85.
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jest rodzina, najważniejszy element życia społecznego. To w niej człowiek 
przychodzi na świat, w niej się wychowuje i wzrasta, dojrzewając do podję-
cia zadań społecznych781.

Referując zagadnienie dobra wspólnego w różnych ogólnych, filozoficz-
nych, teologicznych, a także i politycznych kontekstach, autorzy podręczni-
ków krakowskich trafnie starają się też przenieść tę kwestię w codzienność 
egzystencjalnych zmagań zapewne każdego z uczniów. Za inspirujące dla 
przekazu lekcji religii rozumianego jako wychowanie uznać trzeba przede 
wszystkim skorelowanie troski o dobro wspólne z koniecznością dążenia do 
przezwyciężania egoizmu tkwiącego w każdym człowieku. Autorzy starają 
się więc przekonać uczniów, że różne codzienne kontakty z innymi ludźmi 
dają liczne okazje do tego, aby zadbać o dobro wspólne. Nie jest ono bo-
wiem abstrakcyjnym faktorem, lecz po prostu troską ludzi o siebie nawza-
jem. Kierowanie się tak pojmowanym dobrem wspólnym nie jest oczywiście, 
jak realistycznie zauważają autorzy, łatwe, gdyż wszyscy wykazujemy pewną 
skłonność do tego, aby myśleć egoistycznie o sobie i troszczyć się w pierw-
szym rzędzie o swoje własne sprawy782. W ramach lekcji „Ja i życie społecz-
ne” w podręcznikach podkreśla się, że budując swoje własne szczęście, wielu 
współczesnych ludzi czyni to często ogromnym kosztem innych. Sądzą oni 
wręcz, iż w tym obszarze ludzie skazani są na nieprzezwyciężalny konflikt. 
Tymczasem dążenie poszczególnych osób do szczęścia, jeśli odnosi się je do 
dobra wspólnego, wcale nie przybiera formy antagonizmu czy wręcz walki783. 
To ważna konstatacja, skoro wielu współczesnych adolescentów jest przeko-
nanych do tego, że zasadniczym czynnikiem warunkującym ich szczęście jest 
przede wszystkim ich indywidualny sukces, który zawsze oznacza porażkę 
kogoś innego. Autorzy słusznie zwracają uwagę na to, że Jezus wzywał prze-
cież ludzi do tego, aby umieli sprawiedliwie i solidarnie dzielić się ze sobą 
swoimi radościami i smutkami784.

Chrześcijanin nie może mieć żadnych wątpliwości, że zasadniczych 
fundamentów społecznego bytowania i funkcjonowania człowieka musi 
poszukiwać właśnie w sprawiedliwości i solidarności. Jak słusznie zauwa-
ża papież Benedykt XVI, sprawiedliwość nie tylko nie jest alternatywną 

781 Zob. DŚC 2U, s. 230.
782 Zob. EMAUS G 3U, s. 23.
783 Zob. DŚC 2U, s. 192; DŚC M2, 4, s. 69.
784 Zob. DŚC M2, 4, s. 68.
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czy też paralelną drogą miłości, lecz jest z nią niepodzielnie związana785. 
Zadanie Kościoła w zakresie kształtowania sprawiedliwych struktur spo-
łecznych jest jednak raczej pośrednie i polega na udziale w oczyszczaniu 
rozumu i budzeniu sił moralnych, bez których nie da się stworzyć spra-
wiedliwych struktur786. Temat ten podejmują również autorzy obu analizo-
wanych serii, jednak szczególnie interesująca jest w tym obszarze narracja 
autorów krakowskich. Z podręcznika poznańskiego do trzeciej klasy gim-
nazjalnej uczniowie mogą dowiedzieć się, iż w każdym człowieku istnieje 
silna potrzeba sprawiedliwości, a jest ona zupełnie niezbędnym elementem 
przy budowaniu każdej wspólnoty, łącznie z królestwem Bożym787. Starając 
się uczniom pokazać różne konteksty, w których pojawia się miejsce dla 
sprawiedliwości, autorzy słusznie wskazują na sąd, dzielenie się z ubogimi, 
uczciwą płacę, przestrzeganie prawa788. Trudno zaś jednoznacznie ocenić 
przydatność polecenia opisania przez uczniów cech człowieka sprawiedli-
wego789. Takie otwarte pytanie mogłoby być sensowne jedynie wtedy, gdyby 
poprzedziła je wcześniejsza dyskusja albo też gdyby zostało ono usytuowa-
ne w kontekście jakiegoś konkretnego wydarzenia. Sensowne byłoby na 
przykład odniesienie zasady sprawiedliwości do rodzinnej czy też szkolnej 
rzeczywistości egzystencjalnej uczniów, dyskusja w tym obszarze mogłaby 
się bowiem odwoływać do rzeczywistych, nie zawsze zapewne dobrych do-
świadczeń uczniów w tym obszarze społecznych relacji.

Z podręczników krakowskich płynie natomiast ważna informacja, że 
ludzie, choć nie zawsze w ten sam sposób rozumieją sprawiedliwość, to 
uważają ją za jedną z największych wartości. Często upominają się o nią, 
a nawet stają w jej obronie z bronią w ręku. Wołanie o sprawiedliwość 
rozlega się na ziemi od najdawniejszych czasów, a szczególnie głośne jest 
w miarę narastania zła i niesprawiedliwości. Pojawia się ono na ustach 
polityków, stróżów prawa, w różnych deklaracjach, programach politycz-
nych, mediach. Pomimo że pragnienie sprawiedliwości pociąga i angażuje 
ludzi, wyrywa ich z marazmu i obojętności, to jednak, jak pesymistycznie 
konkludują autorzy, skuteczność walki o sprawiedliwość wydaje się dość 

785 Zob. CIV 6, 32.
786 Zob. DCE 29; B. Gacka, Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta 

XVI, Warszawa 2010, s. 254–260.
787 Zob. SZPET G3M, s. 86.
788 Zob. SZPET G3U, s. 112–115.
789 Zob. SZPET G3M, s. 87.
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mizerna790. Wskazując na niewystarczalność prawa stanowionego przez lu-
dzi, zwracają uwagę na to, że źródłem istnienia sprawiedliwej społeczności 
ludzkiej i właściwego porządku społecznego jest dopiero Bóg791. Zwracają 
również uwagę na to, że budując sprawiedliwość społeczną opartą na mi-
łości, chrześcijanie wzorują się na Jezusie Chrystusie, który nie przyszedł 
panować, ale służyć. W duchu miłości całej rodzinie ludzkiej proponują 
konkretne metody jej realizacji, apelując o dialog, prawdę, szukanie kom-
promisu oraz odrzucenie nienawiści i przemocy792. Sprawiedliwość taka 
domaga się wysiłku, aby odczytać i wypełniać wolę Boga w codziennym 
życiu. Jezus Chrystus nie tylko uczył takiej sprawiedliwości, ale też stał się 
jej niedościgłym wzorem. Nawet jeśli dla wielu ludzi sprawiedliwość, o ja-
kiej mówił Jezus Chrystus, wydaje się czystą utopią, to są jednak i tacy, któ-
rzy Jego nauczanie o sprawiedliwości brali i biorą bardzo konkretnie. Ze 
względu na praktykowanie sprawiedliwości w duchu Ewangelii są prześla-
dowani, a wielu poniosło śmierć za swoje przekonania. Szukając ewident-
nych przykładów takiej postawy, autorzy podręczników odwołują się do 
niezwykle znanych bohaterów walki o sprawiedliwość. Piszą więc o Mar-
tinie Lutherze Kingu, bojowniku o równouprawnienie czarnej ludności 
USA, zamordowanym w roku 1968. Do postaci realizujących w codzien-
nym życiu treść Jezusowej nauki o potrzebie czynienia sprawiedliwości na-
leżał też bez wątpienia Mahatma Gandhi, przywódca hinduski, który za 
swój upór w walce o prawa człowieka zapłacił najwyższą cenę: zginął z rąk 
zamachowca w 1948 roku. Nieustraszonymi obrońcami biednych i skrzyw-
dzonych byli też: arcybiskup Salwadoru Oskar Romero, zabity w 1980 roku, 
czy ksiądz Jerzy Popiełuszko, zamordowany przez SB w 1984 roku, bronią-
cy publicznie praw osób internowanych i prześladowanych w czasie stanu 
wojennego. Na koniec tych rozważań autorzy słusznie zauważają, że prze-
śladowanie oraz związane z nimi niedogodności zyskują wartość religijną 
wtedy, gdy dotykają człowieka z powodu jego sprawiedliwości rozumianej 
jako wierność Bogu793.

Refleksję nad sprawiedliwością autorzy krakowscy łączą nie tylko 
z tak spektakularnymi postawami jak te wyżej przytoczone, ale starają się 
ją osadzić w bliższym  kontekście. Proponują uczniom, aby zastanowili się 

790 Zob. DŚC 1U, s. 186–187.
791 Zob. DŚC 1U, s. 167.
792 Zob. DŚC 2U, s. 228–229.
793 Zob. DŚC 1U, s. 200.
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nad tym, jak odnoszą się do innych ludzi, wskazując na przedstawicieli 
tych narodów, które mogą wywoływać u niektórych niewłaściwe reakcje: 
Cygana, Ukraińca czy Rumunki żebrzącej na ulicy? Swoją bezpośrednio-
ścią, a wręcz prostotą zaskakuje pytanie: Co myślisz o Żydach? Czy potra-
fisz spojrzeć na tych ludzi, jak na dzieci Boże, których godność jest równa 
Twojej godności?794 Odnosząc się do nich, nie sposób uniknąć wrażenia, że 
wkraczają one w bardzo niebezpieczne rejony. Kwestia szacunku do innych 
ludzi nie powinna być przedmiotem debaty. Można oczywiście dyskutować 
nad przejawami zagrożeń w tym obszarze czy też niewłaściwymi postawa-
mi, nic dobrego nie wyniknęłoby jednak z dyskusji, w której formułowane 
byłyby przez uczniów treści mające wywołać kontrowersję. Już samo posta-
wienie pytania: Co myślisz o Żydach? zdaje się dosyć prowokacyjne, gdyż 
sugeruje niejako kłopoty z właściwą odpowiedzią w tym obszarze. Trudno 
też nie zauważyć, że w obrębie naszej wspólnoty narodowej, społecznej, 
szkolnej czy religijnej dostrzec można tyle przejawów niesprawiedliwości, 
że nie trzeba tu odwoływać się do raczej czysto abstrakcyjnych dla uczniów 
kwestii. Ze względu na to, że większość uczniów zapewne nigdy nie spotka-
ła w swoim życiu Żyda, dyskusja w tym obszarze byłaby przede wszystkim 
kwerendą wiedzy wyniesionej przez nich w tym obszarze z domu rodzin-
nego. Mogłaby ona w najlepszym razie wzbudzić spory i powielać różnego 
typu stereotypy dotyczące mocno powierzchownej oceny różnych narodów.

Cywilizacja starająca się zachować odpowiedni balans pomiędzy „być” 
a „mieć” musi być kształtowana w oparciu o zasadę międzyludzkiej soli-
darności. W tej właśnie bowiem zasadzie wyrażają się obie tendencje fun-
dujące życie jednostek i społeczności, a więc połączenie ze sobą brania i da-
wania. Nie tyle chodzi tu o jednorazowy akt sympatii czy też współczucia, 
lecz o realne i wyraźnie określone zobowiązanie, sposób bycia ludzkiej wie-
lości w jedności, przy poszanowaniu różnic i odmienności795. Praktykowa-
nie solidarności jest jednak możliwe jedynie wówczas, gdy wszyscy człon-
kowie społeczności uznają się wzajemnie za naprawdę bliskie sobie osoby. 
Dysponujący większymi zasobami dóbr i usług powinni więc poczuwać się 
do odpowiedzialności za słabszych, będąc gotowymi do dzielenia się z nimi 
tym, co posiadają796.

794 Zob. DŚC 1U, s. 168.
795 Zob. LE 17; SRS 38; H. Skorowski, Solidarność, w: Encyklopedia nauczania społecz‑

nego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 471.
796 Zob. CA 54; SRS 39.
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Autorzy krakowskich podręczników w postawie solidarności widzą 
cnotę pokrewną miłości bliźniego, opartą przede wszystkim na sprawie-
dliwości i współdziałaniu. Zasada solidarności jest ważna z tego względu, 
że nikt nie jest tak naprawdę wolny od słabości ani też samowystarczalny. 
Dlatego wszyscy ludzie potrzebują wzajemnego wspierania się i współod-
powiedzialności. Do takich oznak solidarności, sprzeciwiających się pysze 
i egoizmowi, zaliczyć można czyny miłości, służbę innym ludziom. Praw-
dziwej solidarności nie da się bowiem zbudować bez miłości, wrażliwej na 
niedolę innych, nie szukającej swego, pragnącej dobra dla drugich, zapomi-
nającej o sobie i gotowej do wspaniałomyślnego dawania797.

Dobrze, że obok tej mocno pompatycznej konstatacji, uczniowie 
otrzymują też bardziej realistyczny przekaz o problemach z rzeczywistym 
respektowaniem w przestrzeni społecznej zasady solidarności. Pomimo że 
ludzie widzą zazwyczaj konieczność dbania o dobro wspólne, a więc o sie-
bie nawzajem, to równocześnie wszyscy posiadają dosyć silną skłonność do 
egoistycznego myślenia wyłącznie o sobie, do troszczenia się przede wszyst-
kim o własne sprawy. Przed każdym z nas stoi więc poważne zadanie walki 
z tkwiącym w nas egoizmem798. Autorzy słusznie korelują ją z kształtowa-
niem w sobie prawdziwej wolności, zwracają bowiem uwagę na to, że czło-
wiek solidarny musi być wewnętrznie wolny, znający swoje wady oraz zale-
ty i mądrze akceptujący siebie, odpowiedzialny przede wszystkim za swoje 
własne czyny. Tylko taki człowiek jest w stanie nad sobą pracować, elimi-
nować swoje słabości, a rozwijać to, co w nas dobre. Dzięki temu dopiero 
może on przejść od różnych form egoizmu, zapatrzenia w siebie i niedo-
strzegania innych, do szeroko rozumianej solidarności, a wręcz braterstwa. 
Solidarność ta wypełniać winna zarówno najbliższe otoczenie człowieka, 
jego środowisko szkolne, jak i grono przyjaciół799. Dobrze, że uczniowie 
mogą się dowiedzieć, że solidarność nie jest czymś abstrakcyjnym, a więc 
niedostępnym dla zwykłych ludzi, lecz może się ujawniać w codziennych 
kontaktach z innymi. Za jedną z ważnych, choć bardzo prostych i łatwych 
do realizacji, oznak solidarności autorzy słusznie uznają na przykład od-
wiedziny chorego człowieka, przez które na miarę możliwości można przy-
nieść mu ulgę800. Odnosząc się do realiów ponowoczesnej rzeczywistości, 

797 Zob. EMAUS M3, 1, s. 55–56; EMAUS G 3U, s. 24–26.
798 Zob. EMAUS G 3 U, s. 23.
799 Zob. EMAUS G 3 U, s. 11, 26.
800 Zob. EMAUS G 2U, s. 17.
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często preferującej nieoglądanie się w życiu społecznym na innych, na eta-
pie szkoły ponadgimnazjalnej autorzy słusznie podkreślają, że wciąż jed-
nak wielu jest ludzi, którzy zasadą swego życia uczynili właśnie solidarność. 
Kierują się nią nawet wtedy, gdy nie są rozumiani przez otoczenie, a wręcz 
doświadczają przykrości z powodu takiej, a nie innej postawy życiowej801. 
Pokazując w ten właśnie, a więc trochę bardziej optymistyczny, sposób za-
sadę solidarności, bez wątpienia łatwiej jest przekonać uczniów, że można 
ją na co dzień realizować. Młodzi ludzie potrzebują takiej właśnie pozytyw-
nej narracji, dzięki której w swoim chrześcijaństwie dostrzegą nie tyle kon-
testację obecnego w przestrzeni społecznej zła, ile zaangażowanie na rzecz 
solidarnego z innymi ludźmi budowania dobra. Odnosząc się do tej kwe-
stii, na drugim z interesujących nas etapów kształcenia autorzy poznańscy 
trafnie sięgają do refleksji Jana Pawła II, ukazując solidarność jako mocną 
i trwałą wolę angażowania się na rzecz dobra wspólnego. Fundamentów 
tej zasady autorzy upatrują już w społecznej naturze człowieka, gdyż wza-
jemna zależność ludzi rodzi odpowiedzialność i solidarność między nimi. 
Podobnie jak autorzy krakowscy, starają się też pokazać, że solidarność 
przekracza powierzchowne rozrzewnienie wobec zła dotykającego bliskich 
nam czy też dalekich ludzi802. Za bardzo słuszną należy uznać wzmiankę, że 
tym miejscem, które w najbardziej naturalny sposób wprowadza młodych 
ludzi w rozumienie zasady solidarności, jest dom rodzinny803.

Autorzy krakowscy słusznie do najbardziej poszukiwanych wartości 
społecznych zaliczają pokój, warunkując jego zaistnienie zgodą między 
osobami, społeczeństwami czy też państwami. Z pokojem wiąże się wyklu-
czenie konfliktów i zobowiązanie wszystkich stron do odrzucenia agresji 
na rzecz zgodnego, kompromisowego życia. Chrześcijanie w braku pokoju 
widzą przede wszystkim wynik grzechu, zerwania przez człowieka więzów 
przyjaźni z Bogiem. Grzech spowodował w człowieku wewnętrzny niepo-
kój i skłonił go do tego, aby rozsiewał wokół siebie chaos. Pojawia się tu 
również realistyczna konstatacja, że znajomość historii oraz natury ludz-
kiej może skłaniać do wątpliwości odnośnie do zaprowadzenia w świecie 
powszechnego pokoju. Nie brak takich, którzy pokój uznają za mrzonkę 
i raczej nierealny twór ludzkiej wyobraźni. Są jednak i tacy, którzy głęboko 

801 Zob. DŚC 1U, s. 178.
802 Zob. SZPET PG 2U, s. 144. Por. SRS 38–39.
803 Zob. SZPET PG 3U, s. 250; SZPET G 3M, s. 141.
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wierzą, że pokój jest możliwy. Ludziom tym, jak stwierdzają dość zaskaku-
jąco autorzy podręcznika, niekiedy nadaje się miano „pacyfistów”. Trud-
no nie zwrócić uwagi na to, że pacyfizm ma mocne konotacje, a poglądy 
jego zwolenników z perspektywy chrześcijaństwa mogą budzić co najmniej 
wątpliwości. Nie można też twierdzić, że tylko pacyfiści wierzą, iż pokój jest 
możliwy. Co ciekawe, autorzy podręcznika nie mają wcale zamiaru apoteo-
zować pacyfizmu, skoro formułują dosyć radykalną tezę, że błogosławień-
stwo Jezusa dla tych, którzy wprowadzają pokój, nie dotyczy zwolenników 
tej ideologii. Tym dosyć mało przekonującym i mocno niezręcznym co do 
tez rozważaniom towarzyszy prawdziwa konkluzja, że istnienie pokoju za-
leży w pierwszym rzędzie od wprowadzenia w ludzkie życie wartości etycz-
nych, dzięki którym będą oni w stanie zachowywać pokój. Nie wolno zapo-
minać, że pokój jest darem Boga i wyraża porządek, jaki powinien istnieć 
w świecie przez Niego stworzonym. W Bożych planach miał on zapewniać 
zgodę i przyjaźń między ludźmi oraz przyjaźń i jedność ludzi z Bogiem. 
Utracony przez grzech, pokój przywrócił ludzkości dopiero Jezus Chrystus, 
a Jego ofiara życia doprowadziła do odnowienia tej przyjaźni. Dobrze, że 
uczniowie mogą również dowiedzieć się, iż już sam chrzest stawia przed 
człowiekiem wierzącym zadanie budowania wokół siebie pokoju, Bożego 
porządku w świecie. Za bardzo słuszne uznać należy umiejscowienie przez 
podręcznik krakowski kwestii pokoju na wielu różnych płaszczyznach. 
Uczniowie mają bowiem szansę zmierzyć się z dosyć prostym, ale ważnym 
pytaniem: „Co robisz, aby zapanował pokój: w Tobie, w twoim otoczeniu 
(klasie, szkole), domu, w Polsce i świecie?”804. Tak ścisłe skorelowanie ze 
sobą tych różnych wymiarów pokoju jest niezwykle istotne. Trudno przece-
nić wagę uświadomienia uczniom tego, iż nie da się budować zgody w wy-
miarze społecznym, jeśli pokój nie będzie panował w ludzkich sercach. 
Równie konieczne jest wykazanie, że w wymiarze globalnym kształtuje 
się on już w przestrzeni rodziny, małej ojczyzny czy też narodu. Kwestię tę 
autorzy krakowscy proponują też zgłębiać wraz z uczniami w podręczniku 
do klasy następnej, to znaczy drugiej, szkoły ponadgimnazjalnej. Zwracają 
uwagę, że pomimo działań podejmowanych przez różne instytucje między-
narodowe, starające się zapewnić pokój, jest on wciąż zagrożony805. Ucznio-
wie mogą też się dowiedzieć, że nauczanie Kościoła na temat pokoju skupia 

804 Zob. DŚC 1U, s. 197–199.
805 Zob. DŚC 2U, s. 199.
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się na dwóch aspektach: konieczności ocalenia pokoju i budowania poko-
jowej przyszłości świata. Zabiegając o utrzymanie pokoju w świecie i o jego 
zabezpieczenie, Kościół odrzuca pogląd, że najpewniejszą jego gwarancją 
jest równowaga militarna, która ma jakoby odstraszać od podjęcia kon-
fliktu zbrojnego. Kościół apeluje do odpowiedzialnych za pokój w świecie 
o sprawiedliwość, rozsądek i poczucie ludzkiej godności, gdyż tylko uzna-
nie tych wartości umożliwia rezygnację ze współzawodnictwa i budowa-
nie wzajemnego zaufania między narodami. W swym nauczaniu Kościół 
podkreśla znaczenie dla przyszłości świata wychowania młodzieży do życia 
w pokoju. Istotna jest tu zwłaszcza konieczność zmiany ludzkiego myślenia 
o wzajemnym współżyciu w świecie. Współistnienie w bezpieczeństwie, 
sprawiedliwości i nadziei na przyszłość winno się opierać na czterech fila-
rach pokoju: prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności806.

Zaliczając wolność do warunków pokojowego współżycia między 
ludźmi, autorzy krakowscy piszą jedynie o prawie do wolności religijnej, do 
wyznawania i praktykowania własnej religii. Zwracają przy tym uwagę na 
to, że choć wolność religijna jest osobistym prawem jednostki, to ma jed-
nak charakter społeczny, gdyż osoba stanowi cząstkę społecznośc, a każde 
jej działanie wpływa na innych. Z tego też powodu społeczność i wszystkie 
jej instytucje winny respektować to prawo i chronić je przed wypaczeniami. 
Za ważną w tym kontekście uznać należy konstatację, że Kościół katolicki 
prawo do wolności religijnej odnosi do wszystkich ludzi, zarówno wierzą-
cych (wyznawców różnych wyznań), jak i niewierzących, którzy w jaki-
kolwiek sposób stawiają w swoim życiu problem religii. Jest jednak zara-
zem przekonany, że poszanowanie godności człowieka i jego praw stanie 
się możliwe wszędzie tam, gdzie człowiek w swoim postępowaniu będzie 
się kierował prawem miłości, którego źródłem i dawcą jest sam Bóg807. Za 
przykład stawania w obronie wolności religijnej podaje się tu przykład z 8 
maja 1953 roku, gdy kardynał Stefan Wyszyński skierował do Bieruta słyn-
ne memorando Non possumus808.

Znacznie szerszą refleksję odnośnie do wolności prezentują autorzy 
poznańscy, idący w tej kwestii za ogólnymi dokumentami do nauczania 
religii. Podkreślają przede wszystkim, że prawdziwa wolność jest ściśle sko-

806 Zob. DŚC 2U, s. 201–202.
807 Zob. EMAUS G 3 U, s. 210.
808 Zob. EMAUS G 3 U, s. 207.
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relowana z prawdą, odwagą, odpowiedzialnością, tolerancją, radością i mi-
łością809. Niepotrzebnie proponują w tym kontekście mocno abstrakcyjny 
i właściwie niemożliwy do rozstrzygnięcia dyskurs wokół pytań: „W jaki 
sposób ludzie powinni wykorzystać daną im wolność?”810, „Czy człowiek 
jest wolny?”, „Czy ja jestem wolny?”811. Nie wydaje się, że z tego typu dysku-
sji uczniowie wynieśliby jakąś rzeczywistą korzyść. Takie otwarte pytania 
być może ujawniłyby dużą ich inwencję, lecz raczej nie doprowadziłyby do 
konkluzji. Tymczasem chrześcijańskie spojrzenie na wolność w kontekście 
społecznym jest dosyć jednoznaczne i raczej potrzebne byłyby tu pytania 
pozwalające uczniom do nich dojść. Lepiej byłoby, jeśliby autorzy, odwołu-
jąc się do wykładu w tej kwestii, zasugerowali uczniom, że odpowiedzialna 
wolność daje poczucie radości.

Odnosząc się do zobowiązań płynących z daru wolności, autorzy 
wskazują na ograniczenia wynikające z moralności i piszą o niewolnictwie 
grzechu, który ujawnia się często w obrębie relacji z innymi ludźmi812. Jako 
dar Boga, wolność nie może być samowolą i winna być zgodna z Jego wolą, 
przeradzając się w dar z siebie dla innych813. Adekwatnie do zagrożeń mo-
gących pojawiać się w codziennym życiu uczniów w podręcznikach poja-
wia się potrzebny przekaz, że trzeba umieć odwracać się od różnych uza-
leżnień niszczących prawdziwą wolność814 oraz walczyć ze zniewalającymi 
człowieka namiętnościami815. Za ważną należy uznać bardzo sugestywną 
i wręcz rozstrzygającą z punktu widzenia wiary dystynkcję pomiędzy wol-
nością wewnętrzną i zewnętrzną, choć powinna ona być znacznie bardziej 
rozbudowana816. Zamiast tego, przy użyciu tonu moralizatorskiego próbuje 
się jedynie przekonać uczniów, że wolność jest nie tylko darem, ale i nie-
bezpieczną bronią, zwłaszcza jeśli znajduje się w rękach ludzi zbyt słabo 
przygotowanych do jej używania. W ramach tej narracji uczniowie dowia-

809 Zob. SZPET G 1M, s. 74; SZPET PG 2M, s. 65. Por. PDK 26; PPK, s. 70; PNR, s. 114, 
123–124, 128.

810 Zob. SZPET G 3 KP, s. 9.
811 Zob. SZPET G 2 KP, s. 29.
812 Zob. SZPET G1U, s. 108, 112–113; SZPET G1M, s. 70–71, 74–75.
813 Zob. SZPET G 1U, s. 113; SZPET PG 1U, s. 11–13; SZPET G 1M, s. 74; SZPET PG 

2U, s. 88; SZPET PG 2M, s. 65; SZPET G 2U, s. 29–30; SZPET G 2M, s. 28–30; SZPET G 3M, 
s. 55; SZPET G 2 KP, s. 31; SZPET G 3 KP, s. 80–84. Por. KKK 311.

814 Zob. SZPET G 2M, s. 36.
815 Zob. SZPET PG 1U, s. 34; SZPET G 2U, s. 29; SZPET G 2 KP, s. 29.
816 Zob. SZPET PG 2U, s. 116–119; SZPET PG 2M, s. 87; SZPET G 2 KP, s. 43.
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dują się również, że im bardziej zaburzone i pogmatwane jest życie czło-
wieka, tym częściej oszukuje on samego siebie, że wolność to robienie tego, 
co się chce817. Taka dosyć pesymistyczna refleksja, właściwie pomijająca 
wymiar wolności wyzwalający potencjał człowieka, byłaby o wiele bliższa 
uczniom, niż przedstawione próby swoistego zastraszania ich zagrożeniami 
płynącymi z wykorzystywania wolności.

Skoro najgłębszym powołaniem chrześcijanina jest miłość, to z natury 
rzeczy stanowić musi ona także istotę i zasadę chrześcijańskiego modelu ży-
cia społecznego. Według J. Ratzingera cała ludzka historia naznaczona jest 
silnym sporem między miłością i niezdolnością do miłości818. O potrzebie 
kształtowania świata w oparciu o miłość mówi też papież Franciszek, zwra-
cając uwagę na to, że u genezy życia chrześcijańskiego nie ma decyzji etycz-
nej ani wielkiej idei, lecz jest spotkanie z Osobą, które nadaje życiu ludzkie-
mu zupełnie nową perspektywę życia w miłości819. Miłość bliźniego polega 
na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka. Miłość 
taka może być urzeczywistniona tylko wtedy, gdy jej punktem wyjścia jest 
intymne spotkanie z Bogiem. Bóg stworzył w człowieku przede wszyst-
kim dążenie do miłości, do relacji z innymi ludźmi. Człowiek nie jest au-
tarkiczną, zasklepioną w sobie istotą, nie jest wysepką bytu, lecz z samej 
swojej istoty pozostaje relacją820. Pomimo że człowiek, potrzebując innych 
ludzi, jest niejako skazany na miłość, to ma poważne problemy z pełnym 
jej zrozumieniem, odrywaniem miłości od Boga, jej źródła821. Miłość sta-
nowi królewską drogę nauki społecznej Kościoła. Odpowiedzialność i za-
angażowanie rysowane w jej perspektywie są syntezą całego Prawa. Miłość 
stanowi prawdziwą treść osobistej relacji człowieka z Bogiem i z bliźnim. 
Jest ona nie tylko zasadą mikro-relacji: więzi przyjacielskich, rodzinnych, 
małej grupy, ale także makro-relacji: stosunków społecznych, ekonomicz-
nych i politycznych822.

817 Zob. SZPET PG 3U, s. 69; SZPET G 3M, s. 55.
818 Zob. J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2005, 

s. 161–162.
819 Zob. MM 1.
820 Zob. B. Gacka, Znaczenie…, s. 35, 261.
821 Zob. DCE 2. Por. M. Komorowska-Pudło, Centralność religijności w życiu małżonków 

a jakość ich wzajemnych relacji w aspekcie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” 
papieża Franciszka, w: Miłość jest nam dana i zadana…, s. 114.

822 Zob. CIV 2.
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Ogólny charakter dokumentów katechetycznych sprawia, że można 
w nich znaleźć jedynie ogólne sugestie w tej kwestii. W polskim Dyrekto‑
rium katechetycznym zwraca się uwagę na to, że człowiek nie może żyć bez 
miłości823, która wyraża podobieństwo człowieka z Bogiem824. Wskazuje 
się tu również na potrzebę budowania w dialogu cywilizacji miłości, która 
zapewni człowiekowi odpowiednie środowisko dla jego życia i rozwoju825. 
W Podstawie programowej i w Programie nauczania religii można przeczytać 
o potrzebie służby na rzecz czynnej miłości826, wdrażaniu przykazania miłości 
w życie społeczne827, o miłości jako zasadzie życia we wspólnocie828, a wresz-
cie czynnym udziale w życiu społecznym na wzór Jezusa, a więc przez służbę 
i miłość829. W kontekście narracji o przykazaniu miłości w Podstawie pro‑
gramowej katechezy pisze się o rozumieniu miłości i sposobach jej przeży-
wania830. Widzi się też konieczność uwzględnienia w nauczaniu religii tego, 
że młodzież nosi w sobie pragnienie prawdziwej miłości831.

W analizowanych materiałach bardzo często przewija się kwestia miło-
ści w kontekście życia społecznego. Ich autorzy w wielu miejscach przeko-
nują, że bez względu na uwarunkowania życiowe, nawet te dramatycznie 
zaprzeczające tej prawdzie, w sercu człowiek zawsze nosi tęsknotę za mi-
łością, jej dawaniem i braniem832. Chrześcijanin nie może też zapominać 
o tym, że Jezus Chrystus słowem i czynem uczył ludzi przede wszystkim 
miłości833. W swoich przypowieściach mówi o pasterzu, który szuka zagi-
nionej owcy, o kobiecie poszukującej drachmy, o ojcu, który wychodzi na 
spotkanie marnotrawnego syna i bierze go w ramiona, wyjaśniając w ten 
sposób sens naszej wiary834. Podążając za tym oczywistym dla chrześcija-

823 Zob. PDK 26.
824 Zob. PDK 28.
825 Zob. PDK 8.
826 Zob. PPK, s. 78.
827 Zob. PPK, s. 55, 59.
828 Zob. PPK, s. 76.
829 Zob. PNR 91, 105.
830 Zob. PPK, s. 58–59.
831 Zob. PPK, s. 71, 76–77.
832 Zob. DŚC M3, 2, s. 27; DŚC 3U, s. 77–79, 125; DŚC M3, 4, s. 6; DŚC M3, 3, s. 18–19; 

SZPET PG 3U, s. 18–19, 127; SZPET PG M3, s. 17–19; SZPET G 3M, s. 55, 60, 71, 76–79.
833 Zob. SZPET G 3M, s. 14–16, 58; SZPET G 1M, s. 52; EMAUS G 2U, s. 35, 112; 

EMAUS G M3, 5, s. 21, 59; DŚC M3, s. 2; SZPET PG 3U, s. 18; EMAUS G 1U, s. 70; EMAUS 
G M3, 1, s. 37, 51; SZPET G 2 KP, s. 66–67; RH 8, 10; KKK 422; DCE 9–10.

834 Zob. DCE 12.
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nina przesłaniem, autorzy analizowanych podręczników przypominają, 
że to właśnie w Synu Bóg objawił nam swoją miłość i najwyższą godność 
człowieka835. Jezus pozostaje przy tym w pierwszym rzędzie nauczycielem, 
który nie tylko swoim słowem, ale i czynem uczy nas miłości do drugich836. 
Jak słusznie eksponuje się to w serii W drodze do Emaus, w nauczaniu Jezusa 
zupełnie priorytetowe miejsce zajmuje przykazanie miłości, a Jego samego 
nazywa się Nauczycielem miłości837. To na przykładzie Jego życia najpełniej 
uczymy się miłości i służby ukierunkowanej na dobro innych. Dla wypeł-
nienia tej miłości i służby Jezus Chrystus dał swojemu Kościołowi sakra-
ment kapłaństwa i małżeństwa. Przez ich przyjęcie wierzący otrzymują od 
samego Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego dar 
i moc do służenia innym, w tym także wspólnocie Kościoła838.

Za Janem Pawłem II autorzy krakowscy w człowieku widzą byt dla siebie 
całkiem niezrozumiały, jeśli nie objawi się mu miłość, jeśli nie spotka się z mi-
łością, jeśli jej nie dotknie, jeśli nie będzie się tą miłością dzielił z innymi839. 
Identyczny jest przekaz zawarty w podręczniku poznańskim, gdzie człowieka 
identyfikuje się z obrazem Boga, realizującym swoje powołanie tylko wtedy, 
gdy z miłości służy innym ludziom840. W obu seriach w miłości skierowanej 
do drugiego człowieka widzi się ważny faktor wzrastania ludzi wewnętrznie 
w swoim człowieczeństwie841. Przekonuje się tu również uczniów, że nosząc 
w sobie pragnienie kochania i bycia kochanym, nie można żyć pełnią czło-
wieczeństwa bez miłości842. Jej brak wręcz okalecza ludzi, skutkuje pustką 
w ich życiu, odbiera radość843, jest bardziej destrukcyjny niż brak jedze-
nia czy też ubrania844. Równie niepokojące jest złe rozumienie miłości845, 

835 Zob. SZPET PG 3U, s. 18; SZPET PG 3M, s. 14–16; SZPET PG 1M, s. 52; EMAUS 
2U, s. 35, 112; EMAUS M3, 5, s. 59; DŚC 3U, s. 2.

836 Zob. SZPET G 3M, s. 58.
837 Zob. EMAUS 1U, s. 70; EMAUS M3, 5, s. 21; EMAUS M3, 1, s. 37, 51; SZPET G 2 

KP, s. 66–67.
838 Zob. DŚC 1U, s. 102.
839 Zob. DŚC M3, 1, s. 8–9.
840 Zob. SZPET PG 3U, s. 74; SZPET G M 3, s. 61–62.
841 Zob. EMAUS G 3U, s. 183; DŚC M1, 2, s. 89; SZPET PG 2U, s. 112–114; SZPET PG 2M, 

s. 83; SZPET G 3M, s. 64; SZPET G 3U, s. 79; SZPET PG 1M, s. 47; SZPET PG 3U, s. 93.
842 Zob. SZPET PG 3U, s. 18, 127; SZPET PG 3M, s. 18, 87. Por. RH 10.
843 Zob. SZPET PG 3M, s. 6, 18–19.
844 Zob. SZPET G 3M, s. 16; SZPET PG 3U, s. 17.
845 Zob. SZPET G 3M, s. 55, 60, 71; SZPET PG 3M, s. 17, 19.
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analfabetyzm i sceptycyzm wobec niej846, traktowanie jej powierzchownie847. 
Miłość jest pojęciem tak bogatym, że do jej określenia używa się różnych 
słów, które ukazują jej rozmaite aspekty i wymiary. Agape oznacza miłość 
niebiańską, symbolizującą miłość Boga i człowieka, miłość małżeńską 
i braterską. Eros z kolei to miłość ziemska, która wiąże się z pożądliwością 
płciową i żądzą848.

Autorzy podręczników wyraźnie odnoszą się do źródeł miłości oraz 
zobowiązań, jakie z niej płyną. W miłości Bóg objawił człowiekowi pewien 
aspekt tajemnicy swego wewnętrznego życia, które jest konstytuowane przez 
miłość i jedność trzech Osób Boskich849. Przejmując inicjatywę w miłowa-
niu, to Bóg pierwszy ukochał człowieka, i to miłością darmową, bezwarun-
kową, a przede wszystkim pewną850. Zwracają uwagę na to, że Bóg, który 
jest miłością, stworzył człowieka, aby go kochać, i w tej zdolności najwyraź-
niej przejawia się nasze podobieństwo do Niego851. Człowiek nie może być 
obojętny wobec miłości, którą obdarzył go Bóg, musi na nią odpowiedzieć 
uczuciem niezłomnym, często wymagającym. Bóg pragnie wzajemności, 
oczekuje, że na Jego inicjatywę człowiek odpowie miłością wyrażającą się 
w dobrowolnym spełnianiu Jego woli852. Miłość bliźniego, co podkreślają 
oczywiście również autorzy poznańscy, pozostaje więc najbardziej ewident-
nym wyrazem autentyczności miłości człowieka do Boga853. W Jego miłości 
widzą oni punkt wyjścia i fundament dla każdej ludzkiej miłości854, wy-
znacznik chrześcijańskiego powołania do świętości i znak rzeczywistej po-

846 Zob. SZPET PG 3M, s. 6, 87; SZPET PG 3U, s. 127.
847 Zob. SZPET PG 3M, s. 19; SZPET PG 3U, s. 76–77.
848 Zob. DŚC 2U, s. 30.
849 Zob. SZPET G 3 KP, s. 47; SZPET PG 1U, s. 95–98; SZPET G 3U, s. 66–67; SZPET PG 

1M, s. 45, 49–50; SZPET PG 3M, s. 15.
850 Zob. SZPET PG 2U, s. 148; SZPET G 3M, s. 58; SZPET PG 3M, s. 15; SZPET PG 3U, 

s. 12–13; SZPET G 2M, s. 61. Por. RH 8, 10; KKK 422; DCE 9–10.
851 Zob. SZPET G 2U, s. 40–41, 83; SZPET G 2M, s. 36; SZPET G M3, s. 16–19, 97; 

SZPET G 3U, s. 133–135; SZPET PG 2U, s. 34–37; SZPET PG 2M, s. 29; SZPET PG 3U, s. 
74–75; SZPET G 3 KP, s. 89; DŚC M1, 2, s. 42’ DŚC 1U, s. 57; EMAUS G 3U, s. 185; EMAUS 
G M3, 1, s. 25; DŚC M3, s. 3; DŚC M2, 1, s. 29.

852 Zob. EMAUS G M1, 4, s. 22; DŚC M2, 1, s. 28–29, 32; DŚC M3, 1, s. 31.
853 Zob. EMAUS G M1, 2, s. 46; DŚC 2, 7M, s. 2; DŚC 2U, s. 259; SZPET PG 1M, s. 

29–30, 46; SZPET G 3M, s. 15; SZPET G 3U, s. 8–9; SZPET G 3M, s. 57; SZPET G 3 KP, s. 53.
854 Zob. SZPET G 3U, s. 66–67; SZPET PG 1U, s. 98; EMAUS G M3, 1, s. 51; DŚC M2, 

6, s. 62.
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bożności855. W relacjach z bliźnimi potwierdza się zazwyczaj głębia naszej 
więzi z Bogiem, który pozostaje wspólnotą osób Trójcy Świętej, modelem 
dla każdej osobowej wspólnoty856.

Na wyższym poziomie kształcenia autorzy krakowscy wskazują na to, 
że głęboko pojmowana miłość w pierwszym rzędzie jest właśnie przyjaźnią 
i wspólnotą z Bogiem857. Doświadczając od Boga życzliwości i miłości, lu-
dzie powinni stopniowo dojrzewać do wewnętrznej wolności, której wyra-
zem jest wierność Stwórcy i posłuszeństwo Jego woli kochania każdego bez 
wyjątku858. Próbując przybliżyć charakter miłości cechującej Boga, wspo-
mniani autorzy przywołują niezwykle przecież sugestywną przypowieść 
o synu marnotrawnym. Referując ją uczniom, zwracają uwagę na to, że 
dotyka ona złamania miłości, czyli grzechu, przez który człowiek traci god-
ność i marnuje synostwo. Postać ojca odsłania Boga jako Ojca wiernego 
swojemu ojcostwu, wiernemu swojej miłości. Wierność ta koncentruje się 
na człowieczeństwie utraconego syna i jego godności, a wyraża natychmia-
stową gotowością przyjęcia go do domu. Wprawdzie majątek został zaprze-
paszczony, ale ocalało człowieczeństwo859. Trzeba więc pamiętać, że Bóg 
patrzy na nas z nadzieją nawet wtedy, gdy opinie innych o nas nie są zbyt 
dobre. On widzi w nas bowiem swoje umiłowane dzieci860. Z podręczników 
serii poznańskiej można się z kolei o szczególnej pedagogii Bożej, zgodnie 
z którą ludzie stopniowo mogą odkrywać ojcowską dobroć Boga, Jego mą-
drość, cierpliwość i miłosierdzie. Definitywne objawienie tajemnicy Bożej 
miłości dokonało się dopiero przez Jezusa861.

Przekraczająca wymiar zmysłowy i utylitarystyczny, miłość stanowi też 
fundament wszystkich działań międzyosobowych, nadając im wymiar al-
truistyczny862. Jest to niezwykle ważna konstatacja, gdyż – jak piszą autorzy 

855 Zob. SZPET G 2M, s. 52; SZPET G 1U, s. 7; SZPET PG 3M, s. 20; SZPET G 3M, 
s. 108.

856 Zob. SZPET PG 2U, s. 192–195; SZPET G 3M, s. 16; DŚC M3, s. 3; DŚC M2, 5, s. 58; 
DŚC 2U, s. 51.K. Misiaszek, Wokół problemów…, s. 12–14.

857 Zob. DŚC 2, 1M, s. 29; Duch Święty uzdalnia do miłości, w: Konferencje dla rodziców. 
Klasa III, z. 1, red. A. Hajduk, Z. Marek, A. Walulik, Kraków 2009, s. 25.

858 Zob. DŚC 2, 2M, s. 42.
859 Zob. EMAUS M 1, 2, s. 15.
860 Zob. EMAUS M 1, 2, s. 19–21.
861 Zob. SZPET PG 1U, s. 97.
862 Zob. SZPET G 2U, s. 67; SZPET PG 3U, s. 76–77; DŚC2, 1M, s. 28; EMAUS 1U, s. 68; 

EMAUS G 3U, s. 178; EMAUS G M3, 1, s. 52; DŚC M3, 2, s. 4–5.
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podręczników – żyjemy w czasach, w których wielu ludzi zdaje się nie mieć 
zahamowań w wyrażaniu agresji i nienawiści, a wstydzi się wyrażania miło-
ści i czułości863. Tymczasem nie może być żadnych wątpliwości co do tego, 
że chrześcijaństwo jest religią miłości, a więc to ona winna stanowić głów-
ny znak wyróżniający chrześcijan i najważniejsze kryterium ucznia Jezusa 
w społeczeństwie864.

Autorzy krakowscy podkreślają, że w miłości chrześcijaństwo widzi 
swoje centrum i fundament, źródło i początek865. Bóg każdego z nas bez 
wyjątku kocha, uważa za syna, dlatego oburza Go, kiedy źle traktujemy 
innych866. Bardzo obszerną narrację w tej kwestii proponuje się w tej serii 
w trzeciej klasie gimnazjum, przypominając przede wszystkim, że chrześci-
janie nie mogą poprzestawać na miłowaniu przyjaciół, gdyż miłować muszą 
także swoich nieprzyjaciół. Ze słów Jezusa wręcz wynika, że Jego uczeń ma 
kierować się miłością, która nie zna granic. Trudno nie dostrzec, że Jezus 
radykalnie rozszerza tradycyjne rozumienie terminu „bliźni”. W tradycji 
Starego Testamentu za bliźnich uważano tylko swoich, czyli rodaków, inni 
zaś, „obcy”, utożsamiani byli z wrogami, nieprzyjaciółmi. Tymczasem Jezus 
w swoim nauczaniu eliminuje to rozgraniczenie, gdyż dla Niego wszyscy 
są braćmi, przyszedł do wszystkich i za wszystkich złożył w ofierze swoje 
życie na krzyżu. W ten właśnie sposób, jak podkreślają autorzy krakowscy, 
Jezus dał swoim uczniom nie tylko normy postępowania, ale i ich uzasad-
nienie. Jest nim właśnie przekonanie, że Bóg troszczy się o dobrych i złych, 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Każdy więc, kto czuje się związany 
z Bogiem i Jezusem, zobowiązany jest do naśladowania Go w tej postawie. 
Po to, aby spełnić te oczekiwania, człowiek musi przekroczyć samego sie-
bie, własny egoizm i różne nabyte uprzedzenia. Tylko w ten sposób jako 
chrześcijanin – świadek miłości – dowodzi swojego autentyzmu, poświad-
cza poważne traktowanie swego Mistrza i Nauczyciela. Doświadczający 
słabości, człowiek jedynie ze względu na Boga, który jest Ojcem wszystkich 
ludzi, i ze względu na Chrystusa, może zdobyć się na wielkie czyny wo-
bec tych, którzy są do niego wrogo nastawieni867. Każdy chrześcijanin już 

863 Zob. SZPET PG 3U, s. 75.
864 Zob. EMAUS G 1U, s. 68; EMAUS G 3U, s. 178; EMAUS G M3, 1, s. 52; DŚC M2, 1, 

s. 28; DŚC M3, 2, s. 4–5; DŚC 2U, s. 226; SZPET PG 2U, s. 274.
865 Zob. DŚC 2U, s. 30.
866 Zob. EMAUS G 1U, s. 49.
867 Zob. EMAUS G 3 U, s. 217–219.
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przez chrzest włączony jest we wspólnotę z Chrystusem, która uzdalnia go 
do przeżywania wszystkich typów swoich relacji z innymi osobami według 
kryterium miłości868.

W sposób najbardziej syntetyczny ideę chrześcijańskiego życia społecz-
nego oddaje określenie „cywilizacja miłości”, które zaproponował już wpraw-
dzie Paweł VI, lecz rozwinął je i spopularyzował przede wszystkim Jan Paweł 
II869. W wyniku inicjatywy polskiego papieża termin ten zaczęto rozumieć 
jako prawdziwą alternatywę dla „cywilizacji śmierci”870 i warunek zaistnienia 
rzeczywiście humanistycznego świata871. Autorzy krakowscy przypominają, 
że w Ewangelii zakorzenione są uniwersalne wartości służące autentyczne-
mu dobru człowieka. Winny one kształtować ludzkie myślenie, pragnienia, 
postawy, przyczyniając się do budowania świata bardziej sprawiedliwego 
w duchu braterstwa i miłości. Taki właśnie świat Kościół nazywa cywili-
zacją miłości872. Za Janem Pawłem II autorzy obu serii przytaczają istotne 
zasady budowania tej cywilizacji: pierwszeństwo rozwoju osób przed mno-
żeniem rzeczy; pierwszeństwo etyki przed techniką; nadrzędność osoby 
względem rzeczy, ducha wobec materii, miłosierdzia nad sprawiedliwością; 
troska o to, aby przede wszystkim być niż więcej mieć873. Jak zauważają auto-
rzy poznańscy, w cywilizacji miłości Jan Paweł II widział antytezę dla cywi-
lizacji konsumpcji, nienawiści, pożądania i użycia, materializmu i śmierci874.

Autorzy krakowscy z dużym optymizmem przekonują, że niezależnie od 
tego, jak układa się życie człowieka, gdzieś głęboko w sercu nosi on tęskno-
tę za cywilizacją przepełnioną miłością. Z tego właśnie względu cywilizacja 
ta nie należy do zaginionych. Ludzie są zdolni nadal ją tworzyć, wybierając 
w swoim życiu dobro i odrzucając zło. Dostrzegając to, Kościół konsekwent-
nie wzywa, aby ludzie z całego świata budowali cywilizację miłości, wierząc 
przy tym, że tylko taki świat da właściwą perspektywę dla prawidłowego, 
szczęśliwego rozwoju każdego człowieka, i to od okresu dzieciństwa, aż po 

868 Zob. EMAUS G 3 U, s. 13.
869 Zob. DM 14–15. Por. J. Czajowski, Człowiek w nauce Jana Pawła II, Rzym 1983, s. 

87–88.
870 Zob. RP 12.
871 Zob. EV 2; FR 8; LR 13. Por. K. Kołodziejczyk, Etyka społeczna Karola Wojtyły, Toruń 

2000, s. 30–33; T. Borutka, Cywilizacja miłości, Kraków 1994, s. 7.
872 Zob. DŚC 2U, s. 227.
873 Zob. SZPET PG 2U, s. 142; DŚC M2, 6, s. 15.
874 Zob. SZPET G 3M, 13; SZPET G 2M s. 10; SZPET PG 2M, s. 83, 107; SZPET PG 2U, 

s. 142–144; SZPET PG 3U, s. 18–19.
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życie dojrzałe875. W podręczniku krakowskim znajdujemy też realistyczną 
konstatację, że przykazanie miłości brzmi bardzo pięknie i wzniośle, lecz jest 
niezwykle trudne do wypełnienia. Z tego zapewne względu wielu ludzi zwy-
czajnie zniechęca się do rzeczywistego podążania drogą miłości876. W takiej 
sytuacji przykazanie miłości zdaje się być jedynie piękną ideą, w ogóle nie-
realizowaną w codziennym życiu877. Jak zauważają autorzy krakowscy, wie-
le osób angażuje się na przykład w różne akcje charytatywne. Jedni widzą 
w tej aktywności konkretną okazję do spełniania przykazania miłości bliź-
niego, inni czynią to z porywu serca, jeszcze inni mają poczucie, że od ich 
postawy w tej dziedzinie zależy los społeczeństwa, w którym sami żyją. Są 
też oczywiście i tacy, którym sprawy ogółu są obojętne, wykazują brak ja-
kiegokolwiek zainteresowania problemami społecznymi czy jakiejkolwiek 
wrażliwości na potrzeby innych. Tłumaczą się przy tym brakiem czasu, 
zniechęceniem do realiów politycznych, a wreszcie przepracowaniem878. 
Chrześcijanin w żadnym wypadku nie może się pogodzić z taką sytuacją, 
gdyż przykazanie miłości niezmiennie domaga się szukania konkretnego 
dobra innych ludzi, szacunku dla ich osobowej godności i praw879. Dobrze 
wyraził to papież Benedykt XVI, pisząc, że Ewangelia nie może być jedynie 
przekazem treści, które da się poznać, lecz musi się stać przesłaniem two-
rzącym fakty i zmieniającym życie880.

Warto podnieść, że z podręczników krakowskich uczniowie mają szansę 
dowiedzieć się o zasadniczych przyczynach trudności człowieka z budowa-
niem cywilizacji miłości, a przede wszystkim z respektowaniem jej zasad. Sy-
tuację tę wiąże się tu słusznie przede wszystkim ze słabością człowieka, który 
pozostaje bytem wolnym. Kierując się miłością, Bóg podjął duże ryzyko, gdy 
obdarzył człowieka wolnością. Zadaniem każdego chrześcijanina pozostaje 
niezmiennie trud takiego ukierunkowywania swojej wolności, aby mógł on 
włączyć się realnie w budowanie cywilizacji miłości. Każdy chrześcijanin, 
pomimo nawet dramatycznych symptomów destrukcji w świecie, może czy-
nić go lepszym i piękniejszym, zwłaszcza w obrębie życia rodzinnego881.

875 Zob. DŚC M 3, 2, s. 27; DŚC M3, s. 3–5; EMAUS G 3U, s. 183.
876 Zob. EMAUS G 3U, s. 181.
877 Zob. EMAUS G M3, 1, s. 56.
878 Zob. DŚC 2U, s. 209–210.
879 Zob. DŚC M2, 6, s. 13.
880 Zob. SpS 2.
881 Zob. DŚC 2U, s. 193; DŚC 3U, s. 78–83; DŚC M3, 2, s. 27–30.
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Adekwatnie do pedagogii Bożego Miłosierdzia, chrześcijaństwo re-
spektuje wartość każdej osoby, nawet dostrzegając jej rozmaite wady, 
łącznie z uwikłaniem w grzech. W miłosierdziu trzeba widzieć postawę 
prospołeczną, konkretne działanie miłości, która przekształca i zmienia 
ludzkie życie882. Postrzeganie chrześcijańskiego miłosierdzia w perspekty-
wie postawy prospołecznej odnajduje swoje odzwierciedlenie w analizo-
wanych podręcznikach. Z poznańskiego uczniowie mogą się dowiedzieć, 
że chrześcijańskie zobowiązanie do proegzystencji, czyli bycia dla innych, 
nie oznacza nic innego niż po prostu wezwanie do bycia dobrym człowie-
kiem883. Autorzy tej serii podręczników trafnie zarazem zwracają uwagę 
na to, iż gotowość do poświęcenia, dawania siebie innym, charakteryzuje 
jedynie ludzi z silnym charakterem884. Z kolei autorzy krakowscy mocno 
realistycznie podkreślają, iż doświadczenie pokazuje, że bycie dla innych 
niekoniecznie musi być czymś przyjemnym, przynoszącym zadowolenie. 
Nierzadko spotykamy się nawet z opiniami, że bycie dla innych po pro-
stu się nie opłaca885. Zadają oni przy tym bardzo konkretne pytanie: „Czy 
widzisz możliwość spełniania w swoim otoczeniu czynów miłosierdzia, na 
czym one mogą polegać?”886. Tego typu ujęcie kwestii miłosierdzia uznać 
można chyba za dosyć kontrowersyjne, a przynajmniej intrygujące. Skoro 
nakaz obdarzania ludzi miłością stanowi zasadę życia chrześcijańskiego, to 
nie można go postrzegać w kategorii opcjonalnej. Należałoby więc raczej 
porozmawiać z uczniami o tym, jak mogą realizować swoją chrześcijań-
ską drogę życia, a nie właściwie z góry sugerować im, iż w praktyce jest to 
niemożliwe, a przynajmniej bardzo skomplikowane. Niezwykle potrzebne 
będzie tu otwieranie młodym ludziom oczu na ludzi potrzebujących ich 
wsparcia ludzi. Nie wydaje się, żeby w swojej przestrzeni egzystencjalnej, 
może nawet rodzinnej, każdy młody człowiek łatwo znalazł drogę do re-
alizacji swojego chrześcijaństwa przez okazywanie miłosierdzia. Autorzy 

882 Zob. A. Derdziuk, Personalistyczny etos narodu polskiego, w: Świat osoby. Personalizm 
Czesława Bartnika…, s. 45; E. Budzyńska, Enklawy prospołeczne w społeczeństwie polskim, 
w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Szczecin 2007, s. 595; M. Kali-
nowski, Rodzina środowiskiem kształtowania postaw prospołecznych na przykładzie rodzin 
podopiecznych hospicjum, w: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, red. L. 
Dyczewski, Lublin 2007, s. 145.

883 Zob. SZPET PG 3U, s. 74; SZPET G 3M, s. 61.
884 Zob. SZPET G 2M, s. 44.
885 Zob. DŚC 1U, s. 178.
886 Zob. EMAUS G 3 U, s. 28.
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obu serii podręczników słusznie starają się przekonać uczniów, że chrześci-
jańska droga miłosierdzia jest bardzo realistyczna i nie można jej widzieć 
jedynie w perspektywie nadzwyczajnych i spektakularnych czynów. Każdy, 
nawet niewielki, lecz konkretny odruch dobroci mający miejsce w codzien-
nym życiu, stanowi prawdziwy i znaczący dowód miłości Boga. To prakty-
kowanie czynów miłości Boga i bliźniego jest oczywiście zależne od drogi, 
którą kroczą poszczególni ludzie. Inaczej dokonuje się to w ramach mał-
żeństwa, rodziny, a inaczej w życiu kapłańskim, zakonnym i w przypadku 
osób samotnych887.

Nie można przy tym utożsamiać miłosierdzia z gestami filantropii, 
gdyż postawę tego typu krytykował bardzo jednoznacznie sam Jezus. Wzy-
wał On przecież wyraźnie do dzielenia się tym, co każdy posiada, i naślado-
wania w ten sposób bezinteresownej dobroci samego Boga888. Objawienie 
wskazuje, że pełne wyjaśnienie pojęć „miłość” i służba jest możliwe tylko 
wówczas, gdy zwróci się uwagę na fundament miłości – samego Boga889. 
Autorzy poznańscy wyrażają głęboko chrześcijańskie przekonanie, że ko-
chać Boga trzeba przede wszystkim w drugim człowieku890. Świętość czło-
wieka mierzy się wielkością jego charakteru, miłości, wrażliwością, zaan-
gażowaniem, szacunkiem, i to nie tylko wobec bliskich891. Bóg nie może 
zmienić ludzkiej biedy, ale chce posługiwać się ludźmi, którzy czynią do-
bro. Potrzebuje naszych serc i rąk892. Trzeba przy tym respektować to, że 
prawdziwa miłość podnosi, wspiera, akceptuje, bez oglądania się na rasę, 
wyznanie, narodowość czy stopień wiary893. Chrześcijanin musi posługi-
wać się w tym obszarze wrażliwością i wyobraźnią miłosierdzia, gdyż tylko 
wtedy jest w stanie wyjść z przestrzeni obojętności i dostrzec w każdym 
człowieku bliźniego894. Za przykład takiej wrażliwości uznaje się św. Matkę 
Teresę z Kalkuty, która była przecież przede wszystkim misjonarką miło-

887 Zob. DŚC M3, 1, s. 41–42; SZPET G 2U, s. 58–59; EMAUS G M3, 1, s. 61.
888 Zob. EMAUS G 3U, s. 84, 186; SZPET PG 2M, s. 118; SZPET G 3U, s. 26.
889 Zob. DŚC 1U, s. 165.
890 Zob. SZPET G 2M, s. 52.
891 Zob. SZPET PG 2U, s. 112–114; SZPET PG 2M, s. 83; SZPET G 3M, s. 61–64, 108; 

SZPET G 3U, s. 74, 79; SZPET PG 1M, s. 47, 76–77; SZPET G1U, s. 7, 116–117; SZPET PG 
3U, s. 93; SZPET G3U, s. 121; SZPET G3M, s. 91; SZPET PG 3M, s. 20; SZPET G 2M, s. 44.

892 Zob. SZPET PG 2U, s. 141; SZPET PG 3U, s. 74; SZPET G 3M, s. 61.
893 Zob. SZPET G 2U, s. 58–59; SZPET PG 2M, s. 118; SZPET G 3U, s. 26, 120–126; 

SZPET G 3M, s. 81–82, 90–93.
894 Zob. SZPET PG 2M, s. 115; SZPET PG 2U, s. 147–153.
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ści895, oraz św. Brata Alberta896, eksponuje się też działalność charytatywną 
„Caritasu”897. Za przykład ludzi czyniących życie lepszym i piękniejszym 
przez miłość podaje się też św. królową Jadwigę, św. Jana Kantego, Janusza 
Korczaka i Stanisławę Leszczyńską898. Istotę chrześcijańskiego miłosierdzia 
analizuje się tu w jednostce lekcyjnej „Św. Mikołaj”, pisząc o cnocie czynnej 
miłości i możliwych sposobach jej kształtowania i ukazywania899. Odwołując 
się do postaci św. Mikołaja, autorzy podkreślają, że więcej szczęścia jest w da-
waniu niż w braniu900.

Niewątpliwie w miłości, przybierającej oczywiście niezliczone wprost 
oblicza, dostrzegać trzeba zasadniczy element budowania międzyludzkich 
relacji. W perspektywie personalizmu katolickiego nie ma ważniejszego 
faktora konstytuującego osobę niż miłość. Osoba pozbawiona w swoim 
społecznym otoczeniu miłości nie będzie w stanie w pełni rozwinąć swo-
jego osobowego potencjału. Identyczną konstatację trzeba odnieść i do 
wspólnot tworzonych przez człowieka, które pozostają wręcz nieludzki-
mi, jeśli nie ujawnia się w nich miłość. Z punktu widzenia personalizmu 
dążenie do budowania możliwie najszerszej cywilizacji miłości pozostaje 
zasadniczym zadaniem nie tylko Kościoła, ale i wszystkich ludzi, którzy 
chcą zapewnić sensowną przyszłość człowieka i tworzonych przez niego 
społeczności, z małżeństwem, rodziną czy też narodem na czele. Pono-
woczesne społeczeństwa, pomimo postępu technicznego, a wręcz wskutek 
jego oddziaływania,  zmagają się jednak z tak licznymi symptomami nie-
sprawiedliwości, braku solidarności i egoizmu, iż przybierają one postać 
„cywilizacji śmierci”. Świadomość takiego stanu rzeczy nie tylko nie może 
jednak implikować rezygnacji z budowania cywilizacji miłości, ale wręcz 
nakłada na chrześcijan jeszcze większą powinność w tym obszarze. Nadziei 
w tej kwestii poszukiwać można w pierwszym rzędzie w płaszczyźnie wia-
ry. Nie wolno jednak zapominać i o tym, że pozostając istotami osobowy-
mi, z natury rzeczy nosimy w sobie potencjał rozwoju siebie i tworzonych 
przez nas społeczeństw.

895 Zob. SZPET G 2U, s. 52–53; SZPET G 1U, s. 70–71.
896 Zob. SZPET PG 2M, s. 218; SZPET PG 2U, s. 304–309.
897 Zob. SZPET G 3U, s. 124–127; SZPET G 1U, s. 58–59; SZPET G 3M, s. 92.
898 Zob. SZPET G 3M, s. 65; SZPET G 3U, s. 78.
899 Zob. SZPET PG 2M, s. 206.
900 Zob. SZPET PG 2U, s. 273.
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Rozdział III   
 
Zasadnicze wymiary wspólnotowej egzystencji osoby

Pozostając bytem osobowym, a więc podmiotowym i autonomicznym, 
człowiek włączony jest zawsze w przestrzeń różnego typu społeczności, któ-
re w perspektywie personalizmu postrzegane są jako osobowe wspólnoty. 
Perspektywa ta, ujawniając głębię bytowania osoby w jej relacji do innej oso-
by, widzi coś znacznie więcej niż konwencję społeczną. Każda ludzka osoba, 
nosząc w sobie otwartość na inne osoby, na rozmaitych poziomach konsty-
tuuje z nimi różnego typu wspólnoty. W trzecim rozdziale pracy poddano 
analizie zasadnicze wymiary wspólnotowej egzystencji osoby. Punktem od-
niesienia uczyniono tu osobę i jej relacje do innych, postrzegane w odniesie-
niu do stopnia ich intymności, bliskości, celów i aksjologicznych wyznacz-
ników. Wspólnotą osób, w której mówić można o zupełnie specyficznych 
oraz intymnych więziach łączących kobietę i mężczyznę, jest małżeństwo. 
Celem pierwszego paragrafu tego rozdziału będzie wskazanie na te cechy, 
które autorzy interesujących nas podręczników podkreślili jako decydujące 
o istocie małżeństwa katolickiego postrzeganego jako konsekrowane przy-
mierze miłości. Nawet jeśli nie odrzuca się tu w żadnym razie naturalnego 
charakteru więzi łączących małżonków obdarzających się wzajemnie miło-
ścią, to w sakramentalnej wspólnocie małżeńskiej pojawia się nieporówny-
walna z żadnym innym związkiem intymnym konwergencja tego, co ludzkie 
i boskie. Dzięki konsekracji swojej miłości kobieta i mężczyzna wkraczają 
w przestrzeń transcendencji, która ostatecznie jest Miłością.
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Ze względu na to, że wzajemne relacje kobiety i mężczyzny zazwyczaj 
znajdują swoje przełożenie na więzi rodziców, to relacje te nie mają cha-
rakteru prywatnego, lecz warunkują w znacznej mierze wzorce kobiecości 
i męskości ich dzieci901. Przeobrażająca się w rodzinę wspólnota małżonków 
tworzy zupełnie nowy i wielokierunkowy obszar relacji osobowych. W dru-
gim paragrafie tego rozdziału scharakteryzowano rodzinę jako wyjątkową 
i warunkującą istnienie wszelkich społeczności wspólnotę życia i miłości. 
To właśnie ona wyznacza bowiem najbardziej naturalną przestrzeń dla 
rozwoju każdej bez wyjątku osoby ludzkiej: od jej poczęcia, aż do śmier-
ci. Trudno jednak nie dostrzec, iż również we współczesnym świecie ro-
dzina pozostaje wspólnotą socjalizacji społecznej, narodowej czy wreszcie 
kościelnej każdego człowieka. Swoim istnieniem warunkuje ona istnienie 
i funkcjonowanie narodów, państw i Kościoła, sama zarazem w takim 
stopniu ich potrzebując. Te wspomniane makrostruktury społeczne, będą-
ce czymś niezbędnym dla jednostek i rodzin, wyznaczają niejako najwyż-
szy poziom społeczności902. Chrześcijanie nie mogą przecież zamknąć się 
w gronie swoich wspólnot małżeńskich i rodzinnych, gdyż ich powołanie 
ukierunkowane jest na włączenie się w budowanie wspólnot narodowych, 
państwowych i kościelnych. Kwestii tej zostanie poświęcony ostatni para-
graf tego rozdziału.

3.1. Małżeństwo jako konsekrowane przymierze miłości

Człowiek stworzony został przez Boga jako osoba określonej płci, a więc 
jako kobieta i mężczyzna. Pomimo że Stwórca wprowadził w dzieje ludzko-
ści „dwoistość”, to złączył ją z całkowitą równością, jeśli chodzi o osobową 
godność i komplementarność w sferze przymiotów, właściwości i zadań. 
Kobieta i mężczyzna, pozostając „jednością dwojga” we wspólnym człowie-
czeństwie, wezwani są do życia we wspólnocie miłości odzwierciedlającej 
w świecie komunię miłości Boga. Człowiek stanowi obraz Boga nie tylko 

901 Zob. J. Augustyn, Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole. Cele, zasady, metody, 
Kraków 1999, s. 21; M. Kwiek, Abyśmy się wzajemnie miłowali, Wrocław 1994, s. 21–25.

902 Zob. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż 2 VI 
1980, LRO, 2 (1981), s. 5; J. Lach-Rosocha, Rola wartości kulturowych w procesie aksjologicz‑
nego wychowania człowieka, w: Wokół wychowania, red. D. Czubala, G. Grzybek, Bielsko-
-Biała 2003, s. 40; A. Kłoczkowski, Religijna interpretacja kultury polskiej w pielgrzymkowych 
wypowiedziach Jana Pawła II, „Studia Theologica Varsaviensia” 2 (1980), s. 169–182.
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w swojej samotności, ale i komunii, odbijając w sobie samotność osoby rzą-
dzącej światem i wprost niepojętą boską komunię osób903. Warto przy tym 
zauważyć, że z samej tajemnicy stworzenia kobieta i mężczyzna wyłania-
ją się wpierw nie tyle jako mąż i żona, ile jako brat i siostra w tym samym 
człowieczeństwie904. Zupełnie ewidentne zróżnicowanie ludzkiego bytu na 
kobietę i mężczyznę jest zorientowane na ich wzajemną komplementarność, 
życie we wspólnocie dwojga905. Dzięki niej żadne z nich z osobna nie jest 
obrazem Boga906. Potrzebują się wzajemnie do osiągnięcia pełnego szczęścia 
poprzez miłość, mając sobie właściwe uzdolnienia i niepowtarzalne powo-
łanie907. Kobiecość odnajduje siebie w pełni dopiero w obliczu męskości, ta 
zaś potwierdza się przez kobiecość908. Tę ścisłą relację w aspekcie męskości 
i kobiecości, dotknęła jednak depersonalizacja będąca skutkiem grzechu 
pierworodnego909.

Do przeszłości przechodzi dziś patriarchalizm, gdzie męskość najpeł-
niej wyrażała się poprzez sukces w sferze społeczno-publicznej910, a kobie-
cość w obszarze pracy domowej911. Nawet jeśli nie brak i dziś mężczyzn, 
którzy woleliby, aby ich partnerki zostawały przy tradycyjnych rolach912, 

903 Zob. MD 7; LM 10; MIN, s. 75–76. Por. A. Szwed, Kościół rzymskokatolicki o kobie‑
cie. Między teorią a praktyką, w: Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Kowal-
ska, K. Zielińska, B. Koschalka, Kraków 2009, s. 76.

904 Zob. M. Jagodziński, Człowiek w perspektywie komunii, w: O Bogu i człowieku – 
tradycja i nowe poszukiwania, red. K. Śnieżyński, Kraków 2013, s. 26–27; U. Dudziak, Być 
kobietą w obecnych czasach, w: Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości, red. T. Pasz-
kowska, Lublin 2009, s. 99–111.

905 Zob. S. Paszkowski, Rodzina bogatą wspólnotą życia i miłości. Zarys teologii małżeń‑
stwa i rodziny, Wrocław 2000, s. 14.

906 Zob. A. Świderkówna, Na początku Bóg stworzył, Tyniec 2003, s. 46; T. Stępień, Dwie 
koncepcje osoby Karola Wojtyły u Mieczysława Gogacza – analiza porównawcza, w: O antro‑
pologii Jana Pawła II, red. M. Grabowski, Toruń 2004, s. 182.

907 Zob. LR 14. Por. A. Zwoliński, Zanik…, s. 15.
908 Zob. MD 7; K. Wojtyła, Miłość…, s. 42.
909 Zob. MIN, s. 33, 117–119; J. Kupczak, Teologiczna semantyka płci, Kraków 2013, 

s. 46–48; W. Necel, Małżonkowie wzmocnieni i jakby konsekrowani (kan. 1134 KPK). Szkic 
teologiczno‑kanonicznego komentarza w roku synodalnej refleksji nad powołaniem i misją ro‑
dziny w Kościele i świecie współczesnym, Pelplin 2015, s. 82.

910 Zob. FC 23.
911 Zob. K. Arcimowicz, Obraz rodziny w polskich serialach telewizyjnych, w: Małżeństwo 

i rodzina w ponowoczesności…, s. 172; K. Węgrzyn, Kobieta w żywiole domowego ogniska, w: 
Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności…, s. 85.

912 Zob. M. Sikorska, Być rodzicem we współczesnej Polsce, Warszawa 2009, s. 13.
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to jednak nie mogą oni już w żaden sposób tego zmienić913. W świecie pa-
triarchalnym rolą żony było przede wszystkim otaczanie miłością męża, 
realizowanie się w macierzyństwie i bycie dobrą panią domu914. W ramach 
świata ponowoczesnego nikt nie ma już wątpliwości co do równouprawnie-
nia kobiet i mężczyzn. Wraz z coraz większą liczbą kobiet zdobywających 
wyższe wykształcenie rośnie ich rola w społeczeństwie, a także w Koście-
le915. Współczesne kobiety, również katoliczki, chcą samodzielnie decydo-
wać o tym, co w ich życiu jest najważniejsze: praca czy też pozostawanie 
w domu i troska o dzieci i męża916. Wiele z nich docenia satysfakcję płyną-
cą zarówno z pracy zawodowej, jak i spełniania się w roli gospodyni domo-
wej. Trudno też przeoczyć, że dawne męskie cechy, związane z siłą, zastępu-
ją cechy „miękkie” przypisywane wcześniej raczej kobiecie917.

Zasadnicza w dyskursie z gender kwestia komplementarności płciowej 
człowieka jedynie ogólnikowo wzmiankowana jest w Programie nauczania 
religii, gdy na etapie szkoły ponadgimnazjalnej zaleca się między innymi 
refleksję nad kwestią męskości i kobiecości918. Zupełnie odmienną konsta-
tację poczynić trzeba w tym obszarze odnośnie do autorów analizowanych 
podręczników. Referują oni bowiem bardzo chętnie i obszernie zagadnie-
nie postrzegania kobiecości i męskości, lecz w narracji tej dominuje ję-
zyk dokumentów teologicznych. Niemal zawsze, gdy próbują wyjść poza 
tę konwencję teologicznej refleksji, prezentują sporo uproszczeń i stereo-
typów. Autorzy poznańscy poprzez wykład i dialog z uczniami starają się 
przedstawić cechy odróżniające kobietę od mężczyzny oraz wyznaczające 

913 Zob. K.L. Kuklińska, Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. 
Internet, Warszawa 2012, s. 234.

914 Zob. E. Laska, Kobieta i rodzina w ujęciu prasy kobiecej. Wymiar historyczny i od‑
niesienia współczesne, w: Kobieta w rodzinie. Aktualna rzeczywistość i nadzieje, red. T. Sako-
wicz, K. Gąsior, Kielce 2010, s. 39–40.

915 Zob. A. Chybicka, Płeć a powodzenia na rynku pracy –analiza psychologiczna, w: 
Kobiecość w obliczu zmian – studia interdyscyplinarne…, s. 146.

916 Zob. L. Słup, Pytanie o tożsamość kobiety, w: Sztuka relacji międzyludzkich…, s. 114; 
U. Kazubowska, Rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie – przegląd stanowisk i próba oceny, 
w: Kobieta w rodzinie. Aktualna rzeczywistość i nadzieje, red. T. Sakowicz, K. Gąsior, Kielce 
2010, s. 194.

917 Zob. G. Głębocka, Znaczenie ojcostwa z perspektywy mężczyzny i dziecka, w: Płeć. 
Między ciałem, umysłem i społeczeństwem, red. K. Palus, Poznań 2011, s. 64; A. Pryba, Męż‑
czyzna jako mąż i ojciec. Współczesne wyzwania, w: Rodzina przyszłością świata. W kręgu 
zamyśleń nad rodziną, red. A. Pryba, Poznań 2009, s. 34.

918 Zob. PNR, s. 133.
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ich odmienności, od anatomiczno-fizjologicznych począwszy919. Słusz-
nie eksponują konieczność uświadomienia uczniów, że za tą odmienno-
ścią stoi stwórczy i odkupieńczy plan Boga920. Nieco inaczej myśląc, czu-
jąc i reagując, kobieta i mężczyzna są sobie zupełnie niezbędni. Dopiero 
kontakt z osobą płci przeciwnej uświadamia człowiekowi jego tożsamość, 
odmienność i wynikające z niej zadania921. Pełne zrozumienie odmienno-
ści płci pozwala odkryć różnice i je zaakceptować. Mężczyzna i kobieta są 
czymś na podobieństwo dwóch połówek jabłka, które po złączeniu, pomi-
mo różnic, tworzą jedną całość922. Ich komplementarność fizyczna, mo-
ralna i duchowa ukierunkowana jest na dobro małżeństwa i rozwój życia 
rodzinnego. Od dobrze przeżywanej komplementarności małżonków, jak 
podkreślają autorzy materiałów krakowskich i poznańskich, zależy nie tylko 
ich harmonia, ale i relacje w obrębie całego społeczeństwa923. Należy zrobić 
wszystko, aby do młodych ludzi ten przekaz rzeczywiście dotarł i wpłynął 
na ich postrzeganie małżeństwa. W sytuacji kiedy tak wielu współczesnych 
ludzi odrzuca komplementarność płci, a ogromny procent małżeństw się 
rozpada, sięgać trzeba na nowo do prawdy o małżeństwie zawartej w akcie 
stworzenia. Warto też, aby młodzi ludzie mieli świadomość, że ich decyzje 
odnośnie do małżeństwa nie mają do końca charakteru prywatnych, gdyż 
naznaczone są silną konotacją społeczną. Nie może być żadnych wątpliwo-
ści co do tego, że sposób funkcjonowania wspólnot małżeńskich stanowi 
bardzo symptomatyczny parametr jakości życia społecznego.

Przytaczając List do kobiet Jana Pawła II, autorzy poznańscy i krakowscy 
wskazują na różnice pomiędzy kobietą i mężczyzny, ale także na godność 
i powołanie społeczne kobiety jako równej mężczyźnie924. W podręcznikach 
krakowskich w kobiecości widzi się inny sposób bycia człowiekiem i to na 
licznych płaszczyznach: cielesnej, zmysłowej, psychicznej, moralnej, du-

919 Zob. SZPET G 1U, s. 129; SZPET G 1M, s. 86; SZPET PG 3U, s. 181.
920 EMAUS M3, 1, s. 36; DŚC M3, 2, s. 1–2, 39; DŚC 3U, s. 65, 89–91; SZPET PG 2U, 

s. 41; SZPET PG 3U, s. 94–95, 115, 181; SZPET PG 3M, s. 71, 80. Por. KKK 2335.
921 Zob. SZPET PG 3U, s. 94, 99; EMAUS 1U, s. 188; DŚC M3, 2, s. 1–2.
922 Zob. EMAUS M1, 3, s. 50; SZPET G 1U, s. 129; SZPET G 1M, s. 86; SZPET PG 3M, 

s. 71; SZPET PG 3U, s. 94–95.
923 Zob. DŚC 3U, s. 145–146; DŚC M3, 3, s. 38–39; DŚC M3, 2, s. 1–4; SZPET PG 2U, 

s. 41–42; SZPET PG 3M, s. 70–71; SZPET PG 3U, s. 93, 99.
924 Zob. EMAUS M1, 3, s. 54–55; DŚC 3U, s. 65; DŚC M3, 2, s. 1–2, 5–7; DŚC M1, 3, 

s. 54–55; SZPET PG 2U, s. 41–42; SZPET G 3U, s. 87; SZPET PG 3M, s. 80; SZPET PG 3U, 
s. 115–117.
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chowej, a także w obszarze w relacji społecznych925. Nie wiadomo, czym się 
kierują autorzy krakowscy, kiedy piszą, że u kobiet identyfikacja płciowa 
przebiega prościej niż u mężczyzn, gdyż jest ona efektem utożsamienia 
z modelem, jakim jest matka926. Autorzy poznańscy postrzegają płciowość 
jako ontyczny sposób bycia mężczyzną i kobietą, który domaga się od czło-
wieka zrozumienia i uznania927. Przyczyn braku harmonii w relacjach ko-
biety i mężczyzny, za Katechizmem Kościoła katolickiego, autorzy krakowscy 
upatrują w grzechu pierworodnym, który zdewastował pierwotną komunię 
między nimi928. Przed grzechem Ewa oraz Adam rozumieli się i kochali, a po 
nim, kiedy utracili bliskość Boga, są ze sobą skłóceni, widzą zło, muszą też 
ciężko pracować, cierpieć i umierać929.

Za raczej kontrowersyjną uznać można też charakterystykę kobiecości 
wyłaniającą się podręczników poznańskich. Sporo jest tu uproszczonych tez 
ocierających się o deprecjację kobiet względem mężczyzn, i to nawet wtedy, 
gdy autorzy zdają się przekonani o tym, że właśnie je dowartościowują. For-
mułuje się tu zbyt jednoznaczne wnioski, że cała struktura psychofizyczna 
kobiety nakierowana jest na kontakt z ludźmi i empatyczne troszczenie się 
o nich, a kobiety cechuje opiekuńczość, wrażliwość czy delikatność, pre-
dysponujące je do macierzyństwa. Równie ważne zdaniem autorów są takie 
kobiece przymioty, jak spostrzegawczość i podzielność uwagi, dzięki którym 
mogą one jednocześnie i to w dodatku swobodnie zajmować się wieloma pra-
cami, na przykład gotować obiad i strzec przed wypadkiem raczkujące dziec-
ko930. Funkcjonowanie w świecie osób wymaga nie tyle większej siły fizycz-
nej, ile raczej zdolności do wysiłku długofalowego, jak na przykład ma to 
miejsce w przypadku troski o małe dzieci. Organizm kobiety jest słabszy niż 
organizm mężczyzny, jeśli chodzi o zdolność do jednorazowego wysiłku, ale 
silniejszy w kwestii zdolności do stałej i długotrwałej aktywności. Wbrew 
dominującym stereotypom kobiety nie są więc płcią słabszą, lecz raczej ina-
czej silną. Organizm kobiety pracującej w kopalni czy też grającej w hoke-
ja znacznie szybciej doznałby uszczerbku niż organizm mężczyzny. Gdyby 
natomiast mężczyzna przejął na przykład rolę matki opiekującej się dzień 

925 Zob. SZPET PG 3U, s. 94–100.
926 Zob. DŚC 3U, s. 66, 89–91; DŚC M3, 2, s. 2; DŚC M3, 2, s. 39.
927 Zob. SZPET PG 3U, s. 94–95.
928 Zob. DŚC M3, 3, s. 6; DŚC M3, 1, s. 54. Por. KKK 1607.
929 Zob. EMAUS M1, 3, s. 59.
930 Zob. SZPET PG 3U, s. 181–182; DŚC M3, 3, s. 38.
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i noc małymi dziećmi, to nie tylko przyszłoby mu to ze znacznie większym 
trudem, ale jeszcze dużo szybciej odczułby wyczerpanie fizyczne931. Do tych 
mocno stereotypowych uwag autorzy dodają jeszcze bardziej bulwersujące 
opinie, że kobiety w odróżnieniu od mężczyzn są bardziej gadatliwe i skłonne 
do mówienia o uczuciach, mając przy tym trudności z dochowaniem tajem-
nicy. Nieprzekonujące są opinie, że kobiety tylko wtedy czerpią satysfakcję ze 
swojej pracy, jeśli jest ona ukierunkowana na konkretnego człowieka i służy 
jego dobru. Kobiety potrzebują też zdaniem autorów docenienia za to, co ro-
bią, gdyż bez tego czują się niedowartościowane. Co najmniej kontrowersyj-
na jest rada dla mężczyzn zmagających się z uczuciowymi reakcjami kobiet. 
Otóż, jak mogą dowiedzieć się uczniowie, jedynym skutecznym sposobem 
mężczyzny na poradzenie sobie ze zmiennymi emocjami kobiet jest po pro-
stu zmiana ich nastroju932. W ramach silnie archaicznych tekstów próbuje się 
przekonywać uczniów, że tylko dziewczyna musi się modlić o dobrego męża, 
a mężczyzna winien czuwać nad kobietą, kapłanką domowego ogniska933. 
Z konstatacji tego typu zdaje się płynąć przynajmniej ukryty przekaz o więk-
szej racjonalności mężczyzn, dzięki której winni oni dosyć protekcjonalnie 
traktować rozemocjonowane kobiety, ułatwiając im tym samym zachowanie 
równowagi psychicznej. Nie wiadomo też, dlaczego to kobieta ma się modlić 
o dobrego męża, a w przypadku mężczyzn modlitwa taka nie jest zalecana.

Zaskakują analizy snute przez autorów poznańskich na temat głównych 
współczesnych zagrożeń dla realizacji kobiecości. Pojawiają się tu mocno 
archaiczne teksty o zanikaniu różnic kulturowych pomiędzy dziewczętami 
a chłopcami. Uczniowie chyba jednak nie za bardzo dostrzegają „kontro-
wersyjność” noszenia dziś przez kobiety spodni, używania przez mężczyzn 
ozdób stosowanych wcześniej przez kobiety, jak kolczyki, albo też noszenia 
przez chłopców długich włosów. Jeszcze bardziej zaskakują uwagi autorów 
o problemach, których mają dziś rzekomo doświadczać dorastające dziew-
czyny. Zwracają uwagę na to, że kobiety chcąc być dostrzeżone, za bardzo 
odsłaniają swoje wdzięki. Jeśli zaś kobieta pozwala się traktować mężczyźnie 
jak przedmiot, to po prostu traci swoją godność kobiety i człowieka. Równie 
niezręczne jest łączenie jedynie kobiet z pornografią, nierządem czy też pro-
stytucją. Autorzy zdają się w ogóle nie dostrzegać tego, że powszechne dziś 

931 Zob. SZPET PG 3U, s. 95–97.
932 Zob. SZPET PG 3U, s. 182.
933 Zob. SZPET G 2U, s. 121.
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zjawisko seksualizacji, pornografii czy też prostytucji odnosi się też do męż-
czyzn. Mocno bulwersuje  przekonywanie, że na skutek grzechów w tej sfe-
rze godność utracić mogą jedynie kobiety, a wcale nie dotyczy to mężczyzn. 
Nie przekonuje też utyskiwanie autorów, że współczesne kobiety czują się 
zagubione w świecie, nie rozumiejąc swojego przeznaczenia. Źle pojmując 
ideę równouprawnienia, starają się one naśladować mężczyzn odnośnie do 
kariery, nawet jeśli dzieje się to kosztem macierzyństwa. Tymczasem kobieta 
wybierająca karierę i odkładająca macierzyństwo, jak przestrzegają, a wręcz 
straszą, pod koniec życia zwyczajnie nie odnajdzie satysfakcji934. Nie wydaje 
się, żeby tego typu ostrzeżenia mogły przekonać młode katoliczki w kwe-
stii sensownego połączenia macierzyństwa z pracą. Zgadzając się z tym, iż 
tradycyjnie kobiecie przyznawano niemal jedynie rolę żony i matki, ogra-
niczając tym samym ich możliwość awansu społecznego, autorzy podręcz-
ników starają się zarazem wyraźnie i słusznie postulować taką wizję pracy, 
która szanowałaby przede wszystkim wartość kobiety jako matki935. Niezbyt 
realistyczne są w tym kontekście konkluzje, że dorastająca do macierzyń-
stwa kobieta musi stawiać mężowi wymagania, musi umieć mówić mu „nie”, 
panować nad nastrojami, poznawać płodność, pomagać mu stawać się oj-
cem936. Nie wiadomo, na czym autorzy opierają przekonanie, że współczesne 
kobiety posiadają odpowiednie kompetencje do tego, aby w wyżej określony 
sposób „wychowywać” mężczyzn w sferze życia seksualnego.

Podążając za opinią, że radykalne nurty feminizmu, antagonizując re-
lacje kobiet z mężczyznami, sprzyjają „skłóceniu się” ich wrodzonego po-
wołania żony i matki937, autorzy analizowanych materiałów jednoznacznie 
krytycznie oceniają prezentowaną tam wizję kobiety i kobiecości. W serii 
poznańskiej pojawia się jasna konstatacja, że feministki, nie troszcząc się 
o głębsze rozumienie i ochronę kobiecości, próbują rozpowszechniać wy-
paczone wizje kobiety i jej powołania. Nie szukając wcale prawdy o naturze 
kobiety i mężczyzny, głoszą poglądy wynikające z preferowanej ideologii lub 
interesów politycznych sponsorów. Obok tych nazbyt emocjonalnych i mało 
merytorycznych uwag słusznie dostrzega się tu, że ruchy feministyczne są 
właściwie antykobiece i wcale nie sprzyjają faktycznemu równouprawnieniu 

934 Zob. SZPET PG 3U, s. 183.
935 Zob. DŚC M 3, 2, s. 20.
936 Zob. SZPET PG 3M, s. 112.
937 Zob. J. Bajda, Rodzina miejscem Boga i człowieka. Wokół zagadnienia integralnego po‑

wołania rodziny, Łomianki 2005, s. 201.
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kobiet i mężczyzn. Ze względu na to, że zachęca się tu kobietę do utożsamia-
nia się z mężczyzną, właściwie jawi się on tu jako jedyny prawdziwy model 
człowieka938. Zaprzeczając zdrowemu rozsądkowi, feminizm neguje właści-
we powołanie kobiety do macierzyństwa, lekceważąc ogromną ilość cech, 
które ją predysponują do tej roli939. Za słuszną uznać można również uwagę, 
że realizując pełnię człowieczeństwa w rodzinie i poza nią, kobieta wcale nie 
musi naśladować mężczyzny i rezygnować z kobiecości940.

W perspektywie chrześcijańskiej pozycję kobiety wiąże się przede 
wszystkim z obecnością niewiasty w centralnym wydarzeniu zbawczym941. 
To Maryja, Bogarodzica, wyznacza horyzont rozważań o godności i powo-
łaniu kobiety. Odsłania także tajemnicę „niewiasty”, której początek stano-
wi Ewa, „matka wszystkich żyjących”942. Pomimo że kult maryjny umoc-
nił w ogromnym stopniu macierzyńskość, stawiając ją nad innymi rolami 
kobiecymi943, to Maryja nie jest symbolem kobiety ograniczonej do spraw 
domowych. Matka Jezusa wyznacza model pełnego rozwoju kobiecego 
powołania944. Warto podnieść, że źródeł godności kobiety w podręczniku 
poznańskim poszukuje się właśnie w osobie Maryi, widząc w Niej swoistą 
antytezę dla propozycji feministycznych. Wskazuje się tu na to, że Kościół 
nazywa Matkę Bożą Nową Ewą i stawia za wzór kobiety odkupionej. Poja-
wia się tu również odwołanie do szacunku dla kobiet, jaki przyniósł ze sobą 
Jezus, o czym świadczy na przykład Jego ukazanie się po zmartwychwstaniu 
najpierw kobietom945.

W obu analizowanych seriach podręczników w męskości widzi się 
najbardziej właściwą formę pełnego zrealizowania się w życiu dla każdego 
chłopca946. W podręczniku krakowskim przekonuje się uczniów, że proces 
kształtowania się męskości napotyka na dużo większe opory niż w przypad-
ku kobiecości. Zdaniem autorów wynika to przede wszystkim z rosnącej 

938 Zob. SZPET PG 3M, s. 80; SZPET PG 3U, s. 114.
939 Zob. SZPET PG 3U, s. 184, 114.
940 Zob. DŚC M3, 2, s. 20.
941 Zob. MD 3, 5.
942 Zob. MD 4, 11.
943 Zob. T. Chmiel, Kastrowanie ojcostwa, w: Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturo‑

we, pedagogiczne i prawne, red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, T. Chmiel, Toruń 2016, s. 31.
944 Zob. Jan Paweł II, Maryja a wielkość kobiety z 29 XI 1995, Katechezy maryjne, Czę-

stochowa 1998, 4. Por. E. Adamiak, Milcząca…, s. 96.
945 Zob. SZPET PG 3U, s. 115.
946 Zob. DŚC M3, 2, s. 39; DŚC 3U, s. 89–91; SZPET PG 3M, s. 70; SZPET PG 3U, s. 93.
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liczby rozbitych rodzin, samotnych i zbyt zaangażowanych w pracę matek, 
a także ojców unikających obowiązków, które związane są z wychowaniem 
dzieci947. Odnosząc się do tych uwag, trudno uniknąć wrażenia, że autorzy 
z góry uznają, że tylko sama matka musi dziś wychowywać dzieci. Autorzy 
zdają się nie mieć też świadomości tego, że jeszcze większym problemem są 
dziś relacje chłopców z kolejnymi partnerami ich matek.

Trudno zrozumieć intencje autorów piszących o konieczności nakło-
nienia uczniów do refleksji nad pozytywnymi aspektami płodności męż-
czyzny, co sugeruje istnienie w tym obszarze aspektów negatywnych948. 
Można się oczywiście domyślać, że chodzi tu o różne formy zagrożeń 
wynikających z aktywności seksualnej, na którą bardziej ukierunkowani 
są, zdaniem autorów, mężczyźni. Niestety, w obszarze życia seksualnego 
w analizowanych podręcznikach pojawia się bardzo mało realistycznych 
i adekwatnych do współczesności treści. Według serii poznańskiej niedoj-
rzała męskość ujawnić się może bowiem jedynie przez syndrom Don Juana. 
Mężczyźni tacy próbują zrekompensować sobie wszystkie deficyty jedynie 
w obszarze seksualności. Tymczasem, jak przekonują autorzy, taka koncen-
tracja na seksie czyni mężczyznę nieodpowiedzialnym. Może on zatrzymać 
się w rozwoju na seksualności prymitywnej, szukając potwierdzenia mę-
skości przez niedojrzałe kontakty949.

Za deprecjonującą kobietę uznać można zawartą w podręczniku po-
znańskim opinię, iż tylko mężczyzna jest w stanie odczuwać satysfakcję 
z poświęcania się dla abstrakcyjnych wartości. Nie mniej stereotypowe są 
uwagi, iż z natury silniejszy mężczyzna, wyżej usytuowany w hierarchii 
i lepiej zarabiający, stoi na wygranej pozycji w sferze ekonomicznej. Jedyną 
słabością płci męskiej w opinii autorów poznańskich jest możliwość stania 
się homoseksualistą950. Wystarczy nawet pobieżna analiza ponowoczesnej 
rzeczywistości, żeby dojść do wniosku, że przed współczesnymi mężczy-
znami stoi o wiele więcej zagrożeń niż homoseksualizm. Nie odnosząc się 
do tego, czy homoseksualizm powszechnie uznawano by za zagrożenie, 
osobowej formacji mężczyzny zagrażają dziś używki, uzależnienia i trud-
ności w obszarze pracy.

947 Zob. DŚC 3U, s. 66; DŚC M3, 2, s. 2.
948 Zob. SZPET PG 3M, s. 116.
949 Zob. SZPET PG 3U, s. 187–189; DŚC M3, 3, s. 44.
950 Zob. SZPET PG 3U, s. 182–184.
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Poszukując ideałów mężczyzny i męskości, autorzy podręczników for-
mułują słuszną tezę, że jako mąż i ojciec mężczyzna zachowuje swoją mę-
skość tylko wtedy, gdy stworzy kochającą się rodzinę. Szkoda, że wśród 
faktorów tej „miłości” wymienia się jedynie zabezpieczenie bytu rodziny, 
co mocno zawęża rolę ojca. Wymieniając różne cechy mężczyzny i ojca, au-
torzy zdają się kierować pewnymi stereotypami, widząc przede wszystkim 
potrzebę budowania autorytetu wobec dzieci, nauczenia ich radości z walki, 
ofiarowania dzieciom każdego dnia trochę czasu. Za mocno enigmatyczną, 
bez szerszego komentarza, uznać trzeba opinię, że ojciec nie zaufa dziecku, 
jeśli wpierw nie zaufa sobie. Zaskakuje też teza, że wielu mężczyzn zaprze-
paszcza dziś szansę na dojrzałe ojcostwo, kierując się męską dumą i nie chcąc 
przyjąć pokornej postawy uległości i synostwa wobec swoich rodziców, na-
wet jeśli była ona raniąca, szczególnie ze strony ojca. Znowu nie wiadomo, 
dlaczego tylko mężczyzna może z domu rodzinnego wynieść różnego typu 
„zranienia”. Poza tym, jaki jest sens mówienia o jakiejś uległości syna wo-
bec rodziców czy też jedynie męskiej dumie. Trudno również zrozumieć, 
dlaczego tylko w przypadku mężczyzny wyjście z domu rodzinnego bez 
wewnętrznego pojednania się z matką i ojcem jest czymś w rodzaju uciecz-
ki951. Dobrze, że dosyć mocnym tezom o tym, iż wrażliwość na osoby łatwiej 
przychodzi kobietom, a mężczyźni lepiej funkcjonują w świecie, towarzy-
szą słowa o tym, że mężczyźni winni uczyć się „kobiecych” kompetencji, 
większej wrażliwości na osoby, łatwiejszego mówienia o uczuciach, kobiety 
zaś muszą nabywać „męskich” kompetencji, czyli uczyć się sprawniejszego 
funkcjonowania w świecie rzeczy, większej niezależności i stanowczości, 
zwłaszcza w sytuacji trudności i napięć emocjonalnych952.

Właściwie aż po współczesność o zawarciu małżeństwa, a potem o jego 
trwaniu, również w Kościele katolickim, decydowały przede wszystkim 
motywy rzeczowe i ekonomiczne, a niewielkie znaczenie przypisywano 
miłości małżonków953. Dopiero wraz z Soborem Watykańskim II w miłości 
małżeńskiej zaczęto widzieć nie tylko główny czynnik życiowej wspólnoty 
kobiety i mężczyzny, ale i najpełniejsze odzwierciedlenie Boskiej wspólnoty 
życia w miłości954. Małżeństwo pozbawione dojrzałej, integralnie rozumia-

951 Zob. SZPET PG 3U, s. 187–192; EMAUS 1U, s. 181; DŚC 3U, s. 145–146.
952 Zob. SZPET PG 3U, s. 95–100.
953 Zob. W. Majkowski, Zmiana…, s. 254–259.
954 Zob. S. Dziwisz, Słowo wstępne, w: Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeń‑

stwo, rodzina, red. J. Augustyn, Kraków 2014, s. 5–6; P. Mazurkiewicz, Etyka seksualna, w: 
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nej miłości, przekraczającej wymiar zmysłowy i uczuciowy, uznaje się dziś 
za niezrozumiałe, a wręcz zafałszowane955. Miłość postrzega się więc jako 
jedyny sposób na rzeczywiste przełamanie lęku i samotności tkwiących 
w każdym człowieku. Nie może być nim bowiem jedynie wspólne posia-
danie i używanie czegoś, a nawet wspólne zamieszkiwanie. Kierując się we-
wnętrznym pragnieniem wyjścia z obszaru samotności, kobieta, zwłaszcza 
w przestrzeni sakramentalnego małżeństwa, chce dzielić się miłością z męż-
czyzną, i odwrotnie956. Trudno jednak nie zauważyć, że choć miłość zdaje 
się dziś niemal jedynym motywem zawarcia małżeństwa, to rozumie się ją 
często w mocno redukcyjny sposób, zapominając, że musi ona obejmować 
z zasady wszystkie wymiary człowieka: elementy poznawcze, behawioralne, 
afektywne, sferę biologiczną oraz psychiczno-duchową957.

W Dyrektorium katechetycznym i Podstawie programowej katechezy od-
najdujemy stwierdzenie, że człowiek nie może żyć bez miłości, nosząc w so-
bie jej pragnienie, zwłaszcza odnośnie do małżeństwa958. Program nauczania 
religii w szkole gimnazjalnej w małżeństwie i rodzinie widzi wspólnotę życia 
i miłości959, łącząc miłość z odpowiedzialnością960. W kontekście edukacji 
ponadgimnazjalnej akcentuje się potrzebę poruszenia kwestii konsekracji 
ludzkiej miłości, tak ważnej dla jakoci życia małżeńskiego961. W analizowa-
nych podręcznikach widać przekonanie, że wśród relacji międzyludzkich 
więź miłości małżeńskiej jest nieporównywalna z żadną inną962. Dzięki tej 
miłości dwoje ludzi dostaje szansę stworzenia wspólnej historii życia, zbu-
dowania niemającej sobie równej harmonijnej wspólnoty osób963.

Etyka. Część II: Filozoficzna etyka życia spełnionego, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 
2016, s. 272–275.

955 Zob. A. Bohdanowicz, Miłość małżeńska a życie rodzinne i wychowanie dzieci, w: 
Rodzina szkołą wartości, red. A. Pryba, Poznań 2011, s. 186; M. Comer, Miłologia. Bóg, seks, 
miłość, Rock’n’roll, tłum. A. Popławska, Kraków 2015, s. 23–29; E. Fromm, Miłość, płeć i ma‑
triarchat, tłum. B. Radomska, G. Sowinski, Poznań 2011, s. 214.

956 Zob. AL 123–124, 131–134, 140; R. Rogowski, Człowiek stworzony do miłości, w: 
Sztuka relacji międzyludzkich…, s. 19.

957 Zob. Z. Michałowski, Pedagogia osoby…, s. 152–156; J. Revydovych, Aktualność mał‑
żeńskiej miłości i wierności, w: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie…, s. 80–81.

958 Zob. PDK 26, 58–50, 71.
959 Zob. PNR, s. 92.
960 Zob. PNR, s. 99.
961 Zob. PNR, s. 112–113.
962 Zob. SZPET G 2M, s. 91; SZPET PG 3M, s. 98; DŚC M3, 3, s. 21; DŚC 3U, s. 131.
963 Zob. SZPET PG 3U, s. 166, 190; SZPET PG 1M, s. 50; EMAUS 1U, s. 181; DŚC 3U, 

s. 25, 40; EMAUS M3, 1, s. 36–37; DŚC M3, 2, s. 35; DŚC M3, 4, s. 6.
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Prawdziwa ranga miłości małżeńskiej ujawnia się dopiero wtedy, gdy 
dostrzeże się, że stanowi ona także obraz i znak przymierza łączącego Boga 
z Jego ludem. Miłość ta pochodzi od Boga i do Niego winna zawsze prowa-
dzić. W tej perspektywie, jak piszą autorzy krakowscy, nie może zabraknąć 
troski o piękno duchowe kochanej osoby, jej najwyższe dobro, czyli wzrost 
życia w łasce i w miłości Bożej964. Ze względu na ludzką słabość, jak trafnie 
zauważają autorzy obu serii, miłość łącząca kobietę i mężczyznę musi mieć 
ochronę w miłości rozlanej w ludzkich sercach przez Ducha Świętego965.

Eksponując personalistyczne fundamenty sakramentalnej miłości 
małżeńskiej, obie serie podręczników podkreślają, że miłość dwojga osób 
byłaby mocno niepełna, jeśliby nie brano pod uwagę całego ich osobowe-
go bogactwa966. Autorzy krakowscy przekonują uczniów, że pomimo tak 
silnie preferowanego dziś spłyconego pojmowania miłości, w głębi swych 
serc ludzie przeczuwają, że uczucie to, wynoszące na wyżyny, nie może być 
łatwe i nie rozwinie się bez ich wysiłku967. W ślubie słusznie widzi się do-
piero początek drogi, gdyż miłość nie trwa sama z siebie i wciąż domaga 
się działań małżonków i to we wszystkich jej wymiarach968. Nie odbiegają 
od tej narracji autorzy poznańscy. Z podręcznika do pierwszej klasy szko-
ły gimnazjalnej uczeń może się dowiedzieć, że miłość nie jest czymś sta-
tycznym i wymaga pielęgnacji, pozostając powinnością i wyzwaniem969. 
Sięgając do sportowych określeń, autorzy poznańscy przekonują, że łatwiej 
zostać olimpijczykiem z jakiegoś przedmiotu czy mistrzem świata w jakiejś 
dyscyplinie sportowej, niż mądrze i wiernie kochać w małżeństwie970. To 
bez wątpienia słuszna uwaga, mająca szansę dotrzeć do uczniów, zwłasz-
cza w kontekście dramatycznie wzrastającej dziś liczby rozwodów, często 
po bardzo krótkim okresie małżeństwa. Zdobycie mistrzostwa świata zdaje 

964 Zob. DŚC 3U, s. 102, 126, 130; DŚC M3, 3, s. 16–17, 21; DŚC M3, 2, s. 35, 56. Por. 
KKK 1643.

965 Zob. SZPET PG 3U, s. 18, 74; Rodzina chrześcijańska wspólnotą wierzącą i ewangelizu‑
jącą, w: Konferencje dla rodziców. Klasa III, z. 1, s. 37.

966 Zob. DŚC M3, 3, s. 17; Z. Marek, Kształtowanie…, s. 3–6; SZPET G 3M, s. 68; SZPET 
G 3 KP, s. 57–58; SZPET G 3U, s. 80, 84, 129, 140; SZPET PG 3M, s. 87–88.

967 Zob. EMAUS 1U, s. 188–189; EMAUS 3U, s. 177; DŚC 3U, s. 134–135.
968 Zob. EMAUS M3, 5, s. 24; EMAUS 3U, s. 189; DŚC 3U, s. 126, 130; DŚC M3, 3, s. 16, 

21; DŚC M3, 2, s. 35.
969 Zob. SZPET PG 3U, s. 134; SZPET G 1U, s. 128–129.
970 Zob. SZPET PG 3U, s. 77.
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się wprawdzie dosyć abstrakcyjne, ale w tym wypadku być może nie mniej 
realne jest trwanie w wiernej miłości.

W obu analizowanych seriach podręczników słusznie próbuje się od-
nieść do nie zawsze budujących realiów życia małżeńskiego. Zdarza się więc, 
jak sygnalizują autorzy krakowscy, że niektórzy małżonkowie nie dorastają 
do wzajemnej miłości, a ich miłość może być z różnych względów zraniona 
i odrzucona971. Kwestia ta przez autorów poznańskich omawiana jest w ra-
mach lekcji o wiele obiecującym co do pożądanej dla tematu treści tytule: 
„Od marzeń do prozy życia”. Trafnie wskazuje się w niej na istnienie znacz-
nego dysonansu między ideałem miłości małżeńskiej a jej codziennym ro-
zumieniem, a przede wszystkim realizowaniem972. Nie zawsze w przestrzeni 
małżeństw miłość jest tak piękna i romantyczna, jak opisują to liczni poeci. 
Przywołując badania naukowców, autorzy wskazują na możliwość sprowa-
dzenia miłości do procesów chemicznych, gdzie działają różne substancje, 
jak na przykład oksytocyna. Dosyć pesymistycznie w tym kontekście pre-
zentuje się konkluzja, że miłość z takiej perspektywy z natury rzeczy przemi-
ja973. Należałoby oczywiście tę mało budującą konkluzję opatrzyć stosownym 
komentarzem o integralnej wizji miłości, której nie wolno sprowadzać do 
zmysłów.

Mając zapewne tę świadomość, w obu seriach podręczników słusz-
nie, choć zbyt enigmatycznie, wskazuje się na zjawisko naturalnej zmiany 
w sferze miłości, która jest adekwatna do kolejnych etapów życia małżeń-
skiego. Autorzy poznańscy podkreślają, że miłość małżonków przechodzi 
przez kolejne fazy rozwoju, które zresztą na siebie w jakimś stopniu się na-
kładają974. W podręczniku krakowskim do ostatniej klasy szkoły średniej 
można zaś przeczytać, że wraz z wejściem na drogę powołania małżeńskie-
go pojawia się powinność uczenia się pełnej miłości oblubieńczej, według 
duszy i ciała. Konieczne jest tu, jak z obu podręczników mają możliwość 
dowiedzieć się uczniowie, wyzbycie się egoizmu i zastępowanie go duchem 
bezinteresownej służby, niemającej wiele wspólnego ze sprawiedliwym po-
działem pracy i usług975. Konstatacja ta jest bardzo istotna, gdyż współcze-
sny człowiek, tak silnie strzegący swojego osobistego szczęścia, może mieć 

971 Zob. EMAUS 3U, s. 191; SZPET G 3U, s. 8–9.
972 Zob. SZPET PG 3M, s. 98; SZPET PG 3U, s. 158.
973 Zob. SZPET PG 3U, s. 158–159.
974 Zob. SZPET G 1U, s. 128–129.
975 Zob. DŚC M 3, 3, s. 18–19; DŚC M3, 4, s. 6–7.
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poważne problemy z postrzeganiem miłości małżeńskiej w kategoriach re-
lacji przekraczających dystrybutywnie rozumianą sprawiedliwość.

Za przydatne dla uczniów uznać można obszerne rozważania auto-
rów poznańskich na temat czynników konstytuujących silną więź między 
małżonkami: współodczuwaniem, współrozumieniem i współdziałaniem. 
Eksponują oni dynamiczny charakter więzi łączących małżonków, gdzie 
przenikają się różne płaszczyzny: emocjonalna, poznawcza, dążeniowa976. 
Dostrzegając być może emocjonalność cechującą młodych ludzi, szczegól-
nie szeroko analizują postawę współodczuwania. Przekonują uczniów, że 
czysto inercyjne uleganie emocjom stanowi poważne zagrożenie dla spo-
koju i szczęścia każdego człowieka. W życiu małżonków, jak słusznie pró-
buje się przekazać, niezbędne jest pełne empatii uczestnictwo w radościach 
i smutkach drugiej osoby. Skoro zaś nad emocjami człowiek nie zawsze pa-
nuje, to musi on starać się o nich jak najwięcej dowiedzieć. Pamiętać trzeba 
przy tym, że emocje wyzwalają energię i motywują do działania, zarówno 
w kierunku pozytywnym, jak i negatywnym977.

Sporo miejsca w podręcznikach poznańskich zajmuje też wyjaśnienie 
istoty i wartości postawy współrozumienia i współodczuwania małżon-
ków. Uczniowie mogą słusznie dowiedzieć się, że konieczne jest tu swoiste 
współbrzmienie, odnalezienie adekwatnych wartości w drugim człowieku, 
odnalezienie jakiegoś „wspólnego kodu”. Współrozumienie odnosi się do 
kontaktu małżonków w sferze intelektualnej i pozwala na wymianę reflek-
sji, spostrzeżeń czy doświadczeń. Poświadcza ono prawidłową komunika-
cję małżonków, werbalną i pozawerbalną. Wraz z pogłębieniem się współ-
rozumienia rośnie empatia, będąca takim rozumieniem współmałżonka, iż 
widzi się jego oczyma, potrafi rozumieć to, co mówi, czuje, myśli, oczekuje. 
Współrozumienie umożliwia lepsze poznanie małżonka, zaakceptowanie 
go takim, jakim jest naprawdę. Wysoki poziom współrozumienia warun-
kuje, co ważne, zadowolenie uzyskiwane w innych obszarach życia mał-
żeńskiego. Współdziałanie jest z kolei owocem istnienia więzi małżeńskiej 
w sferze zarówno emocjonalnej, jak i intelektualnej. Stwarza ono możli-
wości wytyczania sobie coraz dojrzalszych celów, rozwijania i umacniania 
przyjaźni między małżonkami978.

976 Zob. SZPET PG 3U, s. 162; SZPET PG 3M, s. 98.
977 Zob. SZPET PG 3U, s. 70–71.
978 Zob. SZPET PG 3U, s. 162–164.
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Autorzy poznańscy, trochę głębiej analizując liczne kwestie związane 
z miłością małżeńską, starają się zaproponować uczniom obszerną i chyba 
oczekiwaną przez nich narrację o procesie „zakochania”. Podejmując ten 
problem, w podręczniku kończącym edukację w szkole ponadgimnazjal-
nej „zakochanie” utożsamia się z intensywnym przeżyciem uczuciowym, 
radosnym bądź też bolesnym, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. 
Ujawnia się tu silna zależność emocjonalna od drugiej osoby, niekiedy na-
wet tak mocna, że porównuje się ją z przywiązaniem dziecka do matki. 
O ile tę konstatację uznać można za bardzo potrzebną i niekwestionowal-
ną, o tyle autorzy i w tej narracji nie uniknęli znacznie mniej trafnych kon-
kluzji. Za mocno zaskakujące uznać trzeba opinie, że w związku z silnymi 
więziami emocjonalnymi bardziej krytycznym kobietom łatwiej jest niż 
mężczyznom zachować rozsądek i obiektywne spojrzenie na osobę, którą 
obdarzyły miłością. Mężczyźni w sytuacji zakochania potrafią bowiem do-
słownie „stracić głowę”979. Trudno dociec, na podstawie jakich przesłanek 
autorzy wysuwają tak daleko idące wnioski o zróżnicowaniu płci w tym 
obszarze. Być może kierują się tu stereotypami o silniejszym zainteresowa-
niu mężczyzn seksualnością, co wynika z ich większej niż u kobiet pożą-
dliwości. Założenie to zdają się potwierdzać inne zaskakujące teorie poja-
wiające się w podręcznikach. Można z nich się dowiedzieć, że dziewczyna, 
pozostając krytyczną, angażuje cały swój potencjał uczuciowy w relacjach 
z chłopakiem, dlatego pragnie ofiarować się mężczyźnie cała, a spotykając 
się z jego strony z żądaniem „dowodu miłości”, po prostu mu ulega. Sta-
rając się jakoś tłumaczyć tę sprzeczność, autorzy wykazują, że zakochanie 
chłopca ma w pierwszym rzędzie podłoże seksualne, tymczasem u kobiet 
pożądanie odgrywa mniejszą rolę. Dziewczyna podejmująca współżycie 
seksualne czyni to więc mniej chętniej niż chłopiec, a wręcz robi to wła-
ściwie tylko dla niego980. Komentując ten wywód, trudno nie zauważyć, 
że być może miał on jakieś uzasadnienie w patriarchalnym świecie, gdzie 
kobieta była znacznie bardziej zależna od mężczyzny, również w kwestii 
doboru małżonka. Nie wydaje się jednak, żeby współczesność potwierdza-
ła słuszność tego typu tez. Współczesne kobiety, przynajmniej znaczna ich 
część, podejmując współżycie seksualne, nie kieruje się innymi motywami 
niż mężczyźni. Kwestionując powyższą narrację, warto jednak zauważyć, 

979 Zob. SZPET PG 3U, s. 98.
980 Zob. SZPET PG 3U, s. 184.
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że wspomniani autorzy, na wcześniejszym etapie edukacji, proponują po-
trzebne pochylenie się uczącego religii i uczniów nad postrzeganiem mi-
łości w oczach chłopca oraz dziewczyny981. Bez wątpienia dyskusja taka 
może być bardziej pożyteczna dla uczniów, niż prezentowanie im mało 
przekonujących konkluzji.

Za element warunkujący wierność ideałom sakramentalnie zawartego 
małżeństwa i realizowanej w nim miłości w analizowanych podręcznikach 
uznaje się otwartość na płodność982. Aktu małżeńskiego traktowanego je-
dynie jako akt biologiczny, nieskorelowany z miłością i odrzucający pro-
kreację, nie można uznać za w pełni ludzki. Akt ten, przez integralność 
biologiczno-fizjologiczną, winien być ukierunkowany na nowe życie. An-
tykoncepcja więc, niejako z samej intencji, pozbawia ów akt pełnej jego 
treści i jest niegodziwa983. Z pewną dozą umiarkowanie pozytywnego spoj-
rzenia na seks autorzy poznańscy przekonują, że małżeństwo nie jest usta-
nowione wyłącznie dla rodzenia potomstwa, a jego istotną częścią pozo-
staje także realizowanie aktów małżeńskich niezwiązanych z prokreacją984. 
Podobny przekaz płynie z podręczników krakowskich. Nie pozostawia się 
tu żadnych wątpliwości co do tego, że przez zjednoczenie małżonków urze-
czywistnia się podwójny i nierozdzielny cel małżeństwa: dobro małżonków 
i przekazywanie życia985.

W sposobie referowania tej kwestii przez autorów obu serii dopatrzeć 
się można dosyć wyraźnych różnic. Autorzy poznańscy odwołują się raczej 
do tekstów św. Pawła i encykliki Pawła VI Humanae vitae, podręczniki kra-
kowskie zaś cytują trochę nowsze, choć też klasyczne dokumenty: Katechizm 
Kościoła katolickiego i nauczanie Jana Pawła II z Familiaris consortio na czele. 
Za wartościową należy uznać próbę pokazania w podręcznikach obu serii 
nie tylko statycznej i teoretycznej, lecz także dosyć dynamicznej i pragma-
tycznej wizji małżeńskiej miłości. Wyliczając przymioty małżeńskiej miło-
ści, autorzy poznańscy, za Hymnem o miłości św. Pawła, dostrzegają w niej 
odpowiedź na Boże powołanie986. Miłość ta, piękna, prawdziwa, respektu-
jąca prawdziwe dobro człowieka, domaga się od niego odpowiedzialności 

981 Zob. SZPET G 1U, s. 129; SZPET G 1M, s. 86.
982 Zob. DŚC M2, 3, s. 37; DŚC M3, 3, s. 17, 22; SZPET PG 3U, s. 177.
983 Zob. SZPET PG 3U, s. 177.
984 Zob. SZPET PG 3U, s. 135–136.
985 Zob. DŚC M3, 3, s. 24.
986 Zob. SZPET PG 3M, s. 98; DŚC 3U, s. 125.
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i wysiłku za jej rozwój987. Sięga się tu również do Listu do Efezjan św. Pawła, 
gdzie miłość Chrystusa do Kościoła prezentowana jest jako wzór i źródło 
miłości małżonków988. Miłość małżeńska w sensie chrześcijańskim, jak za-
znaczają za encykliką Humanae vitae autorzy, jest określana przez następu-
jące przymioty: jest ona ludzka, pełna, wierna i wyłączna, a także płodna989. 
Jest to miłość ludzka, gdyż realizuje się zarówno na płaszczyźnie zmysłowej, 
jak i duchowej. Pełna – gdyż przejawia się poprzez całkowite i sprawiedli-
we dzielenie wszystkich radości i trudów, a przede wszystkim ze względu 
na bezinteresowność. Wierna i wyłączna – gdyż skierowana wzajemnie ku 
wybranym i złączonym w małżeństwie osobom do końca życia, bez wzglę-
du na różne trudności i pokusy990. Trudno oczywiście kwestionować tę po-
prawną z teologicznego punktu widzenia narrację, lecz dobrze by się stało, 
gdyby była ona opatrzona bliższym percepcji adolescentów komentarzem. 
Po to, aby sugestywnie przybliżyć młodym ludziom wzmiankowane cechy 
małżeństwa sakramentalnego, należy ich przekonać, że nie straciły one na 
aktualności również w warunkach ponowoczesnego świata. Wciąż przecież 
ludzie szukają partnerów, którzy obdarzą ich miłością rzeczywiście ludzką, 
pełną, wierną i płodną, nawet jeśli na co dzień wynoszą w tym obszarze 
ze swoich domów zupełnie inne doświadczenia. Przekonanie adolescen-
tów, by podążać drogą sakramentalnego małżeństwa, domaga się jednak 
wypełnienia wzniosłych cech konstytuujących takie małżeństwo nowymi 
treściami.

Analizując „parametry” katolickiej wizji miłości między kobietą 
a mężczyzną, trudno przeoczyć na przykład ich wręcz antytetyczność 
względem tak silnie preferowanej dziś wizji miłości w kontekście tak waż-
nego dla współczesnych młodych ludzi „święta” miłości, jakim są walen-
tynki. Dobrze więc, że dostrzegając te uwarunkowania, autorzy poznańscy 
proponują lekcję o wymownym tytule „Jak pięknie kochać. Święty Walen-
ty”. Niestety, w narracji tej nie zauważa się rzeczywistej polemiki z tak sil-
nie zbanalizowaną walentynkową wizją miłości. Zamiast tego z tej lekcji 
uczniowie mogą się jedynie dowiedzieć, choć oczywiście słusznie, o pięk-
nie miłości preferowanej przez chrześcijaństwo. Śladów dyskusji z „rado-
sną” i beztroską miłością z Dnia Zakochanych doszukać się można w pró-

987 Zob. SZPET PG 3U, s. 159–161.
988 Zob. SZPET PG 3M, s. 91–92.
989 Zob. HV 10.
990 Zob. SZPET PG 3M, s. 87–88; SZPET PG 3U, s. 129.
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bie przekonywania uczniów, że kształtowanie więzów miłości jest trudne 
i pełne pokus. Warto jednak podjąć ten wysiłek pięknego kochania, gdyż 
tylko ten, kto tak kocha i jest kochany, czuje się szczęśliwy, czerpiąc przy 
tym z Bożego błogosławieństwa991.

Pragnienia, uczucia, emocje, namiętności rodzące się wtedy, gdy ktoś 
inny pojawia się w naszym życiu, mają w oczywisty sposób także ważne 
miejsce w małżeństwie, ubogacając relacje interpersonalne małżonków992. 
Nawet jeśli uczucie jest nierzadko cudowną iskrą rozniecającą, to nie jest 
jednak pełnią miłości. Dopiero „tak” naszej woli na wolę Boga łączy ro-
zum, wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości993. Dorastanie do 
miłości domaga się, aby małżonkowie nie zatrzymywali się na zmysłowej 
fascynacji, egoistycznym upodobaniu i pożądaniu, lecz swoje relacje kiero-
wali na bezinteresowną oblubieńczą życzliwość uwzględniającą dobro całej 
osoby, a nie tylko ciało994. Miłość dojrzała i pełna z natury rzeczy zawiera 
w sobie zawsze trzy istotne elementy: eros (amor), philia (amicitia) i agape 
(caritas)995. Splatają się one ze sobą najpełniej w miłości małżeńskiej, choć 
w poszczególnych fazach małżeństwa jedne z nich są silniej, a drugie sła-
biej akcentowane996. Philia to brak relacji seksualno-zmysłowej, wypełniany 
bezinteresownością, przyjacielskością oraz lojalnością. Eros oznacza miłość 
uczuciową, zmysłową, fundowaną na namiętności i wzajemnym pożąda-
niu997. Pozostając wiernym Biblii, Kościół nie odrzuca erosu jako takiego, 
lecz sprzeciwia się jego niszczycielskiemu wypaczeniu, fałszywemu ubó-
stwieniu998. Nie ma tu wątpliwości co do tego, że eros tylko wtedy może 
dać człowiekowi coś więcej, niż chwilową przyjemność zmysłową, jeśli zo-
stanie poddany dyscyplinie, oczyszczeniu i uzdrowieniu w perspektywie 
jego prawdziwej wielkości. Eros sprowadzony jedynie do „seksu” staje się 
towarem, „rzeczą”, którą można kupić i sprzedać, co więcej sam człowiek 
staje się towarem, zaś złudne wywyższanie ciała może przekształcić się 

991 Zob. SZPET PG 2U, s. 281–283; SZPET PG 2M, s. 210–211.
992 Zob. AL 143–148.
993 Zob. DCE 17.
994 Zob. DCE 4, 11, 17. Por. R. Buttiglione, Myśl…, s. 156.
995 Zob. DCE 3.
996 Zob. HV 9; RH 10; FC 11; FC 13; KKK 372–373; Franciszek, Adhortacja apostolska 

o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium” (24 XI 2013), Kraków 2013, 
nr 66.

997 Zob. AL 152.
998 Zob. AL 147.
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w nienawiść do niego999. Eros jest zakorzeniony w naturze człowieka, lecz 
ze względu na ukierunkowanie zawarte w akcie stwórczym kieruje on czło-
wieka ku małżeństwu, a więc związkowi charakteryzującemu się monoga-
mią, wyłącznością i definitywnością1000. Eros i agape, jak pisze Benedykt 
XVI, nazwać można miłością wstępującą i zstępującą, których nie da się 
nigdy całkowicie od siebie oddzielić. Im bardziej, choć oczywiście w róż-
nych wymiarach, znajdują one jedność w jedynej rzeczywistości miłości, 
tym bardziej spełnia się prawdziwa natura miłości w ogóle1001. Papież nie 
waha się powiedzieć, iż miłość Boga może być określona bez wątpienia 
jako eros, która jednak jest równocześnie także agape1002. Dopiero wymiar 
agape wyraża doświadczenie miłości, które staje się naprawdę odkryciem 
drugiego człowieka, przezwyciężającym wszelki egoizm1003. Agape jest mi-
łością integralną, osobową, a wiąże się z nią życzliwość i odpowiedzialność 
względem drugiej osoby, w jej pełni1004.

W tym kontekście warto podnieść, że w podręcznikach poznańskich 
pojawia się tak ważne i potrzebne rozróżnienie pomiędzy amor (miło-
ścią naturalną) w małżeństwie a caritas (nadprzyrodzoną miłością Bożą). 
Pierwszy rodzaj miłości opiera się na naturalnej dla wszystkich ludzi zdol-
ności kochania. Druga zaś, przerastając te naturalne zdolności, jako dar 
Boga wiąże się z uczestnictwem człowieka w Jego miłości. Miłość Boża 
respektuje wszystkie ważne elementy naturalnej miłości małżeńskiej, choć 
musi mieć w niej dominujące miejsce. W niczym nie umniejsza jednak 
istotnych wartości ludzkiej miłości, a nawet wprost przeciwnie, to dopie-
ro ona nadaje im właściwą wartość1005. Konstatację tę uznać trzeba za tak 
ważną, że należałoby ją jeszcze rozszerzyć i opatrzyć mniej teologicznym 
komentarzem. W ramach współczesności tak często przecież dostrzec 
można próby podważenia tej prawdy. Nie sposób nie zauważyć, że Bogu 
imputuje się wręcz skłonność do destruowania ludzkiego szczęścia realizo-
wanego poprzez miłość. Potrzebny jest więc w tym kontekście wysiłek na 
rzecz przekonywania młodych ludzi, doświadczających siły swoich namięt-

999 Zob. DCE 4–5.
1000 Zob. DCE 11.
1001 Zob. DCE 7.
1002 Zob. DCE 9–10.
1003 Zob. DCE 6.
1004 Zob. J. Revydovych, Aktualność…, s. 80–81.
1005 Zob. SZPET PG 3U, s. 128–129.
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ności, że Bóg w żaden sposób nie chce umniejszać, a tym bardziej niszczyć 
ludzkiej miłości. Jest wprost przeciwnie, Bóg chce chronić ludzką miłość, 
nadać jej prawdziwy wymiar. W tym właśnie celu wyznaczył miejsce mi-
łości między kobietą a mężczyzną w obrębie wspólnoty sakramentalnego 
małżeństwa.

Boży plan co do człowieka zakłada jego cielesność oraz odmienność 
płci, a popęd seksualny wpisany jest w mężczyznę i kobietę1006. Nie moż-
na więc zgodzić się z oskarżeniami, że Kościół chce stawiać znaki zakazu 
w obszarze seksualności, gdzie Stwórca ofiarowuje człowiekowi radość 
i szczęście1007. Zjednoczenie seksualne, przeżywane po ludzku i uświęcone 
przez sakrament, jest dla małżonków drogą wzrastania w życiu łaską, „mi-
sterium małżeństwa”1008. Połączenie ciał podczas współżycia seksualnego 
jest piękne dopiero wtedy, gdy łączy się z nim zjednoczenie i pełne odda-
nie osób w innych sferach. Brak tej jedności skutkuje jawnym zafałszowa-
niem tego aktu1009. Seksualność odnajduje swoją głębię tylko wówczas, gdy 
jedność erotyczna poprzedzona jest znacznie ważniejszą więzią uczuciową, 
a zwłaszcza duchową1010. W perspektywie katolickiej wizji seksualności nie 
ma mowy o odrzuceniu tego, co wyraża eros, lecz mówi się tu o docenieniu 
i uzdrowieniu tej sfery, wskazując jej pełne piękno, które przekracza wymiar 
biologiczny1011. Seksualność odróżnia się tu wyraźnie od instynktów złączo-
nych z ludzką naturą, gdzie nie ma żadnych odniesień do sfery duchowej 
i moralnej1012. Współżycie seksualne stanowi najbardziej jednoznaczny 
i wyrazisty język miłości małżeńskiej, szczególną jej manifestację, oczywi-
ście jeśli uwzględniać jego pełny, personalistyczny wymiar1013. Seksualność 
wyraża się językiem interpersonalnym, gdzie drugą osobę traktuje się po-
ważnie, z jej świętą i nienaruszalną wartością. Osoby kierujące się w rela-

1006 Zob. B. Gadocha, Z. Marek, Chrześcijańska wizja ludzkiej seksualności, „Studia The-
ologica Varsaviensia” 2 (1996), s. 196; J. Augustyn, Integracja seksualna. Przewodnik w pozna‑
waniu i kształtowaniu własnej seksualności, Kraków 1993, s. 25–27; A. Bartczak, Aktualność 
małżeństwa sakramentalnego we współczesnym świecie w świetle nauki katolickiej, „Łódzkie Studia 
Teologiczne” 21 (2102), s. 3–4.

1007 Zob. DCE 3.
1008 Zob. AL 74.
1009 Zob. E. Kiedio, Osobliwe skutki małżeństwa, Warszawa 2014, s. 42–45.
1010 Zob. K. Knotz, M. Waluś, Puzzle małżeńskie, Kraków 2009, s. 41.
1011 Zob. DCE 5, 6; P. Mazurkiewicz, Genealogia…, s. 69–71.
1012 Zob. A. Bohdanowicz, Miłość…, s. 187–188.
1013 Zob. M. Komorowska-Pudło, Seksualność…, s. 11.
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cjach z innymi szacunkiem, miłością, odpowiedzialnością, podobnie wyra-
żają i realizują swoją seksualność, odrzucając cynizm czy agresję, tak częste 
w tej sferze1014.

Szczególny wymiar ludzkiej miłości, również w aspekcie seksualności, 
nadaje sakrament małżeństwa, który wpisuje małżeństwo w znacznie szerszy, 
transcendentny kontekst. Nie może przy tym braknąć świadomości, że nawet 
jeśli modele małżeństwa różnią się na przykład co do liczby partnerów, re-
guł dziedziczenia, trwałości i nierozerwalności, to jednak występuje ono we 
wszystkich epokach1015. W przeszłości widziano w nim przede wszystkim ra-
cjonalny pomysł na podział praw i obowiązków między kobietą i mężczyzną, 
małżonkami i potencjalnymi rodzicami1016. Zarówno w epoce przedchrześci-
jańskiej, jak i w Kościele pierwotnym uznawano, że już z samego prawa natu-
ry małżeństwo nie wymaga nawet określonej formy jego zawarcia1017. Wbrew 
opiniom zwolenników teorii gender w perspektywie Kościoła katolickiego 
nie ma mowy o jakimkolwiek przeciwieństwie natury do kultury, również 
odnośnie do małżeństwa1018. Małżeństwo rozumie się tu jednak jako związek, 
którego nie wolno modelować według doraźnie zmieniających się wzorców 
kulturowych. Mężczyzna i kobieta sami w sobie znajdują bowiem naturalną 
skłonność do połączenia się w przestrzeni małżeństwa1019.

Prezentowanie małżeństwa jako wspólnoty opartej na nieporówny-
walnych z innymi więziach międzyludzkich to jedno z głównych celów, 
jakie winno realizować nauczanie religii. Konieczność podjęcia tego zada-

1014 Zob. AL 151; I. Primoratz, Filozofia seksu, Warszawa 2012, s. 7.
1015 Zob. I. Kurz, Małżeństwo, w: Encyklopedia gender…, s. 279.
1016 Zob. J. Gręźlikowski, Co po rozwodzie? Duszpasterze i wierni świeccy wobec małżeństw 

niesakramentalnych i kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Częstocho-
wa 2005, s. 18.

1017 Zob. U. Nowicka, Szafarz sakramentu małżeństwa. Studium historyczno‑prawne, 
Wrocław 2007, s. 71; P. Majer, Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne 
wynikające z poprzedniego związku, „Annales Canonici” 4 (2008), s. 74–78.

1018 Zob. M. Bakke, Natura/kultura, w: Encyklopedia gender…, s. 336; T. Gałkowski, 
Instytucja małżeństwa w świetle instytucjonalnej koncepcji Kościoła Soboru Watykańskiego 
II, „Łódzkie Studia Teologiczne” 20 (2011), s. 95; M. Kaźmierczak, Jak kobiety i mężczyź‑
ni wybierają partnera życiowego? Czyli o motywacji do zawarcia małżeństwa, w: Kobiecość 
w obliczu zmian – studia interdyscyplinarne, red. A. Chybicka, B. Pastwa-Wojciechowska, 
Kraków 2009, s. 83–85.

1019 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników i adwokatów Trybunału Roty 
Rzymskiej (1 II 2001), http://www.trybunal.mkw.pl/Przemowienia%20papieskie_2001.-htm 
(dostęp: 16 lutego 2018).
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nia ma swoje podłoże czysto ludzkie i społeczne, ale i teologiczne, skoro 
małżeństwo, a potem rodzina współtworzą komunijny fundament Kościo-
ła1020. Do czynników konstytuujących katolicką wizję małżeństwa zaliczyć 
można w pierwszym rzędzie jego naturalny charakter, a także seksualną 
heterogeniczność partnerów, monogamiczność, sakramentalność i wresz-
cie nierozerwalność1021. W epoce ponowoczesności, niemal negującej ideę 
małżeństwa, Kościół katolicki broni małżeństwa jako instytucji naturalnej, 
przypominając zarazem, że chrześcijanom związek jedynie niesakramen-
talny nie może wystarczyć1022. Respektując naturalny charakter małżeństwa, 
w ramach refleksji chrześcijańskiej nie widzi się w nim jedynie instytucji ra-
cjonalno-prawnej, lecz przede wszystkim wspólnotę życia opartą na miłości 
i odzwierciedlającą w pełni Boży zamysł1023.

Dzięki wymiarowi religijnemu, włączeniu małżonków w życie opar-
te na miłości i jedności trzech Osób Bożych, małżeństwo jako instytucja 
naturalna nabiera też charakteru transcendentnego1024. Sakramentalny 
charakter małżeństwa założony jest już w tajemnicy stworzenia, choć na 
nowo objawiony i odkryty jako owoc oblubieńczej miłości Chrystusa i Ko-
ścioła1025. Bóg zawsze i niezmiennie, wychodząc z inicjatywą przymierza, 
obdarza dwoje oblubieńców łaską powołania do małżeństwa i zaprasza 
ich do przymierza miłości z sobą1026. W sakramencie, również małżeń-

1020 Zob. M. Jagodziński, Trialogiczno‑komunijna koncepcja trynitologii, „Studia Diecezji 
Radomskiej” t. 10 (2010/2011), s. 59–72; T. Styczeń, Istota więzi małżeńskiej, w: Dar ciała 
darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. Ślęczka, Lublin 
2005, s. 55.

1021 Zob. W. Majkowski, Niesakramentalne związki małżeńskie katolików – koniec dys‑
funkcji czy nowa udręka?, w: Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw 
w Polsce, red. J. Baniak, Kraków 2012, s. 231–233.

1022 Zob. M. Sztaba, Portret polskiej rodziny w nauczaniu Ojca św. Jana Pawła II podczas 
pielgrzymek do Ojczyzny. Pedagogiczne implikacje, w: Obudzić (nie)odkryty potencjał mał‑
żeństwa i rodziny…, s. 235.

1023 Zob. T. Gałkowski, Instytucja…, s. 95.
1024 Zob. DCE 19; E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003, s. 

183; W. Półtawska, Miłość małżeńska jako zadanie całego życia, w: W trosce o rodzinę…, s. 
15; B. Czupryn, Desakralizacja rodziny a błąd antropologiczny, w: Rodzina jako Kościół do‑
mowy…, s. 147–149.

1025 Zob. MIN, s. 378, 390; Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów…, 
s. 15. Por. C. Rychlicki, Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno‑
‑dogmatyczne, Płock 1997, s. 332.

1026 Zob. A. Pastwa, „Przymierze miłości małżeńskiej”. Jana Pawła II idea małżeństwa 
kanonicznego, Katowice 2009, s. 15; T. Jelonek, Rodzina i społeczeństwo, Kraków 2010, s. 65.
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stwa, widzieć trzeba realne, żywe „słowo”, „wypowiedź” Boga do człowieka 
w czasoprzestrzeni Kościoła1027. Warto jednak pamiętać, że dopiero Sobór 
Watykański II całkowicie odrzucił kontraktualistyczną wizję małżeństwa i za-
proponował jego model personalistyczny, oparty na miłości i odpowiedzial-
ności1028. Dzięki tej decyzji współcześni chrześcijanie coraz lepiej zdają sobie 
sprawę z tego, iż sakrament małżeństwa, tak jak i inne, pozostaje w pierwszym 
rzędzie niczym niezasłużonym darem, który może nadać zupełnie nową jakoś 
życiu małżeńskiemu1029. Sakramentalna konsekracji więzi łączących osoby 
małżonków dopełnia i wynosi na zupełnie inny nowy poziom zarówno lu-
dzi, jak i ich miłość, z zachowaniem jednak zasady, iż łaska nie niszczy na-
tury, lecz ją udoskonala i wypełnia1030. Pomimo tego jednak, iż dar ten nigdy 
się nie wyczerpuje, to wymaga nie tylko jego przyjęcia, ale i nieustannego po-
twierdzania1031. Sakramentalne małżeństwo nie daje żadnej gwarancji prze-
trwania ich wspólnoty, lecz dostarcza tych narzędzi, które mogą to umoż-
liwić1032. Potrzebny jest tu jednak zawsze pietyzm oraz świadomość wagi 
i mocy tego aktu, a wyższy poziom religijności małżonków w oczywisty 
sposób przekłada się na głębszy charakter łączących ich relacji1033. Czynni-
kiem utrudniającym świadome czerpanie z mocy sakramentu małżeństwa 
jest postrzeganie go jedynie w kategorii obowiązku oraz zbyt słabe akcen-
towanie jego egzystencjalnego charakteru oraz związanych z nim łask1034. 
Sakramentu małżeństwa nie wolno interpretować statycznie i reistycznie, 
gdyż jest on żywą relacją małżonków z Chrystusem, a więc taką, która 

1027 Zob. J. Storoniak, Osoba…, s. 32.
1028 Zob. P. Głuchowski, Odpowiedzialność wynikająca z zawarcia związku małżeńskie‑

go w świetle nauki Kościoła, w: Dylematy dotyczące ludzkiej płodności…, s. 59–60; W. Góral-
ski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 35.

1029 Zob. E. Tkocz, Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na 
Światowe Dni Młodzieży, Katowice 2005, s. 88.

1030 Zob. FC 11, DCE 19. Por. T. Styczeń, Człowiek jako podmiot daru z samego siebie, w: 
Teologia małżeństwa i rodziny, red. K. Majdański, t. 2, Warszawa 1990, s. 73.

1031 Zob. J. Stala, Katecheza egzystencjalna rodziny, „Tarnowskie Studia Teologiczne” XIX/2 
(2000), s. 183–204.

1032 Zob. AL 72; MIN, s. 398–399; K. Lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu 
Jana Pawła II, Kraków 2005, s. 228–272.

1033 Zob. A. Czaja, Sakramentalne małżeństwo w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus ca‑
ritas est”, w: Sens i wartość małżeństwa, red. A. Czaja, M. Wyżlic, Lublin 2008, s. 48–53; M. Ko-
morowska-Pudło, Centralność…, s. 114–117.

1034 Zob. Benedykt XVI, Posyłam was z wielką misją ewangelizowania chłopców i dziew‑
cząt (10 V 2007), „Sprawy Rodziny” 2 (2007), s. 39.
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może się rozwijać i obumierać1035. Sakrament małżeństwa nie jest umową 
społeczną, pustym rytuałem lub jedynie zewnętrznym znakiem zaręczyn. 
To dar dla uświęcenia i zbawienia małżonków. W wierze możliwe jest pod-
jęcie dóbr małżeństwa jako zobowiązania łatwiejszego do uniesienia dzięki 
pomocy łaski sakramentu1036. Zamknięcie się na Boga lub odrzucanie sa-
kralnego wymiaru związku małżeńskiego i jego wartości w porządku łaski 
utrudnia konkretne urzeczywistnienie wzniosłego modelu małżeństwa, tak 
jak pojmuje je Kościół zgodnie z Bożym planem1037.

Problemu rozumienia sakramentalności małżeństwa w Kościele kato-
lickim nie podejmuje Dyrektorium katechetyczne, a Podstawa programowa 
katechezy zawiera jedynie wzmiankę, że sakramenty, również w kontekście 
sakramentu małżeństwa, należy ukazywać jako znaki działania Boga w życiu 
Kościoła i chrześcijanina1038. W Programie nauczania religii można odnaleźć 
kilka ważnych zaleceń odnośnie do istoty i skutków tego sakramentu. Jej au-
torzy piszą o spotkaniu człowieka z Bogiem w sakramentach1039, budzeniu 
wiary w obecność oraz działanie Chrystusa w sakramentach Kościoła1040, 
o sakramencie małżeństwa i jego przymiotach1041, a wreszcie, co ważne, 
o konsekracji ludzkiej miłości przez ten sakrament1042. Widzi się tu również 
konieczność poruszenia kwestii nierozerwalności i jedności w sakramen-
talnym małżeństwie. Słusznie też wskazuje się na potrzebę odniesienia do 
współczesnych zagrożeń dla katolickiej wizji małżeństwa: konkubinatów 
i związków niesakramentalnych1043. W Podstawie programowej katechezy 
oraz Programie nauczania religii widzi się też potrzebę ukazywania sakra-
mentalnego małżeństwa nie tylko w kategorii obowiązku, ale przede wszyst-
kim jako daru1044.

1035 Zob. A. Nadbrzeżny, Sakramentalność małżeństwa jako fundament domowego Ko‑
ścioła, w: Rodzina jako Kościół domowy…, s. 87.

1036 Zob. AL 72–73.
1037 Zob. Benedykt XVI, Małżeństwo a relacja między wiarą i porządkiem naturalnym, 

26 I 2013, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, https://opoka.org.pl/bi-
blioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/rota_26012013.html (dostęp: 4 października 
2018), nr 2.

1038 Zob. PPK, s. 56.
1039 Zob. PNR, s. 83.
1040 Zob. PNR, s. 91.
1041 Zob. PNR, s. 92.
1042 Zob. PNR, s. 112, 125.
1043 Zob. PNR, s. 133.
1044 Zob. PNR, s. 126; PPK, s. 77 i 86.
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W serii poznańskiej sakramenty sugestywnie prezentuje się uczniom 
jako znaki życzliwości Boga, Jego podarunki na ważne momenty naszego 
życia1045. Z podręcznika krakowskiego można się dowiedzieć, że korzystają-
cy z sakramentów chrześcijańscy rodzice są w stanie dawać dzieciom świa-
dectwo żywej wiary, a ich rodzina przemienia się w prawdziwą wspólnotę 
dialogu z Bogiem1046. Zwłaszcza Eucharystia, ustanowiona podczas Ostatniej 
Wieczerzy na sposób rodzinny, winna zająć szczególne miejsce w życiu ro-
dziny, stanowiąc źródło jedności małżonków oraz całej wspólnoty rodzinnej, 
centrum jej dynamizmu1047. W Podstawie programowej w Eucharystii widzi 
się sakrament miłości1048 i źródło miłości chrześcijańskiej1049. Pisze się tu 
również o przeżywaniu Eucharystii jako uczty miłości budującej wszystkie 
wspólnoty, w których chrześcijanin realizuje swoje powołanie1050. Temat ten 
nie jest również obcy autorom analizowanych materiałów, którzy w myśl jej 
zaleceń, ukazując Eucharystię jako źródło miłości1051, wyrażają przekonanie, 
iż sakrament małżeństwa, istotowo i nierozdzielnie związany z sakramentem 
Eucharystii, stanowi podstawę właściwego funkcjonowania małżeństwa i ro-
dziny chrześcijańskiej1052.

W krakowskich materiałach małżeństwo przedstawia się jako powoła-
nie, którym Bóg obdarza człowieka, a ten winien je odkryć, przyjąć i wy-
pełnić zgodnie z Jego wolą1053. W serii poznańskiej eksponuje się rolę wiary 
w decyzji o zawarciu związku małżeńskiego w kościele1054 oraz porusza za-
gadnienie istoty małżeństwa sakramentalnego1055. Wskazuje się tu zarazem 
na bolesną sprzeczność między liczbą rozpadających się małżeństw a silną 
przecież w świadomości ludzi tęsknotą za odnalezieniem wiecznej miło-
ści1056. Fakt ten dostrzegają także autorzy krakowscy, gdy zauważają, że sa-

1045 Zob. SZPET G 3M, s. 192; SZPET PG 1U, s. 161.
1046 Zob. DŚC 3U, s. 178–179; DŚC M3, 4, s. 20–21.
1047 Zob. FC 51; LR 18; A.F. Dziuba, Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca 

Świętego Jana Pawła II. Zarys problematyki, Warszawa 2006, s. 87–89; J. Stala, Rola znaków 
i symboli w katechezie o pokucie i Eucharystii, „Liturgia Sacra” 11 (2005) nr 2, s. 301–313.

1048 Zob. PPK, s. 57.
1049 Zob. PPK, s. 76.
1050 Zob. PPK, s. 75.
1051 Zob. SZPET PG 1U, s. 263–266.
1052 Zob. DŚC M3, 4, s. 20.
1053 Zob. EMAUS M3, 1, s. 36–37; DŚC M1, 2, s. 60–61.
1054 Zob. SZPET PG 3M, s. 102; SZPET PG 3U, s. 142, 166–167, 170, 264.
1055 Zob. SZPET PG 3M, s. 91, 95; SZPET G 3 KP, s. 56.
1056 Zob. SZPET PG 3U, s. 140–141, 264; SZPET PG 3M, s. 93.
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kralizacja wspólnoty małżeńskiej poprzez sakrament nawet w wielu chrze-
ścijańskich małżonkach budzi zbyt mało refleksji1057. Tymczasem w centrum 
sakramentalnego małżeństwa, jak zgodnie konstatują autorzy obu serii, staje 
Chrystus ze swoją łaską, jednoczącą i umacniającą małżonków1058. Autorzy 
krakowscy słusznie w tym kontekście podkreślają, że małżeństwo sakra-
mentalne to akt wręcz niesamowitej śmiałości, wkraczający w tajemnicę 
Boga i pozwalający przeczuwać bezwarunkowy charakter miłości1059.

Jak słusznie zauważa Benedykt XVI, wiara bez miłości nie przynosi 
owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie zagrożonym przez 
zwątpienie. Dlatego wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, jedna po-
zwala bowiem drugiej się urzeczywistniać1060. Dobrze więc, że odchodząc 
od ujmowania małżeństwa jako kontraktu, autorzy krakowscy i poznań-
scy słusznie łączą je przede wszystkim ze wzajemną miłością małżonków. 
Zwracają uwagę na to, że włączona w sakramencie małżeństwa w miłość 
Boga zostaje przez Niego uświęcona, zyskując wymiar nadprzyrodzonego 
daru. Ten życzliwy dar, znak miłości Boga, musi jednak zostać przez lu-
dzi dopiero podjęty i rozwinięty1061. O tym, że sakrament małżeństwa po-
siada dynamiczny wymiar, domagając się współpracy z łaską, z materiałów 
krakowskich dowiedzieć się mogą uczniowie kończący edukację w szkole 
ponadgimnazjalnej1062. Jest więc rzeczą niezwykle ważną, jak słusznie pod-
kreślają autorzy, aby w sakrament małżeństwa wejść od samego początku 
w sposób optymalny1063.

Trudno ukryć, że jednym ze źródeł braku poczucia szczęścia w wielu 
małżeństwach, również tych fundowanych na bazie sakramentu, pozostaje 
lekceważenie dobrego przygotowania do ich zawarcia1064. Nie można tym 

1057 Zob. EMAUS 2U, s. 182–184; DŚC 3U, s. 118, 141–143; DŚC M3, 3, s. 3, 9, 35.
1058 Zob. EMAUS 2U, s. 182–183; DŚC 3U, s. 7, 119–120, 123; DŚC M1, 3, s. 69–70; 

DŚC M3, 3, s. 4, 10; SZPET G 2M, s. 91; SZPET G 2 KP, s. 90.
1059 Zob. EMAUS 2U, s. 182–184.
1060 Zob. Benedykt XVI, Małżeństwo a relacja między wiarą i porządkiem naturalnym, 

26 I 2013, Przemówienie do członków Trybunału Roty Rzymskiej, https://opoka.org.pl/bi-
blioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/rota_26012013.html (4 października 2018), 
nr 3.

1061 Zob. DŚC M3, 3, s. 16; EMAUS M3, 1, s. 36; SZPET PG 1U, s. 161; SZPET PG 
3U, s. 140–141.

1062 Zob. SZPET PG 3U, s. 152, 276–277; DŚC M3, 3, s. 10, 27.
1063 Zob. SZPET PG 3M, s. 91, 186; SZPET PG 3U, s. 141, 153; SZPET G 2 KP, s. 79.
1064 Zob. J. Stala, Konieczność i uwarunkowania współczesnej katechezy przedmałżeń‑

skiej, w: W poszukiwaniu katechezy rodziców…, s. 199–206.
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być zaskoczonym, skoro w nowoczesnym społeczeństwie tak mocno eks-
ponuje się potrzebę nabywania przez ludzi różnych kompetencji1065. W tej 
perspektywie postrzegać należy również rolę kompetencji niezbędnych do 
zbudowania szczęśliwego małżeństwa. Jego zaistnienia nie można wiązać 
jedynie z losem, z którym trzeba się pogodzić, lecz z zadaniem, które nale-
ży świadomie i odpowiedzialnie podjąć, już od okresu życia w rodzinie1066. 
Dobre przygotowanie adolescentów do małżeństwa staje się łatwiejsze, jak 
zauważają również autorzy poznańscy, gdy doświadczą oni takiego właśnie 
małżeństwa swoich rodziców1067. Dostrzegając ten fakt, w przekazaniu ad-
olescentom przekonującej dla nich wizji życia małżeńskiego, Kościół widzi 
również ważne zadanie dla nauczania religii1068. Z Podstawy programowej 
katechezy można się dowiedzieć, iż już na etapie przedszkolnym, naśladu-
jąc rodziców, dziecko przyswaja sobie świat określonych wartości1069. W ra-
mach katechezy inicjacyjnej (klasy I–III) dostrzega się konieczność przej-
ścia od doświadczeń rodzinnych do tych związanych z nauczaniem1070. 
W klasach kończących szkołę podstawową zaleca się wpieranie formacji 
osobowej i socjalizacji adolescentów oraz kształtowanie u nich postawy 
odpowiedzialności za podejmowanie zadań w rodzinie1071. Na kolejnym 
poziomie gimnazjalnym, odwołując się do trudności wynikających z doj-
rzewania seksualnego, eksponuje się potrzebę korelacji lekcji religii z kie-

1065 Zob. U. Bejma, Jakość małżeńsko‑rodzinnego życia a trwałość rodziny, w: Rodzina 
dobro uniwersalne…, s. 170.

1066 Zob. J. Stala, W.A. Kluza, Młodzież o małżeństwie i rodzinie, w: Dzisiejsze aspiracje ka‑
techezy rodzinnej, s. 423; R. Buchta, Katecheza parafialna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
wsparciem w procesie przygotowania do małżeństwa i do życia w rodzinie, w: Rodzina w trosce 
o życie – Kościół w trosce o rodzinę, red. R. Buchta, Katowice 2010, s. 195–201; Przygotowa‑
nie do sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie według aktualnych wskazań Komisji Wy‑
chowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady ds. Rodziny, „Zeszyty Formacji 
Nauczycieli Religii” 6 (2005) nr 2, s. 45–50; P. Tomasik, Przygotowanie do życia w rodzinie 
w dokumentach katechetycznych Kościoła, „Katecheta” 47 (2003), s. 13–18.

1067 Zob. SZPET PG 3U, s. 136; ŚZPET PG M3, s. 189. Por. D. Kornas-Biela, Rodzi‑
na w opinii młodego pokolenia Polaków, w: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości…, s. 128; 
M. Królczyk, Problem kryzysu czystości seksualnej i sposoby jego przezwyciężania, Kraków 
2008, s. 277–283.

1068 Zob. J. Stala, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 2 
(2004), s. 238–253; B. Gadocha, Z. Marek, Chrześcijańska…, s. 197.

1069 Zob. PPK, s. 15, 17.
1070 Zob. PPK, s. 26.
1071 Zob. PPK, s. 38.
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rownictwem duchowym1072. Zaleca się także refleksję o etycznej ocenie 
aktów seksualnych i kształtowaniu postawy odpowiedzialnej miłości1073. 
Zadaniem szkoły ponadgimnazjalnej jest przekonywanie młodych ludzi, że 
małżeństwo chrześcijańskie musi być budowane na trwałych wartościach 
i miłości1074. Z kolei zdaniem autorów Programu nauczania religii w trakcie 
przygotowania do małżeństwa odnieść się trzeba do rozwodów i różnych 
patologii zagrażających chrześcijańskiej wizji małżeństwa. Nie wolno też 
zapominać o ukazywaniu małżeństwa sakramentalnego jako zupełnie wy-
jątkowej wartości1075.

W analizowanych materiałach wyraźnie pisze się o konieczności do-
brego, a więc i odpowiedzialnego przygotowania się adolescentów do za-
warcia sakramentalnego małżeństwa1076. Autorzy serii poznańskiej, idąc za 
Familiaris consortio, wskazują na to, iż przygotowanie do małżeństwa jest 
procesem stopniowym i ciągłym, na który składa się przygotowanie dal-
sze (rodzina), przygotowanie bliższe (ciągła formacja chrześcijańska) oraz 
przygotowanie bezpośrednie (katechumenat przedślubny)1077. Przygotowa-
nie takie, jak słusznie konstatują autorzy, jawi się jako naglące zwłaszcza 
dzisiaj, gdy narzeczeni zdają się mieć znaczne deficyty w obszarze znajo-
mości doktryny i praktyki życia chrześcijańskiego1078. Autorzy poznańscy 
przekonują przy tym słusznie adolescentów, że przygotowanie do chrze-
ścijańskiego małżeństwa daje narzeczonym uprzywilejowaną sposobność 
odkrycia na nowo i pogłębienia wiary otrzymanej na chrzcie1079.

W tym samym duchu autorzy krakowscy wyrażają przekonanie, że lu-
dzie dobrze przygotowani do życia małżeńskiego na ogół lepiej funkcjonują 
w nim niż inni. Bardzo słusznie proponuje się tu, aby uczniowie mieli szansę 
zapoznać się z ideą przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu 
małżeństwa w danej diecezji, w której funkcjonują1080. Pisząc o kwestii wy-
boru małżonka, autorzy serii krakowskiej przekonują, że wybór ten winien 

1072 Zob. PPK, s. 50.
1073 Zob. PPK, s. 62.
1074 Zob. PPK, s. 71, 74, 86.
1075 Zob. PNR, s. 133; PPK, s. 86–87.
1076 DŚC M3, 3, s. 9; SZPET PG 3M, s. 89; SZPET PG 3U, s. 276–277.
1077 SZPET PG 3U, s. 277. Por. FC 36.
1078 Zob. SZPET PG 3U, s. 129, 277.
1079 Zob. SZPET PG 3U, s. 136, 283–284.
1080 Zob. DŚC M3, 2, s. 62–65; DŚC 3U, s. 110.
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być osobowy, a więc nie tylko seksualny czy też emocjonalny1081. Powinien on 
też uwzględniać, co mocno realistycznie konstatują autorzy obu serii, kwe-
stię możliwej realizacji przez wybraną osobę roli ojca czy matki1082. Autorzy 
poznańscy przedstawiają nawet swoisty „ranking” faktorów, które wydają 
się ważne przy wyborze współmałżonka: wiek, wykształcenie, pochodze-
nie społeczne, zawód1083. Wspomniani autorzy podejmują również szerokie 
spektrum zagadnień, które dla młodych ludzi być może w tym kontekście 
nie wydają się ważne, lecz jednak w jakimś stopniu warunkują przyszłe 
szczęście małżonków: czynniki społeczno-polityczne, ekonomiczne, ale 
i relacje z teściowymi1084. Z podręczników poznańskich uczniowie mogą się 
dowiedzieć się, że już na etapie gimnazjum człowiek w jakiś sposób przy-
czynia się do budowania swojej przyszłej miłości1085. O ile konstatację tę 
trzeba uznać za słuszną, to raczej zaskakuje skierowana już do uczniów 
drugiej klasy gimnazjum zachęta do wczucia się w sytuację panny młodej 
lub pana młodego1086. Z kolei w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej 
próbuje się zachęcać uczniów do tego, aby zastanawiali się już teraz nad 
swoim przyszłym małżeństwem. Jeśli bowiem nie myślimy o tym i nie po-
trafimy sobie wyobrazić, z kim chcemy spędzić życie, to istnieje mała szan-
sa na to, że kogoś takiego spotkamy1087. W kształtowaniu małżeństwa na 
fundamencie dojrzałej miłości niezwykle ważny jest, także według autorów 
poznańskich, okres przed ślubem, tradycyjnie nazywany narzeczeństwem, 
a wyznaczony zaręczynami. Stanowi on bowiem szczególną sposobność do 
możliwie wszechstronnego poznania się partnerów1088.

W serii poznańskiej pojawia się nawet odniesienie do zadowolenia 
seksualnego jako jednego z ważnych elementów, jakiego oczekuje się od 
małżeństwa. Przekaz w tym obszarze nie jest jednak bynajmniej w żaden 
sposób „bulwersujący”. Uczeń może jedynie dowiedzieć się o tym, że każdy 

1081 Zob. DŚC M3, 2, s. 56–57; DŚC 3U, s. 103; DŚC M3, 2, s. 73–74.
1082 Zob. DŚC M3, 2, s. 56, 70–71; SZPET PG 3U, s. 135, 160.
1083 Zob. SZPET PG 3U, s. 137, 161.
1084 Zob. SZPET PG 3U, s. 160.
1085 Zob. SZPET G 1U, s. 129; SZPET G 2 KP, s. 90; SZPET G 2M, s. 91.
1086 Zob. SZPET G 2M, s. 91; SZPET PG 3U, s. 136–137.
1087 Zob. SZPET PG 3U, s. 130.
1088 Zob. SZPET PG 3U, s. 277–278. Por. D. Luber, Koncepcja więzi małżeńskiej Jana Pawła 

II inspiracją prorodzinnego wychowania dzieci i młodzieży, w: Rodzina w kontekście współczesnych 
problemów wychowania…, s. 71–74; M. Bednarz, Zaręczyny i zawieranie związku małżeńskiego 
w świecie Biblii, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej…, s. 193–214.
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normalnie zbudowany mężczyzna może współżyć z każdą normalnie zbu-
dowaną kobietą, jeżeli łączy ich miłość. Należałoby więc mówić nie tyle 
o doborze czy niedoborze seksualnym, ile o porozumieniu seksualnym 
lub jego braku, bo brak wspólnoty psychicznej powoduje niezadowolenie 
w dziedzinie seksualnej1089. W ramach narracji dotyczącej seksu próbuje się 
też przekonać młodych ludzi, że pierwsze doświadczenia seksualne mają 
duży wpływ na późniejszy stopień ich satysfakcji z seksu w małżeństwie1090.

W relacji małżeńskiej, jak zauważa papież Franciszek, widzieć trzeba 
podstawową formę osiągnięcia pełnej wolności dwojga osób, kobiety i męż-
czyzny, którzy mają zdolność jej współdzielenia z drugą osobą1091. Wybór 
małżeństwa wyraża decyzję o przekształceniu dwóch dróg w jedną jedyną, 
niezależnie od tego, co by się działo, i niezależnie od wszelkich możliwych 
wyzwań. W samej naturze miłości małżeńskiej leży otwarcie na wymiar 
definitywny. Związek, który krystalizuje się w obietnicy małżeństwa na 
zawsze, jest czymś więcej niż formalnością społeczną czy pewną tradycją, 
bo ma swoje zakorzenienie w spontanicznych skłonnościach człowieka1092. 
Nie można też zapominać, że przedłużenie życia ludzkiego sprawia, iż 
mamy dziś do czynienia z czymś, co nie było zbyt powszechne w przeszło-
ści: relacja intymna i wzajemna przynależność muszą być zachowywane 
przez nawet pięć lub sześć dekad. Powoduje to konieczność ponownego, 
wielokrotnego wybrania1093. Z wiernością wiązać winno się nie tylko ogra-
niczenie relacji intymnej jedynie do współmałżonka, ale i brak możliwości 
utrzymywania jej z innymi osobami niż własny małżonek czy małżonka1094.

Sakramentalność małżeństwa z jego nierozerwalnością eksponuje się 
w Programie nauczania religii1095, a pomija je Dyrektorium katechetyczne 
oraz Podstawowa programowa katechezy. W interesujących nas podręcz-

1089 Zob. SZPET PG 3U, s. 161.
1090 Zob. SZPET PG 3M, s. 184; SZPET PG 3U, s. 136.
1091 Zob. AL 33.
1092 Zob. AL 123, 132.
1093 Zob. AL 163.
1094 Zob. Franciszek, Wierność obietnicom jest arcydziełem ludzkości. Audiencja general‑

na (21 X 2015), http://papiez.wiara.pl/doc/2774690.Wiernosc-obietnicom-jest-arcydzielem-
-ludzkosci (dostęp: 16 II 2018) Por. H. Stawniak, Nierozerwalność małżeństwa wyznaczni‑
kiem rozwoju, w: Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 
2011, s. 105–106; G. Leszczyński, Struktura aktu zgody małżeńskiej, w: „Ars boni et aequi”. 
Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji 
osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 339–340.

1095 Zob. PNR, s. 133.
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nikach widzi się potrzebę dowartościowania nierozerwalności małżeństwa 
chrześcijańskiego i ukazania sensu dochowania wierności małżonkowi 
we współczesności1096. Sięgając wyjątkowo do bliższej uczniom, to znaczy 
mniej teologicznej, narracji, pisze się w nich, że dla wielu ludzi małżeństwo 
jest dziś dosyć podejrzaną instytucją1097. W ramach lekcji „Aż do śmierci”1098 
i „Rozwiedzeni w Kościele” próbuje się ukazywać uczniom sens wierności 
i nierozerwalności małżeństwa sakramentalnego1099. W tym samym duchu 
autorzy krakowscy piszą o wyrażonej przed Bogiem zgodzie małżeńskiej, 
widząc w niej całkowite, wzajemne i wyłączne oddanie się sobie1100. Z tego 
właśnie względu Kościół sprzeciwia się rozwodom, broni nierozerwalności 
małżeństwa. Trzeba pamiętać, że to właśnie Bóg, stwarzając człowieka jako 
mężczyznę i kobietę, w naturalny sposób ukierunkował ich na stworzenie 
nierozerwalnego związku, który oparty jest na miłości i jedności. Podręcz-
nik krakowski odwołuje się do istniejących opinii, w myśl których sądzi 
się, że małżeństwo jest prywatną sprawą dwojga ludzi, do której nikt nie 
powinien się wtrącać. Tymczasem w planach Bożych małżeństwo speł-
nia też funkcję społeczną, a od małżonków żąda się odpowiedzialności za 
wspólnie budowaną wspólnotę – rodzinę1101. Również autorzy podręczni-
ków poznańskich konstatują, że nierozerwalności małżeństwa domaga się 
dobro ich samych, ale i całego społeczeństwa1102. Pomimo że w odróżnieniu 
od tradycyjnego ujęcia małżeństwa nie postrzega się go tu przede wszyst-
kim w kategoriach instytucji gwarantującej dziedziców i regulującą życie 
seksualne, to decyzji o jego zawarciu czy też rozwiązaniu nie można roz-
ważać jedynie w kontekście czysto prywatnych wyborów poszczególnych 
ludzi1103. Małżeństwo ma przecież bardzo silny wymiar społeczny, wpływa 
na sposób egzystencji wielu osób, a przede wszystkim dzieci1104. Decyzja 

1096 Zob. SZPET PG 3U, s. 154; SZPET PG 3M, s. 96.
1097 Zob. SZPET PG 3U, s. 152.
1098 Zob. SZPET G 3M, s. 66; SZPET G 3 KP, s. 55.
1099 Zob. SZPET PG 3U, s. 152–153; SZPET PG 3M, s. 66, 95–96; SZPET G 3U, s. 83; 

SZPET G 3 KP, s. 55.
1100 Zob. DŚC 3U, s. 118; DŚC M 3, 3, s. 12–14.
1101 Zob. EMAUS 1U, s. 187–189; EMAUS 2U, s. 182; DŚC M3, 3, s. 3.
1102 Zob. SZPET G 3M, s. 66; SZPET G 3U, s. 81–83; SZPET PG 3U, s. 154.
1103 Zob. Ł. Kołomański, Ucieczka ku kobiecości. Problem małżeństwa i niektóre jego 

uwarunkowania w percepcji młodych kobiet, w: Kobieta w rodzinie. Aktualna rzeczywistość 
i nadzieje…, s. 128.

1104 Zob. P. Kryczka, Status osób rozwiedzionych, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. 
Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005, s. 359–374.
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o nadaniu małżeństwu widzialnego kształtu w społeczeństwie, z określo-
nymi zobowiązaniami, podkreśla jego znaczenie. Małżeństwo jako insty-
tucja społeczna stanowi ochronę i narzędzie wzajemnego zobowiązania dla 
dojrzewania miłości, aby decyzja o wyborze drugiej osoby umacniała swoją 
trwałość, konkretność i głębię, a równocześnie mogła wypełnić swoją misję 
w społeczeństwie1105.

Wychodząc od realistycznej oceny stanu współczesnych małżeństw, 
autorzy krakowscy konstatują, że kiedy wspólne życie małżeńskie staje się 
niemożliwe, Kościół dopuszcza zakończenie wspólnego życia i separację 
małżonków. Pozostają oni jednak przed Bogiem wciąż małżeństwem i nie 
mogą zawrzeć nowego związku. W tej trudnej dla nich sytuacji wspólno-
ta chrześcijańska powinna ich wspierać w dochowaniu wierności niero-
zerwalnym węzłom ich małżeństwa1106. Niewiele w tej kwestii różni się 
narracja autorów poznańskich. Stwierdzają oni, że na przykład na skutek 
braku zrozumienia, nieumiejętności otwarcia się na relacje międzyosobo-
we, małżeństwo może się rozpaść, bez szansy na powtórne scalenie. Kiedy 
dojdzie do separacji, będącej środkiem ostatecznym, szczególną pomocą 
należy otoczyć małżonka odseparowanego czy rozwiedzionego, który nie 
ponosi winy za tę sytuację1107. Prezentując stanowisko Kościoła względem 
małżeństw niesakramentalnych, słusznie zauważa się, że nie chce on zo-
stawiać ich swojemu losowi. Bóg nie przestaje bowiem nigdy kochać ludzi, 
a więc kocha i tych, którzy zawarli związek niezgodny z prawem kościel-
nym. Dlatego, jak przekonują autorzy podręczników, odmawiając ludziom 
żyjącym w związkach niesakramentalnych Eucharystii, Kościół nie chce się 
od nich separować1108.

Warto w tym obszarze odnieść się do papieża Franciszka, który podsu-
mowuje istotę problemów w przygotowaniu do małżeństwa. Przyznaje on, 
że często przedstawialiśmy małżeństwo w taki sposób, że jego cel jedno-
czący, zachęta do wzrastania w miłości i ideał wzajemnej pomocy, pozosta-
wały w cieniu z powodu niemal wyłącznego nacisku na obowiązek prokre-
acji. Przedstawiano także ideał teologiczny małżeństwa, zbyt abstrakcyjny, 
skonstruowany niemal sztucznie, daleki od konkretnej sytuacji i rzeczy-
wistych możliwości rodzin takimi, jakie one są. Ta nadmierna idealizacja, 

1105 Zob. AL 131.
1106 Zob. DŚC M3, 3, s. 14.
1107 Zob. SZPET PG 3U, s. 155.
1108 Zob. DŚC M3, 3, s. 28; SZPET PG 3U, s. 155–156; SZPET PG 3M, s. 95.
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zwłaszcza gdy nie obudziliśmy ufności w działanie łaski, nie pozwoliła na 
to, aby małżeństwo było bardziej pożądane i atrakcyjne, ale wręcz przeciw-
nie1109. Trudno właściwie komentować tę konstatację, gdyż papież podnosi 
tu właściwie wszystkie deficyty ujawniające się w promocji katolickiej wizji 
małżeństwa. Nie sposób przy tym uciec od konkluzji, że wszystkie zastrze-
żenia sformułowane przez papieża odnaleźć można w narracji prezento-
wanej przez autorów analizowanych podręczników. Za zupełnie niezbęd-
ny warunek efektywnego przekazu etosu katolickiego małżeństwa uznać 
trzeba połączenie niezbędnych rozważań teologicznych z realistycznym 
ich opisem. Egzystujący w ponowoczesnym świecie człowiek, zwłaszcza 
młody, nie może nie dostrzegać ewidentnych dowodów lekceważenia sa-
kramentu małżeństwa, rodzicielstwa, a nawet miłości jako wyrazu relacji 
małżeńskiej. Jest też zapewne w jeszcze w większym stopniu otwarty na 
świadectwo ludzi dochowujących etosu małżeństwa sakramentalnego. Po-
trzebuje również optymistycznej, a nie odnoszącej się jedynie do zagrożeń 
narracji w tym obszarze. Dorastanie do etosu małżeństwa nie jest bowiem 
jedynie wyzwaniem niemożliwym do zrealizowania, lecz perspektywą peł-
nego rozwoju osób, które go konstytuują.

3.2. Rodzinna wspólnota życia, miłości i wiary

Rodzina w perspektywie personalistycznej to zdecydowanie pierwszy i naj-
ważniejszy krąg ludzkiego życia, zrzeszenie najbardziej podstawowe1110. Jej 
głębokie piękno trwa niezmiennie, pomimo wielu jej kryzysów, ciemności 
i propozycji względem niej alternatywnych. Stopień rozwoju całych społe-
czeństw, narodów, ale i Kościoła, zdaje się adekwatny do kondycji fizyczno-
-duchowej rodziny, wspólnoty egzemplifikującej społeczne bytowanie czło-
wieka1111. Kobiety i mężczyzny, zwłaszcza połączonych węzłem sakramentu 

1109 Zob. AL 36.
1110 Zob. A. Sowiński, Wartość wspólnoty członków rodziny w naukach Jana Pawła II, w: 

Osoba, środowisko, transcendencja…, s. 171.
1111 Zob. Z. Orłowska, Sądowa ochrona nierozerwalności małżeństwa w alokucjach Jana 

Pawła II do Trybunału Roty Rzymskiej, Rzeszów 2015, s. 143; P. Pruefer, Teoretyczne impresje 
wokół metamorfozy rodziny – paradygmat refleksyjności relacyjnej, w: Rodzina dobro uni‑
wersalne…, s. 144; J. Mastalski, Pedagogiczne wymiary nauk o rodzinie, w: Nauki o rodzinie 
w służbie rodziny…, s. 54; A. Drożdż, Wprowadzenie, w: Rodzina wartością – wartości ro‑
dzinne, red. A. Drożdż, P. Kurzela, Katowice 2009, s. 11.
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małżeństwa, nie można uznać za ludzi w pełni obdarzających się miłością, 
jeśli nie podejmują oni, oczywiście ze swojej winy, misji rodzicielskiej1112. 
Świadectwo harmonijnej realizacji ojcostwa i macierzyństwa przez chrze-
ścijańskich małżonków nabiera szczególnej wagi dziś, gdy tak często uwi-
daczniają się symptomy dramatycznej wprost kontestacji rodzicielstwa1113. 
Sprzeciwiając się tym niepokojącym trendom, w ramach refleksji katolic-
kiej przypomina się konsekwentnie o nabierającej cechy sakralności misji 
rodzicielskiej małżonków, zasadniczym elemencie ich powołania. Kształ-
tujące się w łonie matki dziecko jest przecież przede wszystkim owocem 
odwiecznego planu Boga Ojca i Jego wiecznej miłości. Pozwalając odkryć 
człowiekowi najbardziej bezinteresowny wymiar miłości, dziecko jest au-
tonomiczną istotą ludzką o ogromnej wartości1114. Nawet jeśli diagnozuje 
się dziś kryzys rodziny w różnych obszarach jej funkcjonowania, to prze-
cież nie sposób nie zauważyć, że ewidentnie zmienia się w niej pozycja 
dzieci. W niewielkim stopniu traktuje się je w kategoriach ekonomicznych, 
tak jak miało to miejsce w przeszłości. Dzieci stają się wartością samą w so-
bie, zarówno dla rodziny, jak i dla społeczeństwa1115. Bez względu na to, jak 
zmienia się kontekst prokreacji czy też rodzenia dziecka, aby wzrastać i się 
rozwijać, wciąż potrzebuje ono przecież kochających siebie rodziców: ojca 
i matki1116. Dzięki jasnej i jednoznacznie określonej obecność matki i ojca, 
kobiety i mężczyzny, tworzy się najbardziej właściwe środowisko dla doj-
rzewania dziecka, również w sferze społecznej1117.

Z Podstawy programowej wyłaniają się tylko ogólne uwagi o uwzględ-
nieniu w trakcie nauczania religii kwestii ojcostwa i macierzyństwa1118. 

1112 Zob. FC 32–34.
1113 Zob. EV 44, 58–59; FC 14–15, 23; LP 28; LR 6–7, 13, 6–17; KPR 10. Por. E. Doma-

gała-Zyśk, Autonomia czy odłączenie? O roli osób znaczących w życiu młodzieży z trudnościami 
w nauce, Lublin 2004, s. 88–104; F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno‑kulturowy, Kraków 
2002, s. 202–208.

1114 Zob. AL 166–171.
1115 Zob. A. Rynio, Dziecko w myśli i posłudze duszpasterskiej księdza profesora Józefa Wilka, 

w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny, s. 413; W. Sears, M. Sears, Księga rodzicielstwa i bliskości, 
tłum. M. Szewczyk, G. Chamielec, Warszawa 2013, s. 10.

1116 Zob. AL 172–173. Por. R. Buttiglione, Dar ciała darem osoby, tłum. T. Styczeń, w: 
Dar ciała darem osoby. O przemilczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. Ślęcz-
ka, Lublin 2005, s. 70–71; M.C. Ritter, Znak miłości życia, w: Dar ciała darem osoby. O prze‑
milczanym wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, red. P. Ślęczka, Lublin 2005, s. 27.

1117 Zob. AL 173.
1118 Zob. PPK, s. 77.
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W Programie nauczania religii przypomina się zaś, że w ludzkim rodziciel-
stwie widzieć trzeba w pierwszym rzędzie dar i wymiar Bożego powoła-
nia1119. Zalecenia te znajdują swoje odzwierciedlenie w analizowanych pod-
ręcznikach, zawierających stwierdzenia, że mężczyzna oraz kobieta, jako 
wspólnota wzajemnie uzupełniających się osób, dostali od Boga wyjątkowy 
dar naśladowania poprzez swoją cielesność wspaniałomyślności i płodno-
ści Stwórcy1120. Pojawia się tu również ważna i potrzebna świadomość tego, 
że poprzez macierzyństwo i ojcostwo, zakorzenione w oblubieńczej miłości 
małżonków, chrześcijanie mają szansę wnieść swój specjalny wkład zarówno 
w życie społeczne, jak i kościelne1121.

Za zaskakujący, żeby nie powiedzieć mocno szkodliwy dla efektyw-
nego przekazu katolickiego modelu rodzicielstwa, uznać trzeba przekaz 
zawarty w jednym z podręczników poznańskich. Autorzy, wychodząc za-
pewne ze słusznych przesłanek, proponują uczniom, delikatnie rzecz uj-
mując, dosyć mało konkluzywne przemyślenia: „Posiadacie piękne wizje 
macierzyństwa. Musicie jednak uwzględnić to, że wasze postawy ulegną 
jeszcze zmianie, kiedy staniecie wobec faktu stania się matką lub ojcem. To 
właśnie dziecko was nimi uczyni”1122. Proponując w tym obszarze swoisty, 
i bez wątpienia potrzebny realizm, autorzy tymi słowami zupełnie niepo-
trzebnie sugerują uczniom konieczność zagubienia jakiś ideałów odnośnie 
do macierzyństwa. Nie chodzi przecież o to, aby takie ideały porzucać, ale 
odkrywać je na nowo, dokonywać ich recepcji w nowych okolicznościach. 
Żadną przeszkodą nie są w tym obszarze piękne marzenia, które w swoich 
sercach noszą uczniowie. Nie należy ich w żaden sposób lekceważyć czy też 
ośmieszać jako zupełnie nierealne.

Autorzy poznańscy proponują na szczęście również trochę bardziej 
przekonujące rozważania na temat macierzyństwa. Słusznie więc pojawia się 
tu informacja, iż ojciec i matka nie po to dają życie swoim dzieciom, aby 
„coś” w zamian dostać, lecz po to, żeby przedłużyć w nich dar miłości i ży-

1119 Zob. PPK, s. 74, 85–87; PNR, s. 133–135.
1120 Zob. SZPET PG 2U, s. 41; SZPET PG 3M, s. 70–71, 80; SZPET PG 3U, s. 93–95, 

99–100, 183; DŚC M3, 2, s. 1–2, 39; EMAUS G 1U, s. 188; EMAUS M3, 1, s. 36p DŚC 3U, s. 
65, 89–91, 145–146; DŚC M3, 3, s. 38–39.

1121 Zob. SZPET PG 3M, s. 71; SZPET G 3U, s. 87; SZPET PG 3U, s. 99–100; EMAUS M3, 
1, s. 36; EMAUS 1U, s. 181; EMAUS M1, 3, s. 54–55; DŚC 3U, s. 145–146; DŚC M3, 3, s. 38; 
SZPET PG 2U, s. 41.

1122 Zob. SZPET G 3M, s. 112.
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cia. Rodzicielstwo w zupełnie wyjątkowy sposób pozwala przecież pokazać 
dzielenie się przez rodziców tą miłością, którą wcześniej otrzymali i którą 
obdarzyli się już w małżeństwie1123. To bez wątpienia cenna uwaga, choć nie 
wydaje się, żeby we współczesnym świecie były w tej kwestii jakieś poważne 
wątpliwości. W coraz mniejszym stopniu rodzicielstwo postrzegane jest dziś 
przecież w kategorii zabezpieczenia emerytalnego na starość poprzez posia-
danie możliwie dużej liczby dzieci. W perspektywie współczesnej, gdzie obo-
wiązuje system emerytalny, to raczej rodzice właściwie aż do śmierci zdają 
się zobowiązani do wspierania swoich nawet mocno dorosłych już dzieci, 
a nie odwrotnie.

Wartościowa z punktu widzenia siły retorycznej jest pojawiająca się 
w podręczniku poznańskim opowieść o Amerykaninie, który jako mąż i oj-
ciec uznał, iż największym darem, który dał swoim dzieciom, jest miłość, 
którą obdarza ich matkę1124. Sięganie w tym dosyć przekonującym przykła-
dzie akurat do Amerykanina wydaje się jednak bez wątpienia niepotrzebne. 
Nawet jeżeli autorzy sięgają tu do prawdziwej historii, to przecież można by-
łoby ją akomodować do realiów polskich, bo przecież w przestrzeni polskiej 
nie brak przykładów dobrych ojców kochających swoje dzieci, a także ich 
matkę. Nie wydaje się więc, aby w tym konkretnym przypadku wspierać się 
historią z odległej Ameryki.

Najbardziej cenne, gdyż stanowiące pożądaną syntezę argumentów ra-
cjonalnych i odwołujących się do emocji, wydaje się zaprezentowanie świa-
dectwa Wandy, której mąż Adam nie chciał początkowo dziecka, lecz po pew-
nym wahaniu dojrzał do takiej decyzji i został ojcem ich córki, co stało się 
dla niego ważnym doświadczeniem duchowym. I w tym jednak przypadku 
autorzy nie do końca umiejętnie wykorzystali tę właściwą narrację. Trudno 
bowiem zrozumieć, po co opowiadanie prezentujące swoisty i trudny pro-
ces dorastania do rodzicielstwa zwieńczać zupełnie zaskakującym, jeśli nie 
wprost niewłaściwym, pytaniem: „Czy postawa Adama i Wandy was zasko-
czyła, zdziwiła, rozśmieszyła?”1125. Opowiadanie to bez wątpienia nie niosło 
ze sobą treści, które mogłyby rozśmieszyć uczniów. Nie wydaje się więc sen-
sowne prowadzenie jakichkolwiek dywagacji w tym kierunku. Lepiej byłoby 
po prostu szczerze porozmawiać z uczniami o poważnej odpowiedzialności 

1123 Zob. SZPET PG 3U, s. 190–191.
1124 Zob. SZPET PG 3U, s. 252–253.
1125 Zob. SZPET PG 3M, s. 107; SZPET PG 3U, s. 175–176.
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w obszarze rodzicielstwa, która może u niektórych niezdających sobie z tego 
sprawy ludzi skutkować wątpliwościami. W tego typu ambiwalentnym po-
dejściu do potencjalnego rodzicielstwa nie trzeba jednak wcale widzieć cze-
goś nieludzkiego, lecz wprost przeciwnie, jest to wyraz racjonalności.

W podręczniku z serii poznańskiej za zasadne uznać można ważne 
tezy o częstej identyfikacji w obszarze wychowania człowieka przynajmniej 
niektórych zachowań z tymi, które są typowe w rodzinach1126. Te same uwa-
gi odnieść można do stwierdzeń, że właściwie od samego początku życia, 
przede wszystkim czerpiąc wzorce ze swojej rodziny, ludzie w jakimś stopniu 
przygotowują się do pełnienia roli rodziców1127. Warto bez wątpienia więk-
szy nacisk położyć na te kwestie, gdyż źródeł wielu niewłaściwych postaw 
w obszarze małżeństwa i rodzicielstwa upatrywać trzeba nie gdzie indziej 
niż właśnie w rodzinie. Nie sposób jednak przecenić wagi pozytywnych do-
świadczeń w tych sferach. Odwoływanie się do dobrych wzorów życia ro-
dzinnego bez wątpienia w większym stopniu przełoży się na kształtowanie 
pożądanego etosu rodziny niż uwypuklanie i piętnowanie niedostatków czy 
też grzechów w tym obszarze.

Obie analizowane serie podręczników zawierają również ważne, choć 
i dosyć kontrowersyjne spostrzeżenie, że odpowiedzialny wybór partnera 
do zawarcia małżeństwa powinien uwzględniać ich zadania związane z rolą 
ojca czy też matki1128. Kontrowersyjność ta bierze się z tego, iż to raczej 
techniczne ze swojej natury zastrzeżenie nie wydaje się w pełni adekwat-
ne dla adolescentów. W sytuacji kiedy współcześni młodzi dopiero wiele 
lat po zakończeniu edukacji szkolnej zawierają związki małżeńskie i wcho-
dzą w role rodzicielskie, tego typu uwagi zdają się znacznie przedwczesne, 
a w dodatku, co jeszcze bardziej niebezpieczne, nacechowane duchem 
pragmatycznego realizmu, w którym właściwie nie ma już odniesienia do 
relacji personalnych, a zwłaszcza miłości.

Znacznie bardziej inspirująca zdaje się propozycja przeprowadzenia 
z uczniami dyskusji nad zachowaniami rodziców w obszarze realizacji 
macierzyństwa i ojcostwa. Wartościowe może być wyeksponowanie w jej 

1126 Zob. A. Linca-Ćwikła, Odpowiedzialna prokreacja szansą dla prawidłowego rozwo‑
ju dziecka w okresie prenatalnym, w: Wartość życia a wychowanie…, s. 212; J. Goleń, Rodzice 
wychowawcami do życia w rodzinie, „Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe” 26 (2010), s. 76–88.

1127 Zob. SZPET G 1M, s. 84.
1128 Zob. DŚC M3, 2, s. 56–57; DŚC 3U, s. 103; SZPET G 1U, s. 126–127; SZPET G 1M, 

s. 49.
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trakcie, jak chcą autorzy podręcznika, tego, iż dobre intencje rodziców, 
wynikające z ich mądrości, mogą być z różnych powodów przez ich dzie-
ci kontestowane1129. Zwrócenie dzieciom uwagi na pojawianie się w tym 
obszarze naturalnego niejako konfliktu pomiędzy rodzicami i dziećmi ma 
ważny walor pedagogiczny i to w dwóch płaszczyznach: współczesności 
i przyszłości. Uczniowie powinni bowiem po takiej dyskusji uświadomić 
sobie swoją postawę zarówno w trakcie obecnych „sporów” z rodzicami, 
jak i tych, które mogą kiedyś toczyć ze swoimi dziećmi z perspektywy tak 
bardzo „bezradnego” dziś rodzica.

W centralnym miejscu rozważań o rodzicielstwie musi pojawić się za-
wsze refleksja o macierzyństwie. Trudno być tu zaskoczonym, skoro z natu-
ry rzeczy to kobieta-matka, jeszcze przed ojcem, bo już w okresie prenatal-
nym, kształtuje organizm dziecka oraz pośrednio jego człowieczeństwo1130. 
W macierzyństwie widzieć więc trzeba najważniejszą i najtrudniejszą za-
pewne funkcję, którą człowiek może realizować w tym świecie. Ze względu 
na niezwykle silny związek emocjonalny matki z dzieckiem, z niczym innym 
właściwie nieporównywalny, optymalna realizacja macierzyństwa warunkuje 
w znacznym stopniu to, kim stanie się ono w przyszłości1131.

Odwołując się z pewną nutą nostalgii do odchodzącego już do prze-
szłości pojęcia Matki-Polki1132, w ramach trochę bardziej optymistycznej 
narracji macierzyństwo w podręcznikach poznańskich ukazuje się jako 
najpełniejszą realizację kobiecości1133, miejsce wyjątkowej współpracy 
małżonków ze Stwórcą1134. Za Janem Pawłem II właśnie w macierzyństwie 
widzi się najbardziej wyrazisty faktor kobiecego geniuszu, pozwalający jej 
dzielić się z dzieckiem częścią swojego ciała i krwi. Macierzyństwo, fizycz-
ne i duchowe, pozostaje tak niezwykłym zamysłem Boga względem kobie-
ty, że czyni ją podobną do Chrystusa na krzyżu ofiarującego za nas swoje 
ciało i krew1135. Podobną teologiczną narrację, bardzo zresztą wzniosłą, 
opisującą powołanie kobiety do macierzyństwa, prezentują też podręczniki 

1129 Zob. SZPET G 1M, s. 50.
1130 Zob. FC 22.
1131 Zob. A. Zwoliński, Zanik…, s. 16; S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika 

rodziny, Toruń 2007, s. 121–123; S. Badora, Miłość rodzicielska – reguła czy przypadek? (stu‑
dium antropologiczne), „Pedagogika Rodziny” (2011) nr 1, s. 42–43.

1132 Zob. SZPET PG 3U, s. 181.
1133 Zob. SZPET PG 3M, s. 80; SZPET PG 3U, s. 116.
1134 Zob. SZPET PG 2U, s. 41. Por. KKK 371–372.
1135 Zob. SZPET PG 3M, s. 111; SZPET PG 3U, s. 116, 183.
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z serii krakowskiej. Zwraca się w nich uwagę na to, że już poprzez stworze-
nie człowieka na swój obraz i podobieństwo Bóg wzywa ludzi do tego, aby 
byli płodni1136. Samo macierzyństwo postrzega się tu jako pełnię i ukorono-
wanie kobiecości1137. Nie ma oczywiście żadnych wątpliwości odnośnie do 
tego, iż esse katolickiego macierzyństwa niesie ze sobą tak głębokie przesła-
nie, że niezmiennie trzeba do niego sięgać. Dobrze więc, żeby uczniowie 
potrafili znać i odwoływać się do tej prawdy. Nie można jednak zapominać 
o tym, że to esse macierzyństwa musi zostać przełożone na współczesny 
język i na współczesne postrzeganie aspiracji i praw kobiety.

Znaczny wpływ myślenia ponowoczesnego na postrzeganie i realizowa-
nie macierzyństwa, zarówno w aspekcie zagrożeń, jak i nadziei, uwidacznia się 
oczywiście także w obszarze ojcostwa. Dezorientację w tej dziedzinie potęgu-
je brak jakiegokolwiek jednoznacznego modelu ojcostwa. Trudno przeoczyć, 
choć zdają się to często robić autorzy analizowanych podręczników, że model 
tradycyjnego, dominującego mężczyzny został niemal zupełnie wyparty. Przy-
najmniej w obszarze społecznego etosu został on niemal zastąpiony modelem 
partnerskim, także odnośnie do realizowania rodzicielstwa1138. Mężczyźni co-
raz częściej stają się na tyle kompetentnymi rodzicami, iż dostrzega się zja-
wisko kształtowania się męskości opiekuńczej. Coraz wyraźniej rośnie rów-
nież świadomość tego, że odpowiedzialność ojca za dziecko rozpoczyna się 
już w momencie jego poczęcia, a nie dopiero wtedy, jak sądzono wcześniej, 
gdy zaczyna ono dorastać1139. Nie można pominąć, że w ojcostwie, podob-
nie zresztą jak i w macierzyństwie, widzi się coraz częściej świadomie, dobrze 
przemyślany wybór, i to oparty na kompetentnym przygotowaniu, a nie zu-
pełnym przypadku1140.

1136 Zob. EMAUS M3, 1, s. 36; EMAUS M1, 3, s. 54–55; DŚC 3U, s. 145–146; DŚC M3, 
3, s. 38.

1137 Zob. DŚC M3, 3, s. 39.
1138 Zob. A. Arcimowicz, Przemiany męskości w kulturze współczesnej, w: Nowi męż‑

czyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, red. M. Fussara, Warsza-
wa 2008, s. 23; S. Baran, Ojcostwo wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań, w: Wokół rodzi‑
ny. Wychowanie. Kultura. Społeczeństwo, red. A. Garbarz, G. Grzybek, Rzeszów 2011, s. 75; 
B. Mierzwiński, Odkryć na nowo istotę i wartość ojcostwa, w: Rodzina dobro uniwersalne…, s. 
89–98.

1139 Zob. L. Kowalewski, Odpowiedzialność ojca za życie poczęte, w: Rodzina przyszło‑
ścią świata…, s. 65; K. Sobieraj, Dar ojcostwa – łaska i odpowiedzialność, w: Rodzina przy‑
szłością świata…, s. 42.

1140 Zob. E. Domagała-Zyśk, Obecność ojca w rodzinie a powodzenie i niepowodzenie szkolne 
dzieci, w: Dzisiejsi rodzice…, s. 153.
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Tak jak to wcześniej zasugerowano, w podręcznikach obu analizo-
wanych serii niewiele jest odniesień do tej kwestii, a sporo archaizmów 
i uproszczeń. Autorzy poznańscy dostrzegają więc jedynie, że wraz ze zmie-
niającym się modelem małżeństwa, a także rodziny można dostrzec ciągłe 
zanikanie kompetencji regulacyjnych ojca czy męża, zwłaszcza co do tak 
zwanego dyscyplinowania1141. Nie sposób uznać, że to najważniejszy fak-
tor zmiany w obszarze postrzegania dziś małżeństwa i roli ojca w rodzinie. 
Na szczęście uczniowie mogą też zapoznać się z kilkoma opowiadaniami, 
które mają w zamierzeniu autorów podręcznika pokazać uczniom różne-
go rodzaju ojców: spokojnych i opanowanych, tych po rozwodzie, niedoj-
rzałych, uczących dzieci sportów itp.1142 Taka refleksja jest bez wątpienia 
znacznie bardziej wartościowa i umożliwia nawiązanie dialogu z uczniami 
w tych obszarach, które są dla nich naprawdę ważne i odzwierciedlają ich 
rodzinne doświadczenia, które są przecież bardzo różne. Coraz trudniej 
dziś odnaleźć jednolite wzory męskości czy ojcostwa, podobnie zresztą 
jak kobiecości czy macierzyństwa. To bardzo cenne spostrzeżenie, skoro 
doświadczenia, które wynoszą ze swoich rodzin mężczyźni i kobiety, mają 
zwykle bardzo silny wpływ na ich własny sposób realizacji ojcostwa i ma-
cierzyństwa, a zwłaszcza na jakość i typ relacji, które nawiążą kiedyś ze swo-
imi własnymi dziećmi w tworzonych przez siebie rodzinach1143. Dostrzega-
jąc wagę tej właśnie kwestii, autorzy serii poznańskiej starają się zwrócić 
uwagę uczniów na to, że do roli dobrego ojca trzeba zwyczajnie dorosnąć. 
Ogromną rolę w tym obszarze odgrywa bez wątpienia przykład ojca, który 
wychowuje syna przecież również do jego sposobu realizacji rodzicielstwa, 
nawet jeśli sobie w pełni tego nie uzmysławia1144. Wychodząc ze słusznego 
założenia, że w tej kwestii funkcjonuje swoiste sprzężenie zwrotne, poja-
wia się tu również ważne i potrzebne stwierdzenie, iż dorastanie do roli 
ojca w znacznym stopniu warunkowane jest tym, jakim jest się synem1145. 
Ta swoista komplementarność roli synowskiej i ojcowskiej nie może ujść 
uwadze współczesnego człowieka. Brak świadomości w tym obszarze, tak 

1141 Zob. SZPET PG 3U, s. 191–192.
1142 Zob. SZPET PG 3U, s. 186.
1143 Zob. T. Sosnowski, Doświadczenia rodziny pochodzenia jako źródło warunkujące 

współczesne ojcostwo, w: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego, red. T. So-
snowski, W. Danilewicz, M. Sobecki, Toruń 2016, s. 554.

1144 Zob. SZPET G 3M, s. 116.
1145 Zob. SZPET PG 3U, s. 190.
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samo zresztą jak i nieuwzględnianie tej korelacji, przekłada się na wielo-
płaszczyznowy kryzys społeczny. Skoro niedojrzali ojcowie mogą mieć kło-
poty z wychowaniem swoich dzieci w kierunku ich dojrzałego ojcostwa, to 
przestaje to przecież mieć wymiar jedynie prywatny.

Próbując znaleźć interesujące i choć trochę przekraczające wymiar teolo-
giczny teksty w tej kwestii, w podręcznikach krakowskich warto uwzględnić 
wzmiankę o tym, iż w przypadku chłopców proces kształtowania męskości 
napotyka dziś na duże trudności z powodu tak częstej sytuacji braku ojca 
w ich życiu. Przekłada się to przecież w niepokojący sposób na kształtowa-
nie się świadomości ojcostwa wielu współczesnych adolescentów1146. Ważna 
może być również informacja o zachwianiu równowagi psychicznej i moral-
nej w wielu współczesnych rodzinach ze względu na przytłaczającą obecność 
ojca, która związana jest ze zjawiskiem tak zwanego machizmu w rodzinie1147. 
I w kontekście tej narracji trudno pominąć tego, że tak zwany machizm w ro-
dzinie nie stanowi dziś jednak chyba aż tak istotnego problemu. Autorzy, 
zdając się pozostawać w realiach rodziny sprzed pół wieku, zapominają, że 
wiele w tym obszarze dziś się zmieniło, a zwłaszcza model funkcjonowania 
małżeństwa i rodziny.

Opierając się na przekonaniu, że kontakt ojca z dzieckiem jest odmien-
ny, i to jakościowo, od tego, który nawiązuje ono z matką, nawet w odniesie-
niu do podobnych czynności1148, poznańscy i krakowscy autorzy podążają za 
treściami zawartymi w Familiaris consortio. Powołując się na tezy formuło-
wane przez Jana Pawła II przed niemal 40 laty, wyrażają więc przekonanie, że 
mężczyzna powołany jest do tego, aby w małżonce widzieć wypełnienie za-
mysłu Bożego, a miłość do małżonki – matki swoich dzieci, postrzegał jako 
naturalną drogę do zrozumienia i urzeczywistnienia własnego ojcostwa1149. 
W serii poznańskiej z małżeńską miłością ojca wiąże się ofiarną, wierną i od-
powiedzialną troskę o kobietę, którą mężczyzna kochając i szanując, uznaje 
zarazem za równą sobie1150. Zwraca się tu uwagę na to, że ojciec winien wy-
chodzić naprzeciw dziecku, być tym „innym” od matki, z którą dziecko żyje 
zazwyczaj w relacji funkcjonalnej. Rolą ojca jest tu niejako pomagać dziecku 

1146 Zob. DŚC 3U, s. 66; DŚC M3, 2, s. 2.
1147 Zob. DŚC M3, 2, s. 21.
1148 Zob. S. Baran, Ojcostwo wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań, w: Wokół rodzi‑

ny…, s. 79.
1149 Zob. SZPET PG 3U, s. 187–188; DŚC M3, 3, s. 44. Por. FC 25.
1150 Zob. SZPET G 2U, s. 121; SZPET PG 3U, s. 187–189; DŚC M3, 3, s. 44.
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w powtórnym narodzeniu się, rozbudzeniu w nim zainteresowania tym, co 
różnorodne i nowe, a także zachęcać do wyboru własnej drogi życiowej i od-
krywania swojej tożsamości1151.

Ze względu na to, że ojcostwo, tak samo zresztą jak i macierzyństwo, 
należy postrzegać w perspektywie długiego procesu, a nie jednorazowe-
go aktu, warto byłoby taką wizję rodzicielstwa przekazać adolescentom. 
Tymczasem w analizowanych materiałach w tym obszarze pojawiają się 
nie dość, że bardzo nieliczne, to jeszcze mocno stereotypowe opinie. Moż-
na sobie nawet wyrobić zdanie, że autorzy tworzą obraz mężczyzny i ojca, 
który właściwie bardzo mało ma wspólnego ze współczesnym kontekstem 
życia. W obu analizowanych seriach uwidacznia się więc opinia, że mąż 
oraz ojciec właściwie tylko wtedy zachowuje męskość, gdy potrafi poprzez 
pracę dbać o byt swojej rodziny. Uznaje się tu, że mężczyzna jest powołany 
do tego, aby zagwarantować możliwość rozwoju członkom swojej rodziny, 
troskliwie pełniąc obowiązki wychowawcze, dzielone ze współmałżonką, 
dając świadectwo w pełni dojrzałego chrześcijaństwa1152.

Z podręczników poznańskich uczniowie mogą się dowiedzieć, że 
mężczyzna winien znać pozytywne aspekty swojej płodności, wiedzieć, że 
jego ciało i psychika w okresie dojrzewania ulegają zmianie. Tylko wtedy 
w przyszłości będzie dobrze wypełniał rolę męża i ojca, gdy dostrzeże, że 
płciowość człowieka przejawia się zarówno poprzez ciało, jak i psychi-
kę, uczucia oraz intelekt, a jego seksualność domaga się szacunku1153. Nie 
wydaje się, że całą dojrzałość mężczyzny można zweryfikować w kontek-
ście jego postrzegania seksualności. Autorzy podręczników i w tej kwestii 
największe problemy wiążą tymczasem właśnie z płciowością, ze złym jej 
rozumieniem. Jest bez wątpienia wiele obszarów funkcjonowania współ-
czesnego mężczyzny w rodzinie, w których może on realizować się jako 
mężczyzna, mąż i ojciec, i we wszystkich niezbędne będzie dochowanie 
szacunku, a nie tylko w sferze intymności małżeńskiej.

Również archaicznie brzmią tezy, że miłość dojrzałego mężczyzny wy-
raża się w działaniu, aktywności, pracy, zapewnieniu środków do życia ko-
chanym przez siebie osobom, bronieniu słabszych – dziecka, kobiety, byciu 
dla nich po prostu oparciem. To mężczyzna-ojciec umożliwia dzieciom wy-

1151 Zob. SZPET PG 3M, s. 117–118.
1152 Zob. SZPET PG 3U, s. 187–192; EMAUS 1U, s. 181; DŚC 3U, s. 145–146. Por. FC 

25.
1153 Zob. SZPET PG 3M, s. 116; SZPET PG 3U, s. 186.
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chodzenie do innych i jego otwarcie na świat. Dzięki tym męskim cechom 
charakteru, które jako zadatek domagający się rozwoju posiada w sobie każ-
dy młody mężczyzna, jego żona i dzieci mogą mieć poczucie bezpieczeń-
stwa1154. Nie sposób przeoczyć, że referując kwestie ojcostwa i męskości, 
autorzy podręczników wpadają w podobne koleiny stereotypów, archaicz-
ności, a zwłaszcza braku nawiązania do współczesności, jak w przypadku 
referowania kwestii specyfiki kobiecości i macierzyństwa. Współcześni 
mężczyźni nie tylko bowiem w coraz mniejszym stopniu ograniczają się 
do zapewniania bytu materialnego swojej rodzinie, ale wiele kobiet czyni 
to z jeszcze lepszym od nich skutkiem. Nie wydaje się również, żeby z tego 
powodu dochodziło dziś w rodzinach do poważnych dylematów. Podobnie 
trudno w realiach ponowoczesnego świata mężczyźnie wyznaczać zadanie 
zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie.

Ze względu na to, że wiele współczesnych rodzin ma wyraźne pro-
blemy z właściwą realizacją swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
pojawia się niepokojąca sytuacja sieroctwa społecznego, to znaczy dzieci, 
które egzystują w mniej czy bardziej dysfunkcjonalnych rodzinach bądź 
też w ogóle są ich pozbawione. W tym kontekście kwestia propagowania 
idei rodziny zastępczej, jako tej w największym stopniu zbliżonej do ro-
dziny naturalnej, jawi się jako niezwykle ważny element szeroko rozumia-
nej polityki prorodzinnej. W tego typu instytucji widzieć można skuteczną 
formę zaradzenia dysfunkcjonalności rodziny, ale i objęcia opieką dzieci, 
które z różnych względów nie mogą cieszyć się prawdziwą i kochającą ro-
dziną1155. Wybór adopcji i powierzenia w opiekę dziecka wyraża szczególną 
płodność doświadczenia małżeńskiego. Ze szczególną wdzięcznością Ko-
ściół popiera zwłaszcza rodziny przyjmujące, wychowujące i otaczające mi-
łością dzieci sprawne inaczej1156, adopcja stanowi bowiem jeden z wielko-
dusznych sposobów macierzyństwa i ojcostwa, jest pełnym miłości aktem 
obdarzania rodziną tych, którzy jej nie mają1157.

W krakowskich materiałach, które poddano analizie, tej ważnej kwe-
stii poświęca się mało uwagi i odnosi się ona do wyżej formułowanych 
tez. Sprzeciwiając się przede wszystkim zapłodnieniu in vitro, urzeczowia-

1154 SZPET PG 3U, s. 188–189.
1155 Zob. M. Dubis, J. Łukasiewicz, Rodzina zastępcza jako środowisko rozwoju dzieci i mło‑

dzieży, w: Opieka jako kategoria wychowawcza…, s. 86–97.
1156 Zob. AL 82.
1157 Zob. AL 179.
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jącemu proces prokreacji i dziecko, wzmiankuje się tu jedynie, że wokół 
jest dużo dzieci pozbawionych miłości, które pary niepłodne mają szansę 
pokochać. Dostrzega się również konieczność przemyślenia przez narze-
czonych jeszcze przed ich ślubem tego, jak ewentualnie postrzegają swoje 
wspólne życie bez posiadania własnego dziecka. Myśli te powinny odnieść 
się więc między innymi do tego, czy zaadoptują jakieś dziecko czy też może 
poświęcą się w większym stopniu swojej pracy zawodowej i na przykład 
działalności społecznej1158.

Za potrzebne i wyrażone wreszcie w bardziej humanistycznym niż 
teologicznym jedynie duchu uznać trzeba treści zaproponowane w tym ob-
szarze przez autorów poznańskich. Przekonują oni, że adoptowane dzieci 
należy kochać po prostu jak własne potomstwo. Należy uznać, że miarą wię-
zi pomiędzy rodzicami a dziećmi nie są wcale parametry genetyczne. Mi-
łość, która rodzi, jest rzeczywiście darem z siebie, ale istnieje przecież także 
„rodzenie”, które może się urzeczywistniać nie mniej głęboko i przejmują-
co: poprzez przyjęcie dziecka, troskliwą opiekę nad nim i poświęcenie się. 
Kształtuje się wówczas więź tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje 
ona tej, która oparta jest na pokrewieństwie biologicznym1159.

Zintegrowana rodzina, również taka, w obrębie której pojawiają się 
dzieci adoptowane, wciąż zdaje się stanowić azyl spokoju i główne źródło 
szczęścia, czy też tak pożądanego dziś dobrostanu1160. Nawet jeśli w kontek-
ście ponowoczesnej rzeczywistości w rodzinie widzi się często jedynie relikt 
przeszłości, to i dziś świat czeka na rodziny chrześcijańskie w pełni reali-
zujące swój etos jako sanktuaria życia i głębokie wspólnoty miłości oraz 
wiary1161. Realizacja osobowych możliwości każdego człowieka warunko-
wana jest przecież w znacznej mierze tym, czy został on otoczony miłością 
w swojej rodzinie1162. Pozostając najważniejszymi świadkami czynnej miło-
ści Boga w świecie, ze swojej natury rodziny zdolne są budować w świecie 

1158 Zob. DŚC M 3, 2, s. 70–72.
1159 Zob. SZPET PG 3U, s. 211–216; SZPET PG 3M, s. 136–139.
1160 Zob. SZPET PG 3U, s. 145. Por. A. Zwoliński, Rodzina jako źródło szczęścia, w: Kiedy 

myślimy rodzina…, s. 471; M. Dubis, Świat wartości i plany życiowe licealistów, Lublin 2013, s. 
136–138; J. Śledzianowski, Potencjał współczesnej rodziny polskiej wśród trudności i zagrożeń, 
w: Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeństwa i rodziny…, s. 65.

1161 Zob. J. Królikowski, Rodzina i przyszłość Europy w świetle adhortacji „Familiaris 
consortio” Jana Pawła II, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny…, s. 144.

1162 Zob. J. Stala, Założenia i praktyka personalistycznego wychowania w rodzinie, w: Ro‑
dzina przyszłością świata…, s. 117.
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tak oczekiwaną cywilizację miłości1163. Tylko w ich obrębie kształtują się 
z niczym nieporównywalne, czysto personalne relacje międzyludzkie: ob-
lubieńczość, macierzyństwo, ojcostwo, synostwo, braterstwo1164. Nie może 
być więc żadnych wątpliwości co do tego, że w trosce o tę kondycję widzieć 
trzeba nie jakąś prywatną sprawę, lecz zadanie o wymiarze zupełnie narodo-
wym, kościelnym, a wręcz globalnym1165.

Podzielając nadzieje, ale i wątpliwości związane z etosem współczesnej 
rodziny, autorzy Polskiego dyrektorium katechetycznego piszą o świadectwie 
i specyfice rodzinnej miłości1166, o tym, że przeniknięte miłością relacje 
rodzinne to najlepsze lekarstwo na dzisiejszą mentalność konsumpcyj-
ną, niszczącą poczucie wspólnoty i poniżającą godność osoby ludzkiej1167. 
W Podstawie programowej widzą zaś konieczność ukazywania młodzieży 
prawdziwej miłości jako zasadniczego fundamentu rodzinnego szczęścia1168.

Z perspektywy analizowanych materiałów rodzina jawi się jako szcze-
gólna wspólnota, gdzie nawiązują się relacje miłości, swoją genezę posiada-
jące już w akcie stworzenia oraz w istocie Boga1169. Człowiek jest tu szano-
wany z tej tylko racji, że po prostu jest, a nie ze względu na ściśle określony 
zasób jego sprawności1170. W serii poznańskiej akcentuje się wyjątkowy cha-
rakter wewnątrzrodzinnych więzi, wynikający z tego, iż oparte są one na po-
krewieństwie oraz zbieżności uczuć i dążeń1171. W duchu realizmu słusznie 
zaleca się nauczycielom religii, aby mieli świadomość złożoności kontekstu 
życia swoich uczniów. Skoro nie zawsze mają oni możność widzenia żywej 
obecności Chrystusa w ich rodzinach, to właśnie przed wychowawcami 
i uczącymi religii stoi bardzo trudne zadanie wzbudzenia w nich chęci podą-

1163 Zob. C. Anderson, Cywilizacja miłości, Kraków 2009, s. 113–114.
1164 Zob. J. Stala, Personalistyczny charakter życia i wychowania rodzinnego, w: Dzisiej‑

sze aspiracje katechezy rodzinnej…, s. 375.
1165 Zob. C. Naumowicz, Rola rodziny w budowaniu cywilizacji pokoju – kontekst lokalny 

i globalny, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny…, s. 476.
1166 Zob. PDK 26, 127.
1167 Zob. PDK 28.
1168 Zob. PPK, s. 71, 76–77.
1169 Zob. SZPET PG 3U, s. 253. Por. P. Puszcz, Personalistyczne postrzeganie małżeństwa 

i rodziny profilaktyką współczesnych niebezpieczeństw zagrażających rodzinie, w: Kiedy my‑
ślimy rodzina…, s. 421.

1170 Zob. J. Szymczak, Ogólna koncepcja Kościoła domowego, w: Rodzina jako Kościół 
domowy…, s. 139–142.

1171 Zob. SZPET PG 3U, s. 253.
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żania za katolickim etosem rodziny1172. To niewątpliwie istotna uwaga, gdyż 
do przeszłości przechodzi sytuacja, w której z założenia niemal można było 
uznawać, że wszyscy uczniowie wzrastają w rodzinach chrześcijańskich, 
przynajmniej deklaratywnie. Trudno tymczasem przeoczyć, że znaczna licz-
ba współczesnych rodzin deklaruje obojętność religijną bądź też wykazuje 
mniej czy bardziej poważne deficyty w realizacji etosu chrześcijańskiego. 
W oczywisty sposób przekłada się to na system doktrynalno-aksjologiczny, 
który często inercyjnie przejmują młodzi ludzie.

W analizowanych podręcznikach poznańskich słusznie wskazuje się 
również na to, iż brak integralnie rozumianej i praktykowanej we wspól-
nocie rodziny miłości czyni tę wspólnotę zupełnie karykaturalną, a wręcz 
nieludzką1173. Niewątpliwie odejście od etosu, bądź jego zakłamanie nie jest 
wcale mniejszym zagrożeniem dla kształtowania chrześcijańskiej wizji ro-
dziny u młodych ludzi. Próbując uczniom przybliżyć tę kwestię, wskazuje 
się tu na różne parametry tej rodzinnej miłości. Z podręczników można 
więc dowiedzieć się, że miłować kogoś to być przy nim blisko, a więc nie 
odejść, nie porzucać, nie odtrącać, nie uciekać, a patrzeć z uwagą, cierpli-
wością i z życzliwością1174. W miłości, nie tylko zresztą rodzinnej, trzeba 
widzieć przede wszystkim praktycznie realizowaną, przepełnioną uczucia-
mi troskę o innych ludzi. Za pragmatyczne, a wręcz utylitarne uznać trzeba 
uwagi o tym, że człowieka można kochać tylko w sposób konkretny i indy-
widualny, a więc właściwie kochamy tylko tych, których w jakiś sposób po-
znajemy. Tylko wtedy bowiem, jak przekonują autorzy, mamy szansę na od-
krycie i zrozumienie ich prawdziwych potrzeb1175. Nawet jeśli w tego typu 
sformułowaniach mamy do czynienia jedynie z pewnego rodzaju niezręcz-
nością, to warto jednak wykorzystać te rozważania do ukazania chrześci-
jaństwa jako prawdziwej religii miłości, a nie reistycznego pragmatyzmu. 
Perspektywa tak mocno zawężonej miłości bliźniego jest bez wątpienia 
dosyć odległa od chrześcijańskiego braku jakiegokolwiek ekskluzywizmu 
w tym obszarze. Jest jednak zarazem niezwykle trudna do zrealizowania 
w ramach codziennej rodzinnej czy społecznej egzystencji.

Swój najbardziej szczególny i wzniosły wymiar miłość w rodzinie 
odnajduje w służbie na rzecz tych jej członków, którzy w największym 

1172 Zob. SZPET G 2M, s. 91.
1173 Zob. SZPET PG 3U, s.129, 256–257; SZPET G 3M, 12. Por. DCE 28; MIN, s. 195.
1174 Zob. SZPET PG 1U, s. 199; SZPET PG 3M, s. 18–19.
1175 Zob. SZPET PG 3U, s. 76–77, 91, 127.
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stopniu potrzebują troski, a więc starszych i cierpiących1176. Dostrzegając 
wagę tej kwestii, w Polskim dyrektorium katechetycznym zwraca się uwa-
gę na konieczność umacniania więzi rodzinnych, i to nie tylko w odnie-
sieniu do rodziców czy dzieci, ale i starszych członków1177. Autorzy Pod‑
stawy programowej i Programu nauczania religii refleksję nad chorobą, 
niepełnosprawnością, starością czy wreszcie śmiercią uznają za istotny 
czynnik w nauczaniu religii o katolickim etosie rodziny1178. Realizując te 
zalecenia, autorzy poznańscy praktykę miłości w rodzinie utożsamiają 
właśnie z ofiarną, wypływającą z szacunku i sprawiedliwości, zupełnie bez-
interesowną służbą1179. W trakcie lekcji „Chory i stary członek rodziny”, 
pochylając się nad sensem cierpienia i choroby w perspektywie życia ro-
dzinnego, przedstawiają oni dosyć przekonujące opowiadanie o kobiecie, 
która z oddaniem opiekowała się obłożnie chorym mężem1180. Nie brak tu 
oczywiście i teologicznej narracji, przypominającej o tym, że wszyscy lu-
dzie są naszymi braćmi, wszyscy noszą w sobie oblicze Chrystusa, a zwłasz-
cza ubodzy, słabi, cierpiący i traktowani niesprawiedliwie1181. Sporo uwagi 
w tym kontekście, co naturalne, poświęca się omówieniu istoty sakramentu 
chorych, wiatyku, ale i roli rodziny w przygotowaniu chorego do spotkania 
z Chrystusem1182. W równie za mało empatyczny sposób referowana jest tu, 
tak mocno przecież dotykająca ludzkich emocji, bolesna kwestia śmierci 
w kontekście rodzinnym. Autorzy ograniczają się do rzeczowej konstatacji 
o przeżywaniu pogrzebu bliskich i wyrażaniu o nich pamięci1183. Niewiele 
emocji pojawia się nawet przy referowaniu kwestii skrajnie dramatycznego 
doświadczenia dla całej rodziny, jakim jest ciężka choroba czy też śmierć 
dziecka1184. Przytaczając dokumenty kościelne, autorzy poznańscy pro-

1176 Zob. K. Uzar-Szcześniak, Jana Pawła II pedagogia starości, w: Wartość życia a wy‑
chowanie…, s. 241; J. Zabielski, Troska o ludzi starszych jako normatyw życia rodzinnego, w: 
Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność…, s. 297–298.

1177 Zob. PDK 28.
1178 Zob. PPK, s. 80, 89; PNR, s. 112–113, 122.
1179 Zob. SZPET G 1U, s. 128–129; SZPET PG 3U, s. 127–128, 254; SZPET M PG 3, s. 

201.
1180 Zob. SZPET PG 3U, s. 301–303.
1181 Zob. SZPET PG 3U, s. 254.
1182 Zob. SZPET PG 3U, s. 304–306; SZPET PG 3M, s. 199.
1183 Zob. SZPET PG 3U, s. 311; SZPET PG 3M, s. 201; SZPET G 1U, s. 146–147; SZPET 

G 3 KP, s. 106.
1184 Zob. G. Godawa, Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospi‑

cyjną. Studium tanatopedagogiczne, Toruń 2016, s. 80–81.
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ponują między innymi odniesienie się wraz z uczniami do trudnego, lecz 
zarazem często zadawanego pytania: Czy Bóg nie może zapobiec narodzi-
nom osób upośledzonych i niepełnosprawnych. Niestety, pojawiającej się 
tu konkluzji nie sposób uznać za choć trochę sugestywną w sensie psycho-
logicznym czy humanistycznym. Uczniowie mają bowiem okazję dowie-
dzieć się tylko tego, iż skoro Bóg wie, że urodzi się dziecko upośledzone, 
to znaczy, że chce jego narodzin1185. Tego typu konstatacja bez wątpienia 
nie wystarczy do rozwiązania dylematów dręczących w tym obszarze ludzi, 
nie tylko zresztą młodych, ale zwłaszcza naznaczonych w swoich rodzinach 
krzyżem cierpienia czy też upośledzenia. Kształtowanie w takich rodzinach 
głębokiego ducha szacunku dla życia i miłości, również w odniesieniu do 
osoby naznaczonej bytową ułomnością, jest szczególnie ważne w wymia-
rze społecznym. Nie tylko Kościół, ale i społeczeństwo z ogromną tęsknotą 
oczekują rodzin, które tworzą wspólnotę życia i miłości. Nawet najlepiej 
funkcjonująca opieka instytucjonalna nie rozwiąże tego problemu i nie za-
stąpi wspólnot rodzinnych.

Odejście od chrześcijańskiego etosu implikuje poważne problemy 
w osiąganiu przez wielu współczesnych ludzi ich osobowej dojrzałości, co 
utrudnia nawiązywanie przez nich naprawdę personalnych relacji w ramach 
życia rodzinnego i społecznego1186. W obu seriach słusznie eksponuje się 
w kontekście miłości rodzinnej rolę zaangażowania i odpowiedzialności za 
innych na miarę otrzymanego od Boga daru1187. Autorzy krakowscy, widząc 
konieczność kształtowania rodzin na fundamencie bezinteresownych relacji 
osobowych, tylko ogólnikowo zaznaczają, że człowiek kierujący się rzeczywi-
ście miłością nie ogląda się na to, co za miłość dostanie1188. Autorzy poznań-
scy, wskazując słusznie na to, że związki osobowe w małżeństwie oraz rodzinie 
opierają się na wzajemnym szacunku1189, w stworzeniu w jej obrębie osobowej 

1185 Zob. SZPET G 2M, s. 83.
1186 Zob. J. Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, Warszawa 2004, s. 211–212.
1187 Zob. EMAUS G M3, 1, s. 33; EMAUS G 1U, s. 188; SZPET G 3M, s. 23; SZPET 

PG 3M, s. 165–168; SZPET PG 3U, s. 134, 254. Por. Z. Wiatrowski, Rodzina w kontekście 
globalizacji komunikacyjnej i rozluźnienia społeczno‑moralnego, w: Wychowanie rodzinne 
w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, red. A.W. Janke, Toruń 
2008, s. 40–48; E. Kubiak-Szymborska, Środowisko rodzinne a proces kreowania tożsamości 
jego członków. Pułapki krętych ścieżek współczesności, w: Wychowanie rodzinne w teorii i prak‑
tyce…, s. 49–65.

1188 Zob. EMAUS G 3U, s. 87; DŚC M3, 4, s. 7.
1189 Zob. SZPET PG 3U, s. 201, 253.
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wspólnoty miłości widzą trudną, lecz prowadzącą do szczęścia drogę czło-
wieka1190. Proponując lekcję pod sugestywnym tytułem: „Jak żyć w rodzinie 
dobrze i pięknie?”, formułują oni w tym kontekście swoiste przykazania do-
mowe. Łatwo zauważyć, że dotyczą one zarówno istotnych dla funkcjono-
wania rodziny kwestii, jak i dosyć banalnych problemów. Nie wydaje się, że 
właściwe jest zestawianie ich ze sobą, gdyż może to sugerować, iż wszyst-
kie są równie ważne. Tymczasem większość z tych domowych przykazań 
nie dotyczy najistotniejszych kwestii z punktu widzenia więzi rodzinnych. 
W tym swoistym konglomeracie można więc odnaleźć następujące, niekie-
dy zaskakujące, zalecenia: zachowaj ciszę, pogodę i spokój domu; nie bę-
dziesz śmiecił i czynił bezładu; pamiętaj, abyś nie ranił myślami i mową, 
złem, marnością i głupstwem; nie będziesz opowiadał, szczególnie przy po-
siłku, o chorobach, wypadkach; nie będziesz się gniewał i podnosił głosu, 
z wyjątkiem śpiewu i śmiechu; nie będziesz zatruwał domowej atmosfery 
złym humorem; nie wnoś do domu szatańskiej czci pieniądza; bądź przyja-
cielem dla Bożych stworzeń, jak na przykład psy1191.

Znacznie mniej wątpliwości w tym kontekście budzi odwoływanie się 
do czwartego przykazania jako czynnika w dużym stopniu warunkującego 
tworzenie silnych więzi wewnątrz chrześcijańskich rodzin1192. Dobrze więc, 
że obok wspomnianych wyżej „przykazań” autorzy podręczników poznań-
skich proponują obszerną refleksję nad czwartym przykazaniem Dekalogu 
w jednostce lekcyjnej „Czcij ojca swego i matkę”. Próbując zapewne uwspół-
cześnić dosyć archaiczny dziś termin „czcić”, wskazują najpierw, że oznacza 
on poważne traktowanie drugiego człowieka i otaczanie go szacunkiem1193. 
Uczniowie mogą też dowiedzieć się, że respektowanie tego przykazania po-
przez okazywanie szacunku synowskiego i wdzięczności wobec rodziców 
umożliwia harmonijne życie rodziny1194. Nie wydaje się jednak, aby okre-
ślenie „cześć synowska”, obowiązujące w społeczeństwie patriarchalnym, 
było w jakikolwiek sposób adekwatne dla ukazania istoty relacji pomiędzy 
dziećmi i rodzicami. Kwestią do zupełnie odrębnej dyskusji jest odniesienie 
się jedynie do relacji syn – rodzice, z zupełnym pominięciem w tym obsza-

1190 Zob. SZPET G 3M, s. 1168–169; SZPET G 3U, s. 20–21; SZPET PG 3U, s. 202.
1191 Zob. SZPET PG 3U, s. 252; SZPET PG 3M, s. 168.
1192 Zob. J. Królikowski, Kryzys religijności dzisiejszej młodzieży. Propozycje, w: W poszu‑

kiwaniu katechezy rodziców…, s. 56–57.
1193 Zob. SZPET G 3M, s. 165–166; SZPET PG 3U, s. 247.
1194 Zob. SZPET PG 3U, s. 249.
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rze odniesień do kobiet. Być może to jeszcze jeden ślad inercyjnego prze-
niesienia stereotypów z minionej epoki do współczesności. Nie wzbudzi to 
zapewne zrozumienia ani u chłopców mających okazywać cześć synowską 
ani u dziewczyn, dla których w ogóle nie widzi się tu miejsca.

Trochę mniej osadzone w poprzedniej epoce są konstatacje, że dopóki 
dzieci mieszkają wraz z rodzicami, to winne ich słuchać. Posłuszeństwo to 
ustaje dopiero po ich usamodzielnieniu się. Nawet wówczas pozostaje jednak 
obowiązek okazywania szacunku, który rodzicom należy się zawsze. Istnieje 
też jednak, co słusznie się eksponuje, zwrotna odpowiedzialność dorosłych 
już dzieci za ich rodziców1195. Postulując okazywanie wdzięczności dzieci za 
trud rodziców, autorzy sięgają do mocno niewspółczesnej piosenki Urszuli 
Sipińskiej Cudowni rodzice, która wzywa do otaczania ich szczególną czcią1196. 
Czymś niezbędnym byłoby jednak w tym kontekście podjąć poważny pro-
blem istnienia niemałej przecież grupy rodziców, którym trudno przypisać 
rzeczywiste okazywanie miłości. Tymczasem istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że wśród uczniów mogą być również i tacy, którzy nie znajdują zbyt 
wielu przesłanek do okazywania czci swoim rodzicom. Docenić zaś należy 
próbę spojrzenia na tę kwestię z perspektywy rozwojowej człowieka. Autorzy 
słusznie, choć trochę nazbyt syntetycznie, wzmiankują więc, że w dzieciń-
stwie swoją troskę o dzieci rodzice wyrażają poprzez wychodzenie naprzeciw 
ich potrzebom materialnym i duchowym. W miarę wzrastania dzieci szacu-
nek ten winien skłaniać rodziców do tego, aby respektować rozumność oraz 
wolność dziecka1197. Niestety, z tak ogólnikowej konstatacji trudno zapewne 
uczniom wynieść wiedzę niezbędną do budowania dobrych relacji ze swoimi 
rodzicami. Może to również przekładać się na problemy z relacjami w obrę-
bie zakładanych kiedyś w przyszłości przez nich rodzin.

Docenić należy, że uczniowie dowiadują się ze swoich podręczników, iż 
mają prawo sami wybrać zawód i stan życia, choć chętnie powinni prosić ro-
dziców o opinie oraz rady w tym obszarze1198. Znowu trudno przeoczyć, że ta 
ważna konstatacja raczej bardziej osadzona jest w realiach świata z tradycyj-
ną wizją rodziny. Dla współczesnych ludzi wolność w kwestii wyboru swojej 
drogi życia jawi się jako tak silnie niekwestionowana, że nie rozumieją oni 
tu owej ambiwalencji autorów. Za znacznie bardziej przydatną uznać moż-

1195 Zob. SZPET PG 3U, s. 248; SZPET PG 3M, s. 166.
1196 Zob. SZPET G 3U, s. 16–17.
1197 Zob. SZPET PG 3U, s. 250–251.
1198 Zob. SZPET PG 3U, s. 251.
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na konstatację, że rodzice w istocie nie odpowiadają za postępowanie swoich 
dzieci oraz ich życiowe wybory1199.

Starając się zapewne, aby narracja ta była jednak trochę bardziej prze-
konująca, autorzy poznańscy czwarte przykazanie starają się ukazywać 
jako swoisty pakt międzypokoleniowy. Zwracają w tym kontekście uwagę 
na nauczanie Kościołów w Niemczech i Austrii, gdzie widzi się potrzebę 
opiekowania się dzieci rodzicami aż do ich naturalnej śmierci1200. Pomimo 
że trudno wysunąć jakieś wątpliwości odnośnie do istoty tej narracji, to 
jednak w dużej mierze jawi się ona jako zbyt mocno teoretyczna i niema-
jąca przełożenia na rzeczywistość. Nie wydaje się bowiem, żeby we współ-
czesnych rodzinach w Niemczech czy też w Austrii naprawdę obowiązywał 
pakt pokoleń. Skoro niezwykle przecież rzadko starsi rodzice mieszkają 
ze swoimi dziećmi, to trudno mówić o ich opiece nad nimi. Zdecydowa-
na większość Niemców czy Austriaków starość spędza w domach starości 
bądź też korzysta z pomocy opiekunów z biedniejszych krajów.

Autorzy serii krakowskiej w czwartym przykazaniu, tak samo jak 
i w każdym innym, widzą przede wszystkim zobowiązanie względem Boga, 
który nakazuje szanować rodziców, którym zawdzięcza się życie i przekaz 
wiary1201. Z respektowaniem tego przykazania, co słusznie w podręcznikach 
się dostrzega, młodzi ludzie mają sporo trudności, rozumieją je tylko jako 
nakaz ślepego posłuszeństwa1202. W narracji tej uczniowie nie mogą jed-
nak wcale dopatrywać się jakiejś mniej opresyjnej wersji tego przykazania. 
Dowiadują się, że cześć należna rodzicom wyraża się poprzez prawdziwą 
uległość i właściwie rozumiane posłuszeństwo1203. Nie wydaje się, żeby tego 
typu terminologiczne przesunięcia znalazły zrozumienie u większości ad-
olescentów wzrastających w rodzinach, gdzie terminy „posłuszeństwo” czy 
też „uległość” nie są w ogóle używane, budzą bowiem skojarzenia z czasem 
niewolnictwa bądź przynajmniej istnienia monarchii. Odwołują się więc 
one do dawno już minionej rzeczywistości społecznej czy też rodzinnej 
i mają raczej mocno negatywne konotacje. Nie oddają też, co najważniej-

1199 Zob. SZPET PG 3U, s. 203.
1200 Zob. SZPET PG 3U, s. 247.
1201 Zob. EMAUS G 1U, s. 181; EMAUS G 3U, s. 190.
1202 Zob. EMAUS G M3, 1, s. 66.
1203 Zob. EMAUS G M1, 4, s. 52; A. Świątek, Rola seniorów w rodzinie i społeczeństwie z per‑

spektywy filozofii i psychologii, w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania…, 
s. 129.
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sze, specyfiki personalistycznie pojmowanych relacji łączących członków 
wspólnoty rodzinnej. Warto jednak zauważyć, że w ramach tej narracji 
pojawiają się też treści bardziej realistyczne i nacechowane nutą empatii. 
Słusznie więc autorzy serii poznańskiej przestrzegają niejako nauczycieli 
religii, aby realizując tego typu tematy, starali się nie ranić w żaden sposób 
uczniów, którzy nie posiadają pełnych rodzin1204. To bez wątpienia ważne 
zastrzeżenie, i to nabierające coraz większej wagi wraz z wciąż rosnącą licz-
bą rozwodów. Sytuacja ta wymaga nierzadko zupełnego przemodelowa-
nia przekazu o życiu rodzinnym, skoro coraz częściej nie tworzą jej matka 
i ojciec dziecka, a nawet kobieta z mężczyzną. Potrzebna jest tu więc nie 
tylko ogromna delikatność i subtelność, ale i głęboki namysł nad tym, jak 
sugestywnie mówić młodym ludziom, mającym złe doświadczenia w tym 
obszarze, o etosie katolickiej rodziny. Idealistyczny i wzniosły jej etos może 
niekiedy wywoływać nie tyle afirmację, ile wręcz ostrą kontestację.

Nie istnieje jednak na pewno lepsze określenie na wyrażenie etosu ro-
dziny niż wspólnota osób egzystująca na co dzień integralnie pojmowaną 
miłością, przekraczającą wymiar samych zmysłów czy nawet silnych emo-
cji1205. Również autorzy analizowanych materiałów nie mają wątpliwości co 
do tego, że wspólnotowość rodziny trzeba postrzegać przede wszystkim 
w kontekście Boga, który jako Trójca Osób charakteryzuje się wręcz niepo-
jętą wzajemną miłością1206. To z tej właśnie miłości Bóg, stwarzając kobietę 
i mężczyznę, zainicjował zarazem rodzinę, aby odzwierciedlała ona Boską 
wspólnotę życia i miłości1207. Stwarzając ludzi na swój obraz, wpisał nieja-
ko w człowieczeństwo kobiety i mężczyzny poważną odpowiedzialność za 

1204 Zob. SZPET G 3M, s. 165.
1205 Zob. M. Olczyk, Wspólnota osób oparta na miłości jako wartość pielęgnowana w mał‑

żeństwie i rodzinie, w: Rodzina szkołą wartości…, s. 166; W. Majkowski, Zmiana…, s. 254–
259; M. Kluz, Katolickie podstawy formacji moralnej człowieka w świetle posoborowych publika‑
cji teologicznych, Kraków 2012, s. 158.

1206 Zob. DŚC M 3, 3, s. 19; SZPET G 1M, s. 45, 49–50; SZPET G 3M, s. 15; DŚC 2U, s. 86; 
DŚC M2, 1, s. 3; DŚC M2, 2, s. 41; DŚC M3, 1, s. 7; DŚC 2U, s. 86–87; EMAUS G M3, 1, s. 51; 
SZPET G 3 KP, s. 47; SZPET PG 1U, s. 95, 98; SZPET G 3U, s. 66–67; SZPET PG 3M, s. 15; 
SZPET PG 3U, s. 13; DŚC 3U, s. 14; EMAUS G M1, 2, s. 15, 19–21.

1207 Zob. SZPET PG 3M, s. 18–19; SZPET PG 3U, s. 17–19; SZPET G 2M, s. 91; SZPET 
G 3M, s. 87–88, 98; DŚC M3, 2, s. 35; DŚC M3, 3, s. 21; DŚC M 3, 4, s. 6; DŚC 3U, s. 131; SZPET 
PG 3U, s. 129, 166, 190; SZPET G 1M, s. 50; EMAUS G 1U, s. 181; DŚC 3U, s. 25, 40; DŚC M3, 
4, s. 6; EMAUS G M3, 1, s. 36–37; DŚC 3U, s. 102, 126, 130; DŚC M3, 3, s. 16–17, 21; DŚC 
M3, 2, s. 35, 56.
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miłość i wspólnotę1208. Jeśli więc wspólnota rodzinna ma rzeczywiście być 
wierna swojemu powołaniu i swojej miłości, to musi być budowana na fun-
damencie tej miłości, która wywodzi się z Boga i do Niego się odwołuje1209. 
Miłość ta, wbrew obawom, wcale nie umniejsza najbardziej istotnych war-
tości dla wspólnoty rodzinnej, lecz nadaje im głębszy wymiar, a więc ducho-
wości, bezinteresowności i życzliwości1210.

Autorzy obu analizowanych serii nie poprzestają tym razem na tej 
teologicznej konstatacji, oddającej wzniosłe esse rodziny, ale odnoszą się 
do problemów z podążaniem za tym etosem. Dobrze więc, że uczniowie 
dowiadują się, iż rodzina nie jest wspólnotą statyczną, w ramach której 
funkcjonują raz na zawsze wypracowane i skrupulatnie tylko realizowa-
ne mechanizmy. Z tego więc względu przed wszystkimi członkami rodzi-
ny stoi zadanie ciągłej pielęgnacji relacji oraz uczenia się wspólnotowego 
życia1211. Poszerzając tę narrację, autorzy poznańscy słusznie podkreślają, 
że relacje wewnątrzrodzinne domagają się przede wszystkim świadomego 
i dobrowolnego kształtowania i uczestnictwa. Miłość rodzinną należy bo-
wiem pojmować jako wciąż ponawiane akty woli dążące do trwania i wzro-
stu wspólnoty1212. Nie jest to łatwe, jak trafnie konstatują autorzy obu serii, 
skoro tak wiele wspólnot rodzinnych wykazuje dziś duże problemy z przej-
ściem od marzeń o etosie rodziny, do prozy życia daleko od niego odbie-
gającej1213. Nawet w przypadku ludzi wierzących, uwzględniających przy 
kształtowaniu wspólnoty rodzinnej sakramentalny dar miłości Bożej, nie 
może braknąć świadomość przyjęcia tego daru jako zadania i wyzwania1214. 
To codzienne tworzenie wspólnoty, jak jasno konkludują autorzy obu serii, 
nie dokonuje się inaczej niż poprzez praktykowanie miłości1215.

1208 Zob. DŚC 3U, s. 111–113; DŚC M3, 2, s. 27–30, 67; SZPET PG 3U, s. 40.
1209 Zob. SZPET PG 3U, s. 18–23, 32, 74; DŚC M3 PG U, s. 86–87, 111.
1210 Zob. DŚC 3U, s. 166–167; DŚC M3, 4, s. 3; SZPET PG 3U, s. 128; SZPET G 3M, s. 19.
1211 Zob. SZPET PG 3U, s. 17, 77, 134; SZPET PG 3M, s. 18–19; SZPET G 1U, s. 128–

129; DŚC 3U, s. 126, 130; DŚC M3, 3, s. 16, 21; DŚC M3, 2, s. 35.
1212 Zob. SZPET PG 3U, s. 129.
1213 Zob. DŚC 3U, s. 130; EMAUS G M3, 5, s. 24; EMAUS G 3U, s. 189–191; SZPET G 

3U, s. 8–9; SZPET PG 3U, s. 158–159; SZPET G 3M, s. 98.
1214 Zob. SZPET G 3M, s. 91–92, 98; SZPET PG 3U, s. 159–161; DŚC 3U, s. 125; DŚC 

M2, 6, s. 10.
1215 Zob. SZPET PG 3U, s. 129, 256–257; SZPET G 3M, 12; DŚC M3, 4, s. 3; DŚC M3, 

2, s. 67.



247Zasadnicze wymiary wspólnotowej egzystencji osoby

Silnie niezręczny, a wręcz bulwersujący wydźwięk ma mało przemy-
ślana narracja o dobrych i złych rodzinach zaproponowana przez autorów 
krakowskich. Trudno przecież inaczej ocenić przekaz sugerujący uczniom, 
że łatwo jest dostrzec nawet w tłumie ludzi „zdrową” rodzinę, gdyż po pro-
stu rzuca się ona od razu w oczy. Jest to możliwe, jak piszą autorzy próbując 
wyeksplikować ten wniosek, nie poprzez zewnętrzne podobieństwo bądź 
też charakterystyczne zachowanie, bowiem rodzinę łączy coś znacznie 
więcej, gdyż nie jest ona zwykłym zbiorem jednostek, które zdane są na 
wspólne mieszkanie. Tym czymś „więcej”, jak bardzo słusznie dowiadują się 
uczniowie, jest fakt pozostawania rodziny szczególną wspólnotą złączoną 
głębokimi więzami międzyosobowej miłości1216. Szkoda, że te dosyć waż-
ne wnioski zostały poprzedzone kuriozalnymi wywodami o parametrach 
„zdrowej rodziny”, noszącymi w sobie wyraźny rys stygmatyzowania i dzie-
lenia ludzi, i to w oparciu o zaskakujące kryteria. Ocenienie na „pierwszy 
rzut oka” zdrowej rodziny jest nie tylko zwyczajnie niemożliwe, ale sprzy-
jać może pojawieniu się treści uproszczających, a wręcz kłamliwych. Z tego 
typu narracji uczniowie nie wyniosą żadnej przesłanki na rzecz przyjęcia 
etosu rodziny jako wspólnoty osób. Znacznie lepiej jest wskazywać na żywe 
świadectwo niektórych rodzin w tym obszarze, bez deprecjonowania tych, 
które daleko odbiegają od ideału chrześcijańskiego.

Ze względu na preferowany przez Kościół etos rodziny czymś oczy-
wistym staje się ścisła korelacja pomiędzy rodziną a wspólnotą Kościoła. 
Wzniosłe przesłanie Kościoła ma niewielką szansę realnego wpływania na 
życie społeczeństw i narodów, jeśli nie wyraża się ono adekwatną do nie-
go praktyką życia licznych tworzących go domowych Kościołów. Rodzina, 
biorąc swój początek z miłości, jaką Stwórca już podczas stwarzania ogar-
nął świat, stanowi model dla wspólnoty Kościoła, a nie jest efektem jego 
misji1217. Nie sposób również pominąć tego, że tajemnica wcielenia Słowa 
pozostaje w ścisłym związku z ludzką rodziną1218. Domowy Kościół mocą 
samego sakramentu małżeństwa otrzymuje charyzmat, a zarazem misję 
stawania się w świecie żywym odbiciem miłości Boga do ludzkości oraz 

1216 Zob. DŚC 3U, s. 166.
1217 Zob. LR 2, 6. Por. J. Bajda, Bosko‑ludzki charakter Kościoła domowego, w: Rodzina 

jako Kościół domowy…, s. 55–65.
1218 Zob. M. Skierkowski, Rodzinne więzy Kościoła, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po 

współczesność…, s. 189; K. Wojaczek, Wspólnota rodzinna jako fundament domowego Kościoła, 
w: Rodzina jako Kościół domowy…, s. 67–72.
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miłości Chrystusa do Kościoła. Pozbawiony rodziny pozostawałby więc 
właściwie instytucją prawno-administracyjną, a nie żywą wspólnotą wiary 
łączącą wszystkich ludzi1219.

Podjęcie refleksji o Kościele domowym, zwłaszcza w kontekście spra-
wowanej przez rodzinę liturgii, zaleca się w Podstawie programowej1220. 
W Programie nauczania religii wyraźnie sygnalizuje się potrzebę kształto-
wania przez każdą rodzinę Kościoła domowego, przypominając, iż stanowi 
on drogę całego Kościoła1221. W podręcznikach poznańskich, na poziomie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej widzi się konieczność przybliżenia 
uczniom pojęcia „Kościół domowy” i poświęcenia się dla jego budowania1222. 
Słusznie autorzy przekonują uczniów, iż rodzina chrześcijańska powołana jest 
do udziału w posłannictwie Kościoła na sposób charakterystyczny dla jej eg-
zystencji, a więc jako głęboka wspólnota życia i miłości. Nie chodzi tu o spek-
takularne działania, lecz o codzienną rzeczywistość, określoną i wyznaczoną 
przez warunki życiowe rodziny1223.

Za interesującą, choć wymagającą sporych umiejętności od nauczyciela 
religii, uznać można propozycję podjęcia z uczniami dyskusji na temat róż-
nych zwyczajów i zasad pielęgnowanych w chrześcijańskich domach, które 
świadczą o tym, że rodzina jest rzeczywiście domowym Kościołem1224. Re-
fleksja taka powinna stanowić niezbędne uzupełnienie  teologicznej narracji 
na ten temat, przekładając ją na język codziennego życia wspólnot rodzin-
nych, również tych współtworzonych przez uczniów. Jeszcze bardziej przy-
datna, ale i o wiele trudniejsza do praktycznego zrealizowania może być inna 
dyskusja zalecana w tej kwestii przez podręcznik poznański. Autorzy pro-
ponują bowiem, aby porozmawiać z uczniami o realiach budowania Kościoła 
domowego w ich rodzinach, o tym, jak powinno być i dlaczego tak nie jest1225. 
Niestety, nie wydaje się, żeby tego typu rozmowy miały szansę powodzenia. 
Trudno spodziewać się zarówno szczerej samokrytyki jednej grupy uczniów 
w tym obszarze, która zapewne powinna się tu pojawić, jak i liczyć na jakieś 

1219 Zob. A. Dziuba, Kościół domowy w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, w: 
Rodzina jako Kościół domowy, s. 92; P. Magier, Rodzina. Historia i współczesność. Studium 
monograficzne, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków 2006, s. s. 90–91.

1220 Zob. PPK, s. 76–77.
1221 Zob. PNR, s. 130, 135, 138, 140.
1222 SZPET G 3M, s. 23; SZPET PG 3M, s. 189; SZPET PG 3U, s. 281.
1223 Zob. SZPET PG 3U, s. 282–283; SZPET G 3M, s. 170–171; FC 49–50.
1224 Zob. SZPET G 3 KP, s. 14–15; SZPET PG M 3, s. 170.
1225 Zob. SZPET G 3U, s. 22; SZPET M G 3, 24.
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wyznania odnośnie do modelowego funkcjonowania w rodzinach innej grupy 
Kościoła domowego.

Autorzy krakowscy w kwestii tej preferują przekaz, który można uznać 
za zarys teologii pastoralnej domowego Kościoła. Eksponują więc w pierw-
szym rzędzie tak głęboki związek chrześcijańskich rodzin i Kościoła, że nie 
mogą one bez siebie po prostu istnieć. Kościół potrzebuje rodzin, które 
konstytuują jego lud, zaś bez Kościoła nie mogłyby funkcjonować chrze-
ścijańskie rodziny1226. Wzmiankując o symptomach współczesnego kryzy-
su rodziny, w Kościele widzi się wspólnotę, która przypomina i na nowo 
ukazuje jej tożsamość, godność i wyjątkowe posłannictwo1227. Jest więc 
czymś naturalnym, że człowiek rodzi się i wychowuje w rodzinie oraz dąży 
do jej założenia, a jego życie „przebiega” przez rodzinę, w niej i przez nią 
zwykle się kształtuje. Człowiek pozbawiony możliwości życia w rodzinie 
cierpi, boleśnie odczuwa brak więzi rodzinnych i przez całe życie za nimi 
tęskni1228. Odnosząc się ściśle do kwestii społecznej roli rodziny, autorzy 
słusznie konstatują, że każdy człowiek ze swojej rodziny wynosi określo-
ne wzorce zachowań i postaw, pozytywnych i negatywnych, które przenosi 
potem do innych środowisk, ubogacając je albo niszcząc1229. Chrześcijanom 
nie wolno przede wszystkim zapominać o tym, że rodzina, uczestnicząc 
autentycznie w zbawczym posłannictwie Jezusa i Jego Kościoła, buduje na 
ziemi Boże królestwo1230.

W samą naturę rodziny wpisane jest także jej kościelne posłannictwo, 
a wyraża je żywa partycypacja w potrójnej misji Chrystusa jako Kapłana 
(rodzice jako duszpasterze domowego Kościoła), Proroka (przekaz wiary) 
i Króla (apostolat)1231. Prawda ta jest przedmiotem zainteresowania w pod-
ręcznikach obu serii. Autorzy poznańscy w zadaniu eklezjalnym widzą jedną 
z zasadniczych ról rodziny chrześcijańskiej, która przez sakramenty włączona 

1226 Zob. DŚC M3, 4, s. 13; DŚC 3U, s. 169; DŚC M3, 3, s. 35–36.
1227 Zob. DŚC 3U, s. 74; DŚC M3, 2, s. 17–18.
1228 Zob. DŚC 3U, s. 71; DŚC M3, 4, s. 8; DŚC M3, 3, s. 35–36.
1229 Zob. DŚC M3, 2, s. 18.
1230 Zob. DŚC M3, 4, s. 9; 28–31; DŚC 3U, s. 171, 182; SZPET G 3M, s. 170.
1231 Zob. K. Wolski, Funkcja prorocka rodziny – katecheza w rodzinie, w: Rodzina jako 

Kościół domowy…, s. 294; W. Przygoda, Funkcja królewska rodziny – apostolat w rodzinie 
i przez rodzinę, w: Rodzina jako Kościół domowy…, s. 281–284; C. Krakowiak, Funkcja ka‑
płańska rodziny – liturgia domowa, w: Rodzina jako Kościół domowy, s. 249–251; A. Rę-
bacz, Rodzice jako duszpasterze w Kościele domowym, w: Rodzina jako Kościół domowy…, 
s. 422–423.
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jest we wspólnotę Kościoła i wezwana do dawania świadectwa swojej rzeczy-
wistej przynależności do Chrystusa1232. Potrzebę ukazania uczestnictwa ro-
dziny w posłannictwie samego Chrystusa – Proroka, Kapłana i Króla, widzą 
też autorzy krakowscy1233.

W Dyrektorium katechetycznym podkreśla się przede wszystkim kore-
lację modlitwy rodzinnej z modlitwą Kościoła1234. Autorzy Podstawy pro‑
gramowej katechezy zwracają uwagę na to, że zadaniem parafii jest podjęcie 
formacji młodzieży w kwestii zadań związanych z przyjęciem sakramentu 
małżeństwa i tworzeniem Kościoła domowego1235. W Programie nauczania 
religii pojawia się wzmianka o liturgii domowego Kościoła. Do istotnych 
zadań nauczyciela zalicza się wsparcie adolescentów w nabywaniu umiejęt-
ności kreowania życia modlitewnego i liturgicznego w ich domowych Ko-
ściołach1236.

Sporo miejsca liturgii domowej poświęcają autorzy podręczników, wi-
dząc w niej, zwłaszcza w odniesieniu do niedzieli, bardzo zresztą słusznie, 
ważny faktor egzystencji rodzin1237. Rodzinny Kościół, będące miejscem 
ciągłego dialogu i łączności z Bogiem, tworzy wyjątkową i zarazem naj-
bardziej oczywistą zazwyczaj przestrzeń dla uczenia młodych ludzi życia 
modlitewnego. W Kościele domowym trzeba widzieć bowiem prawdziwą 
chrześcijańską świątynię ze specyficznym kapłaństwem rodziców prze-
wodniczących rodzinnej modlitwie1238. To oni w pierwszym rzędzie mają 
możliwość ukazywać swoim dzieciom głęboką wartość modlitwy jako 
spotkania z osobowym Bogiem, który nas kocha i pragnie naszej miłości. 
Dopiero w tej perspektywie modlitwa przestaje być uciążliwym i absorbu-
jącym obowiązkiem albo bezmyślnym „odklepywaniem pacierza”1239.

Podręczniki poznańskie w tej kwestii na szczęście nie ograniczają się do 
treści teologicznych, proponując również partię rozważań nawiązujących do 

1232 Zob. SZPET PG 3U, s. 282–285; SZPET PG 1M, s. 45; SZPET PG M 3, s. 189, 192.
1233 Zob. DŚC M3, 4, s. 8; DŚC 3U, s. 173.
1234 Zob. PDK 27.
1235 Zob. PPK 96–97.
1236 Zob. PNR, s. 115–118, 127, 137.
1237 Zob. Z. Marek, Kształtowanie…, s. 6.
1238 Zob. DŚC M3, 4, s. 20; DŚC 3U, s. 210. Por. C. Krakowiak, Udział rodziców w przy‑

gotowaniu do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, s. 167–168; R. Bieleń, Duszpasterstwo 
rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania – prognozy, Lublin 2001, s. 376–
389; E. Osewska, J. Stala, W kierunku…, s. 174–180.

1239 Zob. DŚC M 3, 4, s. 29; DŚC M 3, 5, s. 9–10.
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codziennych uwarunkowań życia współczesnych rodzin. Słusznie konsta-
tują, że rodzina chrześcijańska jedynie wtedy rzeczywiście przeżywa swoją 
godność Kościoła domowego, gdy korzysta z pomocy Bożej, którą wypro-
sić można w pokornej i ufnej modlitwie. W modlitewnej liturgii domowe-
go Kościoła widzi się element silnie cementujący rodzinę1240, umacniający 
w niej miłość1241, ukazujący namacalne świadectwo wiary1242.

Za dosyć sugestywne uznać można przytoczone przez autorów opo-
wiadanie o chłopcu, który dzięki rodzinnej modlitwie był w stanie poradzić 
sobie z trudnościami, które przeżywał w obszarze wiary. Dorastając, próbo-
wał znaleźć argumenty na to, że życie pozbawione zasad dotyczących życia 
moralnego i religijnego jest możliwe i dobre, a wręcz przynosi ze sobą ko-
rzyści. Wykazując się cierpliwością, rodzice potrafili przeczekać ten trudny 
okres, pomimo że zadawał im wtedy dużo bólu. Wierzyli bowiem, że po-
wróci on jeszcze kiedyś do Boga, głęboko się za niego modlili, pokładając 
ufność w Bogu1243.

Autorzy analizowanych podręczników słusznie zwracają uwagę na to, że 
różnorodność form liturgii i modlitwy domowej wyznacza chronologia życia 
kościelnego i rodzinnego, ściśle zresztą ze sobą skorelowane. Nie wszystkie 
pojawiające się w tym kontekście treści uznać można za specjalnie szczęśliwe, 
przede wszystkim ze względu na niewielką sugestywność z punktu widzenia 
ucznia. Z różnych względów nie będą oni w stanie zrozumieć na przykład 
sensu znaczenia krzyżem chleba i uczenia szacunku dla niego jako owocu 
pracy rąk ludzkich i daru Bożego. Narracja ta jest raczej abstrakcyjna dla 
uczniów, którzy rzadko mają szansę być dziś świadkami domowego pieczenia 
chleba. Z tego względu traktują go jako jeden z produktów spożywczych, nie 
bardzo wiedząc, dlaczego mają go darzyć szczególnym szacunkiem. Znacznie 
lepiej byłoby poruszyć ten temat w kontekście rzeczywistości, w której mó-
wić można o marnowaniu tysięcy ton żywności, tym bardziej że współczesny 
chleb ma niewiele wspólnego z naturalnym pachnącym produktem z daw-
nych epok. Szkoda też, że autorzy w ogóle nie odnoszą się do strefy religijnej, 
którą w chrześcijańskich domach powinny wyznaczać obrazy czy też figury 
o treści religijnej. Za trochę bliższą uczniom uznać można narrację o pięknie 

1240 Zob. SZPET PG 3U, s. 260–262; SZPET G 3M, s. 170; SZPET G 3M, s. 191. Por. 
FC 59.

1241 Zob. SZPET PG 3U, s. 253.
1242 Zob. SZPET PG 3U, s. 281–282.
1243 Zob. SZPET PG 3M, s. 170–171; SZPET PG 3U, s. 258–261.
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stołu wigilijnego, który ma też swoje odniesienie do stołu eucharystyczne-
go. Wartościowa jest również wzmianka o tym, że liturgia rodzinna powin-
na uświęcać całe życie rodziny, a więc nawet jej szarą codzienność. Narracja 
ta byłaby bez wątpienia jeszcze bardziej cenna, gdyby tę myśl rozwinąć i dać 
uczniom szansę dowiedzieć się, co zaliczyć do tej codzienności. Można by-
łoby w ramach takiego przekazu wskazać choćby na banalne prace domowe, 
trudy związane z prowadzeniem domu czy też opieką nad dziećmi. W liturgię 
rodzinną autorzy wpisują zaś przede wszystkim modlitwę wspólnotową, któ-
ra może być praktykowana w różnej formie i z różnych okazji, a także błogo-
sławieństwo dzieci i całej rodziny. Ważnym elementem tej liturgii może być 
na przykład czytanie i rozważanie tekstów Biblii, które mogą stanowić bazę 
dla modlitwy. Obok tych, znowu dosyć teologicznych tekstów, gdzie liturgia 
rodzinna zdaje się po prostu naśladować liturgię Kościoła, autorzy próbują 
przekonać uczniów, że także zwyczaje pielęgnowane w ich domach mogą 
składać się na liturgię Kościoła domowego i przypominać nam o obecności 
Boga1244. Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że i w tym miejscu wła-
ściwie zainicjowana narracja jakby się urywała. Nie wydaje się bowiem, żeby 
uczniowie mieli możliwość sami domyśleć się, o jakich zwyczajach z życia 
rodzinnego, w sposób naturalny przypominających Boga, mówią nauczy-
ciele religii korzystający z podręczników.

Niemal identyczne uwagi można poczynić odnośnie do referowania 
innej ważnej kwestii, a więc ścisłego skorelowania modlitwy rodzinnej 
z codziennym życiem w rodzinie. Poprzestając na teologicznych terminach 
i uzasadnieniach, autorzy poznańscy stwierdzają przynajmniej, że modli-
twa rodzinna winna czerpać swoją treść z samego życia rodzinnego, które 
w różnych okolicznościach pojmowane jest jako realizacja powołania Bo-
żego. Adekwatnym momentem do dziękczynienia czy też błagania w ro-
dzinie są jej codzienne radości i bóle, nadzieje i smutki, urodziny, rocznice 
ślubu rodziców1245.

W ramach dosyć cennej inicjatywy autorzy krakowscy widzą koniecz-
ność wpisania liturgii domowej w najważniejsze święta katolickie. Dom ro-
dzinny może więc zostać w rodzinie pokazany jako naturalne miejsce świę-
towania narodzin Zbawiciela. Słusznie zwracają uwagę na to, że przez bardzo 

1244 Zob. SZPET PG 3U, s. 287–289.
1245 Zob. SZPET PG 3U, s. 260.
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ludzki sposób przyjścia na świat Jezusa jest On nam szczególnie bliski1246. Od-
nosząc się do Wielkanocy, piszą o wspólnym stole i posiłku, który zwłaszcza 
w okresie wielkanocnym silnie jednoczy rodzinę1247.

Obie serie podręczników koncentrują się przede wszystkim na właści-
wym świętowaniu niedzieli, widząc w tym obszarze, bardzo realistycznie, jed-
no z głównych zadań, które ma wypełniać domowy Kościół1248. Próbuje się tu 
słusznie przekonać uczniów, że skoro świętowanie posiada ze swojej natury 
wymiar głęboko ludzki, to niedzielę uznać można również za dzień człowie-
ka. Niedzielne świętowanie ma mu pomóc w wyrwaniu się ze zniewalające-
go rytmu codziennych zajęć i w uświadomieniu sobie, że jego praca to osta-
tecznie dzieło Boga1249. Również autorzy poznańscy przypominają uczniom 
o właściwej potrzebie, a więc z odpowiednią oprawą, chrześcijańskiego świę-
towania dnia Pańskiego1250. Nie brak tu w zasadzie  pesymistycznej konstata-
cji, że dziś niedziela staje się przede wszystkim częścią weekendu, a przyczyn 
takiego stanu rzeczy należy szukać w braku życia duchowego1251. Jeśli dla 
chrześcijańskich rodzin niedzielna Eucharystia nie będzie pozostawać praw-
dziwym źródłem ich siły, to nie wystarczą nawet radykalne zakazy handlu, 
aby była ona przez nie dobrze przeżywana. Niezbędne jest tu bowiem przede 
wszystkim głębokie przygotowanie duchowe, zrozumienie, że niedziela to 
dzień doskonalenia się człowieka, w wymiarze jednostkowym i społecznym. 
Niewątpliwie w tym punkcie mówić można o ważnym faktorze humanistycz-
nym i religijnym.

Zasygnalizowane wyżej problemy współczesnych rodzin ze świętowa-
niem niedzieli uznać można za jeden z symptomów laicyzacji, którą niesie ze 
sobą ponowoczesność. Nie ułatwia ona współczesnym rodzinom odkrywania 
ich stricte kościelnego posłannictwa. Wiele domowych Kościołów z trudem 
odnajduje istotę i źródło swojej odrębnej i wyjątkowej misji w Kościele. Tym 

1246 Zob. DŚC M 3, 5, s. 15–17, 22–28. Por. J. Stala, Przeżywanie Adwentu i Bożego 
Narodzenia w polskich rodzinach w XXI wieku, w: Nauki o rodzinie w służbie rodziny…, 
s. 431–449.

1247 Zob. DŚC M 3, 5, s. 29–36.
1248 Zob. DŚC M3, 5, s. 37–42; DŚC M3,4, s. 50–73. Por. A. Skreczko, Praca i świętowanie 

jako zadanie współczesnej rodziny, w: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań…, 
s. 137.

1249 Zob. DŚC M1, 4, s. 48–49.
1250 Zob. SZPET PG 3M, s. 191–192; SZPET PG 3U, s. 286.
1251 Zob. SZPET PG 3M, s. 191; SZPET PG 3U, s. 292–295.
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większa jest w tym kontekście rola nauczania religii, które nie może jedynie 
poprzestawać na prezentacji etosu rodziny.

W obrębie personalizmu katolickiego czymś oczywistym i silnie 
kształtującym wizję rodzicielstwa pozostaje jego ścisłe powiązanie z osobą 
Boga. Kultura patriarchalna, długo dominująca w naszym obszarze kul-
turowym, przedstawiała Boga zazwyczaj jako Ojca, nie identyfikując Go 
jednak w żaden sposób płciowy z mężczyzną. W ojcostwie ludzkim wciąż 
zresztą widzi się odbicie i obraz ojcostwa Bożego. W odnoszonym do Boga 
określeniu „Ojciec” wskazuje się oczywiście na absolutną właściwie zależ-
ność człowieka od Niego, lecz także, a może przede wszystkim, wyraża 
związane z Jego osobą cześć i zaufanie. Skoro człowiek zawdzięcza Bogu 
swoje życie, to nie ma nic zaskakującego w tym, iż kieruje ku Niemu po-
dobne uczucia, jakie dziecko żywi zazwyczaj ku swojemu ojcu1252. Z punktu 
widzenia religii katolickiej rodzina rozumiana jako ludzka wspólnota ży-
cia odnajduje swój fundament bytowy dla ojcostwa w jego podobieństwie 
do ojcostwa Boga1253. Nie sposób nie zauważyć, że szczególnie w Ewange-
lii, mówiąc o Bogu, Jezus zazwyczaj posługiwał się określeniem „Ojciec”, 
zwłaszcza wtedy, gdy wprost zwracał się do Niego1254.

Kwestię tę odnaleźć można również w analizowanych podręcznikach, 
gdzie pokazuje się, że Bóg jest miłością, która to warunkuje Jego działania 
względem stworzeń. Samą istotę osoby Boga najpełniej wyraża bezintere-
sowna ojcowska miłość1255. Niejako w opozycji do powszechnych mniemań 
kształtowanych w ramach kultury patriarchalizmu autorzy poznańscy nie 
poprzestają jedynie na tych tekstach, w których Biblia odwołuje się do po-
równań męskich, takich jak na przykład Bóg „najlepszy Ojciec” czy „Do-
bry Pasterz”. Znajduje się tu również miejsce dla Boga jako kochającą nas 
i najwierniejszą Matkę1256. Dostrzegając słusznie tego typu przekaz, który 
wychodzi poza stereotypy, autorzy podręcznika nie są tu jednak do końca 
konsekwentni. Pomimo że dostrzegają możliwość postrzegania Boga, z na-
tury przecież apłciowego, również w kontekście cech kobiety, to już opisując 

1252 Zob. B. Mierzwiński, Mężczyzna – mąż – ojciec, Otwock 1996, s. 109.
1253 Zob. FC 15, 18, 25; EV 39. Zob. M. Rojek, Obraz Boga Ojca w tekstach katechizmu 

Kościoła Katolickiego, „Resovia Sacra” 6 (1999), s. 167–178.
1254 Zob. A. Najda, Bóg jako Ojciec w świetle Ewangelii, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po 

współczesność…, s. 213. 
1255 Zob. SZPET G 1M, s. 45, 49–50; SZPET G 3M, s. 15; DŚC 2U, s. 86. Por. DCE 9–10.
1256 Zob. SZPET PG 3U, s. 99.
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misję ziemskiego ojcostwa i macierzyństwa, jedynie w przypadku mężczyzn 
odnoszą się do Boga Ojca. Mimo tego zastrzeżenia, trzeba docenić zawarte 
w podręczniku poznańskim stwierdzenie, że odkrywanie ojcowskiego obra-
zu Boga stanowi dla mężczyzny fundament, na bazie którego może on świa-
domie i dojrzale budować swoje ojcostwo, a właściwie Boże powołanie do 
jego realizacji1257.

Odnosząc się do tych zagadnień, należy również brać pod uwagę to, 
że ukształtowany w oczach dzieci obraz ojca niezwykle silnie wpływa na 
ich rozumienie Boga w kategoriach Ojca. W przypadku dzieci, które mają 
doświadczenie dobrych ojców, zazwyczaj tworzy się pozytywniejszy obraz 
Boga, niż u tych, którzy określają swoich ojców jako złych. Wpływ ten, co 
ważne, szczególnie mocno zaznacza się w przypadku chłopców, czego nie 
wolno przeoczyć w procesie nauczania religii1258. Dobrze więc, że autorzy 
poznańscy wyrażają przynajmniej ogólne przekonanie, iż w rodzinie chrze-
ścijańskiej, która respektuje określone wartości, relacje z Bogiem kształtują 
te z ojcem ziemskim. Dzieci niejako podświadomie przenoszą dobre relacje 
ze swoim ojcami na Boga, postrzegając Go jako kogoś pomagającego za-
wsze w określonych trudnościach1259.

Do podobnych konstatacji, a więc teologicznych i nie do końca prze-
konujących adolescentów, dochodzą w tym obszarze autorzy podręcznika 
krakowskiego, formułujący jedynie lakoniczne stwierdzenia o Bogu, Ojcu 
wszystkich ludzi1260. Bardziej interesujące, bo odchodzące od teologii, treści 
pojawiają się we wprowadzeniu do podręcznika gimnazjalnego. Mamy tu bo-
wiem ważną uwagę, aby w ramach lekcji religii o Bogu Ojcu wziąć pod uwagę 
to, iż pojęcie „ojca” nie jest dziś tak bardzo jednoznaczne, a w wielu rodzinach 
właściwie w ogóle nie ma ojca1261. Za potrzebną można też uznać wzmian-
kę o tym, że rozwój motywacji religijnej jest często zwyczajnie adekwatny 
do posiadanego obrazu Boga, a nawet bezpośrednio od niego zależny1262. Za 
ważny element nauczania religii w tej kwestii autorzy uznają ukształtowanie 

1257 Zob. SZPET PG 3U, s. 188–191.
1258 Zob. K. Kwak, Adolescents and Their Parents. A Review of Intergenerational Family 

Relations for Immigrant and Non‑Immigrant Families, „Human Development” 46 (2003), 
s. 115–136.

1259 Zob. SZPET PG 3U, s. 186, 201; SZPET PG 3M, s. 45–49, 116.
1260 Zob. EMAUS 1U, s. 181.
1261 Zob. M. Grendus, Kultura mediów na katechezie…, s. 39–42.
1262 Zob. Z. Marek, Kształtowanie..., s. 5–8.
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w uczniach obrazu Boga Ojca jako kogoś rzeczywiście obecnego w życiu czło-
wieka, okazującego mu przyjaźń i miłość1263. Wagę takiej narracji widzą rów-
nież autorzy poznańscy, gdyż zalecają podjęcie z uczniami dyskusji na temat 
postrzegania przez nich Boga jako Ojca1264.

Poszukując odniesienia do życia rodziny, trudno też w ramach refleksji 
katolickiej nie spojrzeć na nie z perspektywy Świętej Rodziny. Jak zauwa-
ża słusznie papież Franciszek, przymierze miłości i wierności, którym żyje 
Święta Rodzina z Nazaretu, rzuca światło na zasadę, która nadaje kształt 
każdej rodzinie i pozwala jej lepiej radzić sobie ze zmiennymi kolejami ży-
cia i historii. Na tym fundamencie każda rodzina, także w swojej słabości, 
może stać się światłem w mroku świata1265. Odniesienie do Świętej Rodzi-
ny uznać można za zasadniczy element życia duchowego każdej rodziny, 
w wymiarze ludzkim i religijnym1266. Pozostając modelem rodziny ludzkiej 
Rodzina z Nazaretu wyznacza horyzont jej egzystencji, stanowiąc zara-
zem źródło mocy do sprostania etosowi wyznaczonemu przez Nią w ra-
mach codziennej egzystencji1267. W analizowanych podręcznikach kwestię 
tę bezpośrednio podejmuje się w serii poznańskiej. Już w tytule jednostki 
lekcyjnej „Święta Rodzina – wzór i zaproszenie” widzieć można syntetycz-
ny sposób referowania tej kwestii. Zaleca się więc tu zarówno omówienie 
atmosfery panującej w domu Świętej Rodziny, jak i różnych aspektów ma-
cierzyństwa Matki Bożej i ojcostwa św. Józefa. Autorzy dostrzegają też ko-
nieczność uzmysłowienia uczniom, że Rodzina ta stanowi najlepszy wzór 
życia dla naszych rodzin, Nazaret pozostaje zaś przede wszystkim wspa-
niałą szkołą Ewangelii. To tutaj można nauczyć się patrzeć, słuchać, rozwa-
żać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie prostego w istocie, pokornego 
i pięknego objawienia się Syna Bożego1268. Bóg wezwał św. Józefa do służ-
by osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie ojcostwa. Dzięki temu Józef 
współuczestniczy w wielkiej tajemnicy odkupienia. W sposób szczególny 
z tajemnicą Kościoła związana jest Maryja. To Ona jest pierwowzorem Ko-

1263 Zob. tamże, s. 2.
1264 Zob. SZPET G 1M, s. 49.
1265 Zob. AL 66.
1266 Zob. M. Brzeziński, Życie duchowe rodziny, w: Rodzina jako Kościół domowy…, s. 341.
1267 Zob. A. Bojarski, Święta Rodzina wzorem rodziny ludzkiej, w: Rodzina szkołą war‑

tości…, s. 143–145.
1268 Zob. SZPET PG 3U, s. 270; SZPET G 3M, s. 176–179.
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ścioła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystu-
sem. Macierzyństwo Maryi pozostaje w służbie zbawienia człowieka1269.

W kontekście zasadniczego tematu pracy warto podnieść, że to wła-
śnie w Świętej Rodzinie autorzy dostrzegają communio personarum. Zwra-
cają przy tym uwagę na to, że nigdzie i nigdy nie było aż tak prawdziwej 
komunii, jak w rodzinie1270. Atmosfera pogody i pokoju panująca w Naza-
recie oraz stałe pragnienie spełnienia przez domowników zamiarów Bo-
żych wnosiły nadzwyczajną i niepowtarzalną głębię zwłaszcza w więź po-
między Matką a Synem. Świadomość wypełniania zadania powierzonego 
Jej przez Boga nadawała najgłębszy sens codziennemu życiu Maryi. Nawet 
proste prace domowe nabierały tu szczególnej wartości, gdyż przeżywała 
je Ona jako służbę posłannictwu Chrystusa. Przykład Maryi niesie ze sobą 
światło dla wszystkich kobiet, które wykonują swoje codzienne prace nie-
mal wyłącznie w domowym zaciszu. Ujawnia się tu również nadprzyrodzo-
ny wymiar tych codziennych obowiązków. W tajemnicę Wcielenia należy 
włączyć ludzki kształt rodziny Syna Bożego. W rodzinie tej Józef jest ojcem, 
choć jego ojcostwo nie pochodzi ze zrodzenia. Nie jest ono tylko zastępcze, 
gdyż posiada pełną autentyczność ludzkiego ojcostwa, ojcowskiego posłan-
nictwa w rodzinie1271. Ten wzniosły przekaz, niewątpliwie domagający się 
uwzględnienia w ramach nauczania religii, musi zostać oczywiście przeło-
żony na adekwatny dla uczniów język. Zwłaszcza narracja o ojcostwie Jó-
zefa wymaga wiele delikatności i umiejętności od nauczyciela, który musi 
przekonać uczniów o jego aktualności także w naszych czasach. Warto 
w tym kontekście zwrócić uwagę na nieprzemijalny charakter i powołanie 
katolickiej rodziny. Budowana na fundamencie sakramentu małżeństwa, 
staje się ona szczególną wspólnotą życia, miłości, ale i wiary. We wspól-
nocie tej, gdzie tworzą się najsilniejsze więzi międzyludzkie, w najbardziej 
naturalny sposób człowiek uczy się sensu życia, wiernej miłości, a wreszcie 
buduje swoje relacje z Bogiem. Formacja osoby w przestrzeni dobrze funk-
cjonującej rodziny zyskuje swój najwłaściwszy społeczny kontekst.

1269 Zob. DŚC 2U, s. 156.
1270 Zob. SZPET G 3M, s. 179.
1271 Zob. SZPET PG 3U, s. 269–270.
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3.3. Przestrzeń makrostruktur społecznych (naród,  
państwo i Kościół)

Niezwykle ważnym elementem życia społecznego jest możliwie duża ak-
tywność obywateli tworzących różnego typu struktury pośrednie. W spo-
łeczeństwach pozbawionych takich struktur, a więc i aktywności obywateli, 
nie ma sprzyjających warunków dla formowania w ich obrębie podmio-
towych jednostek1272. Skoro formacja człowieka tak mocno jest osadzona 
w kontekście społecznym, to proces ten tylko wtedy stanie się efektywny, 
jeśli będzie bazował na personalistycznym ujęciu jednostki i społeczeństw. 
Z perspektywy personalizmu człowiek pozostaje bytem dynamicznym, 
który permanentnie znajduje się w drodze do dojrzałości. Nie inaczej rozu-
mieć trzeba tu społeczeństwo tworzone przecież przez osoby. Naznaczone 
rysem osobowym, pozostaje ono rozwijającą się bądź też zanikającą wspól-
notą, adekwatnie do poziomu tworzonych w nim relacji. Prawda ta najpeł-
niej ujawnia się oczywiście w przestrzeni niewielkich struktur społecznych, 
gdzie relacje międzyosobowe mają bliższy charakter, a więc są i z natury 
rzeczy silniejsze.

Nie można jednak zapominać, że zupełnie niezbędnym dla jednostko-
wo rozumianego człowieka faktorem życia wspólnotowego są również tak 
zwane makrostruktury społeczne stanowiące jak gdyby najwyższy poziom 
społeczności. Trudno wyobrazić sobie przecież właściwe funkcjonowanie 
społeczeństw, również z perspektywy personalizmu, jeśli pozbawione one 
będą takich instytucji jak państwo czy Kościół. Nie można też przeoczyć, że 
człowiek odnajduje pełniejszą prawdę o sobie, gdy wpisany jest we wspól-
notę narodu, przekraczającą nawet wymiar doczesności i teraźniejszości. 
W Kościele też w pierwszym rzędzie należy przecież widzieć wspólnotę 
tworzących Go osób niż instytucję.

W analizowanych materiałach odnaleźć można niewiele informacji 
na ten temat. Te zaś, które się pojawiają, podobnie zresztą jak i w innych 
sytuacjach, mają charakter przeważnie odtwórczy i teologiczny. Pojawia 
się tu jednak również kilka bardziej interesujących rozważań, które mają 
szansę skutecznie dotrzeć do uczniów. Warto więc zauważyć, że autorzy 
krakowscy próbują poddać dosyć obszernej i pogłębionej analizie zasadni-

1272 Zob. W. Łużyński, Struktury pośrednie pomiędzy jednostką ludzką a państwem 
w nauczaniu społecznym Kościoła, Toruń 2008, s. 12–13.
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czy w tym kontekście termin „wspólnota”. Dobrze więc, że uczniowie mają 
szansę dowiedzieć się, iż miejsce, w którym dana społeczność razem żyje 
i przebywa, można nazwać wspólnotą miejsca. Do tych wspólnych miejsc, 
niejako je hierarchizując, autorzy zaliczają dom, miejscowość, a wreszcie 
cały kraj. Miejsca te na bardzo różnych oczywiście płaszczyznach jednoczą 
ludzi, którzy w ich obrębie mają okazję zainteresować się sobą nawzajem 
i współdziałać. Z biegiem czasu ludzie nie tylko coraz mocniej identyfikują 
się z miejscem, w którym żyją, ale i nabierają świadomości tego, iż właściwie 
codziennie zmuszeni są korzystać ze wsparcia i pomocy innych członków 
społeczności. Z tego więc względu, jak autorzy krakowscy starają się prze-
konywać uczniów, jeszcze silniejsze więzi międzyludzkie niż w odniesieniu 
do miejsca czy też miejsc, powstają w obrębie wspólnoty serc. Ich przeja-
wem jest między innymi okazywanie sobie sympatii i życzliwości, a także 
nawiązywanie przyjaźni1273. Szkoda, niestety, że autorzy nie wykorzysta-
li lepiej tej tak potrzebnej narracji, nie wskazując w ogóle na to, w jakich 
konkretnych sytuacjach tego typu wspólnoty się konstytuują. Można byłoby 
tymczasem zwrócić uwagę młodych ludzi na bliskie ich życiu wspólnoty, 
w których istotną rolę obok przestrzeni odgrywają więzi, które symboli-
zuje serce. W pierwszym rzędzie należałoby oczywiście odwołać się tu do 
rodziny. Byłaby to też dobra okazja do tego, aby odnieść się do wynikają-
cych także z uczuć więzi łączących wielu ludzi w ramach wspólnej ojczyzny, 
zwłaszcza tej lokalnej.

Autorzy krakowscy na poziomie ponadgimnazjalnym proponują tu 
z kolei refleksję nad samym terminem „wspólnota”. Starają się uświado-
mić młodych ludzi, że utożsamić można go przede wszystkim z trwaniem 
w jedności. Zwracają w tym kontekście uwagę na to, iż słowo to pochodzi 
od greckiego koinonia i łacińskiego communio. W języku polskim odpo-
wiednikiem tych określeń jest zaś słowo „komunia”. Słusznie podkreślając, 
że słowo to  oznacza związek pomiędzy osobami oparty na trwałych wię-
zach wewnętrznych (krwi, tradycji, kultury, przekonań, miłości)1274, na tych 
tak bardzo ogólnych sformułowaniach kończą, tymczasem każde z tych 
pojęć niesie ze sobą wiele treści, a wręcz znaczeń. Wystarczy choćby zwró-
cić uwagę na kontrowersyjność odwołań do więzów krwi. O ile odwołania 
do tych więzi w kontekście rodziny są dosyć oczywiste, to wiadomo, ile zła 

1273 Zob. EMAUS G 3U, s. 11–15.
1274 Zob. DŚC 1U, s. 24.
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w historii wyniknęło z budowania wspólnoty narodowej na bazie tej samej 
krwi (faszyzm).

Bardzo podobne zastrzeżenia sformułować można wobec zbyt enigma-
tycznej narracji na temat różnego stopnia powiązania licznych społeczności 
z ludzką naturą. Słusznie uznając tę kwestię za bardzo ważną, autorzy po-
przestają na postawieniu tej ważnej tezy bez opatrzenia jej słusznym komen-
tarzem. Z tego powodu uczniowie mogą się jedynie dowiedzieć, iż spośród 
więzów społecznych absolutnie koniecznych do rozwoju i doskonalenia 
człowieka, niektóre, jak na przykład rodzina, bardziej bezpośrednio odpo-
wiadają jej wewnętrznej naturze, inne natomiast zależą właściwie od jego 
dobrej woli1275. Bez wątpienia uzupełnienie tej konstatacji jest niezwykle po-
trzebne, a wręcz niezbędne, gdyż dystynkcja pomiędzy społecznością odpo-
wiadającą wewnętrznej naturze człowieka i wynikającą tylko z jego dobrej 
woli jest przecież bardzo poważna. Nie tylko wyznacza się bowiem w ten 
sposób zupełnie odmienne postrzeganie rodziny, narodu, państwa, ale może 
się to także przekładać na bardzo niepokojące rozwiązania w obszarze prak-
tyki społecznej w tych obszarach. Dostrzegając deficyty wspominanej nar-
racji, dodać trzeba, że w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, znowu 
wracając do tej tematyki, autorzy w pewnym stopniu ją słusznie poszerzyli, 
choć niestety tylko na poziomie konkluzji. Pisząc tym razem o klasycznych 
wspólnotach, zaliczają do nich małżeństwo i rodzinę, ale również ród, na-
ród, a także Kościół, choć w szerszym kontekście1276. Słusznie zwracają przy 
tym uwagę, że ludzi w obrębie tego typu wspólnot łączy przede wszystkim 
otwarcie na drugiego człowieka, życie dla innych osób, gotowość do poświę-
cenia na rzecz pozostałych członków wspólnot1277. Szkoda, że ta bardzo po-
trzebna i ważna uwaga została sformułowana bardzo ogólnie i przy użyciu 
raczej technicznej terminologii. Nie ulega wątpliwości, że wraz z nadaniem 
temu przekazowi większej dynamiki i dostosowaniem go do wieku uczniów, 
mogła znacznie wzrosnąć jego sugestywność. Dodać oczywiście można, że 
wiele w tej kwestii zależy od uczącego, który ten dosyć suchy przekaz pod-
ręcznika uczynić może znacznie bardziej przekonującym. Raczej za zbyt 
infantylny uznać należy zaproponowany przez autorów poznańskich prze-
pis na doskonałą wspólnotę: 2 szklanki miłości, 1,5 szklanki życzliwości, 1 

1275 Zob. EMAUS M3, 1, s. 5.
1276 Zob. DŚC 1U, s. 24.
1277 Zob. DŚC 2U, s. 51; EMAUS G 3U, s. 15, 193.
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szklanka dobra, 2 łyżki czasu dla innych, szczypta uśmiechu, 1 łyżka opty-
mizmu, wszystko delikatnie wymieszać, chuchać i dmuchać, podgrzewać 
żarem z serca, a świat stanie się wielką szczęśliwą rodziną1278. Nawet jeśli  
przekaz ten potraktować poważnie, to trudno właściwie wytłumaczyć pra-
widłowość proporcji zaproponowanych przez autora. Dlaczego bowiem aż 
do dwóch szklanek życzliwości wystarczy dodać jedynie 2 łyżki czasu dla 
innych i szczyptę uśmiechu. Trudno przeoczyć, że postawy te wzajemnie 
się warunkują i nie ma sensu dokonywać tu sztucznych dystynkcji, a tym 
bardziej ważyć udziały.

Nie jest to jednak największy problem analizowanych podręczników 
w kwestii analizowanej w tym paragrafie. Bardzo mało uwagi autorzy po-
święcają w tej serii refleksji nad takimi pojęciami, jak „wspólnota naro-
dowa”, „ojczyzna”, a tym bardziej „państwo”. Tymczasem naród, państwo 
czy wreszcie ojczyznę konstytuuje przede wszystkim wspólnota ludzi1279. 
Pomimo że cele narodu oraz państwa są oczywiście w normalnych oko-
licznościach komplementarne, to naród wyraźnie transcenduje państwo. 
W odróżnieniu od państwa, z natury rzeczy odwołującego się formalnych 
relacji między obywatelami, wspólnota narodowa opiera się na trwałych 
i organicznych więzach międzyosobowych1280. Jako rodzina rodzin naród 
odpowiada ludzkiej naturze i stanowi optymalne miejsce rozwoju osobo-
wych potencjalności poszczególnych jednostek1281. Zarówno w wymiarze 
lokalnym, jak i ogólnym, w stosunku do jednostek pozostaje on czymś 
w rodzaju „wierzyciela”, któremu nigdy nie będą się one w stanie z zacią-
gniętego długu wypłacić1282.

Zaledwie pewne ślady tej kwestii odnaleźć można w jednym z podręcz-
ników krakowskich. Jego autorzy, wzmiankując, że z innymi ludźmi łączą 

1278 Zob. SZPET G3U, s. 8; SZPET G3M, s. 12.
1279 Zob. S. Kowalczyk, Człowiek…, s. 187; R. Dobrowolski, Czy idea narodowa jest 

wciąż aktualna?, „Cywilizacja” 8 (2004), s. 137–151.
1280 Zob. A. Zygmunt, Naród w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Kraków 2015, 

s. 25; A. Jabłoński, Stanisława Kowalczyka personalistyczna koncepcja społeczeństwa, „Rocz-
niki Nauk Społecznych” 1 (2012), s. 69–70; S. Kowalczyk, Substruktury narodu, w: Wycho‑
wanie ku wartościom narodowo‑patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. II, Lublin – Kiel-
ce 2006, s. 59; S. Grygiel, Świadomość polska. Na marginesie poematów Myśląc Ojczyzna 
i Stanisław Karola Wojtyły, w: Servo veritatis. Materiały sesji naukowej poświęconej myśli 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. W. Stróżewski, Warszawa – Kraków 1988, s. 293–294.

1281 Zob. S. Kowalczyk, Naród. Państwo. Europa. Z problematyki filozofii narodu, Ra-
dom 2003, s. 31.

1282 Zob. K. Nycz, Patriotyzm w Katolickiej Nauce Społecznej, Kraków 2014, s. 7–9.
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nas rozmaite więzi, podkreślają, iż do tych najważniejszych należy zaliczyć 
więzi z własną rodziną i narodem. Przekonuje się tu uczniów, że to, kim 
są nasi rodzice, w znacznej mierze decyduje o tym, kim jesteśmy. Poczucie 
wspólnoty narodowej wiąże nas także z miejscem zamieszkiwanym przez 
nasz naród – z ojczyzną, która w pewnym stopniu jest naszym domem1283. 
Trudno przeoczyć, iż nie jest to bez wątpienia narracja wyczerpująca. Opi-
sując więzi istniejące wewnątrz rodziny, autorzy w ogóle nie odnoszą się do 
tych, które łączyłyby członków określonej wspólnoty narodowej. Kojarząc 
poczucie tej wspólnoty jedynie z miejscem zamieszkania, prezentują zbyt 
ograniczoną wizję narodu. Uczniowie powinni przecież dowiedzieć się, 
iż ojczyzna to w większym stopniu konstytuujący ją ludzie niż przestrzeń 
wspólnego zamieszkiwania. W ujęciu tym dostrzec można zapewne tra-
dycyjne utożsamianie narodu przede wszystkim z określonym terytorium, 
którego za wszelką cenę, nawet ofiary życia, należy bronić. Właściwie cała 
narracja historyczna odwoływała się przez wieki właśnie do idei bohater-
skiego poświęcenia za ojczystą ziemię. Nie chodzi oczywiście o to, aby tego 
typu model patriotyzmu zupełnie odrzucić. Należy jednak bez wątpienia 
nadać mu wymiar znacznie bardziej personalistyczny, ukierunkowany 
w większym stopniu na członków danego narodu, a nie terytorium przez 
niego zamieszkiwane. W sytuacji kiedy miliony Polaków, mieszkając za 
granicami kraju, niezmiennie czują się członkami naszego narodu i patrio-
tami, taka narracja staje się bardzo potrzebna.

Faktorem najsilniej jednoczącym członków każdej ze wspólnot naro-
dowych, bez względu na to, gdzie oni w danej chwili mieszkają, jest bez 
wątpienia przybierająca liczne formy narodowa kultura. Polski naród sta-
nowi doskonałe potwierdzenie tej prawdy, gdyż przetrwał okres braku pań-
stwowości w czasie zaborów. Pozbawiony swojego terytorium, nie przestał 
istnieć dzięki kulturze: ojczystemu językowi, historii, a także oczywiście 
religii. Przejawiająca się na różnych polach kultura stanowi specyfikę je-
dynie człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym i społecznym1284. 
Kształtując „życie osobowe”, stanowi też system więziotwórczych znaków 
i nierozerwalnie wiąże się ze społecznym wymiarem ludzkiej natury. Każde 
pokolenie poprzez kulturę tworzy coś nowego, włączając te dzieła w spraw-

1283 Zob. DŚC 2U, s. 213.
1284 Zob. P. Bagby, Pojęcie kultury, w: Człowiek – wychowanie – kultura, red. F. Adam-

ski, Kraków 1993, s. 165; L. Dyczewski, Tożsamość społeczno‑kulturowa w globalizującym się 
świecie, „Kultura i Społeczeństwo” 1 (2000), s. 28.
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dzone już wartości i sposoby ich realizacji1285. Wychodząc z założenia, że 
główną rolę w życiu człowieka odgrywa świat ducha, czyli właśnie kultura, 
Józef Maria Bocheński doszedł do wniosku, iż naród definiować można 
jako „społeczeństwo odpowiedzialne za rozwój i szerzenie specyficznych 
wartości (kultury), stanowiących jego wkład do kultury ogólnoludzkiej”1286. 
Człowiek, wrastając w świat kultury swojego narodu, zadomawia się w nim 
i znajduje ten zakątek życia i świata, który uważa za „swój”1287. Kultura 
(materialna, umysłowa, moralna, religijna) to najbardziej istotne tworzywo 
narodu, będącego biologiczną wspólnotą co do pochodzenia egzystując za-
zwyczaj na ojczystej ziemi1288.

Do kwestii tej, i to w dosyć interesujący zapewne i dla uczniów sposób, 
odnoszą się przede wszystkim autorzy krakowscy. Zwracają oni uwagę na 
to, że kultura, w jakiej zostaliśmy wychowani, w znacznej mierze decyduje 
o tym, kim jesteśmy1289. Kształtuje ona wspólny sposób życia, dzięki które-
mu ludzie przystosowują się do naturalnego środowiska i potrzeb ekono-
micznych. Nie wolno również zapominać o tym, że człowiek jest twórcą kul-
tury, a w jej tworzeniu odnajduje on siebie, rozwija swoje człowieczeństwo, 
może też zaistnieć w społeczeństwie. Autorzy słusznie odwołują się w tym 
kontekście do Jana Pawła II, który niezmiennie przypominał o związkach 
łączących człowieka z kulturą, o tym przede wszystkim, że człowiek tworzy 
kulturę wewnętrznym wysiłkiem swego ducha, jednocześnie kształtując 
siebie1290. Zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie, dzięki któremu 
człowiek będzie bardziej stawał się człowiekiem, będzie umiał bardziej być 
dla ludzi, budując dobre relacje międzyludzkie i społeczne. Będąca zbio-
rem określonych dzieł ludzkiego geniuszu, kultura jest „domem”, w którym 
człowiek swoiście wzrasta i mieszka. Kultura to próba całościowej refleksji 

1285 Zob. M. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004, s. 209; L. Dyczewski, 
Miejsce i funkcje wartości w kulturze, w: Kultura w kręgach wartości…, s. 29–31.

1286 Zob. J. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie…, s. 91; tenże, ABC tomizmu, Londyn 
1950, s. 15–21, 67–75; T. Ślipko, Państwo i naród w dobie globalizacji, w: Oblicza patrioty‑
zmu…, s. 230.

1287 Zob. T. Ślipko, Etyka narodu, w: Oblicza patriotyzmu…, s. 207.
1288 Zob. S. Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo‑aksjologiczny, Lublin 2011, s. 58; 

E. Nowicka, Więź narodowa i etniczność w świecie współczesnym, w: Globalizacja a problem 
tożsamości narodowej, red. J. Broda, A. Musiał, J. Rąb, Zabrze 2004, s. 52; J. Woroniecki, 
U podstaw kultury katolickiej, Lublin 2002, s. 9–22.

1289 Zob. DŚC 2U, s. 213.
1290 Zob. EMAUS G 3 U, s. 213.
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nad tajemnicą świata, a zwłaszcza nad tajemnicą człowieka. Jest sposobem 
wyrażania transcendentnego wymiaru ludzkiego życia i może objawiać się 
na tysiące sposobów: poprzez budowanie więzi międzyludzkich, a także 
sposób rozumienia piękna i dobra. Kultura to sposób pojmowania własne-
go istnienia, przeżywania cierpienia, choroby i śmierci, miłości, wrażliwo-
ści na przyrodę, a przede wszystkim odniesienia do Boga1291.

Odnosząc się jeszcze bardziej bezpośrednio do narodowotwórczej roli 
kultury, autorzy krakowscy słusznie podkreślają, że wszystko, co ją kon-
stytuuje (wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje, zdolności, 
różne nawyki), nabywamy zawsze jako członkowie określonego społeczeń-
stwa. Różnego rodzaju materialne i niematerialne wytwory działalności 
ludzkiej, wartości i uznane sposoby postępowania przyjęte w życiu jakiejś 
społeczności przekazywane są kolejnym pokoleniom1292. Uczniowie mogą 
też słusznie dowiedzieć się, że kultura, w jakiej zostaliśmy wychowani, 
w znacznej mierze decyduje o tym, kim jesteśmy1293. Ze względu na to, że 
tworzona jest ona przez wszystkich ludzi, staje się własnością wspólną, włą-
czoną w służbę dobra powszechnego, przede wszystkim całego narodu. Jak 
słusznie referują autorzy, kultura polska jest tym dobrem, na którym opiera 
się w największym stopniu życie duchowe Polaków. To ona wyodrębnia nas 
jako naród, stanowi o nas znacznie bardziej niż dobra materialne czy też 
nawet granice polityczne. Obrazem tej wielkiej siły, jaką posiada kultura, są 
właśnie dzieje naszego narodu. Znaczenie kultury dla człowieka widoczne 
jest przede wszystkim w momentach dla niego przełomowych, trudnych. 
Do takich nich należy na przykład utrata niepodległości przez nasz naród. 
Właśnie w takich trudnych chwilach kultura staje się siłą pozwalającą jed-
nostce i całemu społeczeństwu przetrwać wszelkiego rodzaju zawirowania 
społeczne czy polityczne1294. Należy przypominać, że twórcy polskiej kultu-
ry szczególnie często opiewali poświęcenie dla ojczyzny wielu bohaterów, 
a na ich wzorach wychowywane były całe pokolenia Polaków1295.

Do charakterystycznych rysów polskiej kultury, jak przekonuje się 
uczniów, należy zaliczyć jej chrześcijańskie znamiona. Kultura polska 
kształtowana jest przez chrześcijaństwo, co znajduje bogate odbicie w dzie-

1291 Zob. DŚC 2U, s. 218–221.
1292 Zob. EMAUS G 3 U, s. 214.
1293 Zob. DŚC 2U, s. 213.
1294 Zob. EMAUS G 3 U, s. 214.
1295 Zob. DŚC 2U, s. 214.
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jach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plasty-
ce, malarstwie, rzeźbie. Inspiracje chrześcijańskie nie przestają być źródłem 
twórczości polskich artystów, także we współczesnych czasach. Kultura 
polska stale tworzona jest pod wpływem natchnień mających swoje źródło 
w Ewangelii, co przyczynia się do w pełni humanistycznego charakteru tej 
kultury. Próbując wejść z uczniami w tej kwestii w jakiś rodzaj dyskursu, 
autorzy za oczywisty fakt uznają inspirowanie polskiej kultury chrześcijań-
skim patrzeniem na świat i zachęcają do wskazania konkretnych „pomni-
ków” polskiej kultury, które powstały pod wpływem chrześcijaństwa1296. 
Być może lepsze byłoby z perspektywy retorycznej wskazanie ważnych 
miejsc chrześcijaństwa w polskiej kulturze, a nie sugerowanie, że polska 
kultura jest tylko chrześcijańska. W kontekście ponowoczesnej sterylizacji 
przestrzeni publicznej z jakichkolwiek odniesień sakralnych narracja taka 
jawi się jako niezbyt adekwatna. Uczniowie mogą więc uznać, że ten sa-
kralny wymiar polskiej kultury ma jedynie charakter historyczny. Bez wąt-
pienia w tej kwestii potrzebna jest pogłębiona refleksja wyjaśniająca różne 
przyczyny tak silnych kiedyś, a dziś słabnących związków kultury z religią.

W podręcznikach krakowskich z kolei dostrzec należy wyraźne wyeks-
ponowanie edukacyjnej roli kultury, zwłaszcza w aspekcie patriotycznym. 
Zwraca się więc tu słusznie uwagę uczniów na to, że prawdziwy patriotyzm 
zakłada również znajomość dziejów ojczystych, poznawanie historii i ca-
łego bogactwa kraju: zabytków kultury narodowej, literaturę, sztukę, oby-
czaje, ale i piękno krajobrazu. Autorzy krakowscy nie mają wątpliwości co 
do tego, że formacja osoby musi uwzględniać kształtowanie szacunku dla 
rodzinnej mowy, piśmiennictwa, kultury ojczystej, pomników pamięci, go-
dła i symboli narodowych. Słusznie podkreślają przy tym, że istnieje wiele 
wspaniałych wzorów osobowych w naszej historii, które mogą ułatwiać for-
mację osoby, zwłaszcza w kontekście charakterologicznym. Nie wolno też 
zapominać o tym, że pamięć o przeszłości pozwala budować teraźniejszość 
i przyszłość z myślą o rozwoju i dobru wspólnoty narodowej1297. Ujmując 
człowieka w perspektywie personalizmu, słusznie próbuje się w analizowa-
nych podręcznikach wskazywać na osobotwórczą rolę kultury. Bardzo traf-
nie i przekonująco opisuje się zasadniczą wręcz rolę kultury we włączeniu 
człowieka do wspólnoty narodowej. To ona wyznacza najbardziej ewident-

1296 Zob. EMAUS G 3 U, s. 214–216.
1297 Zob. EMAUS G 3 U, s. 204.
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ny z punktu widzenia procesu osoby kontekst społeczny jej formacji. Oso-
ba nie zrealizuje w sposób pełny swojego potencjału, a kultura narodowa 
nie istnieje bez twórczego wkładu osób w jej tworzenie.

Referując tę tematykę, trudno jednak uniknąć konstatacji, że w po-
nowoczesnej rzeczywistości obszar aksjologii patriotycznej, tak jak wiele 
innych, dotyka zjawisko banalizacji przeżywania tego, co kiedyś powszech-
nie uznawano za sferę sacrum1298. Do przeszłości zdaje się też odchodzić 
tradycyjnie pojmowany patriotyzm, który wyrażał się we wzniosłych de-
klaracjach i gotowości oddania życia za ojczyznę. Nie wolno też pomijać 
tego, że na skutek postępującej globalizacji zmienia się dziś wyraźnie rola 
państwa i narodu. Funkcje państw narodowych zastępują coraz wyraźniej 
ponadnarodowe koncerny, w dosyć ograniczonym stopniu kontrolowane 
przez te pierwsze1299. Na sposób funkcjonowania państw i narodów w co-
raz większym stopniu wpływa też zjawisko kosmopolityzmu, implikujące 
wyraźne zacieranie się różnic między społecznościami1300. Pomimo że oj-
czyzna oraz związany z nią patriotyzm także w warunkach ponowoczesno-
ści pozostają ważnym faktorem tożsamości jednostek i narodów, to z jego 
rozumieniem łączy się odwieczny wprawdzie spór, lecz wyjątkowo ostro się 
rysujący w naszej epoce1301.

W obu seriach podręczników, wpisując patriotyzm w obszar sakral-
ny, wskazuje się na ścisłą korelację tej postawy z respektowaniem czwartego 
przykazania dekalogu. Autorzy krakowscy podkreślają, że przykazanie to 
przekracza charakter regulacji o charakterze prywatnym i odnosi się także do 
spraw życia społecznego, do narodu1302. Autorzy poznańscy nie mają z kolei 
wątpliwości, że choć czwarte przykazanie określa w pierwszym rzędzie relacje 
dziecka względem ojca i matki, to dotyczy również okazywania czci, miłości, 

1298 Zob. H. Skorowski, O potrzebie edukacji patriotycznej w kontekście globalizacji, 
„Homo Dei” 73 (2003), s. 16–17.

1299 Zob. I. Jarczewska, Globalizacyjne uwarunkowania dynamiki znaczenia czynnika 
narodowego w procesie kształtowania orientacji patriotycznej, w: Patriotyczne przesłanie 
w sztuce i edukacji, red. M. Knapik, A. Łobos, Bielsko-Biała 2007, s. 127.

1300 Zob. M. de Munnync, Patriotyzm i nacjonalizm, „Cywilizacja” 8 (2004), s. 50.
1301 Zob. J. Szacki, Patriotyzm jako ‘błąd’ i jako ‘cnota’, w: Maski i twarze patriotyzmu, 

red. M. Karolczak, Kraków 2012, s. 105; T. Gadacz, Historia filozofii. Nurty, t. 2, Kraków 
2009, s. 236.

1302 Zob. EMAUS G 1U, s. 182; EMAUS G M1, 4, s. 52.
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wdzięczności dziadkom, przodkom, nauczycielom, a także szacunku  obywa-
teli do swojego kraju1303.

Z podręczników krakowskich na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 
uczniowie dowiadują się słusznie, że według wielu współczesnych ludzi pa-
triotyzm stracił dziś rację bytu. Coraz rzadziej powołują się na niego polity-
cy i wychowawcy. W epoce jednoczenia się Europy podkreślane są przecież 
przede wszystkim wartości związane z istnieniem wspólnoty międzynaro-
dowej, a nie z odrębnymi narodami1304. Autorzy wzmiankowanych pod-
ręczników kreślą przy tym interesujący, sugestywny i potrzebny zdezorien-
towanym w tym obszarze uczniom przekaz o zjawisku kosmopolityzmu 
i nacjonalizmu. Słusznie postrzegają je jako względem siebie antytetyczne, 
ale również sprzeczne z prawdziwą postawą patriotyczną. W realiach zani-
kania granic etniczno-kulturowych i niwelacji wszelkich różnic pomiędzy 
narodami dla niektórych jest wręcz obojętne, gdzie żyją, jakim językiem 
mówią, na czym budują swoją tożsamość; nie poczuwają się oni do żadnej 
współodpowiedzialności za losy swojego kraju i rodaków. W skrajnej wer-
sji taka postawa przybiera postać kosmopolityzmu. Kosmopolita, zacho-
wując większą czy mniejszą obojętność wobec własnego narodu, uważa się 
za członka wspólnoty większej niż naród – należy do jednej wielkiej rodzi-
ny świata. Tego rodzaju postawa grozi utratą swoich korzeni, tożsamości, 
kultury. Podobnie skrajną i równie odległą od prawdziwego patriotyzmu 
postawę wobec własnej ojczyzny prezentują zwolennicy ideologii nacjona-
listycznej. Nacjonalista głosi pogardę dla innych narodów i kultur, odma-
wiając im wszelkich praw, dążąc przy pomocy terroru i przemocy do pod-
porządkowania innych narodów własnemu. Kieruje nim egoizm narodowy, 
wyrażający się między innymi w wywyższaniu własnego narodu i kultury 
kosztem poniżania innych. Nacjonalista żąda też dla swego narodu spe-
cjalnych przywilejów, których odmawia innym narodom. Bezpośrednim 
przejawem nacjonalizmu jest nienawiść, pogarda, dążenie do dominacji, 
a także różne formy przemocy i terroru1305. O konieczności otwarcia się na 
inne narody czytamy również w podręcznikach poznańskich. Uczniowie 
mają w tym kontekście możliwość dowiedzieć się o potrzebie odróżniania 
patriotyzm od nacjonalizmu, a także o tym, jak niebezpieczny jest skrajny 

1303 Zob. SZPET PG 3U, s. 248–249.
1304 Zob. DŚC 2U, s. 214.
1305 Zob. DŚC 2U, s. 214–215.
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nacjonalizm, który może prowadzić do wykroczeń względem innych naro-
dów, a nawet stosowania wobec nich przemocy1306.

Czesław Bartnik w personalistycznym duchu zauważa, że drugie obli-
cze narodu powinno być zwrócone na zewnątrz: ku innym narodom i pań-
stwom1307. Punktem odniesienia dla zbliżenia narodów pozostają więzi 
wynikające ze wspólnoty ludzkiego losu i natury, ale i oczywiste dziś po-
wiązania ludzkości wykluczające izolacjonizm polityczno-państwowy1308. 
Odnosząc się do tego problemu, autorzy podręczników bardzo ogólnikowo 
piszą o otwarciu się na inne narody1309. Warto zwrócić tu uwagę na jednost-
kę lekcyjną „Duchowa jedność Europy”, gdzie autorzy podkreślają koniecz-
ność dostrzeżenia przez ucznia bogactwa chrześcijańskiej wiary jedno-
czącej się Europy. Poruszają w niej temat różnych priorytetów w Europie, 
niebezpieczeństwo wykluczenia religii, laicyzację i sekularyzację. Przypo-
minają jednak, że jako chrześcijanie winniśmy w życie codzienne Europy 
wnosić wiarę, która wskazuje drogę do jedności1310. Z podręcznika kra-
kowskiego do trzeciej klasy gimnazjum można się dowiedzieć, że Kościół 
przypomina im o konieczności unikania niesprawiedliwości oraz odrzuca-
nia wszelkich form pogardy dla przedstawicieli innych ras czy narodów1311. 
W podręczniku do drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej przekonuje się, 
że pragnąc jednoczenia całego rodzaju ludzkiego, Kościół wspiera inicjaty-
wy podejmowane w tym kierunku. Mówi się też o solidarności międzyna-
rodowej i trosce o wymiar duchowy tego zjednoczenia1312.

Nie sposób mówić o autentycznym patriotyzmie osoby, jeśli braku-
je zakorzenienia w małej ojczyźnie. Pomimo wciąż rosnącej mobilności 
współczesnych ludzi, w reakcji na poczucie zagubienia i osamotnienia, 
wielu z nich kieruje się przede wszystkim ku swoim rodzinnym stronom1313. 
Z lokalnym patriotyzmem, który utrwala związek jednostki z bliską mu 
społecznością, kulturą i terytorium, wiąże się proces wyzwalania w nim 

1306 Zob. SZPET PG 2U, s. 185–186; SZPET G2M, s. 140.
1307 Zob. C. Bartnik, Misterium człowieka, Lublin 2004, s. 388.
1308 Zob. P. Burgoński, Patriotyzm w unii europejskiej, Warszawa 2008, s. 386.
1309 Zob. SZPET PG 2U, s. 185; SZPET G2M, s. 140.
1310 Zob. SZPET PG 2M, s. 144–145.
1311 Zob. EMAUS G 3 U, s. 204.
1312 Zob. DŚC 2U, s. 222–225.
1313 Zob. S. Starczewski, Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości, w: Małe ojczyzny. 

Tradycja dla przyszłości, Warszawa 2000, s. 23.
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mocy umożliwiających kształtowanie więzi z dużą ojczyzną1314. Autorzy 
krakowscy bardzo ogólnie odnoszą się do tej tak ważnej kwestii. Starają 
się przede wszystkim przekonać uczniów, że współczesny patriota angażuje 
się w różnorodną działalność na rzecz wspólnoty lokalnej, w której żyje, 
i bierze udział w wyborach jej władz. Patriotyzm uznają za przeciwieństwo 
kosmopolityzmu i nacjonalizmu, widząc w nim godziwą miłość do własnej 
ojczyzny. Prawdziwa postawa patriotyczna według nich wyraża się poprzez 
silną więź emocjonalną, społeczną, kulturową i religijną z własnym naro-
dem, jego historią, tradycjami i dążeniami. Prawdziwy patriotyzm nie ma 
jednak nic wspólnego z nacjonalistyczną i szowinistyczną nienawiścią wo-
bec innych narodów1315. Wpisując patriotyzm bezpośrednio w przestrzeń 
formacji osoby, zauważają, że miłość do ojczyzny pobudza dojrzałą dumę 
narodową, a ta mobilizuje ludzi, którzy utożsamiają się z narodem do po-
dejmowania osobistego trudu rozwoju i samowychowania1316.

Autorzy obu analizowanych serii dosyć obszernie starają się refero-
wać zasadniczą w tym kontekście kwestię wyrażania postawy patriotycznej 
w ramach ponowoczesnego społeczeństwa. W krakowskim podręczniku 
do trzeciej klasy gimnazjalnej, a potem drugiej ponadgimnazjalnej, uzna-
jąc patriotyzm za jeden z ważnych przejawów życia społecznego, próbuje 
się go wielopłaszczyznowo definiować. Odnosząc się do terminu „patria”, 
czyli ojczyzna, pisze się o tym, że ojczyzna jest krajem, z którym człowiek 
czuje się głęboko związany, głównie z racji swego w nim urodzenia, wy-
chowywania, ale i przebywania. Patriotyzm rodzi się właśnie z tego przy-
wiązania do ojczyzny, a wyraża się w umiłowaniu swego kraju i gotowości 
poświęcenia się dla niego i dla własnego narodu1317.

Patriotyzm nie stracił racji bytu również dziś, choć nie wymaga on już 
ofiar z życia. Nawet jeśli przybiera w każdej epoce inne formy, to zawsze, co 
ważne, związany jest z budowaniem tożsamości zakorzenionej w przyna-
leżności do konkretnego narodu. Służy on zarówno pomnażaniu wspólne-
go dobra wypracowanego przez przodków, jak i poszerzaniu dorobku całej 
ludzkości1318. O tym, że patriotyzm wciąż żyje w sercach ludzi, świadczą na 
przykład spontaniczne reakcje Polaków w związku z na przykład wyborem 

1314 Zob. J. Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, Lublin 2014, s. 155.
1315 Zob. DŚC 2U, s. 215–215.
1316 Zob. DŚC M2, 5, s. 47.
1317 Zob. EMAUS G 3 U, s. 203l DŚC 2U, s. 213–214.
1318 Zob. DŚC 2U, s. 215. Por. KKK 2239.
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Karola Wojtyły na papieża, powstaniu NSZZ Solidarność, przyznaniu po-
kojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie czy też spektakularnym zwycię-
stwom polskich sportowców1319. Zwłaszcza tę ostatnią konstatację uznać 
trzeba za potrzebną i przekonującą. Skłóconych, nawet w kwestii bohaterów 
narodowych, Polaków zdaje się bowiem często łączyć jedynie powszechna 
radość z sukcesów sportowców występujących w polskich barwach. Wiele 
emocji budzi  wysłuchanie hymnu narodowego po ich sukcesach. Warto 
też odnieść się przy tej okazji do takich niepokojących w tym obszarze zja-
wisk, jak na przykład bulwersujące działania kiboli. Młodzi ludzie powinni 
dostać w tej kwestii zupełnie jasny przekaz.

Pomimo że autorzy poznańscy mniej miejsca poświęcają refleksji wo-
kół patriotyzmu, to i tu pojawia się kilka interesujących i ważnych tekstów. 
Dobrze, że w ramach lekcji o retorycznym właściwie tytule: „Czy patrio-
tyzm to przeżytek?” uczniowie mają okazję poznać wiersz polskiej no-
blistki Wisławy Szymborskiej Gawęda o miłości ziemi ojczystej, stanowiący 
podstawę do dyskusji o patriotyzmie1320. Z podręczników można się też 
dowiedzieć, że genezy patriotyzmu, służby i miłości ojczyzny szukać trze-
ba w obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Patriotyzm jest cnotą, 
a więc i obowiązkiem chrześcijanina. W miłości do ojczyzny nie chodzi 
tylko o uczucie, lecz o autentyczne zatroskanie o dobro wspólne, zapobie-
ganie i zwalczanie zła, zdrową krytykę, a czasem i ofiarę życia1321. Powyższe 
uwagi uznać trzeba oczywiście za wartościowe, lecz trudno dostrzec tu ja-
kąkolwiek kategoryzację. Pomniejszając słusznie ograniczanie miłości do 
samych uczuć, w ramach pozytywnej narracji autorzy zestawiają bowiem 
ze sobą dosyć odległe, a nawet wręcz zupełnie nieprzystające do siebie zja-
wiska czy postawy. Jak bowiem uzasadnić wymienienie w jednej płaszczyź-
nie zdrowej krytyki, które to pojęcie samo z siebie jest zresztą mocno nie-
precyzyjne, z ofiarą życia za ojczyznę.

O tym, że polski patriotyzm od wieków jest ściśle związany z chrze-
ścijaństwem, wymownie świadczy, czego mogą się dowiedzieć uczniowie 
z podręczników krakowskich, powtarzane przez pokolenia Polaków ha-
sło: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Za bardzo potrzebne uznać można w tym 
kontekście wzmianki o tym, że kręgu polskich patriotów nie można jed-

1319 Zob. DŚC 2U, s. 214.
1320 Zob. SZPET G2M, s. 142; SZPET PG 2U, s. 183.
1321 Zob. SZPET PG 2U, s. 185–186.
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nak ograniczać jedynie do katolików. Tworzą go bowiem także osoby in-
nych religii i wyzwań, na przykład Żydzi, ale także ateiści1322. Wprawdzie 
w obecnej sytuacji narodowościowej w Polsce trudno mówić o znaczących 
mniejszościach narodowych, jednak konstatację tę odnieść można choćby 
do wzrastającej w naszym kraju liczby emigrantów, zwłaszcza z Ukrainy. 
Z kolei nawet bardzo pobieżna retrospekcja naszej historii nie pozostawia 
wątpliwości co do tego, że wielu ludzi innej narodowości zaliczyć można do 
prawdziwych patriotów, a wręcz bohaterów naszej ojczyzny.

Słusznie przy tym autorzy krakowscy sporo uwagi poświęcają pogłę-
bionej analizie chrześcijańskich konotacji patriotyzmu polskiego. Zwracają 
uwagę na to, że dla chrześcijan patriotyzm posiada jednoznaczne odnie-
sienie do jakości życia religijnego. W nauce Kościoła znajdujemy przecież 
jasne zachęty skierowane do wszystkich chrześcijan, aby żyli dla Boga i Je-
zusa Chrystusa we własnym narodzie, starając się pielęgnować prawdziwą 
oraz czynną miłość ojczyzny1323. Kościół uczy, że obowiązkiem wierzących 
obywateli jest przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społe-
czeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość 
ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku 
miłości1324. Z punktu widzenia Kościoła pomnażanie wspólnego dobra 
stanowi konkretny przejaw budowania królestwa Bożego na ziemi, two-
rzenia dobra w społeczności własnego narodu i we własnym środowisku. 
Dla chrześcijanina patriotyzm staje się wyrazem troski o dobro własnego 
narodu, własnej ojczyzny. Postrzega on je jednak nie tylko w kategoriach 
powodzenia doczesnego, ale też w perspektywie przeznaczenia i powołania 
tych, którzy tę ojczyznę i ten naród tworzą. Stąd też chrześcijanin powinien 
odkrywać swój patriotyzm w podwójnym wymiarze: doczesnym i wiecz-
nym. Obu tym wymiarom powinien też starać się służyć poprzez dbałość 
o własny rozwój i rozwój tych, z którymi łączą go szczególne więzy przyna-
leżności narodowej1325.

Miłość do ojczyzny, jak słusznie konstatują autorzy krakowscy, po-
strzegać trzeba przede wszystkim w kategorii służby. Polega ona między 
innymi na podejmowaniu wysiłków podporządkowania osobistych inte-
resów dobru wszystkich obywateli. Troskę taką wyraża przede wszystkim 

1322 Zob. DŚC 2U, s. 215.
1323 Zob. EMAUS G 3 U, s. 204; DŚC 2U, s. 213.
1324 Zob. DŚC 2U, s. 215. KKK 2239.
1325 Zob. DŚC 2U, s. 215–216.
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zaangażowanie swoich sił, zdolności, wykonywanej pracy z myślą o innych, 
o ich dobru. Myśląc o miłości ojczyzny, każdy przyjmuje na siebie odpo-
wiedzialność za jej rozwój i pomyślność. W ten sposób aktualne pozostają 
słowa zamordowanego prezydenta USA Johna Kennedy’ego: „Nie pytajcie, 
co może uczynić dla was ojczyzna; pytajcie, co wy możecie dla niej uczy-
nić”. Takiego patriotyzmu uczył ks. Piotr Skarga w słynnych kazaniach sej-
mowych. Warto też zauważyć, że człowiek ten nie tylko uczył miłości do 
ojczyzny, ale też wiedział, że tym, kto może zapewnić jej pomyślność, jest 
sam Bóg. Z tym przekonaniem zwracał się do Niego słowami słynnej, do 
dziś odmawianej modlitwy: „Boże, Rządco i Panie narodów”1326.

Przejawem patriotyzmu jest również troska o własną rodzinę, która 
wszak stanowi podstawową komórkę narodu. Kościół przypomina, że oj-
czyzna może się rozwijać wtedy, gdy rodzina jest trwała, wolna od biedy 
materialnej czy duchowej, gdy jest zdrowa moralnie i nakierowana na po-
siadanie dzieci. Miłość do ojczyzny winna wyrażać się także w poodejmo-
waniu, na miarę swoich możliwości i umiejętności, odpowiedzialności za 
życie społeczne i polityczne1327.

Warto podnieść, że autorzy krakowscy sytuują patriotyzm także w bar-
dzo konkretnej perspektywie życia każdego człowieka. Patriotyzm w co-
dziennym życiu powinien więc wyrażać się w trosce o osobistą dojrzałość 
moralną, duchową i intelektualną, w kształtowaniu zdolności do altruizmu, 
otwarcia na innych. Oznacza także wewnętrzną wolność, bez której nie ma 
ani własnego rozwoju, ani troski o innych. Istotną przeszkodą w tym roz-
woju mogą się stać wszelkiego rodzaju uzależnienia, od alkoholu, Internetu, 
konsumpcjonizmu, seksu. Dzięki takiej narracji uczniowie dowiadują się, 
że postawie miłości do ojczyzny przypisać należy bardzo bliskie każdemu 
z nich działania. Trudno przeoczyć, że tylko wtedy mówić można o praw-
dziwym patriotyzmie, gdy przekłada się on na praktykę codziennego życia. 
Nie mogą też zbudować silnej ojczyzny ludzie pozbawieni wewnętrznej wol-
ności, ulegający różnym słabościom1328. Tego typu narracji bez wątpienia 
trzeba dziś jak najwięcej, ponieważ przed młodymi ludźmi stoi dziś tak wiele 
różnorakich uzależnień, że nie zawsze są oni w stanie im się przeciwstawić. 
Dobrze też, że kwestię tę powiązano z postawą patriotyzmu. Odwołanie się 

1326 Zob. EMAUS G 3 U, s. 204.
1327 Zob. DŚC 2U, s. 216.
1328 Zob. EMAUS G 3 U, s. 206; DŚC 2U, s. 216.
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do obowiązku kształtowania wewnętrznej wolności jako jednego z wyrazów 
współczesnego patriotyzmu może być dla uczniów bardziej przekonujące 
niż próba ich konfrontacji z mocno abstrakcyjnymi wzmiankami o miło-
ści do ojczyzny. W perspektywie zarysowanej przez podręcznik uczniowie 
mają bowiem szansę uwierzyć, że walka o formację swojej osoby ma swoją 
wagę również w perspektywie społecznej, a wręcz patriotycznej.

Autorzy poznańscy kwestii wyrażania patriotyzmu poświęcają znacz-
nie mniej miejsca, co jednak nie oznacza, że i tu nie można znaleźć ważnych 
i potrzebnych dla uczniów uwag. Dowiadują się oni, że patriotyzm wyraża 
się między innymi przez pietyzm, czyli cześć, wdzięczność, szacunek dla 
sztuki, kultury, języka oraz poznawanie wartości ojczystych. Niekiedy ko-
niecznością i obowiązkiem obywatela pozostaje udział w wojnie obronnej. 
Pojawia się tu również wzmianka o tym, że udział taki jest moralnie go-
dziwy, choć obecnie zanika przez wprowadzanie służby zawodowej. Zaleca 
się tu także szacunek dla ludzi, którzy ze względu na przekonania nie chcą 
służyć w wojsku, choć mogą pełnić szereg służb zastępczych1329.

Pomimo że patriotyzm, jak wyżej zauważono, definiuje się jako goto-
wość do ponoszenia ofiar za ojczyznę, nie wolno zapominać o ściśle z nim 
związanej, szczególnie dziś, w warunkach pokoju, powinności realizowania 
obowiązków codziennego życia, zwłaszcza poprzez pracę. Jest to ważny ob-
szar patriotyzmu, zwłaszcza w kontekście deprecjacji pracy, do której przy-
czynił się komunizm, oraz w związku z obecną sytuacją, gdy wielu ludzi 
nie widzi w pracy czynnika kształtującego ich człowieczeństwo1330. W ana-
lizowanych podręcznikach pojawia się szczęśliwie również powiązanie 
pracy z postawą patriotyczną. W podręcznikach poznańskich zwraca się 
uwagę na to, że praca wyróżnia człowieka spośród reszty stworzeń, stano-
wiąc jego celową działalność, warunek rozwoju i istnienia społeczeństwa. 
Przez pracę, stanowiącą współpracę z Bogiem, można czynić ziemię lepszą, 
utrzymując siebie i rodzinę, ale też tworząc dobro wspólne, narodowe1331. 
Ze względu na związany z nią trud, praca jawi się jako zaangażowanie we 
współpracę z Chrystusem w zbawczym dziele. Jego bytowanie i jego praca 

1329 Zob. SZPET PG 2U, s. 185–186.
1330 Zob. K. Dziubacka, Globalizacyjny kontekst pracy – edukacyjne wyzwania, w: Wie‑

lokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. A. Szerląg, Kra-
ków 2005, s. 81.

1331 Zob. SZPET G 1U, s. 18; SZPET G3U, s. 96–101; SZPET G3M, s. 73–81; SZPET PG 
2U, s. 157–158.
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musi mieć sens i to sens ostateczny, a nie tylko doraźny1332. Praca wyzna-
cza drogę do świętości, dając człowiekowi sposobność do wykorzystania 
talentów i zdolności. W lekcji „Chrześcijański styl pracy” pojawia się od-
niesienie do tego, że w okresie komunistycznym w znacznej mierze ideolo-
gizowano pracę społeczną. Z tego powodu ludzie nie zwracali uwagi na to, 
że pracują dla siebie i innych, lecz starali się jej raczej unikać. Pomimo że 
ideologizacja ta przyczyniła się do odebrania całym pokoleniom radości 
z bezinteresownej pracy na rzecz innych, na szczęście dziś, jak konkludują 
autorzy, wielu młodych ludzi angażuje się w dzieła społeczne. Przy okazji 
lekcji „Po co pracować?” proponuje się dosyć obszerny tekst o mającym co-
rocznie miejsce w Wielkopolsce wyborze Wielkopolanina Roku. Nagrodę 
tę wręcza się za pracę organiczną, nagradzając poznański styl pracy statu-
etką „Giganta”. Pomysły te są niezbędne, gdyż promują zaangażowanie spo-
łeczne, uczciwość i rzetelność w pracy, w sytuacji gdy wielu ludzi pragnie 
jak najmniejszym wysiłkiem osiągnąć sukces. Nagrody tego typu są ważne, 
gdyż pokazują, że praca jest przede wszystkim służbą i misją1333.

Autorzy krakowscy poświęcają sporo miejsca pracy, lecz w niewiel-
kim stopniu, przynajmniej bezpośrednio, nadają jej wymiar patriotyczny. 
Pracę ukazują w kategorii obowiązku oraz jednego z podstawowych praw 
człowieka, które w czasach coraz gwałtowniejszej industrializacji jest bar-
dzo zagrożone. Wbrew dobru ludzi, postęp naukowo-techniczny implikuje 
zmniejszanie się miejsc pracy, wywołując społeczny problem bezrobocia, 
a samej pracy nadając wymiar przedmiotowy. W duchu nauczania Kościoła 
w tej kwestii w pracy widzą element przedłużania przez człowieka Bożego 
dzieła stworzenia i uczestniczenia w zbawianiu świata. Dzięki pracy czło-
wiek staje się panem ziemi i współpracownikiem Boga, służąc też poprzez 
swoją pracę innym ludziom. Dobrze, że w tym kontekście uczniowie mają 
też szansę dowiedzieć się o tym, iż praca obraca się przeciwko człowiekowi 
wtedy, gdy jej celem przestaje być urzeczywistnienie autentycznego dobra 
ludzi, lecz staje się zaspokajanie żądzy zysku i władzy. Z tego właśnie wzglę-
du, jak podkreślają autorzy, Kościół przypomina o prymacie człowieka nad 
pracą i rzeczami, a także domaga się respektowania praw pracowników do 
godziwej płacy1334.

1332 Zob. SZPET PG 2U, s. 161–163.
1333 Zob. SZPET PG 2U, s. 156–159.
1334 Zob. DŚC 2U, s. 206–208.
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Bardzo korzystnie z punktu widzenia dobra uczniów autorzy kra-
kowscy sytuują pracę wśród tych faktorów, które w znacznym stopniu de-
terminują formację osoby, posiadając zarazem wymiar społeczny czy też 
wspólnotowy. Zwracają uwagę na to, że w pracy trzeba widzieć istotną 
i życiowo konieczną część ludzkiej egzystencji, obejmującą wszystkie ro-
dzaje świadomej i wolnej aktywności człowieka. Celem pracy człowieka, 
zarówno fizycznej jak i umysłowej, jest podporządkowanie sobie świata 
poprzez tworzenie użytecznych społecznie wartości materialnych i ducho-
wych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, aż po religijne. Ważna 
jest tu konstatacja, że ranga pracy nie powinna nigdy decydować o jej god-
ności, ta bowiem ma swoją genezę w godności człowieka, który pracuje 
jako byt stworzony na obraz Boga. Wartość pracy każdego człowieka za-
leży w pierwszym rzędzie od tego, na ile służy ona jego pełniejszemu sta-
waniu się osobą. Z punktu widzenia tej rozprawy istotny jest też przekaz 
o społecznym wymiarze pracy. Autorzy krakowscy przekonują uczniów, 
że komplementarność różnych typów pracy, równych co do godności, sta-
nowi podstawową zasadę demokracji społecznej. Każda praca, jeśli jest 
dobrze wykonywana, może służyć dobru i rozwojowi nie tylko określonej 
osoby, ale i całej społeczności osób1335. Niewątpliwie, zwłaszcza w pono-
woczesnym świecie, praca staje się niemal jedynym faktorem patriotyzmu. 
W znacznej mierze to zaangażowanie w pracę obywateli decyduje o tem-
pie rozwoju społeczeństw i państw. W kontekście efektów ludzkiej pracy 
określa się dziś pozycję państw w przestrzeni nie tylko ekonomicznego, ale 
i naukowego czy też kulturowego dorobku.

Warto w tym kontekście zauważyć, że to państwo wśród różnych in-
stytucji wytworzonych przez ludzi stanowi w warunkach ponowoczesności 
ten czynnik, który gwarantuje większej społeczności, również narodowej, 
normalne funkcjonowanie1336. Jako forma administracyjno-polityczna orga-
nizacji społecznej, państwo chronologicznie jest znacznie starsze od narodu, 
a termin „państwa narodowe” został ukuty właściwie dopiero w ostatnich 
czterech stuleciach1337. Pomimo że na przestrzeni ludzkich dziejów czę-
sto nie dawało się właściwie wyodrębnić pojęcia „naród” i „państwo”, to 

1335 Zob. DŚC 2U, s. 204–205.
1336 Zob. J. Bartmiński, Jak biegną drogi Ojczyzny, w: Z Karolem Wojtyła myśląc Ojczy‑

zna, red. W. Chudy, Lublin 2002, s. 43.
1337 Zob. P. Tarasiewicz, Spór…, s. 221; M. Krąpiec, Naród, w: Powszechna encyklopedia 

filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 510.
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– jak się wydaje – naród jest zjawiskiem mniej zależnym od ludzkiej woli, 
podczas gdy państwo określają raczej elementy instytucjonalne, formalne 
i prawne1338. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że choć poczucie narodowe 
człowieka zazwyczaj kształtuje się w granicach państwa, to jednak może też 
zaistnieć poza jego granicami, czego Polacy, mieszkający na całym świecie, 
są ewidentnym przykładem1339. Ze względu na to, że naszą samoświadomość 
określamy przede wszystkim poprzez osoby i wartości, to w pierwszym rzę-
dzie przynależymy do wspólnot typu rodzina czy naród, a na dalszym planie 
w tym obszarze sytuujemy takie struktury polityczne,  jak państwo1340. Na-
wet jeśli życie narodu bez organizacji państwowej jest możliwe, to jego egzy-
stencja nie jest doskonała, a wspólnota państwowa przyspiesza i wzmacnia 
jedność społeczeństwa, dynamizuje rozwój narodu1341.

Z perspektywy analizowanych podręczników uczniowie niestety wła-
ściwie niczego nie dowiedzą się w tym tak przecież ważnym obszarze. Kwe-
stii państwa, jego genezy oraz usytuowania w kontekście religii w ogóle tu 
się bowiem nie podejmuje. Z jednego z podręczników poznańskich można 
się jedynie dowiedzieć, iż nie tylko społeczność, ale i wspólnota polityczna 
nie jest czymś sztucznym, gdyż stanowi konsekwencję społecznej natury 
człowieka i należy do porządku określonego przez Boga1342. Z konstatacji 
tej wysnuć można wniosek, że jej autorzy zdają się prezentować tradycyjne 
pojmowanie władzy od Boga. W ramach demokracji, gdzie mamy do czy-
nienia z sytuacją wybierania różnych szczebli władzy, ta skądinąd słuszna 
uwaga nie wydaje się wystarczająca. Niewielu współczesnych ludzi zgodzi-
łoby się z oczywistą kiedyś narracją, że władca jest pomazańcem Boga. Do-
brze byłoby więc uświadomić uczniom stanowisko współczesnego Kościoła 
wobec państwa i jego instytucji. Jeszcze bardziej potrzebny byłby możliwie 
obszerny przekaz o obowiązkach katolika wobec państwa, gdyż w kwestii 
tej uwidacznia się dziś wyraźnie chaos bądź też brak wiedzy.

1338 Zob. C. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994, s. 509.
1339 Zob. R. Buttiglione, Suwerenność narodu przez kulturę, w: Europa jako pojęcie filo‑

zoficzne, red. R. Buttiglione, J. Merecki, tłum. K. Klauza, U. Kozłowska, Lublin 1996, s. 151–
152; J. Sarna, Człowiek i filozofia, Kielce 2005, s. 100–102.

1340 Zob. S. Grygiel, Świadomość…, s. 293–294; T. Pawlus, Filozofia społeczna. Zarys 
podstawowych zagadnień, Olsztyn 2009, s. 104.

1341 Zob. S. Kowalczyk, Elementy polskiej tożsamości, w: Tożsamość polska…, s. 145; 
L. Dyczewski, Naród, w: Encyklopedia katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 761.

1342 Zob. SZPET PG 2U, s. 174–175.
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Odnosząc się do budzących wciąż silne emocje relacji państwo – Ko-
ściół, autorzy poznańscy starają się przekonywać uczniów, że są one od 
siebie niezależne i autonomiczne, choć łączy je służba człowiekowi1343. 
Wprawdzie pojęcia „niezależność” czy też „autonomiczność” zdają się tu 
mocno nieprecyzyjne i zapewne niewiele mówią uczniom, to odwołanie się 
w tej kwestii do służebności państwa i Kościoła względem obywateli i wie-
rzących jawi się jako potrzebne. Z kolei w podręczniku krakowskim zwraca 
się uwagę na to, że choć Kościół z racji swojego zadania i misji nie utożsa-
mia się z żadną partią władzy czy systemem politycznym, to jednak głosząc 
Dobrą Nowinę o zbawieniu, broni oraz popiera polityczną wolność, zachęca 
obywateli do współpracy, a także zabiega o umacnianie pokoju i wspólnoty 
między narodami1344. Bez wątpienia brakuje w tej narracji odniesień mniej 
idealistycznych i abstrakcyjnych, a więc takich, na które czekają uczniowie. 
Niewątpliwie prawdziwa dyskusja w tej kwestii byłaby niezbędna, gdyż nie 
brak dziś zarzutów o włączeniu się Kościoła w politykę, zapewne również 
ze strony uczniów. Przy okazji takiej dyskusji, odchodzącej od teologicz-
nych założeń, w języku bliższym uczniom można byłoby wyjaśnić wiele 
nieporozumień w tym obszarze drażliwym przecież społecznie, a nośnym 
zwłaszcza medialnie.

W pluralistycznych i zazwyczaj demokratycznych społeczeństwach, 
mocno zresztą się zmieniających, Kościół w obszarze społecznym może 
skutecznie pełnić swoją misję tylko dzięki zaangażowaniu w te kwestie 
katolików świeckich. Chcąc ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną 
rzeczywistość nie mogą oni wręcz rezygnować z udziału w „polityce”, czyli 
w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, 
służącej jednak zawsze wspólnemu dobru1345. W dużej mierze zaangażo-
wanie to warunkuje zbudowanie społeczeństw charakteryzujących się rze-
czywiście głębokimi międzyludzkimi więziami. Podejmując kwestię reguł 
właściwie sprawowanej polityki, autorzy poznańscy wskazują, że politykę 
w jej najbardziej pierwotnym znaczeniu winno stanowić to wszystko, co 
ukierunkowane jest na dobro wspólne, w wymiarze narodowym i mię-
dzynarodowym1346. Nie może być więc żadnych wątpliwości co do tego, że 
katolicy kochający swój naród i pełniący różne powinności obywatelskie, 

1343 Zob. SZPET G2M, s. 134; SZPET PG 2U, s. 176.
1344 Zob. EMAUS G 3 U, s. 204.
1345 Zob. EiAF 108; CHL 2–3, 17, 20.
1346 Zob. SZPET PG 2U, s. 174–175.
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winni poczuwać się zawsze w obowiązku wspierania rzeczywistego dobra 
wspólnego1347. Odwołując się i w tej kwestii do Katechizmu Kościoła katolic‑
kiego, zwraca się tu uwagę na to, że przed osobami, które sprawują władzę, 
stoi często niełatwe zadanie odsuwania interesów własnej grupy społecznej 
lub partii w imię dobra całej wspólnoty1348. Poruszając tak ważny temat, za-
równo z punktu widzenia biernego jak i czynnego udziału katolików w ży-
ciu politycznym, autorzy niestety ograniczają się do cytowania wskazanego 
wyżej dokumentu. Bardzo ogólnikowe treści zawarte w Katechizmie, w do-
datku z natury rzeczy zawierające przekaz mocno syntetyczny, mogą być 
mało zrozumiałe dla uczniów i w konsekwencji niewiele wnosić do ich for-
macji obywatelskiej. Oczywiście, dużą rolę w tym względzie odegrać może 
inwencja uczącego, lecz sam podręcznik nie powinien być jedynie miej-
scem do cytowania dokumentów, właściwie bez komentarza.

Za zasadniczy i konieczny wymóg inicjatywy chrześcijan świeckich 
w życiu społeczno-politycznym autorzy poznańscy, bardzo zresztą słusznie, 
uznają odkrywanie i poszukiwanie sposobów na przeniknięcie rzeczywi-
stości społecznej i ekonomicznej wymaganiami, które płyną z nauki i życia 
Kościoła1349. Utożsamiając w sensie teologicznym to zaangażowanie bardzo 
wzniośle z apostolstwem w środowisku społecznym, autorzy chyba zapo-
minają, że tego typu pojmowanie polityki właściwie nie ma dziś racji bytu. 
Nie istnieją bowiem właściwie żadne poważne partie polityczne, nawet bar-
dzo jasno definiujące się jako katolickie, które odwoływałby się do terminu 
apostolstwa. W kontekście sprawowania realnej władzy, konkurowania ze 
sobą partii politycznych, uczestnictwa w demokratycznych wyborach nie 
ma dziś miejsca na apostołowanie w sensie ewangelicznym. Nie wydaje się 
więc, że do uczniów naprawdę dotrze przekaz, iż rolą świeckich chrześcijan 
jest apostolstwo rozumiane jako kształtowanie w duchu chrześcijańskim 
myślenia, obyczajów, praw oraz ustroju społecznego. Trudno też zapew-
ne byłoby uczniom na co dzień obserwującym życie polityczne uwierzyć, 
że świeccy chrześcijanie mogą apostołować między ludźmi podobnymi do 
siebie, uzupełniając świadectwo życia świadectwem słowa. Apostolstwo 
to winno obejmować całe środowisko życia i nie pomijać żadnego dobra: 
duchowego czy doczesnego, możliwego do osiągnięcia1350. Przekaz ten jest 

1347 Zob. SZPET PG 2U, s. 184–186. Por. KKK 2239.
1348 Zob. SZPET PG 2U, s. 179; SZPET G3U, s. 113; KKK 1836.
1349 Zob. SZPET PG 2U, s. 176. Por. KKK 899.
1350 Zob. SZPET PG 2U, s. 181–182.
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więc niestety mocno archaiczny i domaga się znacznie lepszego dopasowa-
nia do współczesności, zarówno na płaszczyźnie realności celów i założeń, 
jak i nawet terminologii.

Docenić z kolei należy odniesienie się w podręcznikach poznańskich 
do kwestii różnych wyborów politycznych i udziału w nich katolików. 
Powołując się na historię Polski,  formułuje się tu bardzo ważny w tym 
obszarze przekaz, zwłaszcza w kontekście widocznego zniechęcenia do 
demokratycznych wyborów. Zwraca się więc uwagę uczniów na to, iż w po-
przednim systemie politycznym właśnie wolne wybory były marzeniem 
wielu Polaków1351. Chrześcijanie muszą pamiętać, że udział w głosowaniu 
to szczególne i bezpośrednie uczestnictwo w życiu publicznym, zarówno 
prawo, jak i obowiązek. Od tej decyzji zależy przecież, o czym musimy 
pamiętać, wiele aspektów życia społecznego, rodzinnego, ale i osobistego. 
W ramach swoistej instrukcji dotyczącej udziału chrześcijan w życiu poli-
tycznym w demokracji autorzy próbują przekonywać uczniów, że w chwili 
głosowania, tak samo jak i zapisywania się do jakiejś partii czy też zrzesze-
nia, trzeba zawsze uwzględniać ich respekt dla wartości chrześcijańskich 
oraz używane metody i środki1352.

Autorzy krakowscy są przekonani, iż wszyscy obywatele, kierując się 
głosem chrześcijańskiego sumienia, winni starać się być odpowiedzial-
nymi oraz aktywnymi uczestnikami życia publicznego w swoim kraju1353. 
Zaangażowanie to w pierwszym rzędzie winno płynąć ze świadomości od-
dania świata ludziom przez Stwórcę, który polecił im czynić go lepszym. 
Ze względu na liczne problemy nękające ludzkie społeczności konieczne 
jest uczestniczenie wszystkich ich członków, także chrześcijan, w ich do-
brym zarządzaniu. W bierności społecznej katolików należy widzieć, jak 
słusznie dowiadują się uczniowie, zaciągnięcie winy człowieka względem 
Boga. Skoro stworzył On świat i zostawił go człowiekowi pod opieką, to 
ten nie może unikać angażowania się w jego rozwój1354. To bez wątpienia 
ważna konstatacja, gdyż człowiek musi nieustannie przypominać sobie 
o sferze daru i zobowiązania, również w tym obszarze. Każdy chrześcijanin 
musi pamiętać, że włączając się w rozwój społeczny, szczególnie w ramach 
bliskiej mu społeczności, realizuje nie tylko misję ludzką, ale i religijną. 

1351 Zob. SZPET PG 2U, s. 174.
1352 Zob. SZPET PG 2U, s. 179–180.
1353 Zob. EMAUS G 3 U, s. 204.
1354 Zob. DŚC 2U, s. 210.
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Nie tylko nie ma więc sprzeczności pomiędzy powołaniem chrześcijanina 
i obywatela, ale wręcz przeciwnie, istnieje tu zasadnicza komplementar-
ność i współzależność. Uwagi te są niezwykle ważne w sytuacji tak częstego 
kontestowania rzeczywistości politycznej przez chrześcijan, zwłaszcza tych, 
którzy doznają w tym obszarze poczucia silnego zniechęcenia ze względu 
na dramatyczną nierzadko jakość życia politycznego.

Powinność włączenia się katolików w życie społeczne i polityczne 
autorzy krakowscy słusznie wiążą też bezpośrednio z ich usytuowaniem 
w Kościele. Zwracają uwagę na to, iż ich zaangażowanie się stanowi jeden 
ze sposobów urzeczywistniania się Kościoła jako wyjątkowej wspólnoty 
wiary, miłości i nadziei. Wprawdzie, nie będąc z tego świata, nie rości On 
sobie prawa do decydowania o sprawach doczesnych, lecz w tym właśnie 
świecie istnieje i kontynuuje w nim, na mocy mandatu Jezusa Chrystusa – 
dzieło uświęcenia1355.

Warto podnieść, że referując temat zaangażowania społeczno-poli-
tycznego katolików, autorzy krakowscy nie poprzestają tylko na refleksji 
teologicznej. Przy okazji narracji o kształtowaniu się systemu polityczne-
go w starożytnej Grecji, kolebce demokracji, uczniowie mogą się zapoznać 
z głębszym spojrzeniem na klasycznie rozumiane życie polityczne. Zwraca 
się tu uwagę na to, że termin „polityka” wiąże się ze słowem „miasto” (polis), 
oznaczającym niegdyś podstawową formę organizowania życia społeczne-
go. W ramach tej narracji można też się dowiedzieć, że polityką nazywa-
no różne działania w dziedzinie sztuki, nauki, wychowania, których celem 
miało być budowanie i doskonalenie wspólnego życia w ramach małych 
miast-państw. Z biegiem czasu słowo to zaczęło oznaczać wszelki udział 
w życiu społecznym, który miał na celu dobro ogólne1356. Doceniając ten 
interesujący przekaz, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że warto byłoby 
go jednak przenieść na grunt współczesny. Tymczasem tego typu konsta-
tacja, z odwołaniem się do sytuacji sprzed dwóch i pół tysiąca lat może dla 
uczniów być raczej elementem historii niż efektywnym opisem dzisiejszej 
rzeczywistości. Sięgając do refleksji historycznej dotyczącej ujęcia sensu 
polityki przez starożytnych Greków, warto byłoby na przykład przenieść ją 
na grunt małych ojczyzn przypominających polis.

1355 Zob. DŚC 2U, s. 211.
1356 Zob. DŚC 2U, s. 209.
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Uznając przekaz w tym obszarze za nie do końca pełny, warto zauwa-
żyć, że w podręcznikach krakowskich znaleźć można też dosyć realistyczne 
uwagi dotyczące jakości życia politycznego. Ich autorzy dochodzą do wnio-
sku, że miłość i służba nie zawsze są traktowane jako ważny motyw ży-
ciowych wyborów. Ktoś, kto na przykład zostaje politykiem, niekoniecznie 
kieruje się miłością ojczyzny i pragnieniem służby narodowi. I choć mówi 
się o tej miłości i tej służbie, jego motywy bywają nierzadko o wiele bardziej 
przyziemne1357. Wskazując na to, że pożądaną aktywnością polityczną jest 
zmienianie warunków życia społecznego na lepsze w imię dobra wspólne-
go, autorzy zauważają, że wiele działań w obszarze polityki wypływa z po-
budek egoistycznych. Nie brak tu ludzi traktujących tę dziedzinę życia jako 
swoisty prywatny folwark, z którego czerpią po prostu korzyści materialne. 
Ludzie tacy, niekiedy przy użyciu niemoralnych środków, dążą do zdobycia 
władzy za wszelką cenę, ulegając pokusie karierowiczostwa, kultu władzy, 
korupcji czy też innym nadużyciom1358. Warto byłoby rzeczywiście poroz-
mawiać z uczniami na ten temat, osadzając te spostrzeżenia w konkretnych 
sytuacjach. Problemem w polskich realiach takich dyskusji jest jednak to, 
że zazwyczaj oskarżenia w tym obszarze są silnie naznaczone konotacja-
mi politycznymi. Wielu polityków, podobnie zresztą jak i wyborców, swoje 
spostrzeżenia o nieprawidłowościach w życiu społeczno-politycznym kie-
ruje przede wszystkim w stronę zwolenników przeciwnych opcji politycz-
nych. Dobrej narracji w tym obszarze nie sposób więc przecenić. Naucza-
nie religii ma w tej kwestii bez wątpienia szczególne możliwości, gdyż ze 
swojej natury religia jest apolityczna.

Z obu serii analizowanych podręczników uczniowie mogą dowiedzieć 
się, że udział katolików w polityce musi być motywowany służbą. Autorzy 
krakowscy proponują dwie jednostki lekcyjne odnoszące się do tej kwe-
stii: „Służba publiczna” i „Służba ojczyźnie – patriotyzm”, w których to za-
angażowanie chrześcijanina w politykę sytuuje się w perspektywie służby. 
W ramach pierwszej z nich znaleźć można odniesienia do angażowania się 
w dosyć różne obszary: akcje charytatywne, inicjatywy na rzecz rozwoju 
gospodarczego, w działalność ekologiczną, organizację imprez kultural-
nych i inne akcje społeczne1359. Ten dosyć swobodny czy wręcz chaotyczny 

1357 Zob. DŚC 1U, s. 101.
1358 Zob. DŚC 2U, s. 210.
1359 Zob. DŚC M2, 4, s. 209.
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wywód, łączący w sobie znacznie odbiegające od siebie w wielu wymiarach 
działania, może dezorientować młodych ludzi. Trudno połączyć ze sobą 
działalność charytatywną, gospodarczą, proekologiczną, skoro mają one 
zupełnie inne cele i kierują się różnymi wartościami. Mają też rozbieżne 
konotacje moralne. W drugiej ze wspomnianych lekcji, trafnie eksponując 
korelację pomiędzy osobistym, społecznym czy też narodowym wysiłkiem, 
pisze się o tym, że każdy kraj jest silny przede wszystkim siłą swoich oby-
wateli1360. Ta niezwykle cenna i potrzebna uwaga domaga się oczywiście od-
powiedniego, przekonującego komentarza. Warto bowiem próbować prze-
konywać młodych ludzi, wzrastających tak często w przekonaniu o zupełnej 
inercji jednostek względem społeczeństwa czy też państwa, że trud każdego 
obywatela ma sens.

Również autorzy poznańscy, pochylając się nad kwestią pełnienia 
przez chrześcijan różnych funkcji w życiu publicznym wskazują na to, iż 
muszą ją traktować to jako powołanie i służbę w duchu miłości społecz-
nej. Z tego więc względu metody oraz programy ich działania, pozosta-
jąc technicznymi i świeckimi, winny być zgodne z kryteriami etycznymi. 
Nawet w polityce bowiem dobry cel nie uświęca niemoralnych środków. 
W poczuciu słusznego realizmu, obok tej pięknej i słusznej, lecz mocno 
wyidealizowanej konstatacji pojawia się nie mniej ważne zastrzeżenie, że 
z postawą służby musi się łączyć kompetencja i skuteczność w działaniu. 
Dlatego działalność społeczna i polityczna chrześcijan nie może podlegać 
tylko imperatywom religijnym czy moralnym, ale wymaga też uwzględnie-
nia faktorów intelektualnych, technicznych i koniunkturalnych, które do-
piero razem tworzą oblicze społeczeństwa1361. O ile pierwsza część narracji 
wydaje się rozsądnie rozstrzygać ten problem, a uczniowie dowiadują się, 
że same kompetencje moralne czy religijne nie wystarczą do prowadzenia 
działalności społecznej, o tyle do dalszych wywodów trudno nie mieć za-
strzeżeń. Nie da się zrozumieć, zapewne i uczniom, co autorzy chcą prze-
kazać, mówiąc o faktorach intelektualnych, technicznych czy też koniunk-
turalnych. Dość, że terminy te nie wydają się odnosić do jednej platformy 
syntaktycznej, to pojęcie koniunkturalności jawi się tu nie tylko jako moc-
no enigmatyczne, ale wręcz budzące raczej negatywne konotacje moralne.

1360 Zob. DŚC M2, 5, s. 47.
1361 Zob. SZPET PG 2U, s. 175–179.
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Naród pozostaje tą wspólnotą w doczesnej przestrzeni społecznej, 
która w perspektywie formacji osoby stanowi dla niej najważniejszy punkt 
odniesienia. Człowiek chce żyć we wspólnocie ludzi związanych miejscem, 
kulturą, religią, wyznaczających sobie podobne cele i preferujących tę samą 
aksjologię. Odczuwa też potrzebę wnoszenia w tę narodową wspólnotę wła-
snego wkładu, realizując w ten sposób powinność płynącą z patriotyzmu. 
Nie inaczej jest z wchodzeniem w świat wiary i życiem tą wiarą. Człowiek 
nie może bowiem wierzyć samotnie. Wiara nie jest tylko indywidualnym 
wyborem dokonującym się we wnętrzu wierzącego, nie jest jakąś odizolo-
waną relacją między wiernym i Bogiem. Wiara ze swojej natury otwiera 
się na „my”, wydarza się zawsze w Kościele, jak słusznie stwierdza papież 
Franciszek1362. Każdą instytucję, a więc także i Kościół, można ujmować na 
trzech płaszczyznach jego działalności, które w części się pokrywają, jed-
nak można je też postrzegać niezależnie od siebie. Istnieje więc struktura 
nieformalna: płaszczyzna bezpośrednich kontaktów osobowych zachodzą-
cych między poszczególnymi jednostkami i małymi grupami. Druga płasz-
czyzna charakteryzuje się wtórnymi, z góry zaprogramowanymi przez zin-
stytucjonalizowane sposoby zachowania kontaktami, które są realizowane 
w ustalonych, społecznie zhierarchizowanych strukturach. Obok tych cech 
wewnętrznych występuje aspekt zewnętrzny i trzecia sfera działania, to 
znaczy oddziaływanie systemu wartości wkomponowanego w treść insty-
tucji1363.

Pozostając instytucją społeczną, Kościół niezmiennie przechodzi prze-
obrażenia odzwierciedlające jego stosunek do świata, a więc do społeczeń-
stwa, w którym funkcjonuje. Historia tak wielu zmagań o kształt Kościo-
ła i jego oblicza jasno pokazuje, że jego instytucjonalne znamiona nie są 
etycznie obojętne, lecz stanowią w znacznym stopniu immanentny wyraz 
zasadniczych postaw transcendentalnych. Ścisłe powiązanie Kościoła na 
przestrzeni minionych wieków z formalną strukturą państwową doprowa-
dziło do tego, że przemiany tej struktury wstrząsnęły też i samą jego struk-
turą, zwłaszcza w sferze wpływu na decyzje znacznej części współczesnych 
społeczeństw. Zasadniczym momentem w działalności Kościoła nie może 
być kontrola społeczno-instytucjonalna, lecz jedynie kształtowanie głębo-

1362 Zob. LF 39.
1363 Zob. W. Goddijn, Rozważania socjologiczne o zróżnicowaniu grup w obrębie chrze‑

ścijaństwa, tłum. F. Adamski; https://opoka.org.pl/media/petrus (dostęp: 27 marca 2019).
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kich postaw wewnętrznych. To wszystko, co dzieje się w społeczeństwie, 
dotyczy przecież każdego człowieka. Społeczeństwo jest zbiorem ludzi bę-
dących pierwszą i podstawową drogą Kościoła1364. W kościelnej wspólnocie 
za Janem Pawłem II widzieć trzeba jedność „organiczną”, analogiczną do 
jedności żywego i sprawnego ciała. Cechuje ją współistnienie różnych, lecz 
i komplementarnych względem siebie powołań i stanów, tajemnic, cha-
ryzmatów i zadań1365. Kościół jest nie tylko instytucją o silnej organizacji, 
ze skuteczną w swoich oddziaływaniach strukturą, lecz przede wszystkim 
przestrzenią przeżywania komunii i braterstwa1366. Komunia Kościoła, ma-
jąca swoją podstawę w porządku stworzenia, stanowi zasadniczą formę re-
alizacji zbawczego planu Boga wobec każdej bez wyjątku ludzkiej osoby1367.

W obu seriach analizowanych podręczników postrzega się człowieka 
jako byt duchowo-cielesny, który choć jest zanurzony w przyrodzie, to zara-
zem, przez duszę, wyraźnie ją transcenduje. Wyraża się to przede wszystkim 
poprzez nawiązanie relacji miłości z Bogiem, która swojego szczególnego, 
gdyż wspólnotowego, wymiaru nabiera w Kościele1368. Jak trafnie zauważają 
autorzy krakowscy, ludzkiego pragnienia miłości, szczęścia i dobra nie da się 
w pełni zaspokoić w ramach rzeczywistości materialnej. Człowiek jako oso-
ba dąży bowiem także ku rzeczywistości nadprzyrodzonej, ku Bogu, Istocie 
mającej możność nasycić jego najważniejsze, najgłębsze potrzeby1369. Fakt ten 
eksponują także autorzy poznańscy, starając się przekonać uczniów, że dopie-
ro w perspektywie dojrzałej duchowości człowiek jest w stanie znaleźć wła-
ściwą przestrzeń dla swego optymalnego rozwoju, zrozumienia siebie, swojej 

1364 Zob. Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 79.
1365 Zob. CHL 20.
1366 Zob. E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, War-

szawa 2003, s. 55; A. Czaja, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja 
Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, Lublin 2003, s. 16.

1367 Zob. J. Mariański, Religia i moralność we współczesnym świecie – utożsamianie czy 
rozdzielanie?, w: „Scio cui credidi”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana 
Rusieckiego w 65. rocznicę urodzin, red. I. Ledwoń, K. Kaucha, Lublin 2007, s. 1210.

1368 Zob. SZPET PG 1M, s. 17–18; SZPET PG 2M, s. 31, 83; SZPET PG 2U, s. 39–40; 
EMAUS G 3U, s. 13; SZPET PG 2U, s. 40; SZPET G 2M, s. 18; SZPET G 2 KP, s. 16–17; DŚC 
2U, s. 19; DŚC 2, 1M, s. 13; DŚC M3, 2, s. 59; DŚC M1, 2, s. 56–57; DŚC M3, 1, s. 53; SZPET 
G 2U, s. 16; SZPET PG 3U, s. 93; ŚC MET 2, s. 83; SZPET G 1U, s. 91; SZPET PG 1U, s. 34; 
EMAUS G 3U, s. 67; EMAUS G 1U, s. 48–49; SZPET G 3M, s. 39.

1369 Zob. DŚC 2U, s. 69; R. Murawski, Dorastający…, s. 24, 43; Z. Marek, Wychowanie…, 
s. 5, 9, 16.
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natury i sensu życia1370. Tę bez wątpienia trafną konstatację należałoby szerzej 
rozwinąć, a przede wszystkim przełożyć na mniej filozoficzno-teologiczny 
język. Warto pokazać uczniom, jak ważne miejsce w społecznym kontekście 
formacji osoby zajmuje wymiar duchowy, który najpełniej realizuje się prze-
cież we wspólnocie Kościoła. Wzrastając w sferze duchowości, z natury rze-
czy człowiek zdolny jest budować silniejsze więzi społeczne, co przekłada się 
pozytywnie na funkcjonowanie społeczeństw.

W pierwszej klasie gimnazjalnej autorzy krakowscy, znowu jedynie 
z perspektywy teologicznej, piszą o Kościele jako wspólnocie, którą łączy 
tradycja i liturgia. Słusznie zauważają przy tym, że ojców Kościoła przeka-
zujących nam życie wiary nazwać można naszymi opiekunami i mistrza-
mi1371. Odwołując się do tego, że wielu ludzi pisze pamiętniki, starają się 
adekwatnie do wieku uczniów wskazać na Dzieje Apostolskie jako pamięt-
nik uczniów Jezusa, czyli wspólnoty chrześcijan1372.

Do starożytności chrześcijańskiej sięgają też autorzy poznańscy. W do-
syć przekonujący dla uczniów sposób, odwołując się do zasadniczej dla 
każdego człowieka potrzeby bezpieczeństwa, starają się ich przekonać, że 
chrześcijanin może je znaleźć w Kościele. Tak było właśnie w pierwszych 
wiekach istnienia Kościoła, gdy zapewniała im to gmina chrześcijańska, 
będąca czymś na kształt parafii. Tworzyli ją chrześcijanie, zorganizowane 
grupy lokalne, które kierowały się określonymi prawami, gdzie ludzi łączyło 
wyznawanie jednej wiary i wyznawanie tych samych zasad moralnych1373. 
Narrację tę powinno się wykorzystać przede wszystkim do wskazania 
uczniom ich miejsca w życiu parafii, najbliższej im przecież wspólnoty ko-
ścielnej. Referując historyczną rolę gminy chrześcijańskiej dla chrześcijan, 
należałoby odnieść ten tekst do współczesności. Uczniowie chcieliby bez 
wątpienia wiedzieć, czy podobne miejsce w życiu chrześcijan zajmuje pa-
rafia w uwarunkowaniach ponowoczesnego życiu. Nawet jeśli dziś realia 
życia chrześcijan są zupełnie inne, choćby ze względu na rozwój cywiliza-
cyjny, to przecież wciąż celem istnienia parafii może być zapewnienie jej 
członkom poczucie bezpieczeństwa, skoro zaś dziś napotykamy na inne 
zagrożenia, to i na nowo Kościół musi odczytać w tym obszarze swoją rolę. 
Z punktu widzenia Kościoła szczególną uwagę należy poświęcić miejscu 

1370 Zob. SZPET PG 3U, s. 71.
1371 Zob. EMAUS G 1U, s. 111–112.
1372 Zob. EMAUS G 1U, s. 78.
1373 Zob. SZPET G1U, s. 78–79; SZPET G1M, s. 52–53.
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w parafii młodych ludzi. To przecież oni mają tworzyć przyszłość Kościoła, 
zarówno w tym wymiarze parafii, jak i Kościoła powszechnego, tymczasem 
ślad pewnego zainteresowania przyszłością Kościoła z perspektywy mło-
dych ludzi dostrzec można jedynie w trakcie lekcji pt. „Wspólnoty, które 
czekają”. Podejmuje się tu więc bardzo ogólnie zagadnienie istnienia róż-
nych ruchów religijnych w Kościele, które zapraszają ludzi wierzących do 
włączenia się w swoją różnoraką działalność1374. Bez wątpienia tę narrację 
należałoby znacznie poszerzyć, wskazując bardziej jednoznacznie młodym 
ludziom ich miejsce w tych ruchach. Bez ich zaangażowania przyszłość 
tych organizacji jest zagrożona, a pominięci w tym obszarze młodzi ludzie 
mogą szukać przestrzeni dla swego rozwoju duchowego w pozakościelnych 
miejscach, jak na przykład sekty.

Niestety, ze względu na to, że Kościół istnieje przede wszystkim w płasz-
czyźnie parafii1375, za niedopatrzenie należy uznać właściwie zupełne po-
minięcie tej ważnej kwestii przez podręczniki. Właściwie tylko w jednym 
z podręczników poznańskich pisze się o parafii jako miejscu niewątpliwie 
najbardziej znaczącym dla życia wspólnoty chrześcijańskiej. Zadaniem pa-
rafii, powołanej do tego, aby jako cząstka Kościoła była domem rodzinnym 
i braterskim, jest pomoc członkom tej wspólnoty w realizacji chrześcijań-
skiego ideału życia, wspieranie ich w dążeniu do doskonałości1376. Autorzy 
krakowscy z kolei stwierdzają ogólnikowo, że wspólnota parafialna i die-
cezjalna charakteryzuje się tym, czym wspólnota miejsca, wspólnota serc 
i wspólnota religijna. Każda z nich obejmuje przecież konkretny teren i za-
mieszkujących go ludzi, których połączyła ta sama wiara i braterska więź. 
W każdej też z nich można wskazać osobę, która jej przewodzi1377. Trochę 
bardziej rozbudowaną i pogłębioną narrację, dostosowaną do starszego 
wieku uczniów, autorzy krakowscy proponują w trzeciej klasie szkoły gim-
nazjalnej. W duchu ekumenizmu starają się ukazać uczniom Kościół jako 
jedną ze wspólnot religijnych tworzonych przez ludzi wierzących w Boga, 
nie tylko chrześcijan. Wspólnoty te, różniąc się między sobą, zmierzają 

1374 Zob. SZPET PG 1, s. 121–122.
1375 Zob. S. Stefanek, Misja wychowawcza rodziny w programie pracy duszpasterskiej 

Episkopatu Polski, w: Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski, A. Maćkow-
ski, Szczecin 2007, s. 201.

1376 Zob. SZPET PG 1M, s. 109–111; SZPET PG 1U, s. 200–207; SZPET PG M 2, s. 10; 
SZPET G 3M, s. 189.

1377 Zob. EMAUS G 3 U, s. 11.
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z zasady do tego samego: chcą pomóc człowiekowi w zrozumieniu jego ży-
cia. Mają one własne prawdy wiary i zasady moralne, odrębne formy odda-
wania czci Bogu, a wreszcie różne struktury organizacyjne. Kościół kato-
licki można nazwać wspólnotą wspólnot, składającą się z diecezji, parafii, 
a wreszcie wielu mniejszych wspólnot w ramach tych ostatnich1378.

Próbując zapewne trochę ożywić tę mocno teologiczną narrację, auto-
rzy krakowscy starają się zaprosić uczniów do dyskusji o Kościele. Stawiają 
jednak przy tym zbyt ogólne pytania. Nie wydaje się bowiem, żeby uczniom 
pomogło w lepszym rozumieniu Kościoła szukanie odpowiedzi na pyta-
nie: „Co według Ciebie odróżnia wspólnotę wierzących, Kościół od każ-
dej innej wspólnoty ludzkiej”1379. Oczywiście, dużo w tym obszarze zależeć 
będzie od moderatora takiej dyskusji. Można więc koncentrować się w tej 
kwestii na ukazywaniu Kościoła jako wspólnoty założonej przez Chrystusa 
i prowadzącej ludzi najskuteczniej do zbawienia. Z natury rzeczy refleksja 
nad słuszną tezą może jednak sprzyjać narracji teologicznej i bardziej dzie-
lić niż łączyć. Więcej można byłoby wynieść z dyskusji nad tym, jaka jest 
najprostsza i najkrótsza droga do zaangażowania się w życie wspólnoty Ko-
ścioła, co robić, aby nasze wspólnoty były podobne do tych z Dziejów Apo-
stolskich, czym możesz się podzielić z Twoją wspólnotą1380. Pochylając się 
nad tą kwestią, uczniowie mają szansę zastanowić się nad tym, że sednem 
wspólnoty Kościoła jest budowanie w niej jedności, a jedyną drogą do tego 
jest zaangażowanie w Jego życie. Równie efektywna mogłaby być dyskusja 
nad tym, jak działanie dzisiejszych wspólnot kościelnych upodabniać do 
ideałów, które w tym obszarze przekazuje nam Pismo Święte.

Starając się, adekwatnie do oczekiwań uczniów, odnieść do nurtują-
cych ich zapewne kwestii zła pojawiającego się w Kościele, autorzy krakow-
scy w trzeciej klasie gimnazjalnej proponują narrację mocno psychologi-
zującą. Sygnalizując więc zarówno siłę, jak i słabość Kościoła, zamieszczają 
spory passus o psychologii dostrzegania zła, a nie dobra. Zwracają uwagę 
na to, że w naszej ludzkiej naturze tkwi pewna skłonność do jednostronno-
ści, do patrzenia na wszystko z jednego tylko punktu widzenia. Kiedy więc 
na przykład zdarzy się nam poznać kogoś od złej strony, często oceniamy 
go z gruntu negatywnie, tak jakby nie był zdolny do dobra. Z niedowie-

1378 Zob. EMAUS G 3 U, s. 16; DŚC 1U, s. 24.
1379 Zob. EMAUS G 3 U, s. 32.
1380 Zob. EMAUS G 1U, s. 80.
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rzaniem patrzymy na jego pozytywne zachowania. Kiedy natomiast mamy 
o kimś dobrą opinię lub stawiamy mu wysokie wymagania, bywamy obu-
rzeni, gdy okazuje się, że nie jest tak idealny, jak sądziliśmy. Ciekawe, że sa-
mych siebie nie mierzymy tą miarą. Dla siebie zachowujemy prawa, innym 
zaś wyznaczamy obowiązki, stawiamy wymagania. Podobnie patrzymy na 
wspólnotę Kościoła1381. Nie poprzestając na tej próbie apologetyki Kościoła, 
źródeł pewnej rozbieżności pomiędzy tak zwanym światem a człowiekiem 
autorzy upatrują w rozbieżnej aksjologii przez nie proponowanej. W pa-
trzeniu na człowieka i jego szczęście Kościół i świat będą więc zawsze się 
różnić. Kościół widzi historię człowieka i świata z perspektywy zabiegania 
o dobro najwyższe – życie z Bogiem, i do niego pragnie prowadzić człowie-
ka. W tym celu jednak musi być tam, gdzie człowiek, czyli uczestniczyć we 
wszystkich sprawach i dziedzinach, które dotyczą jego życia1382.

Dostrzegając i respektując oczywisty dystans pomiędzy Kościołem 
a rzeczywistością doczesną, nie wolno zapominać, że istnieje on i działa 
w jej ramach. Konstatacja ta nie przestaje być aktualna także w ponowocze-
snym świecie, który w tak dużym stopniu odbiega od nauczania Kościoła 
w wielu obszarach. Podobnie jednak jak tę rzeczywistość, również i wspól-
notę Kościoła tworzą ludzie. Nie zawsze potrafią oni odnaleźć swoje miejsce 
w Kościele, ale i we wspólnocie narodowej, do której przynależą. W jeszcze 
większym stopniu zdają się być zdezorientowani co do swoich powinno-
ści i praw względem państwa. Z punktu widzenia personalizmu sytuacja 
ta niesie ze sobą poważne zagrożenia dla formacji osobowo pojmowanego 
człowieka, którego pełny rozwój warunkowany jest społecznie. Kształto-
wanie dobrze funkcjonujących instytucji społecznych, również tych w wy-
miarze makrostrukturalnym, uznać trzeba więc za jedno z najważniejszych 
zadań wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie młodych ludzi. Osoba 
nie rozwinie się bez innych wspólnot osobowych, a osoba warunkuje ich 
prawidłowe funkcjonowanie.

1381 Zob. EMAUS G 3U, s. 39.
1382 Zob. EMAUS G 3U, s. 46.
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„W historii zbawienia Pan zbawił lud. Nie istnieje pełna tożsamość bez 
przynależności do ludu. Z tego względu nikt nie zbawia się sam, jako 
wyizolowana jednostka, ale Bóg przyciąga nas, biorąc pod uwagę złożo-
ną sieć relacji międzyludzkich, które się nawiązują we wspólnocie ludzkiej: 
Bóg zechciał wejść w dynamikę ludową, w dynamikę ludu”1383. Powyższe 
słowa papieża Franciszka wyrażają syntetycznie prawdę o człowieku jako 
jednostce pozostającej w relacjach zarówno z innymi ludźmi, jak i z Bo-
giem, bowiem już w zamyśle samego Boga, zarówno dotyczącym stworze-
nia, jak i odkupienia oraz uświęcenia człowieka, jest on zawsze postrzegany 
we wspólnocie, w przestrzeni relacji. Punktem wyjścia, odniesienia i dopeł-
nienia dla tych relacji pozostaje osoba Boga, który w samej swojej istocie 
jest wspólnotą i zbawia ludzi we wspólnocie. Z tego właśnie względu, jak 
przekonywał jeszcze Karol Wojtyła, najgłębszym typem ludzkiej społeczno-
ści pozostaje wspólnota zawierająca dwa wymiary: wertykalny (pionowy) 
– zjednoczenie z Bogiem, oraz horyzontalny (poziomy), czyli zjednoczenie 
z ludźmi. Elementy ludzkie w tym ujęciu nie tylko nie znikają, lecz wręcz 
przeciwnie – zostają podniesione na znacznie wyższy poziom. Łaska nigdy 
bowiem nie niszczy natury, lecz podnosi ją i udoskonala1384. Dopiero wtedy, 
kiedy człowiek nawiąże głęboką relację z Bogiem, jest w stanie odkryć sedno 
swoich relacji z innymi ludźmi, gdyż patrzy na nich nie tylko swoimi oczy-
ma i poprzez swoje uczucia, ale z perspektywy Boga, Jezusa Chrystusa1385. 

1383 GEE 6.
1384 Zob. K. Wojtyła U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 

1988, s. 115.
1385 Zob. DCE 1, 18.
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W tym kontekście staje się jednoznaczne, że formacja osoby nie może do-
konywać się bez uwzględnienia jej relacyjności. Zarówno odrzucenie rela-
cji z drugim człowiekiem, jak i z Bogiem powoduje osłabienie, a niekiedy 
wręcz zniszczenie procesu formacyjnego. Kontestując czy wręcz odrzucając 
swój ontologiczny związek z Bogiem, współczesny człowiek nie jest także 
w stanie budować swoich więzi z innymi ludźmi. Relacja człowieka z dru-
gim człowiekiem znajduje swoją głębię i dopełnienie w relacji z Bogiem, 
ponieważ osłabiony grzechem pierworodnym człowiek nie zawsze potrafi 
przyjmować z miłością drugiego człowieka, dlatego potrzebuje spojrze-
nia Boga, który z miłości do każdego oddał swoje życie. Mimo że w no-
wożytności nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości naukowego dyskursu 
z problematyki przedmiotu na problematykę podmiotu i znacznie wzrosła 
eksploracja pola antropologicznego, zwłaszcza w obrębie społecznych od-
niesień osoby1386, to w ponowoczesnym społeczeństwie człowiek ponownie 
zatracił swoją wartość. W XXI wieku paradoksalnie znaczna część ludzi 
przestaje być w istocie podmiotami i moderatorami kształtującymi rzeczy-
wistość lub nawet jej aktywnymi świadkami. Stają się oni raczej inercyjnymi 
uczestnikami swoistej kulturowej gry, która nie wymaga od nich większego 
zaangażowania intencjonalnego1387. Prawdziwe i ścisłe osobowe wspólnoty 
zastępowane są coraz częściej w najlepszym razie przez różnego rodzaju 
popularne nisze konsumpcyjne, gromadzące całe zestawy subkultur wokół 
muzyki, środka lokomocji, formy spędzania czasu wolnego czy też ubioru. 
Nie skutkuje to jednak zazwyczaj solidarnością grupową, gdyż kształtujące 
się tu więzi łatwo ulegają erozji w wyniku egocentryzmu1388.

W ponowoczesnym świecie gwałtownej zmiany społecznej, tracąc 
więzi z Bogiem i obiektywny horyzont aksjologiczny, człowiek przeżywa 
trudności w tworzeniu trwałych wspólnot społecznych, od małżeństwa, 
przez rodzinę, aż do społeczności, lokalnej, narodu, państwa. Wspomnia-
na zmiana w sposób szczególny dotyka ludzi młodych, którzy przeżywają 
trudny, ale często decydujący o całym ich życiu, okres budowania swojej 
tożsamości osobowej i społecznej. W skomplikowanej ponowoczesnej rze-
czywistości, wyznaczającej przynajmniej niepokojący kontekst społeczny 
dla formacji osobowej człowieka mówić więc można o ogromnym wyzwa-

1386 Zob. J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, „Znak”, Kraków 2003, s. 3–4.
1387 Zob. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, 

P. Śpiewak, Warszawa 2000, s. 100.
1388 Zob. W. Wątroba, Społeczeństwo…, s. 33, 195.
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niu w tym obszarze zarówno dla ludzi młodych, jak i ich rodziców, wycho-
wawców, a przede wszystkim dla całego Kościoła.

Z tego względu w procesie szkolnego nauczania religii musi być podej-
mowana kwestia formacji osoby z zachowaniem odpowiedzialności czło-
wieka za swoje samostanowienie, za wybór wartości, kształtowanie jego doj-
rzałości osobowej i religijnej. Ujmowana w kontekście społecznym formacja 
młodego człowieka nie może jednak pozostać tylko na poziomie przekazu 
określonej wiedzy, ale musi być uzupełniana doskonaleniem umiejętności 
nawiązywania relacji osobowych oraz kształtowaniem postawy otwartości 
na drugiego człowieka i Boga. Aby żyć pełnią życia osobowego, człowiek nie 
może rozwijać się w izolacji od innych ludzi i oderwaniu od Boga. Dopiero 
współistnienie z innymi uświadamia mu zarówno zakorzenienie w świecie, 
jak i odrębność od niego1389. Dojrzały człowiek, świadomy swoich realnych 
związków ze światem, zdaje sobie sprawę, że jako byt osobowy transcenduje 
go, jest względem niego autonomiczny, jest też, co najważniejsze, zdolny, 
poprzez poznanie i miłość, do wchodzenia w ludzkie relacje z innymi ludź-
mi, stając się dzięki temu dopiero w pełni osobą1390.

Jak przypominał Jan Paweł II, czas młodości przenikać winny dwie 
perspektywy. Jest to z jednej strony personalistyczny etap życiowy, gdy 
niezbędne jest dowartościowanie ich własnej osobowości i podmiotowo-
ści. Nie można też jednak przeoczyć, iż jest to również etap komunijny, 
w którym młodzi ludzie uczą się żyć szczególnie intensywnie z drugimi 
i dla drugich1391. Budowanie dojrzałych więzi międzyludzkich wymaga har-
monijnego połączenia tych dwóch pozornie sprzecznych, jak mogłoby się 
wydawać tendencji1392. Formację osoby można tylko wówczas uznać za peł-
ną, gdy korelując te tendencje, otwierając się na inne osoby i szanując ich 
godność, wykazuje sprawiedliwość, życzliwość, a wreszcie miłość, budując 
z nimi wielowymiarowe mocne wspólnoty1393.

1389 Zob. H. Plessner, Aspołeczna towarzyskość. Uwagi do pewnego pojęcia Kanta, tłum. 
Z. Krasnodębski, w: tenże, Pytanie o conditio humana, oprac. Z. Krasnodębski, Warszawa 
1988, s. 292; K. Wieczorek, W stronę definicji spotkania, „Studia Filozoficzne” 10 (1989), s. 27.

1390 Zob. R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, War-
szawa 2001, s. 23.

1391 Zob. Jan Paweł II, Przekroczyć…, s. 102.
1392 Zob. M. Dziewiecki, Dojrzałość społeczna; https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/

md_0310_spoleczne.html, (dostęp: 28 lipca 2018).
1393 Zob. J. Nowaczyk, Koegzystencjalny charakter bytu człowieka w świecie, „Studia 

Wrocławskie” 10 (2007), s. 173.
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Punktem wyjścia personalizmu jest przy tym przekonanie, że dopiero 
dzięki przestrzeni społecznej jesteśmy w stanie odkryć siebie w pełni jako 
osobę1394. Nawet tak ważne i niezbędne dla prawidłowego rozwoju każdego 
człowieka doświadczenie samotności jest możliwe dopiero na bazie bycia 
razem1395. Każde ludzkie „ja” nosi też jednak, i to w różnych wymiarach, 
gotowość do życia w osobowych wspólnotach, gdzie urzeczywistnia się 
podmiotowość wszystkich ich członków1396. Jako istota społeczna czło-
wiek pragnie nawiązywać „luźne” relacje międzyludzkie, ale także tworzyć 
trwałe odniesienia społeczne1397. Działanie w społeczeństwie nie tylko nie 
zmniejsza jednak odpowiedzialności człowieka za swoje działanie, ale jesz-
cze je zwiększa1398. Do istoty osoby ludzkiej należy bowiem specyficzna jej 
zdolność do rozwoju, który dokonuje się na szczególnej drodze wyjścia 
z siebie, niejako oderwania się od siebie, by powracać ku sobie wzboga-
conym. Wyjście to posiada dwa wymiary: transcendentny – otwarcie się 
na Boga, oraz międzyludzki – otwarcie się ku innym ludziom w poznaniu, 
dążeniu i działaniu1399.

Katolicki personalizm integralny, czerpiąc z osiągnięć nauk humani-
stycznych, filozofii, religii, za swój przedmiot poznania bierze całą osobę, 
we wszystkich jej bytowych wymiarach oraz działaniach. Jego celem jest 
ukazanie samej istoty osoby, jej struktury, a także wskazanie miejsca, które 
zajmuje w świecie, względem osób i rzeczy1400. Rdzeniem relacji między-
osobowych pozostaje związek ontologiczny. Drugi człowiek prezentuje 
się nie jako przedmiot – rzecz, lecz jako istota obdarzona wnętrzem, jako 
osobowy podmiot1401. Osoba ujawnia się i konstytuuje w relacji do wielości 
osób, które również tworzą pewną osobową jedność1402.

Postrzegając w ten sposób osobę i społeczny kontekst jej zaistnienia 
oraz bytowania, personalizm katolicki próbuje w dzisiejszym świecie, no-
szącym tyle symptomów negacji osoby i jej więzi z innymi, przyjmować 

1394 Zob. R. Spaemann, Osoby…, s. 220–226.
1395 Zob. C. Valverde, Antropologia filozoficzna, Poznań 1998, s. 338.
1396 Zob. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, s. 25–34.
1397 Zob. K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, „Znak”, 5 (1961), s. 672.
1398 Zob. CL 5.
1399 Zob. EiE 75; J. Wal, Kultura…, s. 148.
1400 Zob. G. Barth, Czym jest personalizm?, w: Osoba po obu stronach krat, red. K. Gu-

zowski, G. Barth, J. Storoniak, Lublin 2012, s. 18.
1401 Zob. K. Wojtyła, Osoba…, s. 79.
1402 Zob. J. Gałkowski, Osoba i wspólnota, „Roczniki Nauk Społecznych” 8 (1980), s. 70.
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antropologię chrześcijańską podkreślającą wartość i godność każdej oso-
by ludzkiej. Tylko na takim fundamencie możliwe staje się kształtowanie 
świata rzeczywiście ludzkiego. Będzie on zaś takim tylko wówczas, gdy 
człowiek zacznie dostrzegać w relacjach, które nawiązuje z innymi, wielki 
dar, ale i poważne zobowiązanie. Kwestia ta nie może umknąć uwadze tych, 
którzy odpowiadają za wychowanie młodych ludzi: rodziców, opiekunów, 
nauczycieli, wychowawców, liderów grup, kapłanów. Szczególną rolę w tym 
obszarze odgrywa nauczanie religii w szkole, które odwołując się do per-
sonalizmu katolickiego, podejmuje kształtowanie osoby w perspektywie 
etosu katolickiego.

W systematycznym nauczaniu religii nie może zabraknąć odniesienia 
do osobowej wizji człowieka i jego społecznej genealogii. Tylko w oparciu 
o ten fundament realne staje się budowanie cywilizacji miłości, respek-
tującej chrześcijańskie zasady życia społecznego. Głoszona w szczególny 
sposób przez papieża Jana Pawła II cywilizacja miłości nie jest tylko jedną 
z opcji, ale staje się koniecznym warunkiem przyszłości człowieka, społe-
czeństwa i Kościoła, bowiem tylko miłość, która wypływa z najgłębszego 
źródła rozwoju duchowego człowieka, może sprawić, że w relacjach mię-
dzyludzkich zapanuje otwartość, życzliwość, wyrozumiałość i szacunek. 
Z tego powodu budowa cywilizacji miłości powinna być podejmowana już 
od początku formacji człowieka we wszystkich środowiskach wychowaw-
czych. Za fundamenty cywilizacji miłości, a zarazem najważniejsze faktory 
społecznego kształtowania osoby, uznać trzeba podstawowe wspólnoty, jak 
małżeństwo i rodzinę. Małżeństwo wyznacza nieporównywalną z niczym 
innym przestrzeń gwarantującą współtworzącym go kobiecie i mężczyźnie 
ich osobowy rozwój. Małżeństwo jako wspólnota osób, ale również jako 
instytucja społeczna, warunkuje w dużym stopniu przyszłość jednostek 
i społeczeństw. Z punktu widzenia Kościoła zupełnie zasadniczą kwestią 
pozostaje głoszenie małżeństwa sakramentalnego i budowanie jego etosu, 
stąd nauczanie religii w gimnazjum i liceum niesie szansę prezentowania 
młodym ludziom nie tylko naturalnego ujęcia małżeństwa, ale także jego 
wymiaru sakramentalnego. Małżeństwo sakramentalne, jako związek męż-
czyzny i kobiety, tworzy z niczym nieporównywalną wspólnotę miłości, 
która obejmuje wszystkie wymiary człowieka, zabezpiecza jego potrzeby 
i daje szansę wspólnego odniesienia do Boga. Budowana na fundamencie 
małżeństwa, rodzina jako wspólnota życia, miłości  i wiary poszerza rela-
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cję małżeńską i otwiera na relacje rodzicielskie. W sytuacji współczesnego 
odrzucania chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa i rodziny nauczanie 
religii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej musi konsekwentnie bro-
nić sakramentalnej wizji małżeństwa i rodziny, stąd jednym z wymiarów 
formacji osoby w kontekście społecznym podejmowanym w procesie edu-
kacji religijnej jest także mądre i odpowiedzialne przygotowanie do życia 
w małżeństwie i rodzinie. 

Formacja osoby podejmowana w ramach nauczania religii nie może 
też pomijać szeroko rozumianego wychowania patriotycznego, kreśląc ja-
sno określoną wizję ojczyzny i patriotyzmu. W przestrzeni makrostruktur 
społecznych, do których należy naród, państwo i wspólnotowo rozumiany 
Kościół, odnaleźć trzeba dopełnienia formacji osoby.

Złożona ponowoczesna rzeczywistość domaga się, aby szukać nowych, 
jeszcze lepszych dróg do przesłania katechetycznego we wszystkich środo-
wiskach, a w tym do nauczania religii w szkole, również w aspekcie forma-
cji społecznej osoby. Uwzględniając ponowoczesny kontekst życia społecz-
no-religijnego, szybki rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz rozprzestrzenianie się ideologii feminizmu i gender, nauczanie religii 
nie może pozostać na poziomie powielania starych, chociaż niegdyś bar-
dzo efektywnych modeli, ale musi podejmować wyzwania, które przynosi 
współczesne społeczeństwo. Wymaga to dobrego przemyślenia celów na-
uczania religii, treści i metod. Zachowanie zgodnej z nauczaniem Kościoła 
natury nauczania religii w szkole nie może jednak oznaczać skostnienia tre-
ści i metod. Przyjmowana w katechetyce zasada wierności Bogu i człowie-
kowi domaga się uwzględnienia kontekstu życiowego młodego człowieka, 
do którego są skierowane podręczniki do nauczania religii. Z drugiej strony 
zasada wierności Bogu wymaga, aby ukazywać Jego obraz w taki sposób, by 
docierał on do młodego odbiorcy żyjącego w globalnym, stechnicyzowa-
nym i często nadmiernie zmaterializowanym świecie.

Warto również dodać, że nauczanie religii w Polsce pozostaje nadal 
w gestii Kościoła i zachowuje swój wymiar ewangelizacyjny, co ułatwia 
podejmowanie procesu wychowania osoby. Zatem inaczej niż w krajach 
Europy Zachodniej, gdzie niejednokrotnie nauczanie religii zostało spro-
wadzone do nauczania o różnych religiach lub wdrażania kulturowego, 
w polskiej szkole ma ono szansę na pełne formowanie osoby, także w wy-
miarze społecznym.
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Nauczanie religii w Polsce stanowi przestrzeń, w której młodzi ludzie, 
kilkunastolatkowie, mają szansę na podjęcie formacji osoby z uwzględnie-
niem jej kontekstu społecznego. Niniejsza szansa wiąże się z jednej strony 
z zaangażowaniem nauczycieli religii, z drugiej zaś z jakością podręczni-
ków do nauczania religii, z których korzystają uczniowie. Krytyczna ana-
liza dwóch serii podręczników do nauczania religii w gimnazjum i w li-
ceum, powstałych w Polsce po 2001 roku, nie pozostawia wątpliwości, że 
nauczanie to wymaga jeszcze wielu zmian w zakresie podnoszenia jakości 
materiałów dydaktycznych. Jeżeli podręczniki do nauczania religii prze-
znaczone dla ucznia pozostają często jednym z niewielu źródeł wspierają-
cych formację młodego człowieka, to niewątpliwie wymagają one aktuali-
zacji zarówno w zakresie przekazywanych treści, jak i metod. Wydaje się, iż 
redaktorzy i autorzy obydwu wybranych serii podręczników do nauczania 
religii nie uwzględniają w pełni potrzeby zaangażowania młodych ludzi 
w samodzielne poszukiwanie informacji, dzielenie się nimi na forum klasy 
oraz dopełnianie treści zawartych w podręcznikach codziennymi doświad-
czeniami. Można jedynie wyrazić przekonanie, że niniejsza rozprawa dok-
torska, podejmując krytyczną analizę wybranych materiałów dydaktycz-
nych do nauczania religii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych, 
przynajmniej w małym stopniu pozwoli na uaktualnienie recenzowanych 
materiałów.
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Summary

The doctoral dissertation titled Formacja osoby w kontekście społecznym. 
Krytyczna analiza wybranych materiałów dydaktycznych do nauczania 
religii w gimnazjum i liceum powstałych w Polsce po 2001 roku (Formation 
of the person in the social context. A critical analysis of selected educational 
materials for Catholic religious education in the junior high school and high 
school, created in Poland after the year 2001) examines the formation and 
development of an individual in the social context on the basis of a critical 
analysis of selected educational materials devoted to Catholic religious 
instruction in the junior high school and high school which were created in 
Poland after the year 2001. Junior high and high school religious education 
instructors use a variety of different textbooks based on Core Curriculum 
of Catechesis of Catholic Church in Poland and Religious Education 
Curriculum. The author of this dissertation decided upon the choice of 
two series of didactic materials for religious instruction: one was published 
by Wydawnictwo św. Wojciecha and edited by Danuta Jackowiak and Jan 
Szpet, whereas the other was published by Wydawnictwo WAM and was 
edited by Zbigniew Marek. Due to the fact that since 2001 plenty of teachers 
and hundreds of thousands of young people and teenagers participating in 
religious instruction classes used the textbooks mentioned above, it might 
be said that they constituted a significant source not only in teaching about 
the Catholic religion but also in the process of one’s religious development. 
The critical analysis of aforementioned didactic materials devoted to 
educating about religion was performed with regard to the documents of the 
Magisterium of the Catholic Church and the Church in Poland, considering, 
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in particular, the catechetical documents and theological, philosophical, 
pedagogical, psychological, and sociological literature. This is connected to 
the fact that although the issue of social contexts in the process of formation of 
an individual has to be analyzed in an interdisciplinary manner, the dominant 
discipline in this discussion would still be theological studies. The question of 
formation of an individual in the aspect of social development is a significant 
and up-to-date topic in academic discussions. From the beginnings of its 
existence, the Church has been concentrated on the continuous formation 
of its members both in the natural and divine dimensions. Nowadays the 
challenges and threats connected to the postmodern social and cultural reality 
lead the Church to pay even closer attention to the religious formation of its 
members. Bearing in mind the significance of religious education textbooks as 
an important element of formation of a person, it might seem valuable to treat 
them as a valid subject of academic research. By means of performing critical 
analysis of educational materials devoted to Catholic religious instruction 
in the junior high school and high school created in Poland after 2001, the 
author shows various aspects of religious formation of a person in the social 
context, presented in given didactic materials, by juxtaposing them with the 
Catholic model of social functioning of an individual. The study is an attempt 
to answer the question whether and to what extent this issue was addressed 
in analyzed materials. Critical analysis of didactic materials connected with 
educating about religion also pertains to the potential adequateness and 
effectiveness of presentation of individual’s formation in the social context. 
However, it has to be mentioned that the question of social context is here 
being dealt with in a twofold way: the first applies to the broadly understood 
conditions of life of contemporary teenagers and the second refers to person’s 
formation in the context of teachings of the Church, in particular, with regard 
to the Catholic social science targeted towards the students of junior high 
school and high school. This poses multiple questions: is the Catholic social 
science presented during religion classes properly understood by the students 
and applicable in everyday life situations? Can (and to what degree) the 
personalistic vision of human beings and their social relations be adopted and 
approved by students? To what extent do selected didactic materials present 
the basic communities in the human existence: marriage, family, nation, state, 
and the Church? Do techniques and methods of teaching and learning, along 
with methods of educating, applied in the selected textbooks used in religious 
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education promote the formation of a young individual in the postmodern 
social context? The critical analysis of selected educational materials used 
to teach about the Catholic religion in junior high school and high school 
demands employing appropriate methods of critical analysis, synthesis, and 
the pastoral method. The method of critical analysis of the source materials 
will allow for insightful examination of the didactic materials used in religious 
instruction textbook edited by D. Jackowiak and J. Szpet and educational 
resources gathered by Z. Marek. Next, the method of synthesis will provide 
the selection and organization of content pertaining to the formation of an 
individual in the social context. Finally, the pastoral method will direct the 
attention of the elaborations in this doctoral dissertation towards the pastoral 
and catechetical actions. The doctoral dissertation Formation of the person 
in the social context. A critical analysis of selected educational materials for 
Catholic religious education in the junior high school and high school, created 
in Poland after the year 2001 is divided into three chapters. First, by means 
of perceiving the rapid social, cultural, educational, and religious changes, 
the process of formation of an individual in the social context with regard 
to the ideological and existential conditions of the postmodern society 
is going to be outlined. Thus, the first chapter “Human beings versus 
the contemporary social change” includes the ideological and existential 
conditions of the modern society and presents the issue of crisis in human 
bonds and social relations. The chapter ends with an elaboration on the issue 
of personal and social maturity in the context of adolescence. The second 
chapter titled “The personalistic vision of the world and social relations” 
shows human beings as an entity focusing on all aspects that highlight the 
value and dignity of a person. Subsequently, social links, with particular 
attention drawn to one’s social genealogy, are going to be presented. The 
chapter concludes with the discussion about ideals of social life in the 
aspect of Christian faith, including the civilization of love promoted by 
Pope Paul VI and John Paul II. Finally, the last chapter “The main aspects 
of communal existence of a person” addresses the concept of marriage as a 
relationship between a man and a woman, not only in the natural but also 
sacred dimension. The notion of family as a community of life, love, faith, 
and human development is going to be presented in the third chapter. The 
elaboration concludes with the presentation of a human being in the sphere 
of social macrostructures of nation, state, and the Church.
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