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Przedmowa

Chrześcijańska formacja jest niewątpliwie jednym z najważniejszych 
wymiarów rozwoju osoby w którym kształtuje się człowiek. Wzrastanie 
człowieka jest, innymi słowy, poszerzaniem jego osobowości, samoobiek-
tywizacji i wglądu człowieka w samego siebie. Jednak jego rozwój uwa-
runkowany jest poprzez środowisko wychowawcze, w którym się realizuje. 
Sam proces społecznego wzrastania odbywa się poprzez nabywanie war-
tościowych cech w dążeniu ku Komuś. Można wtedy mówić o stawaniu 
i spełnianiu się, gdzie każde pokolenia ma swoje zadania do spełnienia.

1. Uwarunkowania pokolenia Jana Pawła II

Gdy w Polsce ziściło się marzenie o odzyskaniu niepodległości, poko-
lenie Jana Pawła II doświadczyło wielu wyrzeczeń. Pierwsza wojna świato-
wa wprowadziła wiele zmian wśród państw europejskich, wielkie mocar-
stwa w świecie straciły swoje dotychczasowe znaczenie, natomiast Stany 
Zjednoczone należały do zwycięzców i stały się największą potęgą wśród 
państw kapitalistycznych. Pierwsza wojna światowa przyniosła kolejne 
zniszczenia jak również znamienne uwarunkowania demograficzne. W du-
żych miastach, zwiększała się liczba ludności przyjezdnej. Zniszczenia 
wojenne i pauperyzacja Polski południowo-wschodniej nasiliła emigrację 
zarobkową w dużej mierze do Stanów Zjednoczonych. W Rosji Rewolucja 
Październikowa doprowadziła do powstania zniewolonego państwa socja-
listycznego. Natomiast w Polsce ziściła się nadzieja na odzyskanie wol-
ności. Polacy po wypędzeniu zaborców wrócili po wielu latach niewoli 
Polskę na mapy Europy, stając się niepodległym i niezależnym państwem, 
by po 21 latach wolności stać się jednym z pierwszych obiektów agresji 
Niemiec hitlerowskich i Rosji Sowieckiej.

Mówiąc o uwarunkowaniach pokolenia JP II w pierwszej połowie XX 
wieku należy zauważyć formację ludzką w walce o wolność zewnętrzną, 
będącą nadrzędną podstawą wolności osobistej i wartości chrześcijańskich. 
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Wyosobnienie człowieka przez redukcyjne systemy polityczno-społeczne 
w otoczeniu Polski sprzyjały tej integracji Polaków przeciw zagrożeniom 
zewnętrznym. Odchodzenie Niemiec i Rosji od Dekalogu skutkowało dys-
kryminacją i stworzeniem wizji nadczłowieka bez Boga w niemieckim na-
rodowym socjalizmie. Zaś rosyjski materializm dialektyczny w swej teorii 
filozoficznej stworzonej przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa zakładał 
tezę o prymacie pierwotności materii i wtórności świadomości i wartości 
pozamaterialnych. Wspomniani twórcy dehumanizacji poznanie rzeczy-
wistości traktowali instrumentalnie, jako ciągły proces odchodzenia od 
prawdy absolutnej i tworzenia prawd względnych podsycania walki prze-
ciwieństw w stosunkach społecznych.

Uprawiany autorytarianizm jednego narodu Europy wobec innych 
nie sprzyjał znajdowaniu wspólnego języka dialogu i potrzebnej toleran-
cji międzynarodowej. Człowiek, żyjąc w czasach szczególnej niepewności 
(a już na pewno niepewności finansowej, gdzie sceptycyzm w stosunku do 
moralnych i etycznych wartości bez Boga jest bardzo głęboki), tworzy nie 
do pokonania bagaż napięć kryzysowych.

W początkach XX wieku, pomimo wprowadzania różnych programów 
wychowawczych, służących naprawie nierówności i niesprawiedliwo-
ści, nie rozwiązano problemu dyskryminacji różnych grup ethicznych ze 
względu na niesprawiedliwe prawa i wynagrodzenia. Dlatego dyskrymi-
nacja i napięcia społeczne stanowią tendencje wzrostowe. Z tego wzglę-
du nauki społeczne i teologiczne podjęły się współpracy w zabezpieczeniu 
przed negatywnymi zjawiskami społecznymi, prowadzącymi do uprzedzeń. 
Zauważalny jest pewien zależny model w twierdzeniu, że kiedy pomniejsza 
się wpływ etyki i moralności w codziennym życiu, pogłębia się socjokultu-
rowe zjawisko uprzedzeń1.

Zjawiska ogromnej destrukcji I i II wojny światowej zostały postrzeżone 
jako prymitywna forma destabilizacji społecznej i osobowej2. Wojna zwy-
kle przynosi ogromny ból, demoralizację życia i kryminalizację człowie-

1 „Prejudice is ultimately a problem of personality formation and development; no two 
cases of prejudice are precisely the same. No individual would mirror his group’s attitude 
unless he had a personal need, or personal habit, that leads him to do so”. Allport. The 
Nature of Prejudice s. 41.

2 Por. tamże s. 344.
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ka. Wojna zawsze zakłada pewien stopień uprzedzeń3. Na okres XX wieku 
przypada więc ogrom krwawych zniszczeń. W tym czasie dokonało się naj-
większe zło w historii ludzkości. XX wiek nazwany jest wiekiem śmierci. 
Wymordowano wówczas 180 milionów ludzi, pod wpływem ekstremal-
nych a zarazem irracjonalnych systemów wizji człowieka, antychrześci-
jańskiej antropologii oraz ekspansji uprzedzeń międzyludzkich4. Prawdo-
podobnie wówczas przemoc wobec osoby osiągnęła punkt kulminacyjny 
w całej historii ludzkości.

Kościół w doświadczeniach tego okresu wielokrotnie zauważa niespra-
wiedliwość wyrządzoną człowiekowi w formie cywilizacji materialistycz-
nej5. Materializm w każdej formie odrzuca sprawiedliwy podział bogactw, 
którymi Bóg obdarzył ludzkość. Magisterium Kościoła stwierdza jasno, 
że zło nie przestaje być złem, chociaż jest działaniem uznanym społecznie 
poprzez zasadę demokratycznej większości. Brak stosowania ważnych za-
sad moralnych i sprawiedliwości dał pozwolenie na zachowania destruk-
tywne prowadzące do indyferentyzmu człowieka.

Pokolenie Jana Pawła II na ziemi Zamojskiej jest pokoleniem, które wy-
kazało się uformowanymi cnotami obrony najcenniejszych wartości i wol-
ności. Należy się pamięć tym wszystkim obrońcom wolności zewnętrznej 
jak i wewnętrznej, którzy w obliczu niesprawiedliwości bronili najbardziej 
potrzebujących i bezbronnych. Dlatego autor w przedmowie pragnie wyra-
zić wdzięczność pokoleniu JP II, a szczególnie rodzicom Czesławowi i Jani-
nie, którym prace o chrześcijańskiej formacji dedykuje.

Czesław Stanibuła urodził się 28 listopada 1921 roku w Rachaniach 
w średnio zamożnej rodzinie typowo rolniczej. Matka Czesława Katarzy-
na z Tyskich często przywoływała wspomnienia o życiu i dokonaniach 
dziadka Teodora Stanibuły, który jako wójt gminy Rachanie organizował 
mieszkańców do oporu przeciw zaborcy carskiemu. Wyzysk ekonomicz-

3 „While there may be such things as «just wars», in the sense that threats to one’s val-
ues are genuine and must be resisted, yet war always entails some degree of prejudice”. Por. 
Allport. The Nature of Prejudices. 27.

4 Por. I. C. Pogonowski. Poland: An Illustrated History. Ny: Hippocrene Books 2000  
s. 215.

5 Por. Paweł VI stwierdza: „Jeśli bowiem istniejąca dziś cywilizacja techniczna nie bę-
dzie regulowana jakimś planem, nierówność ludów co do wzrostu dóbr materialnych siłą 
rzeczy nie tylko nie zmniejszy się, lecz raczej zwiększy: i dlatego postęp narodów bogat-
szych będzie szybszy”. PP 8.
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ny chłopów na folwarkach, obciążenia pańszczyzną, rugi chłopów z ziemi 
oraz rusyfikacja pod zaborem rosyjskim spowodowały w 1861 r. wybuch 
buntu ludności w folwarkach gm. Rachanie, Falków, Rachanie, Wożuczyn 
i innych. Z przekazów rodziny dziadek Czesława, Teodor będąc jednym 
z organizatorów sprzeciwu wobec niesprawiedliwości stał się czołowym 
uczestnikiem walki o wolność. Okoliczne bunty stłumiły wojska carskie, 
a uczestników skazano na kary chłosty, więzienia i zsyłkę za Ural. Zesłań-
cem został również Teodor Stanibuła dziadek Czesława.

Pamięć o zniewoleniu, prześladowaniu i represjach ludności Zamojsz-
czyzny, kultywowano we wspomnieniach rodzinnych. Ciężka wieloletnia 
służba synów polskich w carskim wojsku oraz ich udział w obcych wojnach 
i poniewierce był również udziałem jego ojca Dymitra, który po przymuso-
wej dwunastoletniej służbie w wojsku carskim wrócił do ziemi rodzinnej 
z Tuły, po wybuchu rewolucji bolszewickiej. Tułaczka, cierpienia dziadka 
i ojca oraz przymusowa służba zaborcy, uformowały w Czesławie patrio-
tyczną tożsamość i nauczyły szacunku do ziemi rodzinnej. Gospodarstwo 
rodzinne, stanowiące podstawę bytu rodziny było często w czasie zabo-
ru rosyjskiego ograbiane, pustoszone i na nowo odbudowywane. Sytuacja 
ekonomiczna ludności wiejskiej w okresie między wojennym była bardzo 
trudna. Przeludnienie agrarne na wsi, bezrobocie i głód ziemi, wykorzy-
stywanie i poniżanie ubogich przez ziemian, umacniają jedność ludności 
wiejskiej w tworzeniu organizacji i uniwersytetów ludowych. Nieocenione 
zasługi dla rozwoju wsi i ruchu ludowego na terenie gm. Rachanie i pow. 
tomaszowskiego w latach przedwojennych i powojennych wnosi, nieżyją-
cy już wieloletni Prezes Zarządu Powiatowego SL „Roch” Wiktor Kaszyński. 
Ogromna energia i oddanie Wiktora Kaszyńskiego, Jana Lejwody i innych 
sprawie uciśnionych sprawiają, że w 1937 r. w Rachaniach rozpoczyna 
działalność Uniwersytet Ludowy – kuźnia wiedzy, patriotyzmu i idei lu-
dowych. Kształci się tu młodzież wiejska i przyszli ludowcy. Słuchacze 
Uniwersytetu stanowią później formację intelektualną do oporu i walki 
przeciw okupantowi hitlerowskiemu i sowieckiemu.

W latach 1930-1937 r. Czesław uczęszcza do Szkoły Podstawowej 
w Rachaniach, a w 1938 r. rozpoczyna naukę w Szkole Rolniczej w Toma-
szowie Lubelskim. Wojna i okupacja niemiecko-sowiecka przerywa edu-
kację. Utrata niepodległości szczególnie boleśnie odczuwają mieszkańcy 
Zamojszczyzny. Niemcy pierwsze uderzenie kierują w bezbronną ludność 
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w jego żywy i mocny związek z rodzinną ziemią. Hitlerowscy z wrogością 
uderzyli w najbardziej istotną tkankę Polski – bowiem wiedzieli, że znisz-
czyć wieś to zniszczyć nie tylko polskość ale również zaplecze gospodarcze 
i punkty oporu. Szerzy się terror, codziennie bandyckie oddziały SS i po-
licja niemiecka Szupo rozstrzeliwują we wsiach Zamojszczyzny dziesiątki 
i setki bezbronnych dzieci, kobiet i starców – młodzież i dorośli ukrywają 
się w lasach. Gwałt hitlerowski, utrata ziemi i zagłada biologiczna mobili-
zuje całą ludność do oporu. Już w pierwszych miesiącach okupacji ludow-
cy jako jedni z pierwszych przystępują do organizowania na terenie pow. 
tomaszowskiego ruchu oporu. Powiatowa trójka formacji politycznej SL 
„Roch” Stanisław łopuszyński, Władysław Raczkiewicz i Stanisław Świ-
derek, ujmują w formy organizacyjne ruch niepodległościowy wśród lud-
ności w ramy Batalionów Chłopskich. Programem walki o wolność BCH 
staje się program ruchu obrony oparty na wartościach narodowych i spo-
łecznych. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej na terenie powiatu to-
maszowskiego rozpoczynają swą działalność komórki konspiracyjne ZWZ 
AK i BCH. Narasta terror wysiedleń, pacyfikacji, egzekucji i osadzanie 
w obozach zagłady ludności polskiej. Uchwały trójki politycznej SL „Roch” 
wzywają wszystkie organizacje terenowe powiatu tomaszowskiego do in-
tensywnej pracy i uświadamiania ludności konieczność organizowania się 
i podejmowania nieustępliwej walki zbrojnej. Stanowisko ludowców jest 
jasne, że tylko otwarta walka partyzancka może uratować społeczeństwo 
przed pacyfikacjami, wysiedleniami i biologiczną zagładą. Na terenie szko-
ły podstawowej w Rachaniach hitlerowcy organizują posterunek gestapo. 
Szkoła staje się miejscem kaźni patriotów polskich. Terror faszystowski na-
sila się z każdym dniem. Gestapo prowadzi szczególnie bezwzględną akcję 
przeciwko działaczom konspiracyjnym. Od 10 kwietnia 1940 roku Czesław 
Stanibuła wraz z młodszym bratem Franciszkiem Stanibuła przystępują do 
pracy w ruchu oporu. Wstępują do nowo tworzonej formacji konspiracyjnej 
ZWZ AK w Rachaniach. Współpracują z Frańciszkiem Bartłomowiczem, 
późniejszym Komendantem IV Obwodu BCH. Denuncjacja nacjonalisty 
ukraińskiego sprawia, że następują aresztowania wielu miejscowych orga-
nizatorów oporu. W 1941 roku gestapo aresztuje przedstawicieli komórki 
konspiracyjnej w Rachaniach m.in. kierownika Szkoły Podstawowej w Ra-
chaniach oraz Leona Kosiorskiego szwagra Czesława, który osadzony zo-
staje w KL Auschwitz-Birkenau i zamordowany. Okoliczności sprawiają, ze 
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Czesław pseudonim „Góra” zdołał zbiec z miejsca aresztowania za działal-
ność obronną ludności. W dniu 10 marca 1942 r. wstępuje do BCH i pełni 
funkcję zastępcy dowódcy plutonu. Żandarmeria niemiecka prowadzi cią-
głe przeszukiwania i rewizje ponownie znajduje się na liście poszukiwa-
nych. Domem Czesława staje się las, ukrywa się i aktywnie działa w nowo 
formujących się oddziałach IV Okręgu BCh. W dniach 8 grudnia 1942 roku 
do Zamościa przybywa Franciszek Kamiński – Komendant Główny BCh. 
Odbywa się odprawa 4 komendantów obwodów BCh i przewodniczących 
SL „Roch”. Otrzymują rozkaz zbrojnego przeciwdziałania i podejmowania 
akcji odwetowych, m.in. wobec osadników niemieckich oraz gromadze-
nia środków do walki. W dniu 10 grudnia 1942 roku Franciszek Bartło-
mowicz ps. „Grzmot” Komendant IV Obwodu BCh na powiat Tomaszów 
Lub. – zwołuje odprawę komendantów rejonów, która odbywa się w Spół-
dzielni Spożywców „Społem” w Tomaszowie Lub. Obwód IV BCh posiada 
już wówczas 13 zorganizowanych kompanii tj. ok. 2000 przeszkolonych 
żołnierzy gotowych do walki z okupantem. Ustalenia z odprawy są m.in. 
następujące:
–  wszystkie plutony mają funkcjonować w pogotowiu bojowym we włas- 

nych wsiach z zachowaniem pełnej konspiracji,
–  bez rozkazu nie wolno opuszczać własnej wsi ani też, wychodzić do 

lasu.
W powiacie tomaszowskim od 12 grudnia 1942 r. hitlerowcy rozpoczę-

li akcją wysiedleńczą. Najmłodsze dzieci stają się celem wynarodowienia 
w głębi Rzeszy Niemiec. Do dzisiaj wiele dzieci z tego pokolenia nie wie, 
że zostało brutalnie rozdzielonych. Oddziały BCh planują akcje odwetowe. 
Niemcy przystępują do wysiedlania ludności ze wsi gmin Krynice, Tarna-
watka i Rachanie. Rozkazem Nr 11 z dnia 24.12.1942 r. F. Bartłomowicz 
ogłasza stan wojenny na terenie gmin Komarów, Kotlice, Krynice, Racha-
nie i Tarnawatka. W dniu 30.12.1942 r. I kadrowa kompania BCh Obwodu 
IV toczy otwartą walkę pod Wojdą. Pod dowództwem Franciszka Bartło-
mowicza – Komendanta IV obwodu BCh dnia 31.01 1943 r. i 1.02.1943 r.  
toczą się zacięte, otwarte bitwy partyzantów BCh pod Zaborecznem i Różą 
z doskonale uzbrojonymi, licznymi siłami wojsk hitlerowskich, które 
ponoszą dotkliwe straty. W wielu akcjach partyzanckich w tym okresie 
uczestniczy również Czesław Stanibuła. Z początkiem stycznia 1943 r. 
wywiad niemiecki, zdekonspirował trójkę polityczną SL „Roch” powiatu 
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tomaszowskiego: Stanisława łopuszyńskiego ps. „Czerepa”, Władysława 
Raczkiewicza i Stanisława Świderka. Zostali aresztowani przez żandar-
merię hitlerowską posterunku w Rachaniach. Po ciężkich przesłuchaniach 
i torturach, pod koniec stycznia 1943 r. Stanisław łopuszyński i Włady-
sław Raczkiewicz zostają rozstrzelani przez gestapo na terenie Szkoły 
Podstawowej w Rachaniach. Natomiast Stanisław Świderek przewieziony 
został na Rotundę Zamojską gdzie również został zakatowany przez opraw-
ców hitlerowskich. Pomimo ciężkich tortur wszyscy trzej patrioci do koń-
ca swych dni, nie zdradzili ludzi ani też struktur organizacyjnych pod-
ziemia. W styczniu 1943 r. gwałtownie narasta nowy konflikt. Na terenie 
wschodniej części powiatu tomaszowskiego hitlerowcy podsycają nieporo-
zumienia polsko ukraińskie, które przeradzają się szybko w potworną rzeź 
ludności polskiej przez Ukraińców z pod znaku UPA. Niemcy przerywają 
wysiedlenia w powiatach zamojskim i tomaszowskim i przystępują do wy-
siedleń w powiecie hrubieszowskim. Rok 1943 zapisuje się w historii ziemi 
zamojskiej, jako najkrwawszy okres okupacji i bestialstwa niemieckiego. 
Na przełomie 1943 r. i 1944 r. w obwodzie tomaszowskim powołany zo-
stał Powiatowy Korpus Bezpieczeństwa PKB pod dowództwem Franciszka 
Samulaka ps. „Młot”. Do jej składu weszli żołnierze BCh z placówek: Jó-
zefówka, Kol. Michalów, Kol. Rachanie, Kozia Wola, Rachanie, Siemierz, 
Wożuczyn i Żwiartówek. Dowódcą I Kompanii został Franciszek Pomykało 
ps. „Teczka”, Czesław Stanibuła jest jej żołnierzem, bierze udział w wielu 
walkach i akcjach dywersyjno-sabotażowych, m.in. 27 marca 1944 r. roz-
brojono Werkschutz w Cukrowni Wożuczyn. Zdobyty cukier przekazano 
mieszkańcom okolicznych wsi. W dniu 9 kwietnia 1944 r. walczą pod Ste-
niatynem i Posadowem z ukraińskimi nacjonalistami. Ciężko ranny Cze-
sław trafia do szpitala w Tomaszowie Lubelskim, gdzie ratuje go dr Peter. 
2 czerwca 1944 roku ciężkie walki toczą się pod Rzeczycą i Ulhówkiem. 
Ze wschodu zbliża się szybko Armia Sowiecka i I Armia Wojska Polskiego. 
W lipcu 1944 r. odbywa się ostatnia odprawa sztabowa członków I Kom-
panii PKB BCh i działaczy SL „Roch”. Komendant „Teczka” zaleca swoim 
podkomendnym wstępowanie do Wojska Polskiego. Odprawa odbywa się 
w wąwozie (Debra rachańska). W godzinach popołudniowych Komendant 
„Teczka” ogłasza swój ostatni rozkaz – rozwiązuje I Kompanię PKB. Służbę 
w Wojsku Polskim Czesław pełni od 3 września 1944 do 30 września 1946 r.  
W dniach 3 września 1944 r. stawia się do punktu poborowego Rejonowej 
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Komendy Uzupełnień w Zamościu, zostaje skierowany do 3 Samodziel-
nego Batalionu Obrony Chemicznej, otrzymuje przydział do 3 kompanii 
odkażającej. Od 15 kwietnia 1945 r. bierze udział w walkach na froncie 
o Wał Pomorski, forsowaniu Odry i walkach o Berlin. W walkach na froncie 
jest dwukrotnie ranny. Od 28 września 1945 r. przeniesiony do Dowództwa 
Okręgu Warszawskiego nr 1, przydzielony do Okręgowej Komisji Lekar-
skiej. Od 1 października 1946 r. zdemobilizowany i przeniesiony do rezer-
wy w stopniu starszego sierżanta sztabowego.

Po powrocie Stanisława Mikołajczyka do Kraju uczestniczy w I Zjed-
noczeniowym Zjeździe PSL w Warszawie w Sali Hotelu „Roma”. W pierw-
szych dniach nowej Polski podejmuje pracę jako agronom wiejski w gm. 
Rachanie, prowadzi jednocześnie 10 hektarowe rodzinne gospodarstwo 
rolne. W latach 1946-1952 uzupełnia wykształcenie rolnicze i pracuje 
w Przedsiębiorstwie Państwowym Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego 
„Staw” w Stawie z/s w Poznaniu. Prowadzi na terenie powiatów Tomaszów, 
Biłgoraj, Hrubieszów, Zamość obszar plantacyjny uprawy ziemniaka. W na-
stępnych latach zakłada z Panem Janem Nadłonkiem cegielnię zatrudnia-
jącą kilkanaście osób. Dzienna produkcja to około 1500 cegieł wypalanych 
w trzech piecach. Komunistyczne władze niszczą prywatną gospodarność 
wysokim podatkiem nie do udźwignięcia celem zamknięcia działalności. 
Od 1967 r. Przewodniczący w Gminy Rachanie. Organizuje życie gospo-
darcze i społeczne na terenie powiatu tomaszowskiego i gminy Rachanie. 
W następnych latach organizuje ludność i własnym wysiłkiem mieszkań-
ców w połowie zbudowano wiele budynków użyteczności publicznej m.in. 
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rachaniach, Michalowie, Szkoły Podstawowe 
w Źwiartowie, Michalowie, Lecznicę dla Zwierząt, Gminny Ośrodek Kultu-
ry, budynek Urzędu Gminy w Rachaniach. Uczestniczy w działalności lu-
dowej i kombatanckiej (ZBOWiD, później PSL). Czesław Stanibuła w swej 
formacji życiowej kierował się zasadami uczciwości, życzliwości i otwarto-
ści wobec ludzi podobnie jak jego brat dr Franciszek Stanibuła6. Jego dom 

6 W. Niesiobędzki. Gazeta Iławska. Felieton: O iławskiej służbie zdrowia słów kilka. 
Iława. 2011-11-26. „W czasie 30 letniej pracy dr Franciszka Stanibuły na stanowisku naj-
pierw dyrektora szpitala powiatowego w Iławie, potem Zespołu Opieki Zdrowotnej, iławski 
szpital stał się jedną z największych terenowych placówek służby zdrowia w całym woje-
wództwie. W 1962 roku przy szpitalu uruchomiono Punkt Krwiodawstwa kierowany przez 
dr Stanisława Siłkę i w 1963 roku pracownię histopatologiczną kierowaną przez lekarzy: 
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zawsze otwarty był dla ludzi i ich spraw często kosztem własnej rodziny. 
Przez całe życie ciężko pracował, a praca była dla niego najwyższą warto-
ścią ludzką.

Czesław Stanibuła ps. „Góra”, „Waligóra” zmarł w dniu 16 kwietnia 
1998 roku po długiej chorobie. Jako ludowiec, partyzant ZWZ AK i BCH, 
żołnierz I Armii WP, społecznik walczył z okupantem i niesprawiedliwo-
ścią społeczną, cieszył sie uznaniem mieszkańców powiatu tomaszowskie-
go i Zamojszczyzny. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Partyzanckim, Medalami za Odrę, Nysę, Bałtyk, za walki o Berlin, 
Odznaką Grunwaldzką oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Osiem-
nasta rocznica śmierci Czesława Stanibuły jest okazją do przypomnienia 
jego formacji życiowej, działalności i heroicznych kart walki z barbarzyń-
stwem hitlerowskim oraz utrwalenia prawdy i pamięci dziedzictwa połu-
dniowo-wschodniej części Polski. Miłość do ludzi, ziemi rodzinnej, walka 
i rzetelna praca to wartości, które kierowały życiem Czesława, człowieka 
otwartego na ludzi i dobro wspólne ziemi rodzinnej. Zachowanie w pa-
mięci postaw i dokonań odchodzącego pokolenia JP2 jest najważniejszą 
powinnością, obowiązkiem i zadaniem na przyszłość dla współczesnych 
pokoleń Polaków. Wychowali i wykształcili wraz z żoną Janiną pięciu sy-
nów Ryszarda, Witolda, Stanisława, Piotra i Krzysztofa.

Wiesława Wiśniewskiego i Ryszarda Ramsa. Następnie z inicjatywy dyrektora Stanibuły 
uruchomione zostały w szpitalu iławskim nowe oddziały: W 1968 roku oddział anestezjolo-
gii kierowany kolejno przez lekarzy: Józefa Franusa, Halinę Radziwon i Antoniego Mączyń-
skiego. W 1970 roku ruszył oddział laryngologiczny kierowany przez: lekarzy: Waldemara 
Borysewicza i następnie Adama Czerwińskiego. Potem w 1975 roku uruchomiony został 
pawilon psychiatryczny obliczony na 172 łóżka i następnie w 1982 roku powstała nowa 
poradnia specjalistyczna. W dziejach iławskiego szpitala do legendy przeszła, głośna na 
cały kraj, przeprowadzona 16 marca 1973 roku operacja na otwartym sercu mężczyzny, któ-
ry trafił do szpitala z nożem wbitym w serce. Pacjenta przyjął pełniący dyżur w pogotowiu 
ratunkowym dr Franciszek Lewandowski, który natychmiast podjął decyzję o konieczności 
przeprowadzenia operacji na miejscu, albowiem stan chorego nie pozwalał na przewie-
zienie go do jakiegokolwiek szpitala specjalistycznego. Długotrwałą i ryzykowną operację 
zakończoną pełnym powodzeniem przeprowadzili lekarze Franciszek Stanibuła i Stani-
sław Siłka przy asyście lekarzy Franciszka Lewandowskiego i Zenona Olszewskiego.” Por.  
D. Paczkowski. Gazeta Iławska. Trudne początki i historie szpitalne mrożące krew w żyłach. 
Historia iławskiego szpitala. Cz. II. – Iława 2016.04.23 http://ilawa.wm.pl/349400,Trudne-
-poczatki-i-historie-szpitalne-mrozace-krew-w-zylach-Historia-ilawskiego-szpitala-Cz-II.
html#ixzz47IBNaqyt
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Janina wypełniała dom rodzinny ciepłem i zasadami chrześcijański-
mi w powiązaniu z ogólnym wychowaniem. Urodziła się w Wożuczynie,  
11 kwietnia 1930 roku. W wieku 9 lat doświadczyła z rodzeństwem Ma-
rią i Henrykiem okrucieństwa hitlerowskiego wypędzenia, kiedy została 
pozbawiona domu rodzinnego. Najmłodszy Henryk okaleczony w wyniku 
wybuchu bomby zachorował na chorobę serca jednak musiał pracować już 
w wieku 4 lat. Nasiedleniec niemiecki posługujący się nazwiskiem Szmidt, 
odliczył 10 gospodarstw domowych w tym rodziny Stefani i Stanisława 
Darmochał oznajmiając im szybkie opuszczenie domostw jednym rozka-
zem „Alles meine!”. Resztę wojny przeżyli w wynajętym domu w Grodysła-
wicach. Jako młoda dziewczyna w latach 1947-1949 aktywnie uczestniczy-
ła w chórze kościelnym w parafii Wożuczyn prowadzonego przez znanego 
organistę Pana Misztala. Po zakończeniu wojny i zawarciu małżeństwa 
w 1950 roku Janina uczyła dzieci życia wartościami służby i szacunku dla 
innych. Etyka uświęcania przez pracę, współczucie i dobroczynność była 
metodą wychowawczą mamy. Natomiast jej praca wychowawcza wynikała 
z głębokiej wiary ukształtowanej na podłożu rodzinnych tradycji chrze-
ścijańskich. Atmosferę więzi rodzinnej i gościnności tworzyli szczególnie 
dziadkowie mamy w Wożuczynie.

Od najmłodszych lat życia, przykład wyniesiony z domu stanowiły 
siłę i źródło do kształtowania postawy dojrzałości. Również poprzez swój 
przykład Janina kształtowała w dzieciach postawy „powinienem”, a więc 
formacji prawego sumienia będącego wytworem wrodzonej socjalizacji 
z normami moralnymi i dobrem. Zdobywając zamiłowane wykształcenie 
krawcowej wyuczyła wiele kobiet sztuki krawieckiej, haftu i szycia zasila-
jąc szczupły budżet rodziny. Kształtowanie zdrowych postaw przez ciężką 
pracę mamy ukazywała ważną rolę w procesie uczenia, gdyż nie tylko da-
wała swoim dzieciom pożywienie, ale także kluczowe wartości, oparcie 
afektywne i aprobatę. Jej kształtowanie nie zawierało awersyjnej kontroli, 
które jest nieefektywnym środkiem formacyjnym w dłuższym procesie wy-
chowawczym. Dlatego niniejsza praca powstała ku pamięci wspaniałych 
rodziców Czesława i Janiny Stanibuła.

Przedmowę biograficzną opracował; Witold Stanibuła na podstawie pa-
miątek rodzinnych, relacji świadków i leksykonu historycznego dawnego 
województwa zamojskiego.



Wstęp

Chrześcijańska formacja obejmuje całe życie człowieka, który jest za-
równo podmiotem jak i przedmiotem tej formacji. Formacja moralna powin-
na objąć wszystkie wymiary ludzkiego życia, z tego względu jej fundamen-
tem jest integralna koncepcja człowieka. Wzrastanie w człowieczeństwie 
wiąże się ze świadomością tego, kim się jest oraz kim się być powinno. 
Dopiero wówczas, gdy się dobrze rozumie, kim jest człowiek oraz jaki jest 
ostateczny cel jego życia, można, poprzez formację, ten cel osiągnąć. Nale-
ży przy tym pamiętać, że formacja moralna trwa przez całe życie i obejmuje 
wszystkie sfery i wymiary ludzkiego życia. Dopiero tak rozumiana forma-
cja moralna może stać się drogą do dojrzałej osobowości.

Formacja moralna – jak to już było wspomniane – nie może się obejść 
bez odpowiednich założeń antropologicznych i bez oparcia się na rzetel-
nej wiedzy o człowieku. We współczesnym świecie ma miejsce ścieranie 
się różnych prądów ideowych i filozoficznych, mających odmienne wizje 
człowieka. Niestety w postmodernistycznym świecie integralna wizja czło-
wieka bywa zastępowana przez ujęcia cząstkowe, redukcyjne. Z tych cząst-
kowych prawd o człowieku wyprowadza się propozycje na temat ludzkiego 
postępowania. Manipulowanie człowiekiem przy pomocy różnych socjo-
technik, mających na celu podporządkowanie sobie człowieka, sprawia, 
że miejsce integralnej antropologii zajmuje antropotechnologia. Stawia 
to – powstałe na tym gruncie – programy i metody wychowawcze często 
w opozycji do rzetelnego i integralnego formowania dojrzałej osobowości.

W tym kontekście wydaje się w pełni zasadne podjęcie próby ukazania 
chrześcijańskiej formacji moralnej, jako drogi do dojrzałej osobowości. Tyl-
ko integralnie rozumiana formacja, w tym także formacja moralna, może 
uchronić człowieka przed modnymi dziś a jednocześnie zgubnymi reduk-
cjonizmami. Już w tym miejscu trzeba podkreślić, że każdy człowiek jest 
odpowiedzialny za swój nieustanny rozwój. Najistotniejszą rolę w procesie 
kształtowania dojrzałej osobowości – jak przyjdzie to szerzej przedstawić – 
odgrywa własna praca nad sobą.

Wstęp
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Jest rzeczą zrozumiałą, że problematyka formacji, w tym także formacji 
moralnej oraz zagadnienie dojrzałej osobowości doczekały się wielu opraco-
wań teologicznych oraz z różnych dziedzin wiedzy o człowieku, zwłaszcza 
z pedagogiki i psychologii. Niemniej jednak koncentrują się one raczej na 
wybranych zagadnieniach: albo na samej formacji, albo na charakterystyce 
dojrzałej osobowości. Niniejsze opracowanie pragnie ukazać, że dojrzałą 
osobowość można uzyskać przez rzetelną, całożyciową formację moralną. 
Znaczącą nowością na tle dotychczasowych opracowań będzie przedsta-
wienie tej problematyki w oparciu o nauczanie G.W. Allporta odznaczają-
cym się wielką odpowiedzialnością za siebie i innych. Po doświadczeniach 
najkrwawszych okrucieństw dwudziestego należy uznać, że człowiek ma 
w sobie pokłady moralne, aby przezwyciężać redukcjonizm antropologicz-
ny wynikający – teologicznie ujmując – z grzechu człowieka. Nawiązując 
często do nauczania Kościoła zauważa się potrzebę prowadzenia stałej, do-
brze zaplanowanej formacji moralnej, której celem byłby nowy człowiek, 
odznaczający się dojrzałą osobowością, zdolny do życia w harmonii ze 
światem i samym sobą.

Materiałem źródłowym w zakresie dojrzałej formacji są publikacje All-
porta. Źródła pomocnicze – istotne dla rozważań teologicznych – stanowią 
wypowiedzi Magisterium Kościoła. Autor, świadomy treściowego bogactwa 
doktryny Magisterium ograniczył się do najważniejszych dokumentów, istot-
nych z punktu widzenia przyjętego celu badań. Cenną pomocą będą liczne 
opracowania dotyczące zarówno dorobku naukowego Allporta, jak i Magi-
sterium Kościoła. Wśród opracowań teologicznomoralnych należy wskazać 
takich autorów, jak: A. Derdziuk, K. Jeżyna, S. Mojek, J. Nagórny, M. Pokryw-
ka. Bardzo pomocne w opracowaniu podjętego tematu będą prace z zakresu 
osobowej dojrzałości, autorstwa: Cz. Walesy, W. Prężyny, Z. Płużek. Z in-
nych opracowań należy wskazać ważne publikacje L. Kohlberga i J. Piageta. 
W pracy przyjdzie także uwzględnić liczną literaturę amerykańską.

Baza źródłowa, jaką stanowią publikacje G.W. Allporta poddana zosta-
nie gruntownej analizie pod kątem celu badawczego. Ponieważ dla teologa 
szczególne znaczenie ma nauczanie Kościoła przyjdzie także dokonać ana-
lizy ważniejszych dokumentów Magisterium. Na podstawie zgromadzone-
go materiału zostanie podjęta próba jego uporządkowania i syntezy w taki 
sposób, aby było możliwe ukazanie istoty formacji moralnej i jej roli w bu-
dowaniu dojrzałej osobowości.
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W pierwszym rozdziale przyjdzie szukać odpowiedzi na pytania, co 
stanowi istotę formacji. Konieczne będzie, więc zaprezentowanie analizy 
rozwoju osoby w dialogu z chrześcijańską teologią moralną, będącą drogą 
w tym rozwoju. Ważnym zagadnieniem będzie też znalezienie właściwych 
zasad, motywów i kluczy w teorii motywacji umożliwiających samoforma-
cję ku pełni człowieczeństwa.

W punkcie wyjścia uznano za konieczne przedstawienie uwarunkowań 
tła historyczno-społecznego, mającego wpływ na formację osobową, doj-
rzewanie rodzinne i społeczne wraz z oddziaływaniem moralnym. W dal-
szej części publikacji zostanie przedstawiona istota chrześcijańskiej forma-
cji moralnej. Najpierw zostaną wyjaśnione terminy formacja, wychowanie 
i edukacja, a następnie będzie przedstawiona istota formacji moralnej. Tu 
szczególną uwagę przyjdzie zwrócić na formację sumienia. W dalszej ko-
lejności zostaną przedstawione etapy formacji człowieka od niemowlęctwa 
aż do późnej starości. W ten sposób będzie można ukazać formację moralną 
– zgodnie z jej istotą, – jako proces całożyciowy. Na zakończenie tej części 
pracy przyjdzie skoncentrować się na formacji ku pełni człowieczeństwa. 
Konieczne będzie podkreślenie, że taka formacja winna mieć charakter 
chrystocentryczny, albowiem to Chrystus objawia w pełni człowieka. For-
macja moralna ku pełni człowieczeństwa odbywa się zarówno na drodze 
przyrodzonej, jak i nadprzyrodzonej. łączy więc wysiłek człowieka z łaską 
miłującego Boga.

Harmonijny rozwój moralny domaga się aktywnego udziału różnych 
środowisk formacyjnych, a zwłaszcza rodziny, szkoły i Kościoła. Przyjdzie 
zdecydowanie podkreślić pierwszeństwo rodziców w dziedzinie wychowa-
nia. Jest to szczególnie ważne wobec współczesnych prób zawłaszczania 
tej dziedziny m.in. przez instytucje społeczne. Rodzice nie tylko przekazu-
ją życie fizyczne, ale powinni również troszczyć się o rozwój i dojrzewa-
nie człowieczeństwa nowej osoby. Istota i zadania wychowawcze rodziny 
są określone przez miłość, dlatego dziecko w rodzinie powinno znaleźć 
miłość i akceptację od momentu poczęcia poprzez cały proces wzrastania 
i rozwoju. Kolejnym ważnym środowiskiem formacyjnym jest szkoła. Po-
słannictwem szkoły jest wspomaganie formacją rodzinną. Jak przyjdzie to 
szerzej przedstawić szkoła, oprócz kształcenia intelektualnego, powinna 
także przekazywać wiedzę o normach moralnych i uczyć ich przestrzega-
nia. Zadaniem szkoły jest także formacja do aktywnego i odpowiedzialnego 
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uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez m.in. wychowanie patriotycz-
ne. W dalszej części pracy zostanie omówiona wychowawcza rola Kościoła. 
Kościół nie tylko wspiera formację moralną, jaka ma miejsce w rodzinie, 
czyli „domowym Kościele”, ale również obdarza młodego człowieka obfi-
tą łaską Bożą. W tym miejscu przyjdzie zwrócić uwagę, jak rolę Kościoła 
w kształceniu wartościowych cech człowieka postrzegał Allport.

W ostatnim rozdziale pracy przyjdzie wskazać na zasadnicze płaszczy-
zny chrześcijańskiej formacji dojrzalej osobowości. Jako pierwsza zostanie 
omówiona płaszczyzna emocjonalna. Człowiek o emocjonalnej stabilno-
ści jest wolny od neurotycznych zachowań. Dzięki temu potrafi nawiązać 
i utrzymywać ciepłe i bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Ważnym kry-
terium dojrzałości jest sprzężenie procesów emocjonalnych z funkcjami 
intelektualnymi. Stąd zostanie dokładniej ukazana płaszczyzna intelektu-
alno-moralna. Na zakończenie przyjdzie rozwinąć i uzasadnić tezę, iż klu-
czem integrującym osobowość jest dojrzały wymiar religijno-duchowy.



Rozdział i
Chrześcijańska formacja moralna

Chrześcijańska formacja moralna obejmuje całe życie człowieka, odpo-
wiedzialny rozwój jego reakcji uczuciowych, woli oraz działań w osiąga-
niu dojrzałości osobowej i wierności Bogu. Istotę wierności Bogu stanowi 
dobrze zrealizowane powołanie człowieka do świętości. „Świętość – za-
uważa Jan Paweł II – nie jest czymś nieosiągalnym i dalekim, własnością 
nielicznych, ale pełnią nowego człowieka”1. Człowiek jest celem boskiej 
pedagogiki, która otwiera się ku Bogu, przekraczając siebie dzięki łasce 
prawdy i miłości Chrystusa. Chrześcijańska formacja umożliwia odczyta-
nie fundamentalnego celu człowieka. „Tylko wtedy – jak to podkreśla Jan 
Paweł II – gdy dobrze się zrozumiało, kim jest człowiek sam w sobie i co 
jest ostatecznym celem ludzkiego życia, poprawnie i logicznie wyłania się 
problem, jak prowadzić człowieka do osiągnięcia przezeń osobistego celu”2. 
Z pewnością celem jest pełnia człowieczeństwa, aby poprzez chrześcijań-
ską formację odzyskać człowieka i dać mu pełniejszą i sensowniejszą kon-
cepcję życia. W ujęciu Allporta chodzi o „uformowanie integralnego wzoru 
będącego zadaniem na całe życie – albo i na dłużej”3.

1. Istota chrześcijańskiej formacji moralnej

Istotą chrześcijańskiej formacji moralnej jest formacja integralna, ogar-
niająca zarazem sferę duchową, intelektualną i emocjonalną, aby powstał 

1 S. Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1999 s. 84.

2 Jan Paweł II. Przemówienie do świata uniwersyteckiego „Poszukiwanie prawdy i kształ-
towanie młodych do prawdziwej wolności człowieka” (Padwa, 12.09.1982). W: Jan Paweł II. 
Wiara i kultura s. 162–163.

3 Allport. Osobowość i religia s.156.
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„nowy człowiek w Chrystusie”4. Obok odpowiedzialnej formacji duchowej 
i emocjonalnej, formacja intelektualna stosowana jest odpowiednio do wie-
ku wychowanków. Aby mówić o formacji moralnej, ważne jest wyjaśnienie 
w punkcie wyjścia terminów: formacji, wychowania i edukacji.

Określanie formacji greckim słowem  („modulować”, „stylo-
wać”) pomoże w określeniu istoty formacji i wskazaniu narzędzi pozwala-
jących wprowadzić człowieka na drogę dojrzałości moralnej5. Termin „for-
macja” wywodzi się od łacińskiego formare (nadawać kształt, powoływać 
do bytu, stwarzać, nauczać, oznaczać, określić), a etymologia tego poję-
cia zawiera w sobie ciągły proces oddziaływania wychowawczego osoby 
lub instytucji na niepowtarzalną osobowość wychowanka6. Istotą forma-
cji moralnej jest kształtowanie w nim moralnych przekonań do wyższych 
wartości, aby wytworzyć odpowiednie narzędzia poznawcze i umiejętność 
samoformacji moralnej na drodze życia. Formacja moralna to ciągła nauka 
życia wartościami wydobywanymi z zasad moralnych rodziców, by budzić 
w wychowanku świadomość, czym ta dojrzała moralność jest w jego/jej ży-
ciu. Formacja osoby rodzi się ze słuchania i wyrasta z nauczania Kościoła, 
otoczenia pedagogicznego, katechezy. Według Z. Chlewińskiego, każdy 
proces formacji moralnej ma dialogiczny charakter pomiędzy formatorem, 
będącym osobą, grupą lub instytucją kształtującą, a osobą formowaną. Oso-
ba formowana jest zawsze podmiotem aktywnym, gdyż to ona podejmu-
je się trudu formacyjnego i określa potrzeby własnego rozwoju w oparciu 
o własną odpowiedzialną decyzję7. Ogólnie używa się określenia „formacja 
moralna” dla nazwania rekonstrukcji i transformacji moralnego „ja” czło-
wieka, w kategoriach bycia zarówno podmiotem, jak i celem samym w so-
bie (jak i co formuje „ja” realne).

Pojęcie formacji może występować zarówno w znaczeniu ogólnym, jak 
i ścisłym. Odpowiednie nazewnictwo pozwala zwięźle określić problem, 
który domaga się rozwiązania w szkole formacji. Z perspektywy chrześci-
jańskiej formacji moralnej zainteresowanie formatora skupia się na tym, jak 
człowiek w różnych aspektach życia doskonali się, jakie wartości modyfi-

4 Por. K. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Lublin: Wydawnictwo KUL 
2002 s. 332.

5 Por. H. Hionides. Greek Dictionary. Glasgow: Harper Collins 1997² s. 58.
6 Por. Derdziuk. Formacja moralna s. 19.
7 Por. Formacja W: EK. T. 5 k. 389.
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kują jego zachowanie, co ma większy albo mniejszy wpływ na jego byt lub 
dążenia do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Poszukiwanie wzoru oso-
bowego nawiązuje do sztuki formacji opartej na naturalnych talentach wy-
chowanka. Naturalne umiejscowienie formacji moralnej wyznacza również 
dwie grupy pytań w procesie formacji. Pierwsza z nich to pytania związane 
z ontologiczną strukturą osoby ludzkiej, czyli o to, co rozwija człowieka 
i realizuje go osobowo. Następne pytania, które są związane z zagadnie-
niem „dlaczego?”, dociekają przyczyny8.

Formacja jest permanentnym stawaniem się, aby prowadzić do stanu 
doskonalszego w porównaniu ze stanem poprzednim. Tym samym forma-
cja moralna zawiera się w formalnym kształceniu teologicznomoralnym 
i osobistym pragnieniu pozostania uczniem Chrystusa, czemu służą studia 
biblijne, czytanie klasyki chrześcijańskiej, praktyki ascetyczne, wolonta-
riat i życie wartościami. W istocie formacji chodzi o moralne wychowanie 
człowieka do autentycznego przywództwa silnego wewnętrznie pod wpły-
wem cnót. Naczelną bowiem ideą formacji i celem, według Allporta, jest 
realizacja miłości Chrystusowej, będącej sensem chrześcijańskiego życia. 
Formacja dla Allporta znaczy wychowanie, ale wychowanie głębsze, reali-
zujące się w procesie świadomego dążenia do duchowej doskonałości.

Allport używa zasadniczo pojęcia formacji zamiennie z wychowaniem. 
Formację postrzega jako główny element wychowania personalistycznego. 
Pracując ze studentami różnych wyznań, koncentruje się na uformowaniu 
nieskazitelnych wychowanków, aby zabezpieczyć ich przed niebezpie-
czeństwem występków i rozpusty na „bezbożnym Harwardzie” (godless 
Harvard).Zauważa, że większość problemów deformacji moralnej, przynaj-
mniej w pewnym stopniu, jak stan zdrowia psychicznego: depresja, znie-
chęcenie, strach, samotność, zwątpienie, uzależnienia, są konsekwencją 
materialistycznej koncepcji życia i zaniedbania wewnętrznej wolności 
młodzieży. W wyniku zaplanowanej formacji moralnej stwarza się podsta-
wy odbudowy wewnętrznej wolności. Formacja moralna przywraca inte-
gralność osobową i wolność poszukującej młodzieży. Dopiero na gruncie 
wewnętrznej wolności można budować charakter i prowadzić emocjonal-
nie spełnione i szczęśliwe życie. W odróżnieniu od wychowania formacja 

8 Por. J. Piaget. The Language and Thought of the Child. New york: Hardcourt and Brace 
and Co. 1932 s. 152.
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moralna stanowi skuteczną terapię w korekcie zasadniczych zmian cha-
rakteru. Formacja moralna z natury swej otwiera się na formację duchową 
i w niej znajduje dopełnienie. Jednocześnie stwarza moralną jakość osobo-
wą w stosunku do innych.

Termin „wychowanie” wywodzi się od łacińskiego eroditio (wychowy-
wać), które oznacza także „uczyć, ćwiczyć umysł, kulturę myślenia”9. Dla 
Allporta wychowanie stanowi wielość oddziaływań społecznych na wy-
chowanka, poprzez które uczy się życia w społeczeństwie i rozwija swoją 
osobowość poprzez wiarę. Jego zdaniem wychowanie jest postępowaniem 
niedyrektywnym, ale oddziałującym na sferę woli i emocji (formation of 
in groups)10. Jednocześnie istnieją inne pojęcia wychowania w węższym 
znaczeniu, będące zamierzonym działaniem wychowawców. Tym celem 
wychowania pedagogicznego jest wykształcanie trwałych zmian w osobo-
wości wychowanka w potrójnym zakresie, rozumianym jako: proces, stan 
i wynik. Poprzez proces wychowania rozumie się wywoływanie takich 
sprawności w osobowości, aby były zgodne z normami społecznymi. Czę-
sto jest to proces podporządkowania uczuć rozumowi. Na stan wychowania 
wpływają wszelkie zjawiska związane z metodami, środkami i warunkami 
wychowania. Na przykład stan moralno-duchowy wpływa na zachowanie 
osoby i zachęca człowieka do życia doskonałego. Natomiast wynik wycho-
wania dostrzegany jest w zmianie osobowości wychowanka i odpowiada 
za przygotowanie go do życia społecznego.

We współczesnej literaturze przedmiotu znajduje się wiele definicji 
wychowania11. Rozróżnia się wychowanie: umysłowe, moralne, społeczne, 
estetyczne i fizyczne, a także samowychowanie. Różnorodność podstaw 
wychowania dotyczy zarówno ujęcia świeckiego, jak i chrześcijańskiego. 
W świeckim wychowaniu lansuje się wychowanie bez Boga, stawiając na 
bycie człowiekiem niezależnym. Wychowanie świeckie jest to wychowa-
nie w dużej mierze oparte na materialistycznej filozofii człowieka. W ten 
sposób spłyca je i uniemożliwia wszechstronny rozwój człowieka.

Allport odrzuca świecką argumentację wychowania jako jedynie słusz-
ną i postrzega zagadnienie całościowo, uwzględniając motywację i aspira-

9 Por. H.T. Hionides. Greek Dictionary. Glasgow: Collins Gem, Harper Collins 1997² s. 13.
10 Por. G. W. Allport. The Nature of Prejudice. Addison Wesley (Current Publisher: Per-

seus Publishing). Reading 1979 s. 29-47.
11 Por. M. łobocki. Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls 2002 s. 12.
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cję religijno-moralną w długotrwałym procesie stawania się człowiekiem. 
Rozpatruje jednak kwestię wychowania z perspektywy wolności osoby i an-
tropologii, uznając, że młoda osoba, będąc asocjalną w swych początkach, 
ma duże braki w uwewnętrznieniu norm i uspołecznieniu (unsocialized 
being)12. Allport zastanawia się nad tym, co warunkuje proces chrześcijań-
skiego stawania się osobą moralnie dojrzałą i odpowiedzialną, otwartą na 
Objawienie. Jeśli człowiek pragnie sprostać wyzwaniom życia, powinien 
tworzyć siebie od podstaw, transcendować. Jeśli osoba autentycznie wierzy, 
tworzy potencjał ludzkiej otwartości na wartości wyższe i duchowe. Zna-
mienne stają się piękno, dobro i odpowiedzialność za drugiego człowieka 
oraz akceptacja życia danego i zadanego przez Stwórcę.

W odróżnieniu od formacji moralnej, wychowanie chrześcijańskie 
prowadzi do samowychowania, kiedy młody człowiek podejmuje wysi-
łek efektywnej pracy nad sobą w stopniowym procesie ciągłego rozwoju 
świadomości osoby. W rozróżnieniu pojęć wychowania i formacji istotne 
wydają się uwagi A. Derdziuka, który stwierdza, że „wychowanie jest pro-
cesem szerokim i obejmuje wszystkie dziedziny życia osoby”13. W proce-
sie wychowawczym poznaje ona swoje „ja” realne, aby przez odpowiednią 
strategię zrealizować optymalnie przyjęte „ja” idealne14.

W istocie G. Allport – jak to już było wspomniane – raczej nie odróż-
nia formacji od wychowania, stwierdzając, że wychowanie jest procesem 
poszerzania wzorców osobowych mających na celu tworzenie pozytyw-
nej zmiany w osobowości wychowanka. Jednocześnie zauważa, iż wycho-
wanie jest zjawiskiem bardzo subtelnymi „ważniejszą rzeczą jest sposób, 
w jaki się wychowuje, niż to, czego się usiłuje nauczyć”15. Tym samym, 
sposób wychowania pozwala nakreślić dalsze istotne cele wychowawcze 
rozwoju całego człowieka w stosunku do jego umysłu, ciała, serca i woli. 
Formacja moralna jest podległa procesowi wychowania jedynie w aspekcie 
moralnym i społecznym, jednak ubogaca wychowanka również w wymia-
rze kulturalnym.

12 Por. Allport. Becoming s. 28.
13 Formacja moralna s. 25.
14 Por. tamże s. 15.
15 Allport. Osobowość i religia s. 118.
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W procesie wychowania występują uzupełniające się etapy rozwoju, 
będące drogą do osiągania dojrzałości moralnej16. Analiza tej drogi i proce-
su stawania się osobą pozwala zaobserwować progresję poprzedzoną regre-
sją w ćwiczeniach sprawności moralnej zależnej od wewnętrznej wolności. 
Allport dostrzega, że pośród wielu wydarzeń życiowych wychowanie mo-
ralne ku pełni człowieczeństwa nie jest procesem łatwym ani osiągalnym 
w krótkim czasie. Staje się ona możliwa poprzez obycie, samodyscypli-
nę i przestrzeganie imperatywów moralnych. Tym samym, poza ogólnym 
wychowaniem dostrzega konieczność formacji religijno-moralnej. Bez per-
spektywy osobowego spotkania Boga w formie nieskończonej miłości, czło-
wiek pozostaje zdeformowany, zniewolony, umierając najbardziej przera-
żającą śmiercią moralną. Bez triumfu ducha, człowiek nie jest w stanie być 
prawdziwie wolnym. Słusznie zauważa M. Pokrywka, że „problem forma-
cji – z uwagi na zmieniające się uwarunkowania – pozostaje zagadnieniem 
ciągle otwartym, potrzebującym nowych rozwiązań”17.

Wyraźnym celem formacji jest Boży człowiek. W rozwoju osoby cała 
formacja polega na zjednoczeniu z Bogiem, tak aby człowiek wolnymi akta-
mi uzdolnił się do miłowania Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszyst-
kich sił. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici określił chrześcijańską 
formację jako „stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do 
Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego”18. Na-
tomiast celem wychowania jest społeczny proces interioryzacji ważnych 
cnót i zasad moralnych jako strategii umiejętnego poznania i zdrowej oce-
ny sytuacji, gdyż człowiek nie rodzi się gotowy moralnie.

Do istoty chrześcijańskiej formacji zalicza się pojęcie edukacji osoby, 
określane łacińskim terminem edocere, oznaczające wprowadzanie kogoś 
do stanu wyższego, dojrzałego człowieczeństwa19. Etymologicznie, eduka-

16 Por. DWCH 1. Samo pojęcie wychowania jest jednym z trudniejszych do sformuło-
wania. Na termin „wychowanie” składa się wiele zagadnień, które odnoszą się zarówno do 
działania wychowawców, ale też jest to proces osobistego wzrostu wychowującego się. Por. 
S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogii. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1993 
s. 165-166; A. Gurycka. Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psycholo-
giczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979 s. 33.

17 Posłannictwo uniwersytetu w integralnej formacji człowieka W: Formacja moralna – 
formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 190.

18 ChL 57.
19 Por. PEF III s. 14.
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cja oznacza ubogacanie wychowanka w doświadczenia i poznanie istotnej 
wiedzy, którą potrafi zobiektywizować dla szczytnych celów. Jak stwierdza 
S. Chrobak, „edukacja jest zjawiskiem typowo ludzkim, ponieważ tylko 
człowiek może się (...) kształcić”20. Edukacja osoby jest w zasadzie uspo-
łecznieniem osoby. Używane pojęcie edukacji zależne jest od zrozumienia 
człowieka i jego ukształtowania. „Pojęcie „edukacja” nie odnosi się tylko do 
oświaty lub kształcenia zawodowego, ważnych czynników rozwoju, ale do 
pełnej formacji osoby”21.

W polskich teoriach teologicznomoralnych edukacja nabiera cech 
formacji integralnej. W związku z tym, żeby lepiej formować człowieka, 
trzeba znać jego naturę. Chrześcijaństwo integralnie edukując wychowan-
ka, w swej istocie ukazuje drogę i sensowny cel jego życia. Jak zauważa  
A. Derdziuk, proces edukacji, uczenia się, oznacza zwykle pilną pracę w re-
alizacji pełni człowieczeństwa, aby z pierwotnej fazy rozwoju człowiek 
przechodził do fazy samoświadomej22. Faza samoświadomości jest często 
zaniedbywaną funkcją edukacji, czy może raczej samoedukacji. Kluczem 
w poskramianiu niespołecznych, niewychowawczych albo impulsywnych 
sił jest edukacja i zdrowa motywacja, która swoją moralną intencją popy-
cha osobę do ćwiczeń i działania wychowawczego.

W istocie „stawanie się” człowiekiem od początku wymaga wsparcia 
wychowawczego, gdyż ludzka natura domaga się kształcenia właściwości 
fizycznych, intelektualnych, estetycznych, moralnych i religijnych osoby. 
Formacja moralna, wynikająca z partnerskiego zaufania uczestników w pro-
wadzonym dialogu osobowym, wyrasta z teologicznej antropologii i  wie-
loaspektowego współdziałania, w celu stawania się osobowością dojrzałą, 
zdolną potwierdzić swoją wiarę w czynnym życiu. Samo pojęcie formacji 
moralnej w szerszym rozumieniu stanowi zagadnienie bliskie wychowaniu 
moralnemu. Konieczna jest więc integralna edukacja, aby inspirować mło-
dzież wartościami szlachetnymi: „Jeżeli chcemy zapewnić młodym przy-
szłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego i harmonij-
nego rozwoju osoby poprzez kształtowanie dojrzałej świadomości moralnej, 
rozpoznającej dobro we właściwym postępowaniu, jak też uwrażliwienie 

20 Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II.  
Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1999 s. 102.

21 CV 61.
22 Por. Derdziuk. Formacja moralna s. 18.
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na wymiar duchowy dorastającej młodzieży”23. Ludzi wychowanych, uczci-
wych nie sposób ukształtować w warunkach laboratoryjnych, konieczne jest 
rozwijanie w nich zdolności rozpoznawania dobra i zła, aby umieli odpowie-
dzialnie wybierać trudniejsze dobro aniżeli zło deformujące człowieka. Od-
działywanie formacyjne ma wyrabiać w wychowankach trwałą umiejętność, 
wzmacnianą przykładem logicznego myślenia i prawości24.

Istota formacji sprowadza się do zachęcenia wychowanka do przyjęcia 
takiej postawy w życiu doczesnym, by zasłużył na życie wieczne. Integral-
na znajomość życia pozytywnie wpływa na dojrzałą motywację moralną 
w odpowiedzialności za siebie i innych. M. Pokrywka stwierdza, że „wielu 
współczesnych wychowanków traktuje sferę moralną jako zbędny balans, 
który ogranicza ludzką wolność i utrudnia życie”25. Tymczasem bez inte-
gralnego centrum formacji nie ma kształtowania wewnętrznej wolności 
i dojrzałości. Zaplanowana formacja moralna służy więc demaskowaniu 
wielu zafałszowań, które uniemożliwiają integralny rozwój.

Istota wychowania moralnego leży w doświadczeniu moralnym, którego 
źródłem jest nieograniczona miłość Boga osobowego. Człowiek spotyka się 
wtedy z miłością uświęcającą w osobistym centrum decyzyjnym, by lepiej 
rozstrzygać, co jest dobre, a co złe. Wychowanie moralne stanowi zatem wej-
ście na drogę nabywania cnót, w stawaniu się bardziej doskonałym przez 
systematyczną pracę nad sobą i odwzorowanie miłosierdzia Bożego. Chodzi 
więc, jak ujął to Jan Paweł II, o fazę charakteryzującą się wyższym stopniem 
miłości, „do której się dochodzi po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości 
psychofizycznej”26.Człowiek osiągający dojrzałość, to człowiek Boży wyróż-
niający się spośród stworzenia (człowiek myślący, czujący i kochający). Czło-
wiek Boży kształtuje zatem, poprzez miłosierdzie Boże, dojrzalszą postawę 
odpowiedzialności za siebie i innych. Istota jego postępu moralnego jest wi-
doczna w szacunku do życia w każdym stadium, od poczęcia aż po naturalną 
śmierć. Pod wpływem wychowania moralnego człowiek, porządkując swo-
je życie, zabiega o harmonię, odpowiada drugiemu człowiekowi pochwałą, 

23 S. Urbański. Duchowość wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, W: Jan Paweł II – 
Mistrz duchowy. Red. M. Chmielewski. Homo meditans. T. 27. Lublin: TN KUL 2006 s. 128.

24 Por. G. W. Allport. Personality and Social Encounter. Boston: Beacon Press1960 s. 327.
25 M. Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: 

Wydawnictwo KUL 2010 s. 316.
26 LdR 16.
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radością i obdarza miłością. Wychowanie w tym rozumieniu zmierza do 
wszechstronnego rozwoju człowieka i tworzenia konkretnego ideału.

Esencja wychowania moralnego wypływa z nauczania Kościoła, uwi-
daczniającego się już w encyklice Piusa XI Divini illius magistri, która uczy, 

„do kogo należy wychowawcze posłannictwo, jaki jest przedmiot wycho-
wania, jakie są konieczne warunki otoczenia, jaki jest cel i forma swoista 
wychowania chrześcijańskiego”27. Dokument ten określa kim jest człowiek 
i co kształtuje chrześcijanina, gdyż bez relacji z Bogiem i innymi ludźmi 
osoba ludzka nie może prawidłowo funkcjonować, nie umie też godnie żyć 
ani rozwijać tego, czym Bóg ją obdarował. Już w tym miejscu trzeba zwrócić 
uwagę na konieczność podejmowania ćwiczeń duchowych dla zachowania 
moralności według ogólnie przyjętych zasad społecznych, a także realiza-
cja akceptowanych zasad w rodzinach, w których powinno być miejsce na 
usystematyzowane prawo i porządek moralny oraz wychowywanie w sza-
cunku dla autorytetów i zasad moralnych28.

Formacja moralna, jako dyscyplina normatywna, jest możliwa dzięki 
przesłaniu Jezusa Chrystusa. D. Bonhoeffer pisze, że formacja rodzi się 
z unikalnej relacji z Odkupicielem29. Sobór Watykański II w Deklaracji 
o wychowaniu chrześcijańskim określa wychowanie moralne jako prowa-
dzące do wyższych celów: „Prawdziwe wychowanie zmierza do kształto-
wania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, ale również dla 
dobra społeczności, których człowiek jest członkiem, i w których obowiąz-
kach gdy dorośnie, będzie brał udział”30.

Dla niniejszej pracy istotna jest przede wszystkim formacja moral-
na jaźni człowieka31. Wydaje się, że pojęcie to można ujmować dwojako. 

27 DIM 1.
28 Przez zasady moralne rozumiane są ogólnie akceptowane nakazy i imperatywy postę-

powania moralnego, które potrzebują być zachowywane przez wszystkich ludzi z danego 
środowiska kulturotwórczego. „Czyń dobro” stanowi jeden z podstawowych imperatywów 
moralnych aby „być dobrym jako człowiek”. Por. K Wojtyła. Osoba i czyn s. 210.

29 „Formation comes only by being drawn into the form of Jesus Christ. It comes only 
as formation in His likeness as conformation with the unique form of Him who was made 
man, was crucified and rose again”. Ethics. New york: Macmillan Publ. Comp 1955 s. 81, 82.

30 DWCH 1.
31 Terminy „jaźń” albo „ego” człowieka Allport opisuje szerzej, jako odczucie, że coś jest 

szczególnie własne jako „ja” cielesne, społeczne i duchowe podmiotu poznania. Por. Allport. 
Osobowość i religia s. 38-39.
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W pierwszym sensie, formacja to proces albo droga, na której „ja” człowie-
ka, jako przedmiot poddany zewnętrznym siłom, przez uczenie się, dyscy-
plinę, instrukcję działania i tym podobne, ma wzrastać ku pełni człowie-
czeństwa. Już w tym miejscu trzeba podkreślić, że proces wzrastania „ja” 
człowieka wymaga wielkiej cierpliwości otoczenia formacyjnego. Z kolei 
drugi sens znaczenia formacji odnosi się do drogi, na której „ja” człowieka 
nabywa odpowiedniego kształtu, nie tyle jako przedmiot zewnętrznych sił 
albo formatorów, ale przez swoją celową motywację jako podmiot podej-
mujący lub organizujący siebie według upodobanego kształtu czy formy, 
przez co w efekcie podmiot moralny przyjmuje aktywną rolę cierpliwej 
samoformacji.

Chrześcijańska formacja moralna jawi się jako podstawowe wezwanie 
do życia etycznego, w którym człowiek sam kształtuje dynamiczne struk-
tury swej osobowości na kolejnych sukcesywnych bądź regresywnych 
szczeblach etapów moralnego wzrostu, integrując je zgodnie z logiką in-
tencjonalnego wyboru i planu życia32. Odpowiedzialność uformowanego 
chrześcijanina wyraża się w odpowiedzialności przed Bogiem „bogatym 
w miłosierdzie” i zawsze obdarowującym człowieka, a także wzywającym 
go do pozytywnej odpowiedzi na Boży dar33. Katechizm Kościoła Katolic-
kiego nie bez przyczyny ujmuje więc życie człowieka w kategorii daru 
i zadania34. W niniejszej rozprawie pojęcie formacji jest rozumiane w obu 
znaczeniach.

Wymiar komplementarnej formacji moralnej jest o tyle ważny, o ile ro-
dzi się w drodze od wiary do świętości35. Ta komplementarność wyrasta 
z antropologii moralnej. W tym wypadku jest to perspektywa osoby ludz-
kiej inspirowanej przez Osobę Chrystusa motywem miłości Boga osobo-
wego, wynikłej z Objawienia zawartego zarówno w Piśmie Świętym, jak 

32 Por. J. Flower. Stages of Faith. Harper: San Francisco 1995 s 289.
33 Por. J. Nagórny. Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. Refleksja teologa moralisty w 25 

rocznicę ogłoszenia encykliki „Humane vitae”. W: Odpowiedzialni za życie i miłość. Materia-
ły z sesji naukowej zorganizowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieciej. 
Red E. Burzy. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wydz. Duszpasterstwa Kurii 1996 s. 43–44.

34 Por. KKK 162, 1703, 1730.
35 Intencjonalne ukierunkowanie, jakie daje wiara chrześcijańska z bogatymi odniesie-

niami do Boga i do przyszłości pozwala człowiekowi uzyskać możliwość integracji osobo-
wości do realizacji dojrzałych celów moralnych, nawet do osiągnięcia świętości. Por. Dzie-
koński. Formacja chrzescijanska dziecka w rodzinie s. 417.
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i Tradycji Kościoła. Komplementarna formacja moralna powinna więc za-
wierać moralność chrześcijańską wyrażającą się poprzez zasady, z których 
pierwszą jest zasada eklezjalnej moralności chrześcijańskiej. Ukazuje ona 
„ścisłe powiązanie moralności chrześcijańskiej z Kościołem. Ze swej isto-
ty moralność ta ma charakter wspólnotowy i wspólnototwórczy. Charakter 
wspólnotowy odnosi się zarówno do Kościoła, jak i społeczności świeckich 
(…). Najgłębszym źródłem, z którego wypływa prawda o eklezjalnym cha-
rakterze moralności chrześcijańskiej, jest Objawienie”36.

W szerszym rozumieniu, dojrzała formacja człowieka przejawia się tak-
że w kształtowaniu wartościowych cech, międzyludzkich i międzykulturo-
wych, ważnych dla człowieczeństwa. Służą one do osiągnięcia wyższych 
umiejętności moralnych, umożliwiających bycie lepszym dla innych na 
każdym etapie drogi życiowej. Dojrzałość jest niejako rezultatem ukształ-
towania osoby. W wąskim znaczeniu, dojrzała formacja sprowadza się do 
konkretnej sfery rozwoju, np. fizycznego, uczuciowego czy też moralnego. 
Dojrzałość biologiczna bądź fizyczna znacznie wyprzedza rozwój psychicz-
no-duchowy, który wymaga więcej czasu. Dojrzałość psychiczno-ducho-
wa jest związana ze sferą intelektualną, uczuciową, społeczną i moralną 
człowieka. Pokonanie uwarunkowań impulsywności na niższym etapie 
formacji osobowości (stawania się) wymaga ogromu pracy, by dało się za-
uważyć wynik pozytywnej rekonstrukcji w dojrzalszym funkcjonowaniu 
osobowym37. Uformowanie moralne wynika zatem z wewnętrznej wolno-
ści i zrozumienia ważnych zasad etycznych, pryncypiów ogólnoludzkich 
związanych z poszanowaniem prawdy, sprawiedliwości i dobra ogólnego. 
Dojrzałość moralna prowadzi do przyjęcia zasad niesprzecznych z dobrem 
innych ludzi. Wewnętrzna dojrzałość w formacji widziana jest jako zdrowa 
intencja osoby, która podejmuje się wartościowego czynu, gdyż jest dobry 

36 K. Jeżyna. Eklezjalny charakter moralności chrześcijańskiej. W: ENM s. 163.
37 The mature formation „involves multiple and often interconnecting stairways, each 

leading to a different ultimate virtue at the summit. One stairway can represent progress to-
ward a commitment to evenhanded justice, a second toward compassionate caring, a third 
toward obedience to God, and others toward such values as self-sacrifice, loyalty to one’s 
country, bravery, honesty, humility, and more. (...) Growth toward one sort of morality likely 
involves more phases or steps than does growth toward another”. T. Murray. An Integrated 
Theory of Moral Development. Westport: Greenwood Press 1997 s. 263-264.
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dla ogółu38. Istota dojrzałego uformowania chrześcijanina zawiera więc 
w sobie odpowiednią równowagę między indywidualizacją i socjalizacją, 
między autonomią i heteronomią. W tym względzie dojrzała formacja jest 
również pewnym społecznym uczeniem się ważnych konwencji społecz-
nych, określonym jako socjonomia moralna39.

Allport zauważa, że dojrzałość osobowa i społeczna pogłębia tożsamość 
chrześcijanina w jego sumieniu. Dlatego też niezwykle ważnym czynni-
kiem formacji jest osobowe sumienie (personalized conscience)40. Bez su-
mienia nie ma centrum integralnej formacji moralnej człowieka. Ojcowie 
Soboru Watykańskiego II stwierdzają, że „w głębi sumienia człowiek odkry-
wa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłusz-
ny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania 
i czynienia dobra a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, 
tamtego unikaj”41. Allport podkreśla, że w sumieniu zawarty jest rodzaj 
zmysłu moralnego wykształconego społecznie, który prowadzi człowieka 
do rozpoznawania tego, co dobre i co złe. Dla niego sumienie stanowi za-
sadniczy czynnik osądu w kształtowaniu osobowym o charakterze uniwer-
salnym, zawiera bowiem poczucie dobra, wyrażające się w obowiązku i od-
powiedzialności42. Sumienie stanowi wrodzoną zdolność rozpoznawania 
dobra i zła, którą człowiek powinien w sobie kształtować przez całe życie.

W rozumieniu Allporta sumienie odczytuje normy moralne w procesie 
formacji i kontroluje przejściowe impulsy z  korzyścią dla długotermino-
wych celów, konsekwentnych z obrazem siebie (self-concept). Wielu per-

38 Por. A. E. Gała. Uwarunkowania wychowawcze dojrzałości moralnej. Lublin: Oficyna 
Wydawnicza „Lew” Lublin 1992 s. 45–46.

39 Por. G. W. Allport. Becoming. New Haven: yale University Press 1983 s. 32-35.
40 Por. M.R. Salvatore. Personality Theories: A Comparative Analysis. California: Pacific 

Grove: Brooks/Cle Publishing Company 1989 s. 333–334.
41 KDK 16.
42 Por. Allport. Becoming s. 68-79, 92, 99. Allport zauważa, że sumienie jest kluczo-

wym czynnikiem formacji osobowości w realizacji dalekosiężnych celów. „Conscience is 
a crucial agent in the growth of personality. It is a process that controls transitory impulse 
and opportunistic adjustment in the interests of long-range aim and consistency with the 
self – image.”(...) Psychological theory of conscience treats it chiefly as a phenomenon of 
opportunistic learning. It tells us that we learn conscience as we learn any cultural practice, 
though in case of conscience it is rather punishment rather than reward that seems to be 
the decisive agent”. Allport. Becoming s. 68-69. Por. Allport. Osobowość i religia s. 58-59.
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sonalistów teorii psychologicznych (Roger – „życie wewnętrzne”, Maslow 
– „silna wewnętrzna natura”), uważa fenomen sumienia za główny czynnik 
kształtowania siebie. Sumienie często rozbrzmiewa w sercu nawykiem po-
słuszeństwa Bogu i prowadzi do proprium, czyli do bardziej konkretnej 
formy miłości i orientacyjnego stawania się w zależności od etapu formacji 
moralnej43. Ukształtowane sumienie uczy powinności. „Powinienem” jest 
aktem bardziej wolnym i nie stanowi tego samego, co „muszę”. Kiedy kon-
flikty i impulsy są odniesione do obrazu siebie, da się zauważyć, że po-
czucie obowiązku nie jest takie samo, jak poczucie przymusu. Poczucie 
typu „muszę” wyprzedza poczucie „powinienem”. W drodze transformacji 
osobowej dokonują się więc trzy ważne przemiany pod wpływem obdaro-
wania Bożego. Po pierwsze, zewnętrzne sankcje poddają się wewnętrznym. 
Po drugie, doświadczenia zakazów, obawy, winy („muszę”) podlegają do-
świadczeniom wyróżnienia, szacunku wobec siebie w respektowaniu „po-
winienem”. Przemiana jest możliwa wtedy, kiedy funkcjonuje dojrzalszy 
obraz siebie (self-image). Dojrzalszy obraz, oświecony łaską Bożą, rozwija 
cały system wartości człowieka. Po trzecie, specyficzne nawyki posłuszeń-
stwa podlegają pewnego rodzaju wewnętrznej rekonstrukcji i transformacji, 
która prowadzi dojrzałe sumienie do głębszego doświadczenia moralne-
go. W tym doświadczeniu człowiek odkrywa sens zjednoczenia z Bogiem 
pod wpływem wyższych motywów i moralności „powinienem”44. Dojrzałe 
i prawe sumienie staje się motorem samoformacji moralnej. Rodzi się ono 
jednak z inspiracji Boga w sercu osoby, gdyż naturalna zdolność człowieka 
nie wystarcza, osoba ludzka potrzebuje oświecenia Bożego.

Wielu autorów, między innymi M. Pokrywka, zwraca uwagę, że u samej 
podstawy formacji osoby kształtowanie dojrzałego sumienia jest prawem 
i obowiązkiem każdego człowieka. W istocie, formacja sumienia jest za-
daniem całego życia, gdyż jest rzeczywistością, w której Bóg spotyka się 
z człowiekiem, a człowiek z Bogiem. Bóg kieruje ku człowiekowi swoje 

43 Termin proprium odnosi się do jeszcze nieukształtowanych osobowości wieku dzie-
ciństwa i młodzieńczego. Allport używa tego terminu na określenie wczesnej formacji oso-
bowości w następujących fazach: poczucia własnego ciała – kinezji, poczucia tożsamości, 
miłości własnej i rozszerzonego „ja”. Allport. Osobowość i religia s. 39-43.

44 W postawie ludzkiej „muszę” jest cechą charakterystyczną osoby mniej dojrzałej i sta-
nowi obowiązek jako przymus zewnętrzny, bodziec do działania, w przeciwieństwie do 
powinności, która jest nakazem dawanym samemu sobie.
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wezwanie pełne miłości i czeka, by człowiek spontanicznie na nie odpo-
wiedział w sposób wolny. Formacja jest „sztuką tworzenia człowieka”45. Od 
najmłodszych lat wprowadza ona dziecko w poznawanie i praktykowanie 
prawa Bożego, rozpoznawanego przez sumienie. Zdaniem Allporta, walka 
o uwewnętrznienie głosu sumienia zaczyna się w wieku trzech lat, przez 
identyfikację z nakazami i zakazami rodziców46. Według Katechizmu Koś-
cioła Katolickiego, roztropna formacja sumienia na poszczególnych etapach 
anomii, heteronomii, autonomii i ideonomii „kształtuje cnoty, chroni lub 
uwalnia od strachu, egoizmu i pychy, fałszywego poczucia winy i dążeń 
do upodobania w sobie, zrodzonego z ludzkich słabości i błędów”47. Istotą 
chrześcijańskiej formacji moralnej jest więc formacja sumienia, która za-
pewnia wolność i prowadzi do pokoju serca. Pozwala ona na rozwój we-
wnętrznego dialogu człowieka z Bogiem, który jest Twórcą prawa, pierw-
szym Wzorem i ostatecznym Celem człowieka.

Poprzez odpowiedź na głos Boży, w sercu osoby formowanej dokonu-
je się transformacja wewnętrzna. Człowiek obdarzony życiem duchowym 
i sakramentalnym wchodzi na drogę oświecenia. Osoba ludzka włączona 
w Osobę Chrystusa przez chrzest święty, którego bezpośrednim skutkiem 
są dary nadprzyrodzone – cnoty wiary, nadziei i miłości, rozwija swoje 
sumienie48. Oczywiście możliwa jest transformacja siebie i innych poprzez 
głos Boży w sumieniu. Sama świadomość tego głosu i Bożej miłości otrzy-
manej za darmo bywa motywem udzielania tej samej miłości innym.

Allport, optymistycznie opisując człowieka, zakłada, że on sam podej-
mie się formacji sumienia, jeśli posiada taką potrzebę i jest wystarczają-
co wykształcony49. Takie spojrzenie na człowieka często skłania go do in-
dywidualizowania sumienia. Poza tym wyróżnia on sumienie zawodowe, 

45 Posłannictwo uniwersytetu w inegralnej formacji człowieka. W: Formacja moralna  
s. 173.

46 Por. Allport. Osobowość i religia s. 59.
47 KKK 1784.
48 Por. J. Bajda. Sumienie i osoba a autorytet Magisterium. W: Veritatis splendor. Tekst 

i komentarze. Red. A. Szostek. Lublin: TN KUL 1995 s. 197–205.
49 „Let me add, however, that to my way of thinking, these ‘needs’ are not instincts, nor 

any other de-personalized desires, but rather whatever integral demands the individual or-
ganism happens to have. To be sure no motive ultimately runs itself; it serves the organism. 
But the organism is, after all, but a living system of interdependent motives. Hence it comes 
about that evolving motives reconstitute the ego even while dependent upon it for their via-
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społeczne, jakoby podkreślając pewne aspekty wyuczonego sumienia. Jan 
Paweł II w encyklice Veritatis splendor zwraca uwagę na zagrożenia, jakie 
niosą ze sobą indywidualistyczne koncepcje sumienia. „Sumieniu indywi-
dualnemu – pisze – przyznaje się prerogatywy najwyższej instancji osądu 
moralnego, która kategorycznie i nieomylnie decyduje o tym, co jest dobre, 
a co złe”50. K. Kwiatkowski rozwijając tę myśl, zauważa, że w etyce indy-
widualistycznej może zanikać „prawda obiektywna jako korelat sumienia, 
ustępując kryterium szczerości, autentyczności albo bycia OK z samym  
sobą”51.

Sumienia nie da się całkowicie wyrugować, dlatego że jest częścią na-
tury i stanowi dar Boga, który nas kocha, a więc daje wrodzoną zdolność 
rozróżniania dobra od zła. Pochodzenie tego daru od Boga zobowiązuje 
zaś ludzi, by nie krzywdzili ani siebie, ani innych. Ponieważ człowiek nie 
rodzi się z gotowym i w pełni ukształtowanym sumieniem, dlatego jest ko-
nieczna formacja sumienia. Trzeba stwierdzić, że wiele osób dorosłych nie 
przeszło tej formacji, między innymi z braku odpowiednich ku temu wa-
runków. Często cierpią z powodu nierozwiązanych problemów moralnych 
albo konfliktów z autorytetami z dzieciństwa52.

Allport stwierdza, że istnieje potrzeba dojrzałego kształtowania sumie-
nia człowieka. Postrzega sumienie jako kluczowy czynnik wzrostu w pro-
cesie dojrzewania, który kontroluje przejściowe popędy. W swojej psycho-
logicznej interpretacji formację sumienia łączy ze zjawiskiem uczenia się 
przystosowawczego zgodnym z samoobrazem siebie53. W takim rozumieniu 
chrześcijanin uczy się kształtować dojrzałe sumienie, podobnie jak uczy 
się praktyk kulturowych i dyscypliny życia. Osoba z dojrzałym sumieniem 
rozpoznaje pełną prawdę o sobie i dąży do samoformacji. Również dzięki 

bility”. Allport. Motivation in Personality: Reply to Mr. Bertocci. W: The Study of Personality: 
A Book of Readings. New york: John Wiley & Sons1954 [Współautor: H. Brand] s. 96.

50 VS 35.
51 K. Kwiatkowski. Formacja sumienia w kontekście sakramentu pokuty. W: Formacja 

moralna s. 41.
52 Na niewłaściwe funkcjonowanie autorytetu zwraca uwagę Allport pisząc: „Take the 

case of anauthoritarian family atmosphere. The child who is harshly disciplined, never 
allowed to pit his will against his parents’, can scarcely help perceive existence as a threat-
ening thing. Life, he is forced to assume, is based not on tolerant acceptance, but on a power 
relationship”. Allport. The Nature of Prejudice s. 316.

53 Por. Allport. Becoming s. 68–69.Por. Tenże. Osobowość i religia s. 58-59.
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dojrzałemu sumieniu człowiek dostrzega prawdziwą więź pomiędzy wol-
nością a prawem Bożym. Osoba dojrzała, według Allporta, często ma do 
innych właściwy dystans, który pozwala jej podjąć zdrowy osąd ze zrozu-
miałą obiektywnością54.

Według Z. Chlewińskiego, aby chrześcijańska formacja sumienia cha-
rakteryzowała się dojrzałością i obiektywnością, sumienie powinno speł-
niać następujące kryteria. Po pierwsze, powinno być ukierunkowane na 
dobro z interioryzacją norm moralnych. Po drugie, dojrzałość powinna się 
wyrażać w zdroworozsądkowym osądzie, który pozwala odróżnić dobro 
od zła, bez autodestrukcyjnych mechanizmów obronnych. Po trzecie, su-
mienie powinno się charakteryzować moralną wrażliwością w czynieniu 
dobra i unikaniu zła, dla siebie i innych, jako ostrzegawcza agencja przed-
decyzyjna (poczucie odpowiedzialności za własne decyzje) i podecyzyjna 
(zadośćuczynienie dobrem w poczuciu żalu za winy). Jeżeli osoba o dojrza-
łym sumieniu czuje się winna, to skupia się na samym fakcie wykroczenia 
przeciw dobru i popełnieniu czegoś złego, a nie na żalu wynikającym ze 
zniszczenia swego dobrego osądu. Po czwarte, dojrzałe sumienie w  kon-
fliktach wartościowania pozwoli zastosować odpowiednie normy moral-
ne. Nie chodzi tu o jakiś legalizm, ale o duchowe uwewnętrznienie aktów 
normatywnych. Po piąte, dojrzałe sumienie zawiera motywację moralną, 
która rozwija się wraz z dojrzałością emocjonalną; choćby w przejściu od 
egocentryzmu do empatii. I wreszcie w ekstremalnych sytuacjach wymaga 
heroicznego dania świadectwa55. Analizując istotne kryteria formacji doj-
rzałego sumienia, Chlewiński uważa sumienie za wrażliwszą część układu 
samoformującej się autokontroli człowieka, gdyż definiuje obowiązek mo-
ralny w świetle prawa naturalnego. Sumienie daje sygnał, czy czynność 
wykonana jest prawidłowo, czy nie. W sumieniu człowiek dokonuje zasto-
sowania prawa obiektywnego do konkretnego przypadku56.

W ujęciu A. Derdziuka, dojrzała formacja sumienia charakteryzuje się 
teonomią uczestniczącą, kiedy wychowanek dostrzega w sumieniu pra-
wo Boże, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Poznanie objawionego 

54 Por. Allport. Pattern and Growth in Personality s. 509.
55 Por. Chlewiński. Search for Maturity: Personality, Conscience, Religion. New york: 

Peter Lang Publishing 1998 s. 87-88.
56 Por. Chlewiński. Dojrzałość, osobowość, sumienie, religijność. Poznań: Wydawnictwo 

„W Drodze” 1991 s. 81-83.
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prawa moralnego stanowi pewną progresję zrealizowaną przez wcześniej-
szą formację sumienia i prowadzi do uświadamiania dalszych osobowych 
słabości57. W perspektywie teonomii należy dostrzec działanie Boga, które 
jest dyskretne w sumieniu. Ta dyskretność, delikatność zachęca człowieka 
do przyjęcia tego, co Bóg ustanowił, nie w formie zewnętrznego nakazu, 
lecz w formie wewnętrznego porządku. Dla Allporta natomiast formacja 
wewnętrznego porządku zaczyna się już ze świadomością poczucia od-
powiedzialności za swoje motywy58. Człowiek odpowiedzialny w sumie-
niu za swoją motywację moralną jest socjalnie uzdolniony i emocjonalnie 
stabilny – po prostu wolny od neurotycznych zachowań. Wychowanek 
z ukształtowanym, dojrzałym sumieniem właściwie osądza rzeczy i zacho-
wania. Jest łatwy we współżyciu i pragnie pozytywnie wpływać na inne 
osoby i otaczać je opieką59. Na tej podstawie można stwierdzić, że dojrzała 
formacja sumienia podlega integralnej formacji moralnej, a nie tylko edu-
kacji osoby. Dojrzała formacja sumienia wyznacza godność całej osobie 
w wewnętrznym jej porządku pod wpływem spotkania z Bogiem.

Każdy brak wewnętrznego porządku moralnego utrudnia rozwój oso-
bowy i wynika z braku poznania dojrzałego wzorca. Według Allporta, „su-
mienie, podobnie jak inne aspekty osobowości, może zostać zahamowane 
w swoim rozwoju”60. Tym samym, sumienie również z braku rozwoju mo-
ralnego pod wpływem prymatu egoizmu ulega wypaczeniu. W wielu wy-
padkach należy zauważyć, że pod wpływem silnych bodźców i autorytar-
nych systemów sumienie wypacza się z braku właściwej drogi integralnego 
poznania61. Wypaczenie i zaciemnienie w postaci utraty poczucia grzechu 
zagraża korzystaniu z wolności i poszukiwaniu prawdy.  Stąd też forma-

57 Por. Formacja moralna s. 26. Terminem teonomia uczestnicząca posługuje się Jan 
Paweł II w kontekście teologii moralnej w encyklice Veritatis splendor nr 41. Ojciec Święty 
zauważa, że istotą prawa moralnego jest Bóg działający w historii zbawczej człowieka. Bóg 
ukazuje człowiekowi Prawo Boże zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne w dojrzałym su-
mieniu. Należy więc zauważyć, że moralność odkrywana w dojrzałym sumieniu pochodzi 
od Boga i prowadzi do wzorca moralności.

58 Por. Allport. Pattern and Growth in Personality s. 510.
59 Por. tamże s. 508-509.
60 Allport. Osobowość i religia s. 62.
61 Krytycyzm Allporta leży głównie w niedojrzałych formach używania religii i moral-

ności. Autor zauważa, że niektóre niedojrzałe systemy religijne, szczególnie te, które głoszą 
jedynie nieomylną prawdę przez swoją autorytarność, są dyskryminujące, dlatego uważa, 
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cja sumienia prowadzi do odkrycia i posiadania integrującego wzorca oraz 
umotywowanej organizacji życia62.

Istota chrześcijańskiej formacji moralnej wynika więc z personalistycz-
nej koncepcji sumienia, kształtowanego od urodzenia, i jest wyrazem całego 
człowieka jako osoby. Jak pisze Allport, „nawet osoba w wieku młodzień-
czym woli, kiedy osobowy autorytet kieruje jej postępowaniem. Potrzebuje 
przewodnictwa, autorytetu. Jest rzeczą trudną nadać charakter kośćcowi 
moralnemu. Ta widoczna zależność od procesu poznania (...), kiedy formu-
je się dojrzałe sumienie, daje pewność, że sumienie nie jest ukształtowa-
ne przy urodzeniu”63. A zatem jest rzeczą równie oczywistą, że zadaniem 
i obowiązkiem chrześcijanina jest formacja moralna sumienia, aby stano-
wiło ono czynnik sprawczy osoby64. Ten czynnik sprawczy może wpro-
wadzić na drogę istotnej samoformacji. Personalistyczny charakter sumie-
nia wskazuje, że wyłącznie osobowo uformowany człowiek jako podmiot 
działania moralnego jest przyczyną sprawczą dojrzałych czynów i dojrzałej 
osobowości.

Istotnym celem formacji sumienia człowieka, szczególnie niełatwym, 
jest zrealizowanie i uświęcenie siebie. „Celem chrześcijańskiego wychowa-
nia – pisze Pius XI – jest współdziałanie z łaską Bożą w urabianiu praw-
dziwego i doskonałego chrześcijanina”65. Doskonały chrześcijanin zawsze 
ma w sobie pogodę i radość, nawet w cierpieniu. Z perspektywy życia 
wiecznego człowiek doświadcza, że żyje in statu viatoris (jako pielgrzym)66. 
Doświadczenie wybrania sprawia, że czuje obecność Boga w ziemskim 
pielgrzymowaniu do nieba. Pojawia się to wraz z integralną wizją człowie-
ka powołanego, jak pisze M. Pokrywka, w ścisłym powiązaniu wymiaru 
„naturalnego z nadprzyrodzonym, a więc jedności natury i łaski”67. W tej 
integracji wielu wymiarów formacji możliwe jest więc uświęcenie. Celem 
uświęcenia jest skierowanie zainteresowań osoby formowanej na przed-

że „autorytarność i zarozumiałość kościelnej twierdzy może wywołać bunt”. Allport. Oso-
bowość i religia s. 146.

62 Por. K. Dąbrowski. Dezintegracja pozytywna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydaw-
niczy Pax 1979 s. 27.

63 Allport. Osobowość i religia s. 172.
64 Por. K Wojtyła. Osoba i czyn s. 73-149.
65 DIM 6a.
66 Por. DinM 13.
67 Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 44.
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mioty idealne i wartości, by je przyjąć68. Uświęcenie siebie polega na do-
skonaleniu miłości, która obejmuje swoim zakresem Boga i bliźniego. Pro-
ces idealnej formacji zawiera wysiłek innych: rodziców, wychowawców 
czy pracę osobistą na rzecz dojrzalszego sposobu bycia i wyrażania się.

2. Etapy formacji moralnej

Wyróżnienie etapów formacji moralnej wydaje się konieczne ze wzglę-
du na określenie adekwatnych sposobów oddziaływania wychowawczego 
w podatnym czasie rozwoju moralnego wychowanka. Formacja moralna 
uwzględnia następujące etapy rozwojowe w życiu każdego człowieka od 
chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci: zarodkowy, płodowy, noworod-
kowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, dzieciństwa, dojrzewania, etap dojrza-
łości, wiek średni i starość69. Dla zwięzłego ujęcia problematyki formacji 
moralnej autor pracy posługuje się podziałem na: wczesne (od 1 do 3 roku 
życia) i późne dzieciństwo (od 3 do 9-12 roku życia), dojrzewanie w młodo-
ści (u dziewcząt od 9 roku życia, a u chłopców od 12 roku życia), wczesną 
(od 20 do 27 lat) i późną dorosłość (od 27 do 65 lat), korespondującym 
z trzema etapami rozwoju osobowości Allporta w dzieciństwie, młodości 
i dorosłości70. Etapy formacji moralnej ukazują wzajemne korelacje mię-
dzy moralną świadomością społeczną osoby a poziomem wartościowania 
moralnego, odnoszącego się zarówno do Boga, grupy społecznej, drugiego 
człowieka, jak i siebie samego.

Formacja człowieka na pierwszym etapie wczesnego i późnego dzie-
ciństwa charakteryzuje się pewną przedkonwencją. We wczesnym dzieciń-
stwie rządzi amoralność. „Dziecko – jak zauważa Pokrywka – nie dokonuje 
jeszcze żadnych ocen ani nie przestrzega norm moralnych”71. Ten okres 
rozwoju jest określany mianem anomii moralnej (gr.  – bez 

68 Por. W. Przybyło. Formacja osoby powołanej jako istotny proces rozwoju psychicz-
no-duchowego człowieka. „PERSPEC TIVA. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”  
7: 2008 nr 1 s 161.

69 Allport wyraził swój pogląd na temat natury formacji osobowej w 1964, że ludzkie 
życie kształtuje się w fazach podobnych do etapów teorii Erika Eriksona. Por. Eight Stages.  
J. Bischof, Interpreting Personality Theories. New york: Harper & Row1964 s. 317

70 Allport. Osobowość i religia s. 115-144.
71 Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 321.
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prawa) i  trwa do ok. 2-4 roku życia. Wtedy aktywność dziecka sprowa-
dza się głównie do zaspokajania podstawowych potrzeb biologicznych.  
A. Derdziuk podkreśla, że przyjście na świat dziecka to czas celebracji ży-
cia powołanego do istnienia w odwiecznym zamyśle Boga, mimo że osoba 
tego etapu nie potrafi wyraźnie wyróżnić72. Allport wyraża się o począt-
kowym etapie jako o rozwoju inteligencji uaktywnionej wyłącznie przez 
otaczającą kulturę, która funkcjonuje bez myśli, abstrakcyjnego pojęcia czy 
języka. W stanie „kolektywnego monologu” dziecko gubi się w rozróżnie-
niu pierwszej, drugiej i trzeciej osoby73. Niemowlęta, zaopatrzone w czysto 
praktyczną inteligencję, rozumieją już, że istnieją w otoczeniu osobowym, 
z którym są w kontakcie.

Dziecięca formacja zależy od środowiska. Opiekuńcza obecność matki 
i ojca jest najodpowiedniejszym środowiskiem zdrowego rozwoju dziec-
ka74. Środowisko wychowawcze musi więc otaczać dziecko bezinteresow-
ną miłością i  ciepłem, by stworzyć poczucie miłości i bezpieczeństwa 
w następnej fazie formacji. Wydaje się to szczególnie ważne w przypadku 
matki, która może otoczyć dziecko swoją opieką. Radość z macierzyństwa, 
dzielenie się matczyną miłością to podstawowy zapis formacyjny w życiu 
dziecka. Współczesne badania C. Walesy, D. Batsona, J. Flowera, D. Kor-
nas-Bieli potwierdzają, że najwcześniejsze zapisy doznań pochodzących 
z okresu prenatalnego dziecka (szczególnie od rodziców) są trwałe i istotne 
dla samourzeczywistniania się jego całego życia. Jest to po prostu „koncep-
cja życia wypracowana z doświadczenia i myślenia”75.

Na wczesnym etapie nieświadomie doznawane przyjemności są do-
brem, a ich brak – złem76. Etyka zachowania tego etapu przypomina etykę 
hedonistyczną, ale według wielu autorów, takich jak James Fowler, Jean 
Piaget, nią nie jest. W ujęciu Allporta, poprzez formację osobowość dziec-
ka rozwija się personalistycznie, a nie hedonistycznie77. Bez uprzedniej 

72 Por. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 23.
73 Por. Allport. Personality s. 161. Por. J. Piaget. The Construction of Reality in the Child. 

London: Routledge 1955.
74 Allport, wyraźnie zaznacza, że o życie trzeba dbać w każdym stadium przy zachowa-

niu zdroworozsądkowego stanu osobowego przekonania i wartości.
75 T. A. Harris. W zgodzie z sobą i z tobą. Tłum. E. Knoll. Warszawa: Pax 1979 s. 44-45.
76 Por. tamże s. 321
77 Por. Allport. The Role of Expectation. W: Tension that Cause Wars. Red. H. Cantril. 

Chicago: Univ. of Illinois Press 1950 s. 73. Hedonistyczne oczekiwania sprawiają najwięcej 
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formacji, hedonistyczne zachowania mogą stanowić, jego zdaniem, źródło 
przyszłych problemów wychowawczych78. Dzieci doświadczają poczucia, 
czy coś jest dobre albo złe, głównie poprzez otaczające i wspierające je 
środowisko najbliższej rodziny. Dobro kojarzy się dzieciom z tym, co otrzy-
mują, zło z tym, co tracą. Pierwsze wybierają a drugie odrzucają. Konse-
kwentnie odczuwają odpowiednio poczucie bezpieczeństwa albo jego brak, 
w zależności od reakcji rodziców.

Umiejętne ukształtowanie ludzi w czasie dzieciństwa ma zdecydowany 
wpływ na ich formację podstaw miłości, nadziei i ufności w wieku doro-
słym79. Formacja moralna dziecka zawsze potrzebuje środowiska miłują-
cego. Tylko w otoczeniu zatroskania rozwija się niepowtarzalność dziec-
ka. Allport utrzymuje pogląd, że reakcje kilkumiesięcznego noworodka są 
uwarunkowane impulsami80. Dziecko nie ma jeszcze rozwiniętego poczu-
cia jaźni. Na przykład niemowlę nie umie jeszcze stwierdzić przyczyny 
własnego płaczu, ale już zaczyna okazywać swoją indywidualność. Ważne 
jest doświadczenie miłości w procesach dyferencjacji na każdym etapie 
rozwoju81. Osoby, które nie doświadczyły ciepłego oddziaływania rodzica 
w okresie wzrastania, izolują się od innych. Od pustki, braku miłości mat-
ki, dziecko nie ma gdzie uciekać, bo we wnętrzu czuje bolesną blokadę do 
dalszego harmonijnego rozwoju.

W okresie niemowlęcym następuje formacja osobowości i kształtowa-
nie jaźni określonej przez Allporta terminem proprium82. Na pierwszym 
etapie formacji biologiczno-osobowej rozwija się zmysł poznania swego 

problemów wychowawczych w tym, że człowiek szybko przyzwyczaja się do rzeczy przy-
jemnych, uważając, że mu się należą.

78 „The quickest way to reduce tension is to commit suicide. yet most people try to stay 
alive at all costs, thus maintaining and increasing their desire. To live at all is to have ten-
sion”. Por. Allport. Pattern and Growth in Personality s. 88.

79 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 107-121.E.H. Erikson przedstawia cha-
rakterystykę cnót każdej spośród ośmiu faz „ages of man” w swojej książce Childhood and 
Society. New york: Harper & Row 1963² s. 110-157, 247-251.

80 Por. Allport. Osobowośćireligia s. 116.
81 Por. J. Piaget. The Child’s Conception of the World. Cambridge: Harvard University 

Press 1987 s. 27. W porównaniu z Allportem, Piaget określa zjawisko impulsywności nie-
mowlęcia, jako brak dyferencjacji w rozróżnieniu świata i siebie.

82 Por. Allport. Becoming s. 41-53.
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ciała wraz z systemami psychosocjologicznymi83. Przepełniona troską for-
macja moralna dziecka jest więc konieczna, by obdarzyć je miłością i nie 
naruszać jego godności osoby ludzkiej, i to od chwili powstania84. Istota 
ludzka już od poczęcia ma prawo do miłującego środowiska. D. Kornas- 
-Biela dostrzega istotne warunki, które muszą być spełnione, aby budować 
relację i komunikację pomiędzy rodzicami a ich poczętym dzieckiem i po-
strzegać je jako istotę odrębną85. Istotny jest właściwy proces emocjonalnej 
więzi w okresie początku życia.

Bardzo wcześnie, bo już począwszy od 2 roku życia, cały dziecięcy 
przedkonwencjonalny typ postawy moralnej charakteryzuje się nieumie-
jętnością przyjęcia innej perspektywy poza własną. Okres ten jest zdeter-
minowany przez posiadanie rzeczy, które można zdobywać za pomocą wy-
uczonych zachowań, przez posłuszeństwo wobec osób z otoczenia, w tym 
rodziców, a później wychowawców. Rodząca się heteronomia moralna wy-
kształca wielki wpływ autorytetów, osób starszych86.

W późnym, impulsywnym etapie dzieciństwa następuje proces samo-
identyfikacji – formowania się osobowości, w którym osoba określa, kim jest 
w relacji z drugimi. Innymi słowy, etap ten jest budzeniem się tożsamości 
i dumy w początkach sukcesów stawania się osobą, które daje satysfakcję, 
pozytywne odczuwanie siebie. Wraz z poczuciem tożsamości rodzi się upór, 
z jakim dziecko domaga się odpowiedzi na pytanie: „dlaczego?”. Nie otrzy-
mując odpowiedzi od rodziców, odwołuje się do siły wyższej, która ma 
atrybuty fizycznego ojca. Jest to typowy antropomorfizm87. To, że dziec-
ko odgrywa różne postacie i depersonalizuje się w zabawie, posługując się 
różnymi dźwiękami, dowodzi, że bycie sobą i określanie swojej tożsamości 

83 „Starting life, as a completely selfish being, the child would indeed remain entirely 
wolfish and piggish throughout his days unless genuine transformations of motives too 
place. Motives being completely alterable, the dogma of Egoism turns out to be a callow and 
superficial philosophy of behavior, or else a useless redundancy”. Por. Allport. The Nature 
of Personality s. 91.

84 Poprzez kulturę wspierającą życie, Kościół broni poczętego dziecka w „obowiązku 
miłowania ludzkiego życia i służenia mu, bronienia go i wspomagania”. Jan Paweł II. Ko-
mentarz do Ewangelii. Kraków: Wydawnictwo M 2011 s. 613.

85 Por. D. Kornas-Biela. Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: Pax 2004 s. 43-53.
86 Por. Piaget. The Moral Judgment of the Child. New york: The Free Press 1965 s. 197.
87 Por. Allport. Osobowość i religia s. 118.



492. ETAPy FORMACJI MORALNEJ

nie przychodzi tak łatwo88. Poza tym, dzięki zabawie dziecko rozwija swoją 
osobowość w kierunku posiadania i rozróżniania gromadzonych zabawek. 
Dziecko kształtuje swój obraz wraz z wielkimi oczekiwaniami w stosunku 
do innych osób z kręgu rodziny. Podobnie dzieje się z rozwojem jaźni, gdy 
ten sam skutek rozszerzania swego postrzegania przyjmuje dziecko w miło-
ści do istot żywych i obiektów nieożywionych. Obca osoba w jego oczach 
jest przejściowym obiektem w rozróżnianiu tego, co dotychczas poznało. 
Rozwój dziecka dokonuje się na drodze porównywania dotychczasowego 
obrazu siebie z nowymi elementami89. Dziecko postrzega siebie jako unikal-
ny byt osobowy, z indywidualnością odmienną od innych, mającą niepo-
wtarzalne imię. Moralność dziecka jako taka nie ma kryteriów dobra i zła, 
ale wyraża się w wartości nowego życia ludzkiego90. Dziecko stanowi dar od 
Boga, dlatego dla jego wszechstronnego rozwoju niezbędna jest stymulacja 
wyobraźni, która pozwala na całościowe ubogacanie duchowe i zaspokaja-
nie potrzeb wieku dziecięcego. Odległy jest jeszcze etap budowania relacji 
interpersonalnych.

Egocentryzm wraz z poczuciem własnego „ja” (self-consciousness) 
ukształtowany jest z końcem 2 roku życia. Mała osoba dostrzega swoje ist-
nienie, ale nie potrafi odróżnić siebie od swego otoczenia91. Wkrótce dziec-
ko wkracza na trudny etap impulsywnego stawania się, kiedy pryncypium 
przyjemności ustępuje poczuciu siebie92. Dziecko nie potrafi jeszcze od-
różnić myśli od uczuć. Odczuwanie przyjemności, które wypływa z faktu, 
że jest się kochanym, jest pierwszym motorem zaspokajania potrzeb kon-
taktu i akceptacji. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa matka, której 
obecność dziecko czuje.

88 Allport uwzględnia budzenie się tożsamości wychowanka, jako trudniejszy element 
z etapów kształtowania się osobowości: poczucia własnego ciała – cielesności, poczucia 
tożsamości, miłości własnej i rozszerzonego „ja”. Allport. Osobowość i religia s. 40.

89 „Because the perception becomes embedded in his personal life, than about the stim-
ulus”. Por. Allport, Postman. The Psychology of Rumor s. 145.

90 Por. J. Flower. Stages of Faith. San Francisco: Harper 1995 s. 290.
91 Por. Allport. Personality s. 159-165.
92 „Child comes to difficult stage of development: the period around two to four when 

the ego and the sense of self take their formation. No longer is the automatic pleasure in 
affiliation dominant, but the child is marked off from his environment partly because he is 
punished when he gets in trouble and partly through maturation”. Por. Allport. The Mature 
Personality. PaPs 3: 1952 nr 4 s. 19.
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Problematyka religijna zaczyna odgrywać większą rolę, gdy dziecko 
zaczyna rozwijać język, obserwując rodziców i kulturę otoczenia. Często 
powtarzane czynności, takie jak znak krzyża, modlitwa, całowanie obraz-
ka, pochylanie głowy, które wyrażają dziecięcy rytuał, są jedynie religijną 
mimiką, uczuciowym wyrażeniem tego, czego dziecko doznało. Według 
Cz. Walesy, „zachowanie rytualne pełni funkcję estetyczną, a jednocześnie 
normalizującą i łagodzącą skrajności (...). Są to czynności, które tworzą 
rzeczywiste zmiany w dokonanej transformacji”93. Dziecko, naśladując 
werbalne postawy dorosłych, nie ma głębszego zrozumienia wartości, ale 
w prostych aktach podążania za wzorem, rozwija sferę moralną w kierunku 
bardziej samorządnego sumienia. W czasie samodzielnych decyzji dziecka 
poprzez modlitwę pojawia się wielka przygoda kształtowania ideału ży-
ciowego w spotkaniu z Jezusem w formie pilności, koleżeńskości i dokład-
ności. Dziecko, naśladując powtarzalne zachowanie modlitewne rodziców, 
zaczyna rozwijać się moralnie94. Dalsza, bardziej dojrzała postawa moralna 
dziecka wyraża się w jego postrzeganiu środowiska i budzeniu się naiwnej 
racjonalności poprzez wytworzenie własnego prawa na własny użytek. All-
port zauważa w tej racjonalności próbę kształtowania jeszcze niedojrzałych 
postaw autonomicznych, formujących dziecko (formative factor)95.

Piąty rok życia to faza przejścia spod oddziaływania matki pod wpływ 
ojca. Więź z ojcem nabiera większego znaczenia. Ojciec wprowadza dziec-
ko w szerszy świat wartości, prawa, ładu, wszelkiej dyscypliny i sztuki 
życia. Dziecko coraz bardziej zwraca się ku wartościom estetycznym, spo-
łecznym i moralnym. Dla wychowania i zdrowej formacji dziecka istotna 
jest relacja pomiędzy własną aktywnością dziecka a moralną aktywnością 
formatora, a więc pomiędzy podmiotami osobowymi oddziałującymi na 
siebie w tej samej sytuacji96. Zachodzi tu relacja podmiotowa wychowanka 
z formatorem, która prowadzi do wzmocnienia poczucia zaufania, uboga-
cania i kształtowania poczucia wiary, bycia nie tyle lepszym, ile szczęśliw-
szym.

Pogoda ducha wychowawcy pomaga w przezwyciężaniu impulsywno-
ści dziecka. Osobowość impulsywna przejawia się w nieumiejętności po-

93 Rozwój religijności człowieka. T 1. Dziecko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 36.
94 Por. LdR 4.
95 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 9.
96 Por. LdR 15.
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hamowywania, szczególnie podczas zabawy, kiedy dokonuje się powięk-
szenie obszaru obrazu swego „ja” (4–6 lat)97. Na tym etapie stawania się 
(self-consciousness) samoświadomość dziecka ma już wystarczającą percep-
cję własnej osoby jako bytu odmiennego od innych bytów i jako niezależnej 
osoby w relacji z otaczającym światem98.Zasadniczy jednak przejaw tego 
etapu rozwoju przypomina model amoralny na wzór hedonizmu egoistycz-
nego, gdzie doznania innych ludzi, poznania tego, co odczuwają, są niepo-
znawalne99. Dlatego też tak ważne w formacji moralnej jest odgrywanie ról, 
aby przez zabawę dziecko powtarzało i utrwalało wymagane zachowania 
moralne. Allport stwierdza, że dla dzieci znamienna jest chęć powtarzania 
i odgrywania ról100. Dziecko stopniowo zdobywa pełniejszy obraz swojej 
osoby, określając, kim jest w relacji z innymi. W wieku pięciu lat dziecko 
rozpoznaje i rozumie swój status jako członka grupy, a także ma poczucie 
identyfikacji etnicznej101. Podobnie uczy się identyfikacji osób spoza kręgu 
rodzinnego i uprzejmości wobec nich, która jest niezwykle ważna dla jego 
własnego wizerunku. Na pożytek własnego wizerunku „w tym stadium 
zewnętrzny głos autorytetu staje się głosem wewnętrznym”102. Większość 
znawców tematu twierdzi, że jest to etap formowania się sumienia prymi-
tywnego, kiedy dziecko doświadcza skrajnych uczuć: od przyjemności do 
przykrości, osoby lub przedmioty są ładne albo brzydkie. Dalsze rozpozna-
wanie różnych stanów prowadzi wprost do budzenia i kształtowania się 
sumienia103.

97 R. Kegan określa ten okres (4-6 lat) terminem „impulsywny” (impulsive), dostrzegając 
pobudliwość dziecka w zaspokajaniu własnych potrzeb odruchowych.

98 Por. Allport. Personality s. 160.
99 Według Allporta, hedonizm egoistyczny jest wyższą formą rozwoju, pozbawiony 

jednak daru rezygnacji z własnej przyjemności. Dopóki osoba nie ma odpowiedniej lekcji 
wychowania, by uwzględniać szczęście i dobro innych, własny egoizm hedonistyczny przy-
sparza wiele trudności wychowawczych. Por. Allport. The Mature Personality s. 24.

100 „We see that children are enormously repetitive. Until a child has something totally 
mastered, he wants it repeated over and over again exactly the same way”. Por. R. I. Evans. 
Gordon Allport: The Man and His Ideas. New york: Dutton 1970 s. 31.

101 „As early as the age of five, a child is capable of understanding that he is a member of 
various groups. He is capable, for example, of a sense of ethnic identification”. Por. Allport. 
The Nature of Prejudice s. 29.

102 Allport. Osobowość i religias. 60.
103 Por. VS 85.
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Etap dzieciństwa to czas uczenia dziecka tolerancji, szczególnie 
podczas zajęć grupowych. Dzieci należy bardzo wcześnie uczyć respek-
towania praw innych osób, gdyż wczesny wiek życia jest okresem naj-
bardziej podatnym na wpływ autorytetu i formację moralną. Większość 
dzieci przedszkolnych nigdy nie szanuje praw innych ludzi, ponieważ 
jeszcze nie ma wykształconej zdolności do zaakceptowania punktu wi-
dzenia innych ludzi104. Badania Allporta potwierdzają tezę, że łatwiej 
jest zmienić zachowanie moralne grupy niż indywidualne zachowanie 
dziecka105. Współuczestnictwo na każdym etapie pozwala szerzyć zdro-
we normy, zasady moralne, które są lepiej adaptowane przez jednostkę. 
Indywidualne zachowania stają się zgodne z normami moralnymi grup 
społecznych106. Podobnie jak uczestnictwo w zabawie grupy angażuje 
dziecko w doświadczanie dobra, tak samo odgrywanie lub naśladowanie 
pozytywnych osobowości staje się skuteczną metodą formacji moralnej. 
Okres ten jest początkiem nowego budzenia sumienia, a więc ideałem 
pożądanym w każdej osobie.

Wraz z wiekiem, w późnym dzieciństwie (6-12 lat) tworzy się jednak 
opozycja do moralnego przymusu. Powstaje ona wskutek pragnienia sa-
mowoli i kształtuje osobowość fazy imperialnej, wyrażającej się we wciąż 
nieudoskonalonym uwewnętrznieniu prawa i zasad moralnych. Wolność 
ta jest jeszcze zafałszowana, bo ograniczona, i uniemożliwia zrealizowanie 
wielu pragnień. Istnieje jednak wolność w wyobraźni, stąd w dziecku rodzi 
się potrzeba, by przypisywać tworom przyrody ludzkie cechy, a wyrażanie 
się dziecka daje mu poczucie spełnienia podczas wchodzenia w role wład-
ców i królów. Etap imperatywności jest okazją do ukazania dziecku Boga 
Wszechmogącego, do stworzenia sytuacji mistycznej spotkania z Kimś tak 
wielkim, tak kochającym i dobrym. Wraz z rozwojem wyobraźni i tożsa-

104 Por. J. Piaget. The Origins of Intellect Piaget’s Theory. San Francisco: Freeman and 
Company 1969 s. 129-130.

105 Por. Allport. The Nature of Prejudice s. 29 i 40.
106 Por. Pokrywka. Osoba, uczestnictwo, wspólnota s. 176. Wymiar uczestnictwa jest 

cenną cechą społeczną człowieka, która formuje zobowiązania moralne do wolności i so-
lidarności. Zatem pełny wymiar uczestnictwa wychowanka z bardziej wolnego włączenia 
w życie z Bogiem pozwala widzieć i oceniać wszystko jakby z Bożej perspektywy (omnia 
quasi oculo Dei intuemur). Uczestnictwo tworzy kręgosłup moralny wychowana i nabiera 
dojrzalszej formy.
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mości chrześcijańskiej w umyśle dziecka funkcjonuje obraz Boga jako tego, 
który ubezpiecza, jest opiekunem i najlepszym Ojcem107.

Starsze dzieci zaczynają formować obraz właściwego postępowania 
w celu zdroworozsądkowego i efektywnego pokonywania napotykanych 
trudności, m.in. poczucia niższości. Podstawą w kształtowaniu u dzieci 
postawy moralnej będą sceny i przypowieści ewangeliczne, które ukazują 
Chrystusa jako Dobrego Pasterza, pełnego troski i delikatności. O tym nie 
można tylko mówić, tego nie można tylko uczyć, to trzeba pokazać we wła-
snej postawie radosnej, delikatnej, ufnej i wspaniałomyślnej. Okres od 6 do 
12 roku Allport nazywa nośnikiem racjonalności i przemyśleń własnej gło-
wy108. Racjonalne funkcjonowanie osobowości daje dziecku możliwość ra-
dzenia sobie w różnych sytuacjach, takich jak precyzyjne wyliczenie grze-
chów, aby czegoś nie zapomnieć, bezbłędne odczytanie godziny z zegarka, 
policzenie pieniędzy co do grosza, w pokonywaniu prostych problemów 
i in. Wszystkie procesy myślowe dziecka są egocentryczne, skupione tylko 
na jego własnych potrzebach109. Procesy myślenia mają charakter powąt-
piewający, kontrolujący i manipulujący. Mimo że dzieci w wieku sześciu 
albo siedmiu lat potrafią się poddać absolutnym normom wychowawczym, 
nie porzucają ani na chwilę sposobności poszukiwania przyjemności, któ-
ra wydaje się charakterystyczna na poziomie przedkonwencji. Dobro jest 
niczym gimnastyka w ćwiczeniu własnych przyjemności. Jeżeli dzieci go-
dzą się na posłuszeństwo, to głównie ze względu na samą przyjemność 
i manewr unikania rodzicielskiej kary. Posłuszeństwo bez zbytniej miłości 
implikuje jednak oderwanie podmiotu wychowania od struktur egocentry-
zmu.

Imperatywny etap rozwoju osobowości jest zbieżny z przedłużeniem 
osobowości w kierunku posiadania z jednoczesnym poczuciem niższo-
ści110. Etap imperatywności stwarza wezwanie wychowawcze, aby uczyć 
moralności przez pochwałę szacunku, godności osobowej. Chodzi więc 
o to, aby wychowawca pomógł im śmielej przejść z konkretnego myśle-

107 Por. J. Flower. Stages of Faith. San Francisco: Harper 1995 s. 153.
108 Por. Allport. Osobowość i religia s. 42.
109 Por. Allport. Personality and Religion. New york: Harper Forum Books 1970 s. 47.
110 Por. R. Kegan. Evolving Self s. 134. Por. E. Eriksona fazę określaną na biegunie pozy-

tywnym, w pracowitości i negatywnym poczuciu niższości (4 Industry vs. Inferiority).
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nia operacyjnego do rozróżnienia fantazji od faktów111. Allportowi chodzi 
więc o rozróżnienie cech istotnych i przypadkowych i wyjaśnienie dziecku 
często niezrozumiałych pojęć moralnych. Dla dziecka Zmartwychwstanie 
Chrystusa oznacza coś magicznego (np. że Jezus przeszedł od śmierci do 
życia po zażyciu tajemniczej pigułki). Podobnie dzieje się w postępowa-
niu moralnym. Jeżeli dziecko skłamało, że widziało coś niezwykłego, to 
znaczy tyle, że nie potrafi odróżnić kłamstwa od zaistniałych faktów ze-
wnętrznych. Dzieci nie kojarzą zła z kłamstwem, ale też nie mają celu, aby 
kogoś oszukać. „Nieposłuszeństwo, kłamstwo, egoizm towarzyszą z reguły 
poczuciu winy i wstydu”112. Ocena i krytyka pochodzi tylko od dorosłych. 
Małym dzieciom znacznie łatwiej przychodzi powiedzieć, że zobaczyły 
psa wielkiego jak krowa, niż zaprzeczyć, że się sprzeczały czy kłóciły. Tego 
rodzaju niespójność wewnętrzna wynika z braku czułości, miłości i ak-
ceptacji w dzieciństwie. A. Derdziuk stwierdza, że „jedną z przyczyn po-
wstawania niespójności wewnętrznej jest zadziwiająca zdolność osoby do 
samooszukiwania się”, na którą dzieci są szczególnie podatne113. Powstaje 
pytanie, czy wychowawcy winni zauważyć i zwrócić uwagę dziecku, gdy 
samooszukuje się i kradnie coś ze sklepu. Odpowiedź wydaje się prosta: 
należy rozmawiać z dzieckiem i wspierać je w zaspokojeniu potrzeby mi-
łości, aby pozwolić mu doświadczyć bycia kochanym. Dziecko, które krad-
nie, potrzebuje troski, zainteresowania i przede wszystkim wysłuchania 
opiekunów. Stąd też w wieku ok. 7 lat dziecko postrzega kłamstwo przez 
pryzmat skutków materialnych114. Na przykład w jego wyobraźni przypad-
kowe stłuczenie ośmiu filiżanek jest osiem razy niegrzeczniejsze niż zbicie 
jednej. Konsekwentnie, im większa kara, tym większe przestępstwo. W my-
śleniu 9-letniego dziecka każda kara jest do usprawiedliwienia115. Szara 
przestrzeń nie istnieje w moralnym porządku dziecka. Szara strefa przy-

111 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 29.
112 H. Malewska i H Muszyński. Kłamstwo dzieci. Warszawa: PZWS 1962 s. 36.
113 Formacja moralna a formacja sumienia s. 17.
114 Por. Walesa. Rozwój religijności człowieka s. 177.
115 Por. L. Kohlberg. Education, Moral Development and Faith. ME 4: 1974 nr 1 s. 13-14.  

Kohlberg stwierdza, że dzieci rozumieją moralność na zasadzie „posłuszeństwa i kary”, 
przede wszystkim identyfikując coś moralnie dobrego z aktem posłuszeństwa, a zła z aktem 
kary. Słabość metody L. Kohlberga wynikła z ograniczoności narzędzi badawczych. Nie 
udało się zarysować obrazu dziecięcej moralności z tak zaskakującą dokładnością, z jaką 
przedstawił ją Piaget w The Moral Judgment of the Child.
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chodzi z myślenia uzależnionego od poziomu intencji. Ale skoro one są 
tylko w formie materialnej i zewnętrznej, dobro i zło mogą być pojmowane 
jedynie w kategoriach policzalnych. Jednak chętna współpraca z autoryte-
tem moralnym pomaga dziecku w rozwiązywaniu tych kwestii.

Allport w określeniu heteronomii (gr. heteros – inny) wczesnego i póź-
nego dzieciństwa (od 7 do 8 roku życia) zwraca uwagę na moralność dziec-
ka, która polega na poddaniu się autorytetowi rodziców i wychowawców, 
i tym samym staje się istotnym przejawem dziecięcego zaufania na tym 
etapie formacji116. Potrzeba autorytetu i kierownictwa u dziecka rozpoczy-
na okres podatności do pracy nad sobą. Dziecko chce być kierowane, ale 
jest wyczulone na sprawiedliwość. Zewnętrzne normy, reguły stają się wła-
snością dziecka117. Jednak występuje brak zdolności zrozumienia osób do-
rosłych, a szczególnie ich stanów psychicznych118. Zdaniem Allporta wy-
chowawca ma szczególną rolę, by jego głos służył cnocie, kiedy kręgosłup 
moralny dziecka wciąż jeszcze jest nieukształtowany. W wieku późnego 
dzieciństwa wychowawca ma ogromne zadanie, aby pomóc w zdolności 
oceny zachowania, kiedy dziecko doświadcza napięć moralnych.

W fazie dziecięcego rozwoju ważne jest to, co wychowawca słyszy od 
dzieci na temat dobra i zła. Istotnym zadaniem formacyjnym jest korek-
ta dotychczasowych przeżyć i ocen, jak również wypracowanie szerszego 
zakresu ocen moralnych. Niemniej, nie można interpretować ich czynów 
i postępowania według rozumienia dorosłych. Poprzez wsłuchanie się 
w głosy dzieci, formator okazuje szacunek dla ich osobowej integracji119. 

116 Por. Allport. Becoming s. 34.
117 Por. Piaget. The Moral Judgment of the Child s. 197-198.
118 Allport heteronomię fazy przymusu nazywa trybalizmem (tribal morality). Według 

niego rozpoczyna się ona już u dzieci młodszych, w wieku od 3–4 do 7–8 lat, wyrażając 
się w podporządkowaniu prawom ludzi dorosłych, ich władzy i poddaniu się ich autoryte-
towi Por. Allport. Becoming s. 34. W okresie dorastania heteronomiczna moralność, także 
pod wpływem formacji, przemienia się w autonomię moralną, którą Allport określa jako 
indywidualizację. W stadium indywidualizacji jednostka zaczyna budować własne war-
tości i zasady moralne z wewnętrznym poczuciem obowiązków moralnych. W rezultacie 
dojrzewania przestaje ujmować reguły jako niezmienne, zanika jej egocentryzm i zaczy-
na rozumieć, że ludzie mogą mieć różne poglądy. W tym okresie jednostka ocenia czyny 
w kontekście różnych aspektów sytuacji moralnej. Poszczególne etapy sądów moralnych są 
według Allporta jednym ciągłym procesem stawania się Allport. Becoming s. 35.

119 Por. J. Fuchs. Human Values and Christian Morality. London: Gill & Macmillan 1970 
s. 92-110.
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Dlatego zasadnicze okazuje się pytanie, czy mówienie o formacji moralnej 
tej grupy wiekowej jest właściwe? Mimo wszystko, troska wychowawcza 
o dobro dziecka wydaje się jak najbardziej wskazana, aby osiągać pozytyw-
ne skutki pedagogiczne. Troska wyrażona w postawach życia, wypełniona 
przyjaźnią, jest potrzebna na czas próby i stanowi podstawowe zadanie 
formatora. Jest ona (według Allporta, Kohlberga, Rogersa czy Eriksona) 
zasadna wówczas, gdy budzi się życie moralne wpisane w naturę ludzką, 
w ramach której ciągle są podejmowane próby przejścia od egocentryzmu 
do współdziałania, mimo że zachowania impulsywne dziecka jeszcze nie 
są zbieżne z heteronomią120. Wymieniani autorzy skłaniają się do przyjęcia 
zdrowego obrazowania, stosowania godnych przykładów w życiu dziecka, 
by wzrastało też w wolności wyboru podstawowego. Od kiedy podmio-
ty formacji stają się świadome normatywnych zasad swego postępowania, 
wchodzą najpierw na drogę kształcenia, potem formacji, a następnie samo-
formacji moralnej.

Dziecko poszukuje rozwiązania problemu przez działanie121. Aktyw-
ność włączająca w działanie moralne jest bardzo korzystna z punku widze-
nia formacji moralnej. Uczy bowiem przez wpajanie kultury moralnej na 
podstawie wzorów osobowych. Oznacza więc „po prostu pragnienie nie-
ustannego czerpania ze Źródła”122. Dziecko powoli zaczyna „myśleć przed 
działaniem”. Czynności, które wykonuje od urodzenia, są uwewnętrznia-
ne, internalizowane przez powtarzanie tych czynności, co utrwala wzorce 
moralne. W owych zinternalizowanych procesach dzieci podtrzymują za-
pamiętany obraz, który gwarantuje trwałość podmiotową. Myślenie dzieci 
od 7 roku życia jest ukierunkowane tylko na operacje praktycznego myśle-
nia123.

W umysłach powstaje moralny obraz ich małego świata. Każdy wzrost 
moralny czy mentalny stanowi wielki krok w procesie adaptacji do wspól-
noty. Rodzi się wówczas świat moralnego upodmiotowienia, w którym 
dzieci wchodzą na drogę doskonalenia siebie za pomocą takich narzędzi, 

120 Por. B. Häring. Free and Faithful in Christ: Moral Theology for Clergy and Laity. New 
york: Seabury Press 1978 s. 164-208.

121 Por. Allport. Osobowośćireligia s. 118.
122 A. Derdziuk. W odpowiedzi na dar miłosierdzia. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 

2010 s. 64.
123 Por. Piaget. The Moral Judgment of the Child s. 191.
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jak: naśladownictwo, fantazja, rysunek, marzenia, zabawa, a szczególnie 
język124.

Samoświadomość według Allporta ujawnia się przez identyfikację 
z wzorem i zaangażowanie się dziecka w zabawę. J. Piaget potwierdza nato-
miast, że kolektywne monologi małych dzieci posługujących się odpowied-
nim językiem nie służą komunikacji, lecz stymulacji trybu samowyrażania 
się. Język jest narzędziem grupowym, a jego zasady wydają się nałożone na 
jednostkę przez otoczenie125. Zdaniem Allporta, również kształtowanie się 
człowieka odbywa się za pomocą języka. Depersonifikacja własnej osoby 
w zabawie dziecka, które „staje się” np. deszczem lub innym zjawiskiem, 
zwierzęciem czy przedmiotem, rozwija jego wyobraźnię, dziecko przekra-
cza siebie126. Dzieci nie podlegają już samym impulsom, ale celowym i pod-
miotowym koordynacjom wobec postrzeganych obiektów swych wyborów, 
np. dając imię kotkom, własną nazwę pieskom, często mówiąc o nich oraz 
zapamiętując je. W końcu dziecko potrafi wyrażać samym sobą sens swe-
go bytu. W tym okresie dzieci nie potrafią jednak jeszcze rozróżnić pew-
nych kategorii, np. pojemności dwu pojemników o odmiennych kształtach, 
w których jest taka sama ilość wody127. Spostrzeżenia badawcze J. Piageta 
potwierdzają obserwacje Allporta, że najmłodsi nie używają jeszcze myśle-
nia abstrakcyjnego (np. jeśli A = B i A = C, to B = C). Zdolność rozpozna-
nia przez dziecko relacji elementów przez łączenie ich w uporządkowane 
serie (np. jeśli A>B i B>C, to A>C) potwierdza intensywne jego wchodze-
nie w mechanizm konkretnego myślenia także w sferze moralnej128.

Specyficzna jest jeszcze umiejętność dostrzegania innego punktu wi-
dzenia rzeczywistości, tak że kiedy mówią o ulubionych pieskach, kotkach 
czy przedmiotach nieożywionych, jak np. dom, przyjmują, że ich słuchacz 

124 Konstruktywizm współczesny jest kierunkiem edukacji czerpiącym ze zdobyczy 
psychologii poznawczej. Teoria ta przyjmuje, że uczniowie uczestniczą w procesie kon-
struowania swojej wiedzy Por. R.I. Arends. Uczymy się nauczać. Warszawa: Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne 1994 s. 377-378.

125 Por. The Moral Judgment of the Child. Harmondsworth: Penguin 1932. Por. Piaget. 
Structuralism s. 74-75.

126 Por. Allport. Personality s. 162-163; Piaget. Play, Dreams, and Imitation in Childhood. 
New york: Norton 1964 s. 230-231.

127 Por. J. Piaget. The Origins of Intellect Piaget’s Theory. San Francisco: W. H. Freeman 
and Company 1969 s. 62.

128 Por. tamże s. 190-191.
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ma takie samo konkretne wyobrażenie obrazów, jakie mają one. Z tego 
też względu słabo odróżniają rzeczywistość od fantazji. Powyższe bada-
nia mają istotne znaczenie dla poprawnej formacji moralnej dziecka. Małe 
dzieci, kiedy doświadczą zakazów („nie wolno”), potrzebują umiejętne-
go doświadczenia wolności, by uwalniać się z barier utrudniających im 
przechodzenie do kolejnego etapu. Istotne jest, aby mogły prawidłowo po-
dejmować trud wzrastania, wychowania i kształcenia. Dziecko postrzega 
wszelkie zakazy odnośnie do swoich inicjatyw i wyborów jako atak na wła-
sną integralność osobową, który odreagowują często agresywną determina-
cją: „Ja nie chcę!”129.

D. Czyżowska zwraca uwagę, że kontakty dziecka z rodzicami „stają się 
źródłem pierwszych moralnych emocji, to rodzice wprowadzają dziecko 
w świat zasad i norm, a ich autorytet sprawia, że dziecko stosuje się do 
reguł obowiązujących w rodzinie, przygotowując się w ten sposób do życia 
w społeczności”130. Bardzo ważna wydaje się więc formacja emocjonalna 
w najbliższym środowisku wychowawczym. Emocjonalny wpływ kultury 
niższej, czyli inaczej kultury masowej, w swej prostocie jest bardziej zro-
zumiały dla odbiorcy na każdym etapie rozwoju. Jednak masowa kultu-
ra oparta na środkach masowej informacji, nierzadko epatująca przemo-
cą i erotyką, utrudnia dojrzałe wychowanie. Masowa kultura seksualizuje 
dzieci, niejako wpycha je w role osób dorosłych. Powoduje to, że przestrzeń 
seksualna wraz z wyglądem zewnętrznym staje się istotniejsza, od innych 
sfer. Zbyt duży jej wpływ utrudnia dzieciom realizację ideałów. Często 
dzieci nie potrafią zrozumieć narzucanych im siłą treści, nieuwzględniają-
cych ich wrażliwości i poziomu skojarzeń131. Natomiast mówiąc o kulturze 
wyższej, Allport ma na myśli zawarte w kulturze cechy zewnętrzne i we-
wnętrzne charakteryzujące dobro i zło, które pozwalają tłumaczyć złożo-
ność świata, kształtować uczucia, nie zaś komplikować myślenie dziecka.

Ponowoczesność uczyniła wielkie szkody w formie wizualizacji filmo-
wej dla dzieci, gdyż mało kto chce promować klasyczne, łatwo przyswa-
jalne obrazy dobra i piękna dla dzieci. Poza tym w wizualizacji filmowej 

129 Allport. Personality s. 165.
130 Wychowanie moralne w rodzinie. W: Rodzina w kontekście współczesnych problemów 

wychowania. Red. B. Muchacka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008 s. 273.
131 Por. A. Zadroga. Wpływ postmodernizmu na postawy religijne. W: Formacja moralna 

s. 248-254.
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trzeba zwrócić uwagę na obronę wychowanka „przed ideologiami, które 
paraliżują duszę; przed zbytnim liberalizmem moralnym, który rzuca czło-
wieka w próżnię hedonizmu; przed ideologiami agnostycznymi, zmierza-
jącymi do usunięcia Boga z kultury”132. Te obrazy, które istnieją, często są 
trudne i zamazane w odczytaniu, jak współczesne animacje typu Avatar. 
Bezpośredni kontakt z dzieckiem i opowiadanie wydarzeń z Pisma Świę-
tego, np. o Danielu poskramiającym lwy, tworzy podstawy do utożsamia-
nia się ze wzorem kogoś wielkiego, zwyciężającego zło. „Bajka – zauważa 
Boros – to drzwi, które muszą zostać otworzone, aby udało się wkroczyć 
w sferę tajemnicy, gdzie dopiero stanie się możliwe wyjaśnienie sensu ży-
cia”133. Dorośli poprzez nowe formuły obrazowe brutalnie burzą percepcję 
przekazu u dzieci. Bardziej formujące moralnie są staroświeckie bajki bez 
niepotrzebnych udziwnień, ale za to posługujące się pouczającym mora-
łem. Mądra formacja przyczynia się do moralnego wzrostu u dziecka, dając 
mu właściwe wzorce postępowania.

Kolejnych umiejętności formacyjnych (na poziomie konkretnych ope-
racji myślenia) dziecko nabywa w  wieku 7–8 lat, gdy konstruuje logikę 
myślenia praktycznego w pokonywaniu fantazji, a zarazem w łączności ze 
światem zewnętrznym i nabytym doświadczeniem. Jeśli nie ma odpowie-
dzialnej formacji, przemiana ta będzie przebiegać raczej na oślep134. W for-
macji moralnej kod moralny jest więc konieczny, aby przemiana w kierun-
ku większej wolności i wyzwalania się z zależności poprzedniej fazy była 
w miarę harmonijna. Praktyki religijne, ascetyczne przygotowują dziecko 
do myślenia bardziej abstrakcyjnego. Przestrzeganie zasad moralnych, mię-
dzy innymi praktyk postów, wpływa na przejście poza konkretne myślenie 
operacyjne dziecka. Tym samym, jak stwierdza M. Pokrywka, „prawdziwe 
widzenie rzeczywistości pozwala oddzielić fakty od złudzeń i fantazji”135. 
Każda praktyka religijna, choćby niejedzenie mięsa w piątki na pamiątkę 

132 Jan Paweł II. Przemówienie „Wolność, współdziałanie, uniwersalność, służba czło-
wiekowi – warunkami prawdziwego rozwoju kultury” (Madryt, 3.11.1982). W: Jan Paweł II. 
Wiara i kultura s. 183.

133 Okresy życia s. 16.
134 „Personalists see the child as a personality that is self-directing and capable of in-

telligent decision-making. Children must be actively involved in the responsibility for de-
veloping and furthering their formational programs”. H. A. Buetow. Religion in Personal 
Development: An Analysis and a Prescription. New york: Peter Lang 1991 s. 46.

135 Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 320.
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męczeńskiej śmierci Jezusa, umożliwia więc dojrzalszą formację moralną. 
Jest to dobry system moralny, dlatego że pozwala także osiągnąć pewną 
świadomą harmonię z innymi, co wznosi na wyższy poziom rozwoju mo-
ralnego, który Kościół określa jako „więcej być”.

Kiedy logika jest moralnością uporządkowanego myślenia, to moral-
ność jest logiką działania. W fazie późnego dzieciństwa (od 7 do 12 roku 
życia) to realne, uwewnętrznione działanie ma podwójną charakterystykę. 
Pierwszą formę stanowi odwracalność, która jest powtarzalna, znaczy tyle, 
ile zmiana widziana w fizycznym świecie, np. plastelina ukształtowana na 
wzór cylindra może być przekształcona w myśli poprzez umiejętne dzia-
łanie dziecka w odwrotnym kierunku. Tak więc przekształcenie plasteliny 
z pierwotnej formy do formy wtórnej może być odwrócone. Taki nabytek 
daje dzieciom mobilność myślenia, nie tylko realnego w sposobie anali-
zowania świata zewnętrznego, wtedy kiedy ich myśli polegają tylko na 
percepcji albo postrzegalności. Myślenie dzieci od 7. albo 8. do 11. albo  
12. r.ż. jest ukierunkowane tylko na operacje praktycznego myślenia136. 
Na tym etapie rozwoju moralnej socjonomii ma miejsce przyzwolenie 
na akceptację norm obowiązujących w grupie, jednak bez uznania ich 
za własne. Formatorzy powinni się więc posługiwać obrazem, aby ukazać 
głębsze prawdy moralne oraz prawdy wiary.

Chrześcijańska formacja dziecka ma się poza tym opierać na ciągłym 
dawaniu świadectwa i autentyzmie zarówno wychowujących, jak i wycho-
wywanych, płynącym ze źródła i doświadczenia wiary według nauczania: 
„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1, 15-16). Jednocześnie kultu-
ra otoczenia rozwija osobowość dziecka, uwzględniając nowe instytucje, 
szkołę czy dzieci z podwórka. Moralność imperialna dzieci jest wyrazem 
dojrzalszego przejścia na drogę poznania i podboju świata. Dzieci konstru-
ują swoje role, tworząc równowagę osobową etapu pomiędzy 10. a 11. r.ż.137.  
Doskonale sobie radzą, wyliczając dokładnie, ile mają kieszonkowego i kon-

136 „Two-third of all children [are reactive] against parental and cultural teaching”. Por. 
Allport. The Individual and His Religion s. 32. Sprzeciw myślenia dzieci, według Allporta 
jest wyrazem indywidualizacji i praktycznego wyjaśniania przyczyn swego poznania mo-
ralnego. Por. Piaget. The Moral Judgment of the Child s. 191

137 „New subject-object relation is that child (...) no longer lives with the sense that the 
parent can read his private feelings. He has a private world, which he did not have before”. 
Por. Kegan. Evolving Self s. 89.
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trolują emocje. W pracy wychowawczej chodzi o właściwą interakcję wy-
chowanka z kulturą nauczyciela, otoczenia, choćby tradycją chrześcijańską 
umożliwiającą uczenie się potrzebnych norm społecznych138. Wychowa-
nek, będąc z grupą dzieci w szkole, odgrywa role społeczne z rówieśnikami 
w bardziej złożonej postaci, a tym samym po raz pierwszy aktywnie uczest-
niczy w organizowaniu kultury, której jest częścią.

Indywidualizację dziecka jako budzącą się autonomię zauważa się 
w okresie wieku szkolnego. W budzącym się zainteresowaniu otoczeniem 
motywacją do czynienia dobra jest postawa ekstrawertyczna dziecka w sto-
sunku do otoczenia, gdyż dziecko jest bardziej skoncentrowane na pozna-
waniu świata zewnętrznego. W formacji moralnej chodzi o to, aby uczyć 
je dzielenia się z innymi, gdyż inne dzieci również mają swoje potrzeby 
i mają do nich prawo139. Legalistyczna postawa dziecka często nie pozwala 
na współdziałanie w harmonizacji z otaczającym światem, tworząc brak 
elastyczności w dostosowaniu się do innych (flexibility)140. Brak elastycz-
ności i konwencji uniemożliwia człowiekowi dokonywanie dojrzalszych 
zmian na każdym etapie życia.

Każdemu etapowi dojrzewania towarzyszy rozwój relacji, stąd też 
wczesna formacja nastolatków wiąże się z zadawaniem zasadniczych py-
tań: kim jestem?, do jakiej grupy przynależę i jak się spełniam przez grupę, 
stowarzyszanie się? To ostatni z etapów, w którym formuje się etyka le-
galistyczna dziecka, zanim młody człowiek podejmie się autonomicznego 
rozwoju w wieku dorosłym. Sens powołania, swojej celowości i aspiracji 
jest nieco odmienny dla obu płci i ujawnia się po ukończeniu 12. r.ż.

Formacja moralna płci żeńskiej przebiega nieco inaczej niż męskiej, co 
również potwierdza w badaniach C. Gilligan141. Dziewczęta pomiędzy 11. 

138 „Learning brings new systems of interests into existence just as it does new abilities 
and skills”. Por. Allport. The Nature of Personality s. 90.

139 Jednak „już od urodzenia [dziecko] ma zdolność przeciwstawiania się naporowi 
wymagań matki i grupy. (...) Istota ta będzie przez całe życie starała się pogodzić te dwa 
sposoby stawania się: stadny i osobisty (...) który zapala lampkę indywidualności”. Allport. 
Osobowość i religia s. 34.

140 „Authoritarian morality, (...) defines goodness merely in terms of obedience. The 
adult, with all his potentialities for growth, is kept at the childhood level”. Por. Allport. Per-
sonality and Social Encounter s. 170.

141 „We have come more recently to notice not only the silence of women but the dif-
ficulty in hearing what they say when they speak. yet in the different voice of women lies 
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i 16. r.ż. zdecydowanie trudniej artykułują to, co wiedzą, czują i przeży-
wają pod wpływem wartości i doświadczenia płci przeciwnej. W środowi-
sku wychowawczym są bardziej bojaźliwe. Ich zewnętrzne wzory moralne 
stają się bardziej zinternalizowane i stają się własnymi. W swoich wypo-
wiedziach ukrywają to, co wiedzą (wolą powiedzieć „nie wiem”), dlatego 
w formacji moralnej tej płci trzeba się wykazać wielką delikatnością, wraż-
liwością i umiejętną komunikacją.

W komunikacji szczególnie ważne jest budowanie poczucia wartości 
i  bezpieczeństwa, a także pracy nad obniżeniem lęku u dziecka142. Wy-
chowawca-formator ma łagodzić ten lęk, ukazując postawę miłosiernego 
i dobrego Ojca. Nie wystarczy więc, by formacja chrześcijanina wiązała się 
tylko z identyfikacją społecznych kodów. Musi się także wyrażać ciepłem 
i wrażliwością143. Jan Paweł II jako wychowawca dostrzegał znamienne po-
dejście formacyjne w odniesieniu do kobiet. Ojciec Święty, komunikując 
prawdę o człowieku, dostrzegał geniusz płci żeńskiej w życiu społecznym, 
który przezwycięża wszelkie formy dyskryminacji, przemocy i wyzysku144.

Świat siły męskiej wpisuje się w takie wartości, jak: niezależność, nieza-
wisłość, autonomia i współzawodnictwo. Świat wartości rodzaju żeńskie-
go wynika z wartości bytu zależnego, opartego na związku uczuciowym, 
dlatego dziewczęta nie potrafią tworzyć wspólnot w kręgach opartych na 
rywalizacji, jak to ma miejsce w grupach męskich145. Ten brak elastyczno-
ści w transformacji ujawnia się brakiem koncentracji na lekcjach, skłonno-

the truth of an ethic of care”. Por. C. Gilligan. In a Different Voice: Psychological Theory and 
Women’s Development. Cambridge: Harvard Press 1993 s. 174.

142 Por. Allport. Osobowość i religia s. 120.
143 Obecnie znamienne jest podejście formacyjne Kościoła w odniesieniu do kobiet. Ma-

gisterium Kościoła naucza: „jeszcze dzisiaj przetrwały w dużej części naszego społeczeń-
stwa liczne formy upokarzającej dyskryminacji, które poważnie obrażają i godzą w niektóre 
zwłaszcza stany kobiet, jak na przykład mężatki bezdzietne, wdowy, kobiety żyjące w sepa-
racji, rozwiedzione oraz samotne matki. Ojcowie Synodu wyrazili głęboki niepokój z powo-
du tych i innych dyskryminacji”. FC 24.

144 Por. EV 99.
145 „Boys play competitive games with lots of rules. They quarrel a great deal, but they 

enjoy the disputes and solve them. When girls get into disputes in games, they tend to end 
the game. ‘Girls are more tolerant in their attitudes toward rules, more willing to make 
exceptions. Girls subordinated the continuation of the game to the continuation of the re-
lationships. ‘Of course, in the competitive business world, it is often the boys’ rules that 
dominate, but that is changing in a world ‘where women can be astronauts and men can 
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ściach do depresji i głodzeniu się. Osoby dorosłe również często posługu-
ją się myśleniem operacyjnym bez pełnego korzystania z fundamentalnej 
dynamiki okresu wczesnego dzieciństwa. Osoby wyposażone wyłącznie 
w niedojrzałe „ja” osobowe, bez nadziei, woli czy celu nękane są podejrzli-
wością, wątpliwościami, nie potrafią same pokonać przeskoku rozwojowe-
go. A ich szanse moralnego wzrostu poza heteronomią, bez pracy i pomocy 
formatora, są nikłe146.

Koniecznym narzędziem wychowawczym wydaje się uczenie wycho-
wanka poczucia wstydliwości. Współcześnie można zauważyć przesuwa-
nie się w dół granicy wieku związanej ze wstydem. A. Cassidy, psycholog 
socjalny, wyjaśnia, że niedojrzałe osobowości, niepewne siebie, nieumieją-
ce nawiązać kontaktu twarzą w twarz, aby przyciągnąć uwagę, umieszcza-
ją wyzywające zdjęcia w Internecie. Dziewczęta często zaniedbują swoją 
formację osobową i na pierwszy plan wysuwają ciało, bo tak jest najłatwiej. 
Pod wpływem systemów redukujących wstydliwość, chłopcy w szkole 
nie postrzegają dziewczynek jako osób zdolnych do komunikacji, miłości 
i uczucia, ale sprowadzają je głównie do roli środków do seksualnej gratyfi-
kacji147. Wstydliwość, według Kościoła, jest „fundamentalnym składnikiem 
osobowości, która może być pojmowana – w płaszczyźnie etycznej – jako 
rozbudzona świadomość, która broni ludzkiej godności i autentycznej mi-
łości”148. M. Pokrywka zauważa, że wstydliwość przejawia się w zdrowym 
reagowaniu na postawy zepsucia moralnego i wyhamowuje wszelkie za-
chowania, które naruszają godność osoby ludzkiej149. Nauczanie moralno-
ści stanowi konieczny środek, aby opanować instynkty w rozwoju auten-
tycznej miłości. Uczenie poczucia wstydliwości stanowi zatem konieczną 
postawę moralną w obronie godności osoby w ponowoczesnych zjawiskach 
bezwstydu i braku harmonii.

be caregivers’”. Por. M.F. Goldberg. An Interview with Carol Gilligan “Restoring Lost Voices”, 
„Phi Delta Kappan”. 81:2000 nr 9 s. 701.

146 „The origin of life is hedonistic, or self-centered, if you wish, but a change occurs 
which makes a person much more aware of others, and extends his sense of selfhood grad-
ually, perhaps to the end of his life”. Por. Evans. Gordon Allport: The Man and His Ideas s 6.

147 Por. A. Cassidy. News Letters. „Portadown in Turmoil”. Belfast: Johnston Publishing 
Ltd Belfast May 25 1999 s. 8.

148 PH 90.
149 Por. Rola wstydu w obronie godności osoby ludzkiej. RT 55:2008 z. 3 s. 139.
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W sytuacjach, gdy przejście z fazy imperialnej do międzyosobowej 
kończy się progresją, wychowanek potrzebuje wsparcia wychowawczego 
w pokonaniu narosłej izolacji. Transformacja ta często wymaga większej 
ofiary w osiągnięciu nowego stopnia poczucia wolności w przejściu do fazy 
międzyosobowej, ale ceną transformacji jest samotność150. Wychowawcy 
powinni więc promować zdrowe współzawodnictwo, aby dzieci tworzy-
ły bliskie związki z rówieśnikami. Czynnikiem hartującym ducha powi-
nien być sport. Każdy sport pojmowany jako ruch, jako coś, co pomaga 
w rozwoju duchowości, w sprawności i odpoczynku, przełamuje stresujący 
stan samotności i zamartwiania się oraz ukierunkowuje osobę w rozwo-
ju. K. Wojtyła stwierdza, iż człowiek jako podmiot osobowy w stosunkach 
międzyosobowych może podlegać alienacji albo odczłowieczeniu151. Sport 
jako działanie aktywizujące sprawia, że osoba nabywa cech motywujących. 
Według Allporta, człowiek oczekuje bardziej solidnej formuły życia, czyli 
takiej, która umożliwi mu pokonanie alienacji i cierpienia. W pokonaniu 
rozwojowej izolacji pomaga człowiekowi sensowny tryb życia przez sport, 
wysiłek godny jego inspiracji. Na każdym etapie rozwoju pokonywanie sie-
bie jest celowym zadaniem w wyrażaniu zgodności słów z czynami. Nie-
które związki są bardziej sensowne od innych, gdyż czynią życie ludzkie 
godnym wedle słów św. Augustyna: „Niespokojne jest serce nasze, dopóki 
w Tobie [Bogu] nie spocznie”152.

Dzieci w wieku 10–12 lat nie wiedzą, co ich rówieśnicy o nich myślą. 
A są instrumentalistami nastawionymi na odnoszenie kolejnych sukcesów 

150 Określenie R. Kegana w nazwie etapu imperialnego podkreśla brak rzeczywistości 
dzielonej z innymi. Dziecko (od 6. do 12. r.ż.), ewaluując w swoim świecie, żywi podejrz-
liwość wobec innych. Od kiedy postrzega innych w ten sposób, manipulując nimi, zatraca 
samego siebie. Osoba w tym okresie formacji mniej doświadcza poczucia winy, ale bardziej 
przeżywa, jak inni zareagują, i oczekuje większej akceptacji. Por. Kegan. The Evolving Self 
s. 86.

151 Por. K. Wojtyła. Osoba: podmiot i wspólnota. W: Tenże. Osoba i czyn oraz inne studia 
antropologiczne s. 393. Brak współczucia i zniweczenie przeżycia drugiego człowieka rodzi 
dewastację układu „ja” – „ty”. Alienacja odczłowiecza osobę, w której nie jest on zdolny od-
czuć przeżycia drugiej osoby, a także by tworzyć wspólnotę bycia. Por. M. Pokrywka. Osoba, 
uczestnictwo, wspólnota. Lublin: RW KUL 2000 s. 76.

152 „My heart is restless, O God, until it rests in Thee”. Por. Allport. Pattern and Growth 
in Personality s. 559. Por. C. Valverde. Antropologia filozoficzna. Tłum. G. Ostrowski. Po-
znań: Pallotinum.1998 s. 64-65.
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i zyskiwanie pochwał za to, co robią, tworząc przestrzeń zwiększonej wol-
ności i odpowiedzialności153. Nie odbierają już nakazów i zakazów swoich 
formatorów pasywnie. Dzieci posługują się wyuczoną zdolnością przewi-
dywania reakcji wychowawców i swoich rówieśników w ramach reguł dys-
cypliny. W porządku dobra i zła te wyuczone zręczności dają im możliwo-
ści manipulacyjne godne niejednego aktora, który gra rolę w codziennym 
życiu. One już wiedzą, jak coś wyłudzić, jak kogoś rozbawić, uspokoić albo 
nawet przechytrzyć, przekupić i zaszantażować. Dzieci w wieku 10–12 lat 
rozwiązują moralne problemy według prawa „oko za oko, ząb za ząb”. W tej 
fazie rozwoju wiedzą, jak zwrócić uwagę rodziców na winę młodszej sio-
stry. Przychodzą do starszego brata i obiecują, że nie poskarżą rodzicom 
o jego występku, jeśli odwdzięczy się im za to jakąś przysługą154. Wycho-
wawca powinien głęboko zrozumieć dziecko, zawsze mu przebaczając, aby 
pomóc naprawić zło tam, gdzie zostało popełnione155. Według Allporta 
w wieku 10–12 lat kończy się dzieciństwo.

Etap młodzieńczy w wieku 12–16 lat „jest zawsze najpierw samowycho-
wawczym, niemniej potrzebuje, zwłaszcza na początku drogi, środowiska 
wychowawczego i wsparcia ze strony innych osób”156. Myślenie młodzieży 
w tym wieku przejawia się w rozpoznawaniu nowych potrzeb, zaintereso-
wań i nowej percepcji. Osobowość wyraża się w „imperatywizmie” i nie za-
kłada współpracy z innymi osobami współistniejącymi w realnym świecie. 
Nastolatek jest zamknięty w sobie, ludzie zwykle nie wiedzą, o czym on 
myśli. Znamienna dla tego etapu jest koncentracja uwagi na swojej osobie 
i egoistycznym „ja”. Imperatywizm młodego człowieka wyraża: teraz wiem, 
mam coś do powiedzenia, coś się dzieje wokół mnie157.

Młodzieńczy pryncypializm moralny stanowi widoczny przykład rozu-
mienia swoich własnych przeżyć wewnętrznych oraz odczuć innych osób 
(początki empatii)158. Zewnętrzne wzory stają się własnymi postawami wy-

153 Por. Kegan. The Evolving Self s. 175.
154 „Elements of fairness, of reciprocity and equal sharing are present, but they are 

always interpreted in a physical, pragmatic way. Reciprocity is a matter of ‘you scratch my 
back and I’ll scratch yours’ not of loyalty, gratitude or justice”. Por. L. Kohlberg. The Child as 
a Moral Philosopher. „Psychology Today” 2:1968 nr 4 s. 26-27; Flower. Stages of Faith s. 66.

155 Por. Allport. Osobowość i religia s. 125.
156 Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji s. 329.
157 Por. Kegan. Evolving Self s. 91-95.
158 Por. Allport. Personality s. 530-532.
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znaczającymi zewnętrzne zachowanie. Rozumiana jest jedynie zewnętrz-
na konsekwencja zachowania (co się stanie, gdy inni się o tym dowiedzą). 
Struktura osobowa zaczyna się przenosić z zewnętrznego świata na świat 
wewnętrznych przeżyć. Przy oddziaływaniu formacji moralnej uwewnętrz-
nianie norm odbywa się szybciej. To wszystko, co było dotychczas trak-
towane przedmiotowo, zaczyna być traktowane podmiotowo. Jednostka 
stopniowo pojmuje konsekwencje swoich czynów, a wraz z tym zasady 
funkcjonowania norm moralnych w kulturze swego otoczenia i  w  społe-
czeństwie. Poprzez kulturę otoczenia dziecko w większym albo mniejszym 
stopniu zaczyna rozumieć złożoność egzystencji osobowej, uczy się relacji 
międzyosobowych i  porzuca relatywizm moralny na rzecz pozytywnego 
stosunku do innych ludzi w takim stopniu, w jakim jest poddane dojrzałej 
formacji.

Etap młodzieńczy można więc nazwać etapem międzyosobowego sta-
wania się. Jednostka zaczyna tworzyć własny system moralny na podstawie 
zinternalizowanych wartości nabytych od środowiska. Nadal problemowa 
jest integracja osobistych potrzeb z potrzebami drugiej osoby. Młodość 
związana jest z konwencją moralną wyrażającą chęć bycia dobrym. Ten 
etap kształcenia moralnego łączy się z fazą autonomii moralnej (gr. autos – 
sam; od 16. do 21. r.ż.). Młodzieńczy etap rozwoju moralnego jest okresem, 
który służy ugruntowaniu relacji międzyosobowych159. Relacje tworzone 
na fundamencie miłości sprzyjają procesowi głębszego uwewnętrznienia 
życia i zasad moralnych. Ocena własna młodzieńca wynika z zasad mię-
dzyludzkich, w których sumienie ma znaczenie decyzyjne. Istnieje moty-
wacyjny wysiłek w realizacji upragnionych celów z aspiracji propriate stri-
ving160, która zachęca młodą osobę do szukania odpowiedzi na zasadnicze 
pytania: kim chcę być jako człowiek, chrześcijanin albo obywatel, planu-
jąc sensowność swej egzystencji oraz jak chcę zrealizować swoje marzenia 

159 Por. Kegan. Evolving Self s. 190-191.
160 „Individuals propriate striving is strongly associated with other major features of the 

‘proprium’ which is comparable to the ‘self ’ central to Augustinespropriate striving”. Por.  
D. Capps. Historical Interpretation of Augustine. IJPR: 4 1994 nr 4 s. 205-228. D. Capps 
sugeruje na podstawie badań, posługując się metodologią Allporta, że osoby z dobrze ufor-
mowaną motywacją, którą określa jako propriate striving, odgrywają ważną rolę integrującą 
osobowość. Te dojrzałe cechy w realizacji godnych celów są podobne cechom osobowym 
w życiu św. Augustyna.
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i odpowiedzieć na rodzące się zamiłowania i powołanie? Na tym etapie 
międzyosobowych relacji człowiek uczy się prawdziwej wolności w byciu 
lojalnym.

Według Allporta, formacja moralna młodzieży na etapie autonomii mo-
ralnej wynika z  etyki lojalności161. Czas intensywnie tworzonych relacji 
wymaga od jednostki poczucia zaangażowania i lojalności, co jest odpo-
wiednikiem kształtowania osobowości w relacjach międzyosobowych. In-
terpersonalny etap stawania się realizowany jest poprzez cechy inspiracji 
odosobowej nastolatka proprium striving162. Na etapie międzyosobowym, 
kiedy młoda osoba (16–21 lat) wchodzi w kontakt z grupą rówieśniczą i sta-
wia sobie etycznie ambitniejsze własne cele godne zrealizowania, można 
dostrzec pewne początki samoformacji: młodzieńcze potrzeby, zaintere-
sowania i pragnienia, które wyraża przez ożywione kontakty z rówieśni-
kami. Rzeczywistość tworzy się w relacjach z innymi. Myślenie młodego 
człowieka nadal jednak nie potrafi być autorefleksyjne, ponieważ nie umie 
przyjmować na siebie obiektywnie moralnych zobowiązań, postrzegać 
krytycznie swojej osoby oraz swoich wad przez innych. Sfera relacyjnych 
przeżyć jeszcze nie ma głębi163. Dochodzi do głosu pielęgnowanie nasta-
wienia pozytywnego w stosunkach koleżeńskich. Myślenie wyraża się 
w zdolności negocjowania swoich potrzeb, która prowadzi do wzajemno-
ści164. Osoba w wieku dojrzewania zaczyna odczuwać współczucie i mieć 
poczucie wzajemnych zobowiązań. Odpowiedzialność w relacji często wy-
raża się poczuciem winy, samorefleksjami w stylu: „jak mogłem pozwolić 

161 „Some psychologists say that the child is “rewarded” by virtue of his memberships, 
and that this reward creates the loyalty. That is to say, his family feeds and cares for him, 
he obtains pleasure from the gifts and attentions received from neighbors and compatriots. 
Hence he learns to love them. His loyalties are acquired on the basis of such rewards”. All-
port. The Nature of Prejudice s. 29. Por. Allport. Becoming s. 29, 45.

162 Propriateodłac. proprius – ‘własny’. Wszystkie funkcje „ja” czy ego, które zostały opi-
sane, Allport proponuje nazywać priopriacyjnymi od tego łac. hasła. Osobowe proprium nie 
jest wrodzone, lecz rozwija się w czasie. Por. Allport. Becoming s. 47.

163 There is no self to share with another, instead the other is required to bring the self 
into being”. Por. Kegan. In over our Heads: The Mental Demands of Modern Life. Cambridge, 
MA: Harvard University Press 1994 s. 315.

164 „We shall see, moreover, that the ideal aimed at is not to give more than one has 
received, but to meet out its mathematical equivalent”. Por. Piaget. The Moral Judgment of 
the Child s. 295.
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drugiej osobie, której poglądy szanuję, upaść?”. Empatia dla drugiej osoby 
jest jeszcze nieukształtowana, ale „większość studentów odczuwa potrze-
bę włączenia tego poczucia (...) do swoich dojrzewających osobowości”165. 
Rodzi się potrzeba, aby aktywniej uczestniczyć w organizowanej kulturze, 
której młodzież jest częścią, w oparciu o podstawy chrześcijańskiej tożsa-
mości i moralności166.

Formacja tego okresu zależy w dużym stopniu od stymulacji intelek-
tualnej prowadzonej przez odpowiedzialnego wychowawcę i nauczyciela. 
W miarę rozwijania osobowości i indywidualizacji zwiększają się zdolno-
ści postrzegania i rozumienia, dzięki czemu człowiek również wchodzi na 
dojrzalszy poziom rozwoju moralnego167. W każdym razie logiczny rozwój 
umysłowy powinien iść w parze z rozwojem moralnym i odpowiednią pra-
cą wychowawczą formatora. Dla formacji zdrowej osobowości niezbędne 
jest więc uczenie pojęć moralnych przez dyskusję, dialog i wpływ autory-
tarnego środowiska wychowawczego.

Często pod wpływem kultury śmierci i negatywnych presji subkul-
tury młodzi traktowani są deformacyjnie, stają się ubezwłasnowolnie-
ni, wyzuci z posiadanych pragnień wyższych168. Stan niezdrowej presji 
prowadzi do tego, że młodzi ludzie upowszechniają przemoc, niszcząc 
wcześniej wykształconą wrażliwość na cierpienie innych. Negatywna 
postawa moralna deformująca rówieśników w konsekwencji prowadzi 
do przedmiotowego traktowania człowieka169. Cechą charakterystyczną 
uprzedmiotowienia jest indyferentyzm religijno-moralny, znieczulica, 
bezradność wobec zła i brak wiedzy. Zagrożenia te nie sprzyjają rozwo-

165 Allport. Osobowość i religia s. 131.Por. Kegan. Evolving Self s. 165.
166 Por. W. Damon. The Youth Charter: towards the Formation of Adolescent Moral Identi-

ty. JME 26:1997 nr 2 s. 117-130.
167 Por. Allport. Osobowość i religia s. 55.
168 „When a boy gives blow for blow, etc., he is not seeing to chastise, but simply to 

show an exact reciprocity. As for collective punishments, they are nearly all of the type ‘by 
reciprocity’”. Piaget. The Moral Judgment of the Child s. 295.

169 Za postawę moralną można uznać taką postawę, która jest ukształtowana w wyniku 
wielu etycznych oddziaływań wychowawczo-formacyjnych. Postawa moralna jest względ-
nie stała albo dojrzała, kiedy organizacja wiedzy, uczuć czy motywów powoduje wartościo-
we ustosunkowanie się jednostki w rzeczywistości, w której człowiek żyje i ukazuje swoim 
postępowaniem.
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jowi życia religijno-moralnego młodzieży170. Chodzi o właściwą socjali-
zację, by budować młodego człowieka duchowo, aby stawał się dojrzały 
moralnie w rozsądnym korzystaniu z dóbr materialnych. Często młodzież 
o niskim rozwoju duchowym nieodpowiedzialnie korzysta z dóbr mate-
rialnych, krzywdząc siebie przez zamykanie własnej osobowości w de-
struktywnym egoizmie, uzależniając się od nacisków materialnych środo-
wiska rówieśniczego albo zewnętrznego. Indyferentyzm religijny oznacza 
„nie tyle odrzucenie Boga czy walkę z Nim, ale ignorowanie Boga i Jego 
znaczenia dla własnego życia”171.

Formacja osobowości w okresie młodzieńczym charakteryzuje się re-
alizowaniem własnych celów i postrzeganiem siebie w relacjach między-
osobowych172. Ten okres można nazwać czasem poszukiwania własnej 
tożsamości, ponieważ młody człowiek zmaga się ze sobą pod wpływem 
głębszych duchowo pytań: kim jestem w stosunku do innych?, jak chcę 
żyć na miarę odkrywanej prawdy o sobie? Formacja moralna umożliwia 
młodzieży zrozumienie sprawiedliwości w tworzeniu moralnego klimatu 
dla dobrodziejstwa całej ludzkości173. Cnota sprawiedliwości w kontekście 
wychowawczym uczy prawego i uczciwego postępowania, oddając każ-
dej osobie to, co jej się słusznie należy. Sprawiedliwe traktowanie innych 
wymaga kształcenia cnót, bez których egzystencja ludzka uległaby degra-
dacji174. Życie prawdziwie sprawiedliwe odzwierciedla trwale wyuczona 
cnota, która spełnia się w miłości. Nie można więc ograniczać życia mi-
łością do Boga tylko do aspektu teologalnego, ale winna ona otwierać na 

170 Por. E. Tocz. Chrześcijańska formacja młodzieży. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2005 
s. 13 i n.

171 S. Nowosad. Prawda człowieka –prawda jego działania. W: Antropologia teologiczno-
moralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Red. I. Mroczkowski, J. Sobkowiak. Warsza-
wa: Wydawnictwo UKSW 2008 s. 64.

172 Por. Allport. Osobowość i religia s. 120-121.
173 „The man who understands justice is more likely to practice it. In our studies, we 

have found that youths who understand justice act more justly, and the man who under-
stands justice helps create a moral climate which goes far beyond his immediate and per-
sonal acts. The universal society is the beneficiary”. Kohlberg. The Child as a Moral Philos-
opher s. 30.

174 Por. M. Kowalewski. Mały słownik teologiczny. Poznań-Warszawa-Lublin: Księgarnia 
św. Wojciecha 1960 s. 330.
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autentyczne życie w miłości175. Młody człowiek zauważa, że stawanie się 
człowiekiem jest wielkim zadaniem.

Według Allporta, jest to newralgiczny okres w życiu moralnym młodej 
osoby, testującej zaakceptowane wcześniej zasady. W wieku młodzieńczym 
dokonuje się istotna reorganizacja osobowości młodej osoby i ujawniają się 
znaczne trudności wychowawcze176. Osoby w wieku 17 lat doświadcza-
ją trudności w nowym środowisku rówieśniczym. Jedna z podstawowych 
trudności ujawnia się w szkole, gdy młody człowiek podlega konfrontacji 
z klimatem wychowawczym odmiennym niż we własnej rodzinie. Czę-
ste używanie przez wychowanków języka wulgarnego potwierdza defor-
macyjny wpływ rówieśników. Problem ten jest obecnie niezwykle istotny. 
W omawianym okresie wzmożonego oddziaływania relacji międzyosobo-
wych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, wymagane jest w szkole 
większe wsparcie formacyjne. Chodzi zwłaszcza o kształcenie cnót spo-
łecznych i wyobraźni.

Dzięki większej sprawności intelektualnej nastolatek potrafi się dystan-
sować od zachowań konformistycznych wobec poglądów rodziców i in-
stytucji wychowawczych177. Stan ten wynika z potrzeby samodzielnego 
myślenia w środowisku szkolnym. Osobowość tego okresu jest bardziej 
nieufna i  sceptyczna, a jednocześnie mniej podatna na formację ze stro-
ny pedagogów i katechetów. Młodzi ludzie, budując swój autonomiczny 
światopogląd, sprzeciwiają się i buntują przeciwko wychowaniu rodziców 
i kulturze otoczenia. Następuje proces indywidualizacji i rekonstrukcji my-
ślenia. Allport twierdzi, że jest tyle form wierzeń, „ilu jest na świecie śmier-
telników mających religijne skłonności”178. Trudności tożsamościowe albo 
samoidentyfikacji powstają na skutek braku integrującej koncepcji życia, 
braku osobistej formacji i nieumiejętnego rozwiązywania problemów egzy-

175 Por. B. Migut. Antropologia teologiczna w odpowiedzi na współczesne wyzwania wy-
chowawcze. W: Kościół – naród – rodzina. Nauczanie Jana Pawła II w praktyce duszpaster-
skiej. Red B. Migut, D. Capała. Lublin: Polihymnia 2004 s. 194-195.

176 „One study reports that 80% of responders indicated they are more concerned about 
a comfortable life on earth, and 54% admit that their religious beliefs do not have an effect 
on the way they conduct their daily affairs”. Allport. Personality and Religion. Red W. Sadler. 
New york: Harper & Row Publishers 1970 s. 81. Allport zauważa eksternistyczną moralność 
młodzieży jako problem wychowawczy.

177 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 39-42.
178 Allport. Osobowość i religia s. 115.
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stencjonalnych. Zalecane są wówczas działania sprzyjające podnoszeniu 
samooceny, tj. pochwała, wyrozumiałość i dowartościowanie.

W procesie formacyjnym często można zauważyć istotne zmiany 
w sposobie myślenia i emocjach młodego człowieka, zakłócające jego funk-
cjonowanie, takie jak dręczące poczucie winy czy wstydu, wywodzące się 
z konfliktów wartościowania lub z budzenia się strefy seksualnej. Młodzież 
na tym etapie rozwoju nie radzi sobie z dużą presją popędów i zmiennych 
uczuć179.Szczególnie w okresie dojrzewania człowiek dokonuje wielu re-
konstrukcji w  sposobie postrzegania siebie, swojej wiary i moralności.  
J. Bazylak, analizując osobowość i badając postawy młodzieży, stwierdza: 
„Im bardziej konsekwentnie kieruje się młodzież moralnością religijną, tym 
silniejszy jest związek (...) między innymi w zachowaniu korygującym 
i kontrolującym siebie, takim jak dokładne wykonywanie poleceń, hamo-
wanie własnej niecierpliwości, gniewu, refleksja nad swoim postępowa-
niem, kontrolowanie nagłych impulsów, stosowanie się do obowiązujących 
w danym środowisku reguł współżycia. (...) Im większa intensywność prze-
życia wzorów moralnych, tym większe nasilenie potrzeb poznawczych, 
stowarzyszania się, podporządkowania, żywienia i opiekowania się kimś, 
porządku, przezwyciężania siebie, kompensacji. Podobnie z rozwojem in-
tensywności idzie w parze zmniejszenie tendencji do zachowań agresyw-
nych, dominujących, do działań mających na celu jedynie własny prestiż 
i doraźną przyjemność”180.

Młody człowiek dojrzewając, tworzy wyższą autonomiczną motywację. 
Moralna transformacja z egoistycznych zainteresowań sobą do wyższych 
altruistycznych ideałów jest nadal bardzo długą drogą formacyjną. Allport 
wskazuje jednak na istotny moment etapu tej transformacji, który określa 
jako „dzień decyzji”181. Decyzja moralna młodej osoby może ją skłaniać do 
działań w dwu kierunkach: w kierunku rozwoju i doskonalenia swego czło-
wieczeństwa – w tym, co św. Paweł nazywa Bożym instrumentem sprawie-
dliwości: „Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na 
służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci 
przeszli do życia, i członki wasze oddajcie, jako broń sprawiedliwości na 

179 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 33.
180 J. Bazylak. Postawy religijne młodzieży i ich związki z wybranymi elementami osobo-

wości. Warszawa: Pax 1984 s. 178-179.
181 Por. Allport Osobowość i religia s. 120.
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służbę Bogu” (Rz 6,13). Natomiast działanie w kierunku zniesławienia swej 
godności powątpiewaniem w miłość Boga, prowadzi do nieufnej postawy 
życiowej, a nawet do negacji swojej wiary i deformacji osobowości.

Młodzi ludzie często traktują drugą osobę przedmiotowo, jako obiekt 
seksualnego pożądania, zniewalając piękno osobowe, „które ciało ludzkie 
posiada w swojej męskości i kobiecości przeniknięte duchem”182. Wyłącz-
nie przedmiotowe spojrzenie chłopca na drugą osobę niszczy obiektywny 
Boży porządek wartości, w którym wymiar wzajemnego obdarowania jest 
najistotniejszy. Każde zbyt restryktywne traktowanie osoby wyzwala re-
akcję. Reaktywny sprzeciw na porządek wartości moralnych może wzbu-
dzić rebelię młodzieży w procesie wychowawczym. Allport mówi wręcz 
o reaktywnej formacji, kiedy występuje sprzeciw wobec ważnych norm 
i wartości ogólnoludzkich bez umiejętnego przekazu183. Po gwałtownych 
kryzysach emocjonalnych i tożsamościowych młodzież przeżywa prze-
budzenie w stabilizacji moralnej. Zaczyna doceniać wartości moralno- 
-duchowe184.

Mimo że przez formację i pracę pedagogiczną osobowość młodzieży 
staje się bardziej zintegrowana, ma głębsze uwewnętrznienie w sumien-
ności wykonywania tego, czego Bóg albo ludzie oczekują od jego osoby, 
nadal charakteryzuje się małą dojrzałością. Wyrażana na zewnątrz moral-
ność cechuje się zbytnią surowością i kategorycznością w perspektywie 
akceptowanych zasad, dlatego młody człowiek potrzebuje ciągłego wspar-
cia wychowawczego185. Kiedy wydaje się, że Bóg stanowi jedynie środek 
na drodze zaspokajania swych kategorycznych zasad, osobowość jest na-
dal niedojrzała i stanowi wyłącznie przejaw etyki utylitarnej186. Moralność 

182 P. Góralczyk. Wychowawcza etyka seksualna. Ząbki: Apostolicum 2000, s. 105.
183 „He’s often religious, but in a turmoil”. Por. Reactive formation. W: Allport. The Na-

ture of Prejudice s. 312, 382, 427, 440, 442. Reaktywna formacja powstaje u wychowanka, 
który niedojrzale protestuje przeciw prawdziwej treści życia moralnego. Por. Allport. Oso-
bowość i religia s. 188.

184 Por. tamże s. 121.
185 Ze względu na jeszcze niewielkie zintegrowanie, Kościół zauważa, że „wychowanie 

religijne jest skutecznym sposobem uczenia nowych pokoleń uznawania w drugim człowie-
ku brata i siostry, z którymi należy razem być w drodze (...), z której nikt nie powinien być 
wykluczony”. Benedykt XVI. Wolność religijna drogą do pokoju. SDP (1.1. 2011). OsRomPol 
32:2011 nr 1 s. 5.

186 Allport. Personality and Religion s. 85.
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w młodości charakteryzuje się często użytecznością, chęcią osiągania wy-
łącznie komfortu psychicznego, osłody wybranej drogi życia. Utylitaryzm 
moralny wiedzie do wszystkich niedojrzałych form uprzedzeń, dlatego na 
tym etapie formacji można mówić o  rozwoju etyki utylitarno-lojalnej187. 
Etyczny utylitaryzm stwarza trudności wychowawcze, gdy ocena moral-
nych działań wynika z ich skutków. Młody człowiek chce przyjęcia abso-
lutnych zasad moralnym jedynie służących jego osobowości. Uważa on, 
że „Bóg istnieje po to, aby zagwarantować wartości moralne, w które on 
wierzy”188. Młoda osoba na tym etapie życia nabywa ważnych umiejętno-
ści, uczy się zachowań empatycznych, szczególnie pod wpływem mocne-
go uczucia zakochania się. Młody „człowiek myśli według wartości, lecz 
również wartościuje według myśli, czyli angażuje się na tyle, na ile nowe 
wrażenia mogą być włączone w obręb własnej antroposfery, socjosfery 
i ekosfery”189.

Innym powodem stawania się lepszym moralnie na tym etapie dorasta-
nia jest racjonalne zakwestionowanie dotychczasowych wzorców, autoryte-
tów, aby mieć – zdaniem Allporta – „bystrość umysłu”190. Przez klarowność 
i systematyzowanie pojęć i zasad moralnych formacja uczy właściwego 
przeżywania i tym samym staje się narzędziem w dojrzewającej osobowo-
ści do obiektywizacji, samorealizacji i bycia w dobrym rozumieniu nie-
zależnym191. Niezależność stanowi formę manifestacji pokonania swoich 
poprzednich, mniej doskonałych struktur myślenia i odejścia od poprzed-
niego, jeszcze dziecięcego etapu zależności osobowej192. Formacja moralna 
musi więc być bardziej wymagająca, gdyż dojrzewająca młodzież osiąga 
swój najwyższy potencjał i poszukuje nowych wyzwań i lepszych wzorów 

187 Poprzez utylitarną etykę rozumie się system etyczny, w którym za główny motyw 
celowego zachowania uznaje się wartość użyteczną i wówczas do niej ma odniesienie mo-
ralne. Drugorzędnym podejściem w tym systemie jest to, czy ktoś obdarowuje społeczność 
(egoizm wraz z altruizmem daje kolektywny utylitaryzm). Por. E. Spranger. Types of Men: 
The Psychology and Ethics of Personality. Halle (Saale): M. Niemeyer 1928 s. 210.

188 Tamże s. 122.
189 W. Andrukowicz. Sześć szczebli rozwoju wrażliwości na prawdę, dobro i piękno.  

W: Wychowanie moralne w szkole katolickiej. Red. A. Sowiński, A. Dymer. Szczecin: Kwadra 
2003 s. 248.

190 Por. Allport. Osobowość i religia s. 123.
191 Por. tamże.
192 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 55.
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oraz konsekwentnie dąży do zrealizowania konkretnych sukcesów typu 
moralnego, zawodowego, edukacyjnego czy socjalnego.

Dzięki formacji poszerza się osobowość (extention of the self) i kształtują 
się procesy formalnego myślenia, a bez poprawnej stymulacji emocjonal-
nej i motywacyjnej, bez realizacji zadań życiowych, bez osiągania bardziej 
ambitnych celów, kształcenia odpowiednich ocen moralnych, wzorów 
osobowych nie można liczyć na samoczynne osiągnięcie pełnego rozwoju 
wychowanka, jakim jest dojrzała osobowość193. Pewną pomocą w kształ-
towaniu personalistycznym jest wpływ osobowości medialnych, żyjących 
wiarą. Dla wielu młodych życie Jana Pawła II stanowi świadectwo osobowe 
życia moralnego.

Allport zauważył, że w okresie dorastania obok istotnych różnic po-
między podatnością na wychowanie dziewcząt i chłopców osoby poniżej 
20. roku życia rzadziej kierują się motywacją moralną niż osoby starsze194. 
Okres dojrzewania jest etapem uniezależniania się od systemu wartościo-
wania rodziców. Po prostu, młodzi często zapominają o doświadczonej 
serdeczności, pietyzmie i filozofii myślenia swoich rodziców. Ale te same 
osoby już po 30. r.ż., zmagając się ze swoimi autonomicznymi niepowodze-
niami, zauważają, że wychowawczy model rodziców nie musi odejść w za-
pomnienie. Stąd niemal połowa wychowanków badanych przez Allporta 
przyjęła opcję fundamentalną etyki jako poprawny kierunek wartościowa-
nia we własnym życiu. Na tym etapie dojrzałości staje się jasne, że obrana 
przez rodziców droga życiowa i wyznawane przez nich wartości są jednak 
najlepsze z możliwych do zaakceptowania. Aż 7 na 10 studentów Allporta 
dało twierdzącą odpowiedź na pytanie: „Czy czujesz, że dla osiągnięcia 
w pełni dojrzałego światopoglądu potrzebna ci jest jakaś forma moralnego 
ukierunkowania?”195. Oczywiście różne osoby wymagają odmiennych ro-
dzajów oddziaływania, pragną dojrzeć do roli małżeńskiej i znaleźć swoje 
miejsce w życiu. Młodzi ludzie dostrzegają moc zbawczego oddziaływania 

193 Termin J. Piageta użyty w określeniu osoby, która najwcześniej w wieku 13 lat za-
czyna w sobie wykształcać umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Również przy pomocy 
wychowawczej osoba uczy się logicznego używania rozumu, dedukcji i systematycznego 
planowania.

194 Por. Allport. Osobowość i religia s. 124-125.
195 Por. tamże s. 124.
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małżonków na siebie196. Etap formacji relacji międzyosobowych jest dla 
młodzieży także sprawdzianem gotowości do małżeństwa. Autor posługuje 
się sformułowaniem: małżeństwo jest dla dorosłych197, ale jednocześnie za-
uważa, że tylko niektórzy są całkowicie dojrzali do odpowiedzialności mał-
żeńskiej. Dojrzałość osiąga się bowiem w ciągłym procesie formacyjnym.

Analizując okres młodości, można zauważyć, że potrzebna jest ze-
wnętrzna stymulacja dojrzalszego myślenia przez oddziaływanie peda-
gogiczne, katechetyczne i duszpasterskie, z motywacją do kształtowania 
bardziej dojrzałej i moralnej postawy życiowej, gdyż jako taka sama się nie 
uformuje. Kulminacyjnym zagadnieniem tego etapu jest, według Allporta, 
motywacja autonomiczna pełnego zaangażowania podmiotu osobowego 
w kierowanie swoim życiem198. Przy małej integracji osobowości i natłoku 
uczuć powstają jednak kryzysy moralne i rozwojowe. M. Majewski podkre-
śla, że im większe jest niezrozumienie wychowawców czy rodziców, tym 
większe napięcie emocjonalne wychowanka z mniejszą albo większą tole-
rancją199.

W etapie wczesnej dorosłości (pomiędzy 21. a 27. r.ż.) jednostka ak-
ceptuje ogólne normy społeczne jako pewien poziom postkonwencji200. 
W formacji moralnej osobowość człowieka przejawia dojrzalszą perspek-
tywę rozumienia zasad społecznych. W dorosłości osoba wybiera dobre 
rozwiązania. Allport podkreśla proces transformacji na drodze przemiany 
zewnętrznych sankcji poddanych imperatywom moralnym, przez co czło-
wiek stara się żyć w wolności i odpowiedzialności za siebie i innych. Pro-
ces transformacji uwzględnia więc reorganizację wcześniej przyjętej kon-
strukcji myślenia i działania moralnego.

Dojrzalsza osobowość obiektywizuje życie moralne201. Moralność oso-
by dojrzałej ma charakter świadomy i refleksyjny. Na etapie średniej doro-

196 Por. F. Adamski. Rodzina między sacrum a profanum. Poznań: Pallottinum 1987 s. 35.
197 „Few people are wholly mature before marriage – maturity I achieved through mar-

riage; through its strains”. Allport. The Mature Personality s. 19.
198 Propriate striving według Allporta wyraża się w zdolności „ja” osobowego do zaan-

gażowania przez bycie włączonym w działanie – „ego involved” propriate. Por. Allport. The 
Ego in Contemporary Psychology. PSRev 50:1943 nr 5 s. 451.

199 Por. Wychowanie domaga się zaufania. „Katecheta” 34:1990 nr 4 s. 68.
200 Por. Kegan. Evolving Self s. 190-191.
201 „Characteristics of the mature personality: extension of the self – self-objectification, 

insight and humor, the Unifying Philosophy of Life”. Por. Allport. Personality s. 213-235.
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słości samoformujący się człowiek ma odpowiednią intuicję i wnikliwość 
(self-insight)202. Człowiek akceptuje dobro w Bożej prawdzie, jak pisze Jan 
Paweł II: „najwyższe Dobro i dobro moralne spotykają się w prawdzie: 
w prawdzie Boga Stwórcy i Odkupiciela oraz w prawdzie człowieka przez 
Niego stworzonego i odkupionego”203. Poprzez oddziaływanie autorytetów 
osobowość człowieka przyjmuje cechy altruistyczne, dzięki czemu chrze-
ścijanin poświęca się wartościom wyższym i otwiera się na samoformowa-
nie siebie.

Zarówno na etapie wczesnej, jak i później dorosłości samoformacja mo-
ralna jest określana pojęciem ideonomii (gr. idea – wzór). Ideonomia ducho-
wego rozwoju trwa prawie do ostatnich lat życia, jest czasem transforma-
cji w kierunku bardziej pogłębionej wiary, moralności i prawego sumienia, 
mimo że chronologiczny wiek jest niewystarczającą miarą emocjonalnej 
i religijnej dojrzałości204. Dojrzałość osobowa wiąże się z dojrzałą samo-
oceną moralną, trafną oceną swoich pozytywnych i negatywnych postaw 
moralnych. Głębsza refleksja wraz z wolnością pozwalają dorosłemu właś-
ciwie odczytać stany wewnętrzne w różnych sytuacjach życiowych. Chce 
on żyć bardziej sensownie w miłości Bożej, która daje mu wewnętrzną siłę 
do przekraczania siebie w pokonywaniu próżności, oziębłości, gniewu, 
nieczystości. J. Bajda zauważa, że w życiu dojrzałym wszystkie akty są bar-
dziej zawierzeniem niż jakąkolwiek formą panowania nad całą sferą życia. 
Wszystkie akty wynikają z autentycznej miłości. Na etapie dojrzałości cho-
dzi o powierzenie całego swego jestestwa miłości Bożej205. W przeciwnym 
razie cały trud wychowawczy nie miałby sensu. Człowiek żyje równowagą 
w dialogu z Bogiem. Chrześcijanin w swej dorosłości doświadcza harmonii 
z Bogiem przez sakrament pojednania.

Na etapie wczesnej dojrzałości dokonuje się transformacja w prawdzie 
i wolności dzięki autonomicznej, zdrowej motywacji. Człowiek nie tyle re-

202 „Somewhat similar is the trait of self-insight. Knowledge of oneself, research shows, 
tends to be associated with tolerance for others. People who are self-aware, self-critical, are 
not given to the ponderous habit of passing blame to others for what is their own responsi-
bility”. Allport. The Nature of Prejudice s. 436.

203 VS 89.
204 Por. Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 322.
205 Por. „Chrystus odwołuje się do serca”. Wokół problemu interioryzacji. W: Jan Paweł II.  

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. Red. T. Styczeń. Lub-
lin: RW KUL1987 s. 160.
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alizuje postawę służebną, ile odgrywa i spełnia się w kierującej roli, tak 
aby współpracować w tworzeniu. Allport zauważa, że człowiek, będąc na 
etapie formacji autonomicznej, już nie tylko redukuje lęk, lecz także akty-
wizuje to przeżycie w różnych funkcjach życiowych, aby stać się bardziej 
samodzielnym i samemu godnie kierować swoim życiem206.

Najdojrzalsze życie chrześcijanina wyraża się w teonomii (od gr. słów 
 ‘Bóg’ i   ‘prawo’), która odnosi się nie tylko do zewnętrznego pra-

wa, lecz także do wszystkich norm i form przynależnych ludziom w życiu 
codziennym207. Prawo Boże stanowi przyjętą legislację wewnętrzną jed-
nostki i wyrażoną w Bożym prawie stworzenia, a także w doświadczeniu 
miłosierdzia, kiedy „człowiek przyznaje się (...) do tego, że jest słaby. I oto 
staje przed Chrystusem, uniża się, przyznaje, że źle postępował. I wtedy 
dzieje się podczas spowiedzi coś niezwykłego”208. W rozwoju moralno-du-
chowym chrześcijanin docenia ascetyzm, identyfikując przyczyny rzeczy, 
wzmacnia charakter, uwrażliwia sumienie, pomaga pozbyć się podstępu 
(deception), żyje mądrością, pokazuje drogę do celu, pomniejsza ignoran-
cję, a pokazuje, co jest godziwe i wartościowe. Okres wczesnej dojrzałości, 
w aspekcie organizacji życia, jest etapem instytucjonalnie uformowanej 
osobowości209. Podmiot moralny już wie, jak troszczyć się o innych, jak 
przyjmować odpowiedzialność za podległych współpracowników, organi-
zację społeczną, lokalny Kościół. Mimo że człowiek na tym etapie umie 
odpowiedzialnie zarządzać grupą ludzi, często brakuje mu ciągłej samofor-
macji moralnej210.

Etap późnej dorosłości (od 27.-40. do 65. r.ż.) stanowi okres dojrzałego 
życia, w którym najpełniej czerpie się z wzorów prawdziwej wewnętrz-
nej wolności. Cechuje się on szacunkiem do wszystkich i heroiczną od-
powiedzialnością za innych i dla innych kulturowo odmiennych ludzi, ze 
względu na ich człowieczeństwo. Osoba na tym etapie rozwoju moralnego 

206 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 52-53.
207 Por. VS 41.
208 A. Derdziuk. W odpowiedzi na dar miłosierdzia. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 

2010 s. 29.
209 Por. Kegan. Evolving Self s. 226-227.
210 W podobny do Allporta sposób wyraża się M. Dziewiecki, który dostrzega kryzy-

sy człowieka spowodowane głównie brakiem troski o wychowanie i samoformację. Por.  
M. Dziewiecki. Kształtowanie postaw. Radom: „Ave” 1997 s. 14.
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zachowuje uniwersalne pryncypia etyczne, jest międzykulturowo uformo-
wana. Osobowość dojrzałej moralności wyraża się w mądrości osobowej 
podmiotu moralnego na gruncie międzywyznaniowych kultur. Allport po-
piera hipotezę Junga, mówiąc, że osoba nie rozwinie swego wartościowego 
poczucia moralnego, dopóki nie osiągnie przynajmniej wieku średniego. 
Pragnienie wartości w dojrzałej osobowości, wyzwala wyższe, dojrzalsze 
dążenie do samoformacji. Kontynuacja przeobrażeń na poziomie dorosło-
ści zmierza do poszerzenia swojej osobowości (extended ego)211. Osoba bę-
dąca na etapie dojrzałej dorosłości postrzega drugą osobę podmiotowo, tak 
więc osoba w teorii dojrzałej osobowości i motywacji Allporta jest ujmowa-
na autotelicznie, w przeciwieństwie do traktowania instrumentalnego212.

Osobowość człowieka dojrzałego etapu późnej dorosłości cechuje się 
odpowiedzialnością moralną za innych. Allport określa etap przeobra-
żeń terminami „podmiot współczujący”, „podmiot poznania, Knower”213. 
Funkcja poznawcza etapu dorosłości ma tutaj o wiele istotniejsze znacze-
nie. Człowiek formuje swoje nowe postawy z powodu ponoszenia odpo-
wiedzialności choćby za swoją wspólnotę, stąd określenie osoby, która ma 
poczucie instytucjonalne (self as a knower – ‘podmiot wiedzący’)214. Dla 
formacji moralnej ma to znaczenie o tyle, o ile jaźń osoby na tym etapie ma 
swoją identyfikację: osoba zarządza organizacją, innymi osobami, co prze-
jawia się nie tyle w etycznej administracji i samym zarządzaniu, ile raczej 
w wewnętrznej odpowiedzialności za organizację, np. za dobro wspólne. 
Osoba dojrzała ma dobrze ugruntowane relacje międzyludzkie. Człowiek 
dojrzały jest odpowiedzialny za innych dzięki samorefleksji, samokrytyce 
i rozumieniu swojej roli, norm i zadań. Często zachowuje się defensywnie, 
kiedy chaos zagraża porządkowi wspólnoty, za którą jest odpowiedzialny215.

Osoba dojrzała identyfikuje siebie poprzez wyrażenie autonomii, umie-
jętności rozróżnienia dobra i zła wraz z głębią przeżyć. Doświadczenie 
uczy, że gdy człowiek pogubi się na tym etapie życia, znacznie szybciej 
może powrócić do swoich zasobów poznania moralnego. Dojrzałość w do-

211 Por. Allport. The Mature Personality s. 24.
212 Hedonizm wynika z teorii redukującego determinizmu człowieka, w której uczucia 

przyjemności i nieprzyjemności są podstawowymi kryteriami etycznymi.
213 Por. Allport. Becoming s. 51-54.
214 Por. Allport. Osobowość i religia s. 46.
215 Por. Kegan. In over our Heads s. 314.
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rosłości, do której dochodzi się w kształtowaniu uczuć wyższych, wyraża 
się w integralnej kontroli nad całą sferą wyrażania siebie. Uczucia wyższe 
obejmują m.in. uczucia moralne, estetyczne i intelektualne, które aktywi-
zują do działania moralnego. Osobowość człowieka dojrzałego różni się od 
osobowości osób niedojrzałych emocjonalnie tym, że pozwala człowiekowi 
kontrolować uczucia, zarówno pozytywne, jak i negatywne216. Zadaniem 
formacji moralnej jest uświadomienie sobie przez człowieka uczuć wyż-
szych, istotnych wartości i wyważonych potrzeb, które towarzyszą dojrza-
łej osobie. Formacja ciągła ma w szczególny sposób zachęcać do kontynu-
acji działań pochodzących z uczuć wyższych. Zgłębienie tych stanów nie 
przychodzi spontanicznie, ale często dzięki refleksyjnej modlitwie, przez 
którą jednostka przesuwa się do pożądanego stanu umysłu w harmonii 
z otaczającą rzeczywistością217.

W dorosłości formacja moralna wyraża się przez świadomość po-
wszechnego powołania do świętości, a tym samym gotowości do pełniej-
szego uczestnictwa w życiu duchowym, czynienia dzieł miłosierdzia, jak 
również przez opanowane przeżywanie uczuć i wartości. Człowiek nie ist-
nieje dla siebie, dlatego ma zadanie moralne samoaktualizacji przez swoją 
świadomość i wolność. Człowiek wewnętrznej wolności nie jest tylko zna-
kiem Boga, jest ukształtowany na Jego podobieństwo. Powinnością osoby 
ludzkiej jest zatem doskonalenie swojego życia przez samoformację moral-
ną i współtworzenie lepszej rzeczywistości218.

Jest to pewien powrót do harmonii wewnętrznej, droga do reintegracji 
osoby. Integracja na etapie późnej dorosłości wiąże się z umiejętnością tole-
rowania przeżywanych stanów, także moralnych. Allport twierdzi, że głęb-
sza tolerancja wymaga więcej czasu i refleksji, aby można było wypraco-
wać swój indywidualny styl opanowania: „Nawet najlepiej zintegrowana 
osobowość nie zawsze działa w harmonii ze swym systemem wartości”219. 
Człowiek potrzebuje Osoby Chrystusa. Osoba ludzka tworzy harmonię 
dopiero w Chrystusie, swoim Wybawicielu, który sakramentalnie otwiera 

216 „Feelings of guilt suggest poor personality teamwork”. Por. Allport. The Individual 
and His Religion s. 87.

217 „Through prayer one simply moves oneself closer to the state desired”. Por. tamże 
s. 134.

218 Por. A. Just. Osobotwórcza funkcja religii. STV 13: 1975 nr 1 s. 176.
219 Allport. Osobowość i religia s. 65.
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człowiekowi drogę powrotu do pełnej prawdy o sobie w opanowaniu. Cha-
rakter Bożego zbawienia zawiera imperatywy opanowania.

Opanowanie sprawia, że osoba, poskramiając swoje negatywne emocje, 
zwłaszcza objawiające się nagle, jak gniew i złość, może na nowo doświad-
czać obdarowania we wzajemnych relacjach osobowych. Opanowanie to 
owoc Ducha Bożego. Według K. Wojtyły, człowiek dojrzale uformowany to 
właśnie człowiek „opanowany”220.Człowiek staje się zdolny do przyjęcia 
takiego daru, gdyż we wzorze Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka, zo-
staje mu zwrócona umiejętność samoposiadania osobowego, która umoż-
liwia akt oddania siebie samego w darze Bogu czy też bliźniemu. Tym sa-
mym pozwala człowiekowi pozbywać się różnej formy egoizmu. Słusznie 
zwraca uwagę M. Pokrywka, że „ład serca” albo opanowanie wiąże się nie 
tylko z naturalnym poznaniem odwiecznej prawdy „początku”, lecz także 
z jej wypełnianiem dojrzałymi aktami wolnego wyboru221.

Na etapie dojrzałej osobowości zasadnicza jest podstawa moralności 
chrześcijańskiej, która wynika z posłuszeństwa prawdom moralnym, wyż-
szym zasadom życia i kierowania się cnotami i moralnymi intencjami. 
Szczególną rolę w kształtowaniu dojrzałej osobowości należy przypisać 
samoformacji. Decyzje samoformacji osobowej są uwarunkowane wolityw-
nie i pochodzą z samopoznania. Kiedy osobowość człowieka jest otwarta, 
relacyjna (ma poszerzoną osobowość, jak mówi Allport), wybiera dobro, 
a nie zło, poszukuje piękna, dobra, miłości i pełniejszej prawdy o sobie 
– przymiotów, które ubogacają bytowanie człowieka. Zwracał na to uwa-
gę Jan Paweł II, mówiąc, że: „proces wychowawczy prowadzi do fazy, do 
której się dochodzi wtedy, gdy po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości 
psychofizycznej człowiek zaczyna «się samowychowywać». Z biegiem cza-
su owo samowychowanie przerośnie poniekąd dotychczasowy proces wy-
chowawczy”222. Według Allporta, taki człowiek jest osobą mądrą, zdolną do 
wydania konstruktywnego osądu o samym sobie i do działań wynikających 

220 Por. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Wydawnictwo KUL 1986 s. 130.
221 „Serce jest tym wymiarem człowieczeństwa, z którym bezpośrednio łączy się po-

czucie sensu ludzkiego ciała i ład tego poczucia. Tak więc Chrystus nie tylko przywołu-
je „prawdę” początku, ale stawia ją człowiekowi przed oczy jak zwierciadło, aby ten mógł 
zobaczyć stan swego serca”. Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa 
i rodziny s. 163.

222 LdR 16.
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z wewnętrznie uformowanych zasad miłości, gwarantujących ofiarne od-
danie siebie dla innych, dla Kościoła, dla wielkiej sprawy. Bytowanie czło-
wieka na etapie dojrzałej dorosłości wyraża osiągana dojrzałość społeczna. 
Dojrzała dorosłość polega na heroicznej odpowiedzialności za innych i dla 
innych, kulturowo odmiennych ludzi223.

W służbie nowej ewangelizacji tylko człowiek dojrzały jest w stanie od-
powiedzieć na Boże wezwanie. Osoba w dojrzałej dorosłości ma szczególną 
zdolność poznania integralnego, które warunkuje zmianę zachowania, po-
dobnie jak „intensywna wiara religijna jest w stanie zmienić charakter”224. 
Dla samoformującego się człowieka najistotniejsze jest zrealizowanie po-
wołania otrzymanego od Boga, aby żyć według najwyższych motywów 
i dobrych intencji wpisanych w jego serce. „Po to, by dobrze czynić – pisze 
Gilson – nie wystarczy wierzyć, że to, co się robi, miłe jest Bogu; musi to 
być również to, co – zgodnie z wolą Boga – człowiek powinien robić”225. 
Osoba dojrzałej dorosłości w każdym swoim czynie nie tylko realizuje kon-
kretny cel, lecz także zmierza do Boga będącego celem życia. Moralność 
chrześcijanina na tym etapie stanowi „sztukę i teorię wewnętrznego życia 
człowieka”, która opiera się na fundamentalnej tezie istnienia Boga, jako 
ostatecznego źródła dobra i kryterium ludzkiej moralności226. Etap życia 
dojrzałego chrześcijanina kształtowany jest według zasad i wartości o cha-
rakterze ponadczasowym (służących dobru społecznemu).

Zdaniem Jana Pawła II „działalność duszpasterska Kościoła winna po-
budzać wszystkich do odkrycia i docenienia zadania osób starszych we 
wspólnocie świeckiej i kościelnej, a zwłaszcza w rodzinie”227. Ojciec Święty 
w Familiaris consortio przypomniał: „Ileż dzieci znalazło zrozumienie i mi-

223 Według R. Kegan etap ponadindywidualny jest etapem wyższej dojrzałości. Wyższa 
dojrzałość wyraża się w byciu bardziej człowiekiem. Jak to określił R. Kegan: „It’s almost 
something beyond maturity, and it’s usually a very risky state to be in. I mean, we loved Je-
sus, Socrates, and Gandhi after we murdered them”. E. Debold. Epistemology, Fourth Order 
Consciousness, and the Subject-Object Relationship or... How the Self Evolves with Robert 
Kegan. „Enlighten Next” 22:2002 nr 1.

224 Allport. Osobowość i religia s. 152.
225 É. Gilson. Historia filozofii chrześcijańskiej. Tłum. S. Zalewski. Warszawa: Instytut 

Wydawniczy Pax 1987 s. 148-149.
226 Allport. Osobowość i religia s. 155.
227 FC 27.
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łość w oczach oraz słowach osób starszych!”228. Rzetelna wiedza o człowie-
ku i kierunku jego celu ostatecznego prowadzi osobę w wieku dojrzałym do 
podejmowania dojrzałych inicjatyw. Harmonijne życie osoby dojrzałej po-
zwala na kontynuowanie wewnętrznego rozwoju w formie samoformacji229. 
Allport podkreśla, że dojrzała motywacja etapu późnej dorosłości, wyni-
kająca z głębi wiary, jest autonomiczna. Znaczy to tyle, że religijne war-
tości są zdolne zmobilizować całą energię i zaangażować całą osobowość. 
Kościół słusznie zauważa, że „każdy z nas jest celem, a zarazem punktem 
wyjścia formacji”230.

Dojrzała osobowość tego etapu charakteryzuje się integralnością dojrza-
łego poczucia swojej wolności i jest twórcza. Nie ma związku z powierz-
chownością czy kopiowaniem zachowania wychowawcy231. Postawa oso-
bowości dojrzałej stanowi wynik pogłębionej refleksji – człowiek wie, kim 
jest w perspektywie ostatecznej. Etap dojrzałej dorosłości, wskazany przez 
Allporta, jest tym okresem życia, który można nazwać transformacją w kie-
runku pogłębionej moralności w życiu chrześcijanina. Bardziej świadomie 
przeżywana moralność (intrinsic faith), manifestowana w komunii osób, 
charakteryzuje się dojrzałym stosunkiem do zobowiązań wynikających 
z wiary, tworząc – jak to określa Jan Paweł II – „szkołę bogatszego czło-
wieczeństwa”232. Według Allporta, moralnie dojrzałe osoby o adekwatnej 
samoocenie pozytywnej należą zwykle do ludzi szczęśliwych. Można tu 
mówić o wielu świętych, którzy doświadczali szczęśliwości.

Etapy formacji moralnej mają integrujący charakter, co znaczy, że na-
leży dostrzegać potencjalne zdolności oraz słabości na poszczególnych 
etapach rozwojowych wychowanka w realizacji powołania do świętości. 
W formacji moralnej człowieka konieczne wydaje się rozpoznanie tego, 
co jest sensowne, dobre i istotne dla osoby. Ważne jest, aby w wolności 
osoba umiała się spełnić na każdym etapie życia. W wymiarze czasowym, 

228 FC 27.
229 Podobnie jak Allport K. Wojtyła stwierdza, że dorosła samoformacja stanowi „kształ-

towanie osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie dla dobra społe-
czeństwa i Kościoła przez harmonijny rozwój wrodzonych właściwości fizycznych, moral-
nych i intelektualnych”. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność s. 124.

230 ChL 63. Por. PDV 69.
231 Por. Allport. Personality s. 156.
232 FC 21. Por. LdR 52.
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formacja moralna pomaga osobie przekroczyć próg jednego etapu rozwoju 
osobowości i przejść do następnego bardziej dojrzalszego wartościowania 
i moralności. Dlatego też istotą formacji jest stosowanie adekwatnych spo-
sobów oddziaływania wychowawczego w podatnym czasie rozwoju moral-
nego wychowanka.

3. Formacja ku pełni człowieczeństwa

Proces formacji moralnej ku pełni człowieczeństwa wynika z niepo-
wtarzalności osoby ludzkiej. Najbardziej podstawowym wymiarem całego 
człowieka jest jego człowieczeństwo. Jego najgłębszą istotą jest bycie ikoną 
Boga. Człowiek wzrasta w człowieczeństwie przez poznanie i budowanie 
relacji braterskich. Osoba, będąc podmiotem rozumnym, wolnym i odpo-
wiedzialnym, czynnie uczestniczy w procesie swego wychowania. Zwraca 
na to uwagę M. Pokrywka, stwierdzając, że „dzięki godności – która nie 
jest człowiekowi nadana, ale z którą przychodzi na świat – jest on ujmowa-
ny jako podmiot w odróżnieniu od świata rzeczy, świata przedmiotów”233. 
Człowieczeństwo jest człowiekowi dane i zarazem zadane. Człowiek, świa-
domy swej godności dziecka Bożego, umie podjąć się dzieła integralnej 
formacji. Allport zauważył pewien przełom myślowy w postrzeganiu czło-
wieczeństwa jako czegoś cennego, aby wykorzeniać błędne koncepcje an-
tropologiczne, które zniewalają i uprzedmiotawiają człowieka234.

Formacja uwzględniająca podmiotowość wychowanka pozwala zro-
zumieć, że dojrzałej osobowości nie można budować wyłącznie „od ze-
wnątrz”. Jan Paweł II wyraźnie zauważa, że formacja ku pełni wymaga, by 
każdy człowiek budował swoje człowieczeństwa integralnie od wewnątrz 
„w trudzie z wytrwałością i cierpliwością”235. Bez integralnego i realistycz-
nego wychowania do wartości człowiek błądzi. Jak stwierdza M. Pokrywka, 
przez „odejście od obiektywnego porządku wartości” wychowanie reduko-
wane jest do skrajnej socjalizacji bądź indywidualizacji236. W koncepcji so-
cjalizującej oddziaływanie na osobę zakłada się odgórnie. Szczególną szko-

233 Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 284.
234 Por. Allport. Personality and Social Encounter s. 348.
235 Jan Paweł II. Przemówienie do intelektualistów „Kultura i perspektywy przyszłości 

świata” (Coimbra, 15.05.1982). W: DzZ T. 10 s. 657.
236 Por. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 326.
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dliwością tej koncepcji jest odgórne narzucanie wartości wychowankom 
przez władzę polityczną, która przypomina bardziej tresurę niż wycho-
wanie. Przykłady wychowania totalitarnego odzwierciedla homo sovieti-
cus o charakterystycznych cechach człowieka podporządkowanego partii, 
skłonnego do ucieczki od wolności w różne formy zniewolenia, pozbawio-
nego odpowiedzialności i samodzielności myślenia. Tresura socjalizująca 
wywołuje nadmierną uniżoność wobec silnych a agresję w stosunku do 
słabszych.

Brakiem integralnego podejścia do wychowania charakteryzuje się rów-
nież koncepcja indywidualistyczna. M. Pokrywka podkreśla, że ukształto-
wanie indywidualistyczne kieruje wychowanka na drogę subiektywizmu, 
relatywizmu moralnego wyrażonego w samowoli działania, ostatecznie go 
niszcząc237. Integralna sfera, do której należy przestrzeń moralno-duchowa, 
traktowana jest jako niepotrzebnie narzucona z zewnątrz, uniemożliwiają-
ca spełnienie się osobowe. Subiektywistyczna koncepcja formacji, wypły-
wająca z laickiej albo ateistycznej antropologii, prowadzi w zasadzie do 
antypedagogiki238. Subiektywistyczna koncepcja prowadzi wprost do libe-
ralizmu. Trzeba jeszcze raz zdecydowanie podkreślić, że chcąc wychować 
człowieka, nie można go postrzegać jednostronnie i powierzchownie.

W tym kontekście jest szczególnie istotna formacja ku pełni człowie-
czeństwa, która przywraca prawa Boże w życiu człowieka. Teza chrześcijań-
skiej formacji moralnej ku „pełni człowieczeństwa w Chrystusie” (Ef 4,13)  
wyrasta z chrystocentryzmu i wynika z samej miłości Chrystusa do wy-
chowanka. Bez Chrystusa trudno jest człowiekowi odkryć pełnię prawdy 
o sobie i żyć pełnią człowieczeństwa. Trzeba zauważyć, że prawdziwość 
wychowania moralnego opiera się na realistycznej wizji człowieka wy-
nikającej z antropologii personalistycznej. Allport zwraca uwagę, że an-
tropologia chrześcijańskiej formacji czerpie ze źródła godności osobowej 
wszystkich uczestniczących w procesie wychowawczym239. Podmioty do-

237 Por. tamże s. 288.
238 Por. M. Dziewiecki. Osoba i wychowanie. Pedagogia personalistyczna w praktyce. 

Kraków: Wydawnictwo Rubikon 2003 s. 12.
239 „The anthropology of good morale is shown by the stamina with which people stand 

up under punishment and by the energy with which they strive to realize their ideals. (…) 
The first essential for good morale is a positive goal. People who have nothing to look for-
ward to will show poor morale. One of the most destructive consequences of our prolonged 
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konujące formacji moralnej podopiecznych przywracają prawo Boże w ich 
życiu, a tym samym uwzględniają godność ludzkiego życia. Formacja mo-
ralna bogatego człowieczeństwa nie jest możliwa bez zachowania podmio-
towości, szacunku i godności wychowanka240. Przykłady braku szacunku 
i uprzedmiotowienia dostrzegalne są w niesprawiedliwym prawodawstwie 
pozbawiającym podstawowych praw ludzkich w jego pełnym wymiarze. 
„Istota ludzka – czytamy w Christifideles laici – jeśli nie jest uznana i kocha-
na na miarę jej godności żywego obrazu Boga (por. Rdz 1,26), narażona jest 
na najbardziej upokarzające i wynaturzone akty «uprzedmiotowienia»”241.
Poprzez formację moralną opartą na chrześcijańskiej antropologii możliwe 
jest życie na poziomie godnym człowieka, jako dziecka Bożego. Słuszne 
staje się stwierdzenie J. Gocki, że „obrona i promocja godności osoby ludz-
kiej i przysługujących jej praw będzie dopiero wtedy prawdziwa, kiedy 
przyjmie się pełną koncepcję personalistyczną, nie redukując jej do jało-
wego humanizmu”242.

Formacja ku pełni człowieczeństwa uczy pełnego spotkania z sobą 
i z drugim człowiekiem, daje też realistyczne przeświadczenie o jego wyjąt-
kowej pozycji w świecie. Będąc formacją personalistyczną przyczynia się 
do tego, że człowieczeństwo integruje, poszerza osobowość i ubogaca oso-

economic depression was that so many young people came to feel that there was no hope 
ahead”. G. W. Allport. Civilian Morale. Red. G. Watson. Boston: Houghton Mifflin Company 
s. 30.

240 Godność i szacunek dla każdej osoby u Allporta jawi się, jako droga w prawidłowej 
formacji osobowości. Allport pisze: „Respect for the person. A program is good if its aim and 
practice are intended to further the well-being, growth, and integrity of each individual per-
sonality. A democracy believes that the maximum development possible in each individual 
is for the best interests of all, and it imposes Respect for the person is not altogether a prin-
ciple of lenience. It engenders a sentiment of powerful hatred of oppression. Respect for the 
person is the motive power behind Jefferson’s often quoted pledge, ‘I have sworn upon the 
altar of God eternal hostility to every form of tyranny over the mind of man.’ Especially in 
wartime is it well to stiffen the militant fiber of the nation by arousing this very sentiment. 
Already strong, it can be stimulated and augmented until it becomes the dominant factor 
in winning the war. Militant and psychologically effective, it is at the same time entirely 
consonant with the ethics of democracy”. Por. Allport. Civilian Morale s. 8–9.

241 ChL 5.
242 Wychowanie w służbie praw człowieka. T. 1. Red. R. Sadowski W: Biblioteka Towa-

rzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Sa-
lezego 2008 s. 34.
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bę treściami wyższymi, poprzez modlitwę, teatr, książkę, spotkania z przy-
jaciółmi. Człowiek, żyjąc pełnią, spełnia się w byciu prawdziwie wolnym, 
w łączności z Chrystusem i światem wartości. Kiedy modus posiadania ra-
czej zniewala człowieka, drugi, przeciwstawny modus bycia bardziej ludz-
kim, wyzwala jego wymiar pełni człowieczeństwa do realizacji wartości 
i pokoju243.

Formacja moralna postrzega pełnię człowieczeństwa w nabywaniu ta-
kich cech ludzkich – z prawa objawionego i naturalnego – które by wybitnie 
charakteryzowały człowieka w rozwijaniu wyższych myśli, doskonalszego 
języka, uczuć miłości i zachowań godnych obrazu Stwórcy. Tylko człowiek, 
będąc podmiotem istniejącym osobowo, zajmuje wyjątkowe miejsce we 
wszechświecie. Dzięki temu, że osoba ludzka jest „(...) zasadą, podmio-
tem i celem wszystkich urządzeń społecznych, ma obowiązek zrealizować 
się w pełni człowieczeństwa”244.Wszystkie najcenniejsze cechy ludzkie są 
wspólne dla większości ludzi i kształtowały się od początku stworzenia 
rodzaju ludzkiego. Formacja moralna ma zaś tak pokierować człowiekiem, 
by umiał zrealizować wyższe osobiste cele zgodnie z celem ostatecznym. 
Jan Paweł II zauważa, że pełnię człowieczeństwa osiąga się w odpowiedzi 
na powołanie, aby „być «człowiekiem» według daru, (...) jakim został ob-
darzony”245.

Formacja moralna inspirowana Objawieniem Bożym służy budowaniu 
człowieczeństwa, posługując się m.in. literaturą piękną, sztuką, językiem 
ciała i mowy, aby wzmocnić tożsamość chrześcijańską wychowanka. Dużą 
rolę w formacji ku pełni człowieczeństwa Jan Paweł II przypisywał chrze-
ścijaństwu jak i religiom pozachrześcijańskim. Odwołując się do naucza-
nia Soboru Watykańskiego II, stwierdził: „Słusznie Ojcowie Kościoła wi-
dzieli w różnych religiach jakby refleksy jednej prawdy «semina Verbi», 
które świadczą o tym, że na różnych wprawdzie drogach, ale przecież jakby 

243 E. Fromm stwierdza, że człowiek pochłonięty orientacją materialistyczną i konsump-
cją musi ukształtować siebie, by przejść do poziomu duchowych wartości, prawdy o sobie 
i sprawiedliwości. Temu procesowi służy formacja moralna. „I have no need to be aware of 
myself as myself because I am constantly absorbed with consuming. (...) He must emerge 
from a materialistic orientation and arrive at a level where spiritual values-love, truth, and 
justice-truly become of ultimate concern to him”. E. Fromm. The Dogma of Christ: And Other 
Essays on Religion, Psychology and Culture. London: Routledge 2004 s. 88.

244 KKK 1892.
245 LdR 9.
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w jednym kierunku postępuje to najgłębsze dążenie do ducha ludzkiego, 
które wyraża się w szukaniu Boga – a zarazem w szukaniu poprzez dą-
żenie do Boga – pełnego wymiaru człowieczeństwa, pełnego sensu życia 
ludzkiego”246. Formacja moralna ku pełni człowieczeństwa polega zatem 
na odkrywaniu sensu życia na dwóch drogach, jednej przyrodzonej, a dru-
giej nadprzyrodzonej dzięki łasce Bożej, szczególnie u człowieka dorosłego 
w pełni dojrzałego.

Do przyrodzonej drogi należy zaliczyć szczere dążenie do pełni roz-
woju cech osobowych przez własny wysiłek, wyrażający się w realizacji 
wartości duchowych, myśleniu i działaniu. Człowiek realizuje się w czło-
wieczeństwie, kiedy czyni dobro, a unika zła. W uporządkowanym budo-
waniu siebie w miłości przez dyscyplinę wewnętrzną formacja pełni czło-
wieczeństwa budzi odpowiedzialność, tolerancję, uspołecznienie, ludzką 
uczciwość, a także uczy się poprawnie wyrażać w mowie, piśmie, miłości 
języka ojczystego. Kościół czerpie wizję pełni człowieczeństwa z Objawie-
nia i Tradycji, wykorzystując klasyczną systematyzację ojców Kościoła 
w wykładni życia prawdziwie ludzkiego, opartego na filarach cnót kardy-
nalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwie i umiarkowaniu. Forma-
cja ku pełni człowieczeństwa w życiu wychowanka polega na promowaniu 
cnót. Cnoty te podtrzymują człowieka (od łac. cardo) w poprawnej ocenie 
moralności i prowadzą człowieka ku jego pełni. Jan Paweł II, nawiązując 
do myśli św. Tomasza, wyjaśnia, że „cnotą nazywamy to, przez co człowiek 
staje się dobry jako człowiek”247.Według Allporta cnota sprowadza się do 
poznania i zrozumienia natury człowieczeństwa. Ukierunkowywanie ku 
pełni człowieczeństwa poprzez cnoty zmierza do kształtowania stałości 
postawy moralnej.

Pierwsza z czterech cnót, cnota roztropności, nie przynależy do kogoś, 
kto radzi sobie w życiu, ale do tego, kto żyje według głosu wymagań prawe-
go sumienia. Cnota kardynalna sprawiedliwości broni wartości ludzkiego 
bytu, domaga się respektowania praw tych, których godność jest zagrożona, 
i polega na trwałej woli oddania Bogu i człowiekowi tego, co im przyna-
leżne248. M. Pokrywka podkreśla, że chodzi tu o oddanie dóbr natury ma-

246 RH 11.
247 LE 9.
248 KKK 1807.
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terialnej, ale też o honor, szacunek i dobre imię. Wymiar personalistyczny 
pełni człowieczeństwa ma tu istotne znaczenie ze względu na osobę i jej 
prawa249.Męstwo zostaje określone w Katechizmie Kościoła Katolickiego 
jako cnota moralna, „która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość 
w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwy-
ciężania przeszkód w życiu moralnym”250. Kolejną cnotą kardynalną jest 
umiarkowanie. Cnota ta polega na porządkowaniu w człowieku popędów 
i pragnień z uwagi na jego dobro duchowe i cel ostateczny. „Człowiekiem 
umiarkowanym – zdaniem Jana Pawła II – jest ten, kto jest panem siebie 
samego. Ten, w którym namiętności nie biorą góry nad rozumem, nad wolą, 
a także nad «sercem». Człowiek, który potrafi panować nad sobą! Jeżeli 
tak jest, to łatwo zdamy sobie sprawę z tego, jak podstawową i decydują-
cą wartość posiada cnota umiarkowania. Ona jest po prostu nieodzowna, 
aby człowiek «był» w pełni człowiekiem”251. Postawa umiarkowania wiąże 
się ze wstrzemięźliwością, a więc powstrzymywaniem się od określonych 
czynności i zachowań, które deprawują człowieczeństwo252. Postawy czło-
wieka, na które wskazują poszczególne cnoty kardynalne, są ściśle ze sobą 
powiązane i domagają się systematycznej pracy nad sobą. Również wyniki 
badań psychologii rozwojowej potwierdzają konieczność pracy formacyj-
nej bez zbędnego odkładania jej na późniejsze etapy życia. Zdaniem All-
porta, dzięki systematycznej pracy nad sobą tworzą się zdrowe nawyki253.

Wewnętrzna dyscyplina oraz praca nad sobą są niezbędne w kształ-
towaniu charakteru. U Allporta określenie charakter jest często używane 
w odmiennym znaczeniu niż osobowość. Dla niego „charakter jest oso-
bowością ocenianą (evaluated), a osobowość charakterem nieocenianym 
(devaluated)”254. Ogólnie charakter oznacza te cechy albo jakości osobowe, 
które odróżniają pełniej jedną osobę od drugiej. Allport w formacji charak-
teru zwraca uwagę na potencjał osoby w zwalczaniu delikwencji, etnicz-
nych uprzedzeń. W charakterze osoby ukształtowanej dobro jest zawsze 
silniejsze od zła. Dobro pochodzi od Tego, Kto jest doskonały i posiada 

249 Por. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 327.
250 KKK 1808.
251 Katecheza „Cnota umiarkowania” (22.11.1978). W: DzZ T. VI s. 26-27.
252 Por. KKK 1809.
253 Por. Allport. Osobowość i religia s. 55.
254 Por. Allport. Pattern and Growth in Personality s. 32.
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je w pełni. M. Pokrywka podkreśla, że konieczne jest „ćwiczenie uwagi, 
wychowywanie woli, wytrwałości, odpowiedzialności”255. Zadania wycho-
wawcze nie powinny zniechęcać, ale być stopniowo rozszerzane według 
rozwoju wychowanka. Chodzi o to, by w wychowanku budzić tożsamość 
i  poczucie bycia kimś szczególnym, osobą zintegrowaną w społecznym 
układzie odniesień i spełniającą się przez niepowtarzalną rolę256.

Dobrze zaplanowana formacja moralna pozwala osobie wychowywanej 
ćwiczyć przyszłe role społeczne, a poprzez otoczenie i wychowanie roz-
wijać w sobie afiliację międzyosobową ku byciu bardziej człowiekiem, za-
bezpieczającą przed własnym egoizmem. Taki model życia ukierunkowuje 
relacje międzyludzkie ku wartościowym i długoterminowym celom. Magi-
sterium Kościoła stwierdza, że „prawdziwe wychowanie zdąża do kształto-
wania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego”257.Tym samym pod-
kreśla jej głęboki sens. Chrześcijańska formacja moralna ku byciu w pełni 
człowiekiem sprzyja doskonaleniu charakteru, mimo że – jak dowodzi  
M. Poznańska – jest to często długa droga, wymagająca ciężkiej pracy nad 
sobą przez przyjmowanie norm międzyludzkich i wartości kulturowych258. 
Poznawanie swojej osobowości przez wychowanka stanowi istotny cel, aby 
mógł wykorzystywać wewnętrzne siły do pracy nad sobą, zgodnie z obra-
zem Boga w swoim sercu. Benedykt XVI stwierdza, że w  autentycznym 
rozwoju integralnym osoby bardzo istotny jest wymiar transcendentalny259. 
Bez tego wymiaru człowieczeństwo jest trudne do zrealizowania.

Zaangażowanie na rzecz rozwoju ku pełni człowieczeństwa jest zna-
mienne dla każdego etapu życia moralnego i stanowi podstawę kształcenia 
cech nadprzyrodzonych: nadziei, miłości i wiary, które nie tylko uzdal-
niają człowieka do transcendencji oświeceniem jego rozumu, lecz także 
poruszają jego wolę ze względu na dziecięctwo Boże260. Formacja chrześci-
jańska jest procesem stawania się coraz doskonalszym uczniem Chrystusa. 

255 Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 329.
256 Por. M. Suska. Tożsamość a system wartości i postawy współczesnej młodzieży.  

W: Tożsamość osobowa a  tożsamości społeczne. Wyzwania dla edukacji XXI wieku. Red.  
T. Bajkowski. Sawicki. Białystok: Elan 2001 s. 111.

257 DWCH 1.
258 Por. M. W. Poznańska. Tożsamość jako element kultury pedagogicznej współczesnego 

wychowawcy. ED 2:1995 nr 1 s. 64-65.
259 CV 29.
260 Por. KKK 1805-1809.
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Szczególnym wzorem moralnym jest Jezus Chrystus, który wprowadza 
człowieka zagubionego na właściwą drogę formacyjną. Jest Ideałem, najdo-
skonalszym Wzorem człowieczeństwa. Każdy dojrzewający człowiek zdol-
ny jest odkryć w Nim odwieczny wzór Boga. „Młodzi – pisze Jan Paweł II  
– patrzą w Jego kierunku, ponieważ młodość oznacza szczególne «zapo-
trzebowanie» na wzór człowieczeństwa: na człowieczeństwo pełne, proste 
i przejrzyste, na człowieczeństwo «wzorcze». «Zapotrzebowanie» na takie 
człowieczeństwo jest szczególnie mocne u ludzi młodych, ponieważ im 
najbardziej się narzuca pytanie: jaki ma być człowiek? Jakim człowiekiem 
warto być? Kim mam być ja sam, aby wypełnić właściwą treścią to człowie-
czeństwo, które jest mi dane?”261.

Za jedno z najistotniejszych zadań formacji moralnej należy uznać for-
mację człowieczeństwa na podstawie dojrzałych wzorców, prawdziwie du-
chowych, chociażby cech życia świętych. A. Derdziuk podkreśla tu cztery 
cechy tego ukształtowania. Są to: „zdrowy rozsądek, znajomość życia, traf-
na ocena sytuacji oraz zdolność patrzenia w przyszłość”262. Jeśli np. hagio-
grafia ukazuje idealne postawy człowieczeństwa, formacja moralna wska-
zuje drogę realizacji tych ideałów.

Pełnię człowieczeństwa osiąga się przez szacunek do świętości ludz-
kiego życia pochodzącego od Boga, jego dawcy. D. Kornas-Biela wyraźnie 
stwierdza, że w szacunku do życia winne być spełnione istotne warunki 
wzajemnej komunikacji263. W imię człowieczeństwa nie wolno pogłębiać 
stanu cynizmu człowieka w żadnej formie braku komunikacji, niszczenia, 
wojny, zniewolenia jako rzekomo koniecznego sposobu rozwiązywania 
konfliktu. Dlatego też każde niemoralne wydarzenie społeczne uświada-
mia potrzebę intencjonalnej formacji człowieka ku wartościom i szlachet-
nym pokładom ludzkim264. Czym byłoby państwo bez kultury, rodzina bez 

261 Jan Paweł II. Niedziela Palmowa. Homilia na zakończenie Jubileuszu Młodych 
(15.04.1984). W: Nauczanie Papieskie. VII 1. 1984 (styczeń-czerwiec) s. 481.

262 Formacja moralna a formacja sumienia s. 32. Por. Pokrywka. Antropologiczne podsta-
wy moralności małżeństwa i rodziny s. 320-321.

263 Por. Wokół początku życia ludzkiego s. 42-54.
264 Formacja moralna intencjonalna wyraża się w zamiarze spełniania specyficznych 

działań moralnych, aby zrealizować zamierzony cel moralny. Formacja moralna, by była 
intencjonalna, powinna zawierać raczej naturalny niż formalny koncept życia. Personalista 
Allport używa terminu intentional formation, formacja intencjonalna, aby ukształtować wy-
chowanka według jego intencji i powołania. Bliskim terminem jest też termin concept for-
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moralności, jeśli ludzie nie wierzyliby w moralną wyższość człowieczeń-
stwa?265 Wraz ze społecznością międzynarodową promocja wartości i świę-
tości życia jest możliwa w procesie edukacji, formacji i prawości życia.

Człowieczeństwu poświęcony jest cały chrześcijański dorobek twórczy, 
który stanowi wyzwalanie osoby ludzkiej ku czemuś, Komuś. Człowie-
czeństwo ukazuje sens każdego działania na rzecz obrony godności, kultu-
ry życia przez wszystkie lata jego trwania, aż do godnego przejścia do życia 
wiecznego266. Żeby osiągnąć pełnię człowieczeństwa, każde życie, również 
życie człowieka nienarodzonego i starca, należy traktować z godnością. 
Życie ludzkie na każdym etapie ma sens i jest darem od Boga. Powinno 
to rodzić postawę wdzięczności wobec Boga, jako źródła życia. Z tych 
względów, Ojcowie Soborowi, szczególnie w Dignitatis humanae267, piszą 
o powołaniu do godności dziecięctwa Bożego. W nauczaniu istotne jest, 
aby prawo osoby ludzkiej wypływające z prawa Bożego było poszanowane, 
gdyż człowieczeństwo jest zadane każdej osobie. Formacja ku pełni zwią-
zana jest z zasadą promowania człowieczeństwa, godności osoby, jako celu 
samego w sobie. Stąd osoby w swym bogatym człowieczeństwie i godności 
nie wolno używać jako środka do innego celu. W ten sposób zostaje zagwa-
rantowana pozycja osoby – podmiotu oraz jej indywidualna autonomia.

Trzeba zdecydowanie podkreślić, że w obliczu obecnej kondycji czło-
wieka, formacja a potem samoformacja ku pełni człowieczeństwa jest moż-
liwa. Jak zauważa Allport, trzeba formować zdrowe intencje. Wyjątkowo 
nieliczne osoby samoistnie wolne są od strachu i zniewolenia, co oznacza, 

mation, który jest formą sensownego myślenia, aby człowiek lepiej rozumiał świat, w któ-
rym żyje i po co żyje.

265 „Mankind, shattered by discord though it is, is now seen as a single family. Its prob-
lems of human relationships are no longer merely local but are becoming increasingly uni-
versal. Even if our interest happens to center on some single region of the world, we now 
know that we cannot properly understand that region without drawing comparisons be-
tween it and other regions. As the adage says, ‘No one knows his own culture who knows 
only his own culture’”. Por. Allport&Gillespie. Youth’s Outlook on the Future: A Cross-Na-
tional Study. Garden City: Doubleday 1955 s. 1-2.

266 J. Mastalski. Zarys teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002 
s. 125.

267 Magisterium Kościoła podkreśla, że „wszyscy ludzie zaś obowiązani są szukać praw-
dy, zwłaszcza w sprawach dotyczących Boga i Jego Kościoła, a poznawszy ją, przyjąć i za-
chowywać”. DWR 1.
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że cele intencjonalne jednostki są ukryte przed nią samą. „Zaborcza mat-
ka – pisze Allport – może utrzymywać, że jej intencją jest dobro dzieci, 
aczkolwiek głębsze zbadanie sprawy może wykazać, że jej cele są o wie-
le bardziej egoistyczne”268. Osoba zmierzająca ku pełni człowieczeństwa 
w swym godnym ideale powinna zadbać o dojrzałe uczucia, niebędące na 
łasce nieświadomych motywów, niedające się zrozumieć. Motywy szczyt-
ne, jasno określone, godne pomagają w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej 
i samoformacji. Kształtowanie przeżyć wyższych wyraża świadomy styl ist-
nienia, który jako środek powiązania siebie z autentycznym życiem tworzy 
dojrzałe człowieczeństwo. Według Allporta, kiedy ludzka osobowość jest 
dobrze zintegrowana, życie człowieka pod wpływem zdrowych intencji, 
czynników pozytywnych formuje harmonię i dojrzałość emocjonalną269. 
Formacja moralna przez refleksję jest więc zdolna budować człowieczeń-
stwo, zdrową intencjonalność harmonijnego życia.

W formacji ku pełni człowieczeństwa antropologia moralna ukazuje 
człowieka jako enscognitas, ensvolens, ensamans270. W. Granat widzi pod-
stawową wartość osoby w odróżnieniu od innych stworzeń jako bytu sa-
moświadomego, zdolnego do transcendencji. Człowiek w swej transcen-
dencji uświadamia sobie, że nie tylko potrzebuje środków ekonomicznych 
czy technicznych, ale także doskonalszych metod i środków pedagogicz-
nych, wspierających go jako osobę w pełnej realizacji człowieczeństwa. 
W łączności z Bogiem człowiek zauważa sens swej aktywności, zaś w per-
spektywie sensu osoby ujętej w całości swego bytu dostrzega pełnię czło-
wieczeństwa271. Chociaż człowiek często gubi całożyciowy cel i sens życia 
i wykazuje zależność od swej cielesności, to jednak poprzez samoformację 
moralną w środowiskach formacji realizuje zintegrowane bogatsze czło-
wieczeństwo.

268 Allport. Osobowość i religia s. 208.
269 Por. Allport. Osobowość i religia s. 74.Według Allporta, intencje o dalekim zasięgu 

wpływają na uczenie się, wydajniejszą pracę i samą satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
270 Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia Św. Wojcie-

cha 1985 s. 580-582.
271 Por. CV 61, 70.



Rozdział ii
Środowiska formacji moralnej

Magisterium Kościoła niejednokrotnie podkreśla, że podstawowym 
środowiskiem wychowawczo-formacyjnym jest rodzina. Rozpatrując obo-
wiązki rodziców względem dzieci w zakresie przekazywania wartości mo-
ralnych, Sobór Watykański II poucza, że to właśnie rodzice mają pierwszy 
i niezbywalny obowiązek pomagania dzieciom w harmonijnym rozwijaniu 
wszelkich wartości moralnych. Stają się przez to dla swoich dzieci nauczy-
cielami „bogatszego i pełnego człowieczeństwa”. Z tego obowiązku nikt nie 
może rodziców zwolnić.

Wśród innych środowisk wychowawczych duża rola przypada szkole. 
W tym kontekście Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim podkreśla, 
że „między wszystkimi środkami wychowawczo-formacyjnymi szczególne 
znaczenie ma szkoła”1. Dopełnia ona zadanie formacyjne rodziny. W szkole 
dzieci i młodzież rozwijają zdolności intelektualne, twórcze i estetyczne, 
kształtują swoją wolę i uczuciowość, rozwijają poczucie wartości, umac-
niają słuszne postawy i mądre zachowania, zostają wprowadzone w dzie-
dzictwo kulturowe2.

Harmonijny rozwój moralny wynikły z etapów formacji moralnej – jak 
już wcześniej zauważono – jest możliwy tylko wtedy, gdy zostaną ujednoli-
cone wymagania moralne wszystkich środowisk wychowawczych. Za for-
mację moralną odpowiada przede wszystkim rodzina, ale również szkoła 
i Kościół. Potrzeba zatem ścisłej współpracy tych środowisk w zakresie 
kształtowania zasad etycznych w ogóle, zaś formacji moralnej w szcze-
gólności. Jest to sprawa zasadnicza, gdyż w formacji moralnej nigdy nie 
możne być rywalizacji czy konkurencji między podmiotami oddziaływania 
wychowawczego. Duży wpływ na rozwój człowieka mają również środ-

1 DWCH 5.
2 Por. Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego. Świecki katolik świadkiem wiary 

w szkole. Poznań: Pallottinum 1986 nr 12.
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ki społecznego przekazu, a zwłaszcza Internet i telewizja. Współdziałanie 
wszystkich środowisk oddziałujących na młodego człowieka, rodziny, szkoły, 
Kościoła, zrzeszeń młodzieżowych, państwa, środków społecznego przeka-
zu jest konieczne dla integralnego rozwoju.

1. Rodzina jako podstawowe środowisko formacji religijno-moralnej

Najbardziej podstawowym środowiskiem wychowawczym, otaczają-
cym człowieka, jest rodzina. Według Soboru Watykańskiego II rodzice są 
pierwszymi i głównymi wychowawcami swych dzieci. Dając dzieciom ży-
cie, w najwyższy sposób są powołani i zobowiązani do ich formacji moral-
nej3. Rodzina pełni istotną funkcję wychowawczą przynależną jej z samej 
natury. Jest bowiem wspólnotą miłości i życia. Ten sam Sobór, umieszcza-
jąc wspólnotę rodziny w społeczności ludzkiej, stwierdza, że najbardziej 
odpowiada ona naturze człowieka4.Posoborowa nauka o pierwszeństwie 
formacji w rodzinie wobec innych podmiotów wychowawczych wynika 
z głębokiej troski o życie ludzkie. Same prawa i obowiązki rodzicielskie 
wynikają z istoty przekazywania życia. Właśnie z tego względu rodzina 
jest naturalnym środowiskiem wychowującym do miłości i powinna być 
pierwszą szkołą życia dla dzieci, przygotowując je do osobistej odpowie-
dzialności5.Wzajemne obdarowywanie się jest czynnikiem niezbędnym do 
tworzenia relacji i  późniejszego trwałego rozwoju moralnego dzieci. Ro-
dzicielstwo i formacja przynależy rodzinie ze względu na dopełniające się 
aspekty obdarowania. Pierwszym jest przekaz życia fizycznego, natomiast 
drugim przekaz życia religijno-moralnego i nadprzyrodzonego6.

3 „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wy-
chowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych ich wychowaw-
ców (...). Do rodziców bowiem należy, by stworzyć atmosferę rodzinną, przepojoną miłością 
i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu wychowa-
niu dzieci (...). Tam one doświadczają najpierw zdrowej społeczności ludzkiej i Kościoła; 
a wreszcie przez rodzinę wprowadza się je powoli do obywatelskiej wspólnoty ludzkiej i do 
ludu Bożego”. DWCH 3. Por. FC 36.

4 Por. KDK 25.
5 Por. Jan Paweł II. Do wychowawców, katechetów i rodziców. Kraków: Wydawnictwo 

„M” 2000 s. 25.
6 Por. FC 28.
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Głęboka potrzeba integralnej formacji religijno-moralnej w rodzinie jest 
długim procesem i przyjmuje formę bezinteresownego daru z samego sie-
bie przez każdego członka rodziny. Z teologicznego punktu widzenia for-
macja religijno-moralna człowieka jako osoby w rodzinie „może oznaczać: 
z jednej strony pobudzanie do życia dobrych ziaren, które Stwórca złożył 
w  człowieku, zaś z drugiej usuwanie więzów zła krępujących duchowe 
morale człowieka oraz niwelowanie wynaturzeń występujących w konse-
kwencji angażowania się osoby w działania niepotrzebne i destrukcyjne”7.

Sam fakt obdarzenia człowieczeństwem jest prawem i zaszczytnym 
obowiązkiem. Ojciec i matka w swej miłości do dziecka zobowiązani są do-
pełniać swe biologiczne rodzicielstwo postawą ojcostwa i macierzyństwa 
religijno-duchowego8. Ta rola dopełniająca w wychowaniu jest bardzo istot-
na. Jan Paweł II w Liście do Rodzin jednoznacznie stwierdza, że „zrodzenie 
co do ciała oznacza początek dalszego «rodzenia», stopniowego i wielo-
stronnego rodzenia poprzez cały proces wychowania”9. Rodzicielstwo jest 
przekazaniem życia fizycznego, natomiast formacja moralna jest przeka-
zywaniem życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego10. Rodzice, 
obdarzając dziecko życiem, współuczestniczą w akcie stwórczym samego 
Boga, zaś poprzez formację swoich dzieci, uczestniczą w Bożej pedagogii 
wychowania. Rodzina staje się moralnym wychowawcą na wzór Boga. Zro-
dzenie cielesne oznacza wejście na drogę wielostronnego rodzenia przez 
cały proces formacyjny. Chodzi tu o wychowanie i formację integralną oso-
by w rodzinie, która byłaby jednocześnie jasna i subtelna.

W rodzinnym programie wychowywania powinna być uwzględniona 
postawa posłannictwa całej rodziny. Oczywiście nie chodzi tu o sam prze-
kaz wiedzy o życiu, ale o ukazanie jej pierwotnego i integralnego znacze-
nia opartego na bogactwie całej osoby – ciała, uczuć i duszy. Rodzina, jak 
stwierdza M. Pokrywka, będąc podstawowym podmiotem formacyjnym, 
odpowiada za nowe życie, a to wyklucza zastępstwo albo zawłaszczenie 

7 S. Dziekoński. Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od 
Leona XIII do Jana Pawła II. Warszawa: UKSW 2006 s. 230.

8 Por. Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II s. 90

9 LdR 16.
10 Por. FC 28.
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przez innych11. Ani zastępstwo ani zawłaszczenie nie daje pierwszeństwa 
w dziedzinie wychowawczo-formacyjnej. Niestety współcześnie zadanie 
wychowawcze rodziny bywa często zawłaszczane, szczególnie przez insty-
tucje społeczne. W tym kontekście podkreślenie pierwszeństwa formacji 
w rodzinie jest jak najbardziej zasadne.

Niepodważalnym prawem rodziny chrześcijańskiej jest swobodny wy-
bór szkoły pozwalający kształcić dzieci zgodnie z przekonaniem rodziców. 
Poprzez respekt dla ich moralno-religijnych przekonań dziecko zdobywa 
oparcie na trwałych autorytetach i jest zdolne do weryfikacji swoich war-
tości. Prawa rodziców są naruszane, jeśli uniemożliwiają konieczny rozwój 
moralny dziecka (jaki ma miejsce w laickim systemie wychowawczym), 
który powinien być kuźnią charakterów ars artiumat scientia scientiarum. 
Nie chodzi tu o ochronę wyznań religijnych rodziny przez państwo, ale 
o uznawanie praw rodzicielskich. Jednym ze sprawdzianów prawdziwego 
postępu jest poszanowanie prawa do wolności religijnej rodziny.„Rodzice 
– podkreśla Benedykt XVI – powinni zawsze mieć możliwość przekazywa-
nia dzieciom w sposób wolny, bez przymusu i odpowiedzialnie, własnego 
dziedzictwa wiary, wartości i kultury”12.

W rodzinie, która się miłuje, nikt nie odwołuje się do kodeksów, gdyż 
podstawą relacji jest autentyczna miłość do dziecka i troska o jego dobro. 
Jak pisze M. Pokrywka, „rodzice wprowadzają dziecko w świat zasad 
i norm, a ich autorytet sprawia, że dziecko stosuje się do reguł obowiązują-
cych w rodzinie”13. Rodzice powinni więc nie tylko „kształtować organizm 
dziecka, ale pośrednio całe jego człowieczeństwo”14 w klimacie miłości. 
Formacja dziecka ma prowadzić do tego, by rodzina sprzyjała realizacji 
osobistych celów dziecka i dopomogła w formacji jego moralnej osobowo-
ści. Rodzice spełniają zatem ważną rolę w procesie formacji ustawicznej, 
gdyż dają swoim dzieciom nie tylko pożywienie i wodę, lecz także najważ-
niejsze – oparcie afektywne i aprobatę.

11 Por. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 293.
12 Orędzie na światowy Dzień Pokoju „Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i poko-

ju”. OsRomPol 32:2011 nr 1 s. 5.
13 Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 322.
14 K. Jeżyna. Wychowanie istotnym przesłaniem nowej ewangelizacji. W: Formacja mo-

ralna s. 162.
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Rodzina wypełnia istotnie ważną potrzebę opieki nad dzieckiem, zwra-
cając uwagę na środowisko, w którym się wychowuje, stąd pochwały 
i zakazy w domu rodzinnym powinny mieć charakter wychowawczy, by 
przyczyniać się do moralnego rozwoju dziecka. Dotyczy to także korzy-
stania ze środków społecznego przekazu, które często – jak przyjdzie to 
szerzej przedstawić – stanowią zagrożenie dla procesu wychowawczego. 
łatwy dostęp dziecka do treści degradujących wartości fałszuje wycho-
wawczy model życia, który mają rodzice. Zdaniem Jana Pawła II, „rodzice 
nie przejmują się tym zbyt dostatecznie”15.Ukształtowany moralnie rodzic 
umiejętnie odróżnia element dziecięcej żywiołowości i fantazji inspirowa-
nej medialnie od elementu utraty przez dziecko kontaktu z innymi, w tym 
również z rodziną. Jednocześnie rodzice uczą swe dzieci świata wartości 
i dyscypliny w odpowiednich ramach, nie pozbawiając je ciekawości świa-
ta i satysfakcji z samodzielnego pokonywania barier lęku i przełamywa-
nia strachu przed światem i innymi ludźmi. Szczególnie inspirujący dla 
dziecka jest świat wyobraźni, rysunków, przez które dziecko utożsamia się 
z pozytywnym wzorem w pokonywaniu i zwyciężaniu zła. Obecnie takie 
oddziaływanie jest niezwykle pożądane, gdyż brak kontaktu z najbliższymi 
tworzy groźną próżnię wychowawczo-formacyjną. Szczególnie werbaliza-
cja uczuć w opowiadanych przez rodziców i dziadków baśniach ukazuje 
fantastyczne rozwiązania trudnych sytuacji.

Moralny rozwój dziecka odbywa się przez dialog rodzinny. W tym kon-
tekście Allport podkreśla, iż osobowy dialog rodzinny stanowi dla dziecka 
czynnik przystosowawczy i  ukierunkowujący jego rozwój na wartościo-
we cele, angażując je i wzbogacając o nowe doświadczenia, dzięki którym 
może ono modyfikować swoją moralną wrażliwość i właściwie odpowia-
dać na empatyczne wezwania życiowe16. Ten dialog aktywizuje do czy-
nienia dobra i uwrażliwia wewnętrznie. Nie ulega wątpliwości, że forma-
cja dziecka do autentycznej wiary i moralności realizowana jest zarówno 
przez ojca, jak i przez matkę, i zależy w dużej mierze od jakości ich wza-
jemnej relacji małżeńskiej. Słusznie zauważa D. Opozda, że „niewłaściwe 
relacje małżeńskie utrudniają oddziaływanie wychowawcze i w konse-

15 Orędzie na XIV światowy dzień przekazu. Rodzina wobec środków przekazu społecz-
nego” (1.05.1980). W: DzZ T. 4 s. 869.

16 Por. Allport. A Secondary Principle of Learning. PSRev 53:1946 nr 6 s. 335–347. Por. 
Tenże, Osobowość i religia s. 55.
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kwencji prowadzą do wielu nieprawidłowości w relacji rodzic-dziecko17. 
Godność i odpowiedzialność zarówno kobiety, jak i mężczyzny są równe 
i wzajemnie się dopełniają, mimo że wobec rodziny i dzieci realizowane 
są w odmienny sposób18. Małżonkowie poprzez tożsamą naturę i różnorod-
ność płci komplementarnie wypełniają funkcję formacyjną dziecka. Proces 
formacji w rodzinie, obejmując postawy obojga małżonków, powinien się 
charakteryzować jakościowym i wspólnym działaniem, przejawiającym się 
m.in. w odpowiednim wyznaczaniu kar i przydzielaniu nagród. Nie ulega 
wątpliwości, że właściwie przeżywana komplementarność w wychowaniu 
domaga się formacji ojcowskiej i macierzyńskiej19.

W procesie ciągłej formacji pomagają dziecku uzdolnienia otrzymane 
od Boga (w tym genetyczne po rodzicach). Czynniki mające wpływ na to, 
kim stanie się młody człowiek, zależą również od cech wrodzonych, czyli 
całego zespołu znamion biologicznych, uwarunkowanych typem układu 
nerwowego, jak również wynikłych z działania samej jednostki20. Działania 
jednostki są nabywane w wychowaniu moralnym. Zdaniem Allporta dzie-
cięca filozofia życia i moralność jest głównie dziedziczona po rodzicach21.
Nawyki dziecka mają odniesienie do zachowań rodziców i są do pewnego 
stopnia przez nie adoptowane. W tym znaczeniu można mówić o dziedzi-
czeniu, przekazywaniu wzorów, norm, ról i postaw społecznych. Allport 
podkreśla, że dojrzałe i życzliwe widzenie życia prawdopodobnie nie jest 
możliwe, jeśli uczucie braku bezpieczeństwa zdominuje psychikę dziecka. 
Wówczas to wewnętrzny niepokój może być dominującym faktorem w oso-
bowym postrzeganiu środowiska zewnętrznego. Jeśli np. autorytet wycho-
wawczy młodego człowieka przekaże mu, że ktoś zagraża podejmowanej 
przez niego pracy, albo że stanowi jakąkolwiek konkurencję, albo zagra-
ża jego preferencyjnej drodze życia, to wówczas taki wychowanek będzie 

17 Por. D. Opozda. Charakter i specyfika wychowawczej funkcji rodziny W: Wychowanie 
w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. 
Lublin: Wydawnictwo KUL s. 36-37.

18 Por. B. Mierzwiński. Mężczyzna istota nieznana. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Po-
ligraficzna „Adam” 1999 s. 30-35.

19 Por. Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 300.
20 Por. P. Tyrała. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia. Toruń: Wydawnictwo 

„Adam Marszałek” 2001 s. 82.
21 „The child’s philosophy of life grows chiefly from the seeds planted by his parents”. 

Por. Allport. Personality and Social Encounter s. 341.
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ukierunkowany na podejmowanie działań agresywnych lub przynajmniej 
bardziej podejrzliwe interpretowanie otoczenia22. Niewielu rodziców zdaje 
sobie sprawę z tego, że ich często zakłócona postawa moralna przyczy-
nia się do ich niedostosowania do życia, a to z kolei jest powodem braku 
bezpieczeństwa ich dzieci. Allport twierdzi, że rolą formacyjną rodziców 
jest budowanie otoczenia oczekiwania (building expectation). Im większe 
oczekiwanie od dzieci zachowań dobrych, ufności, pewności siebie, tym 
potomkowie są lepiej uformowani do rozwiązań dojrzalszych.

Dziecko ma prawo do miłującej się rodziny i do pełnej formacji osobo-
wej, które wynika z fundamentalnej prawdy o osobie ludzkiej23. Bez for-
macji dziecko będzie nieprzystosowane społecznie, co wyraża się w zja-
wiskach aspołeczności, reaktywności, agresji i formach uzależnień. W tym 
wypadku wydaje się konieczne oddziaływanie specjalistyczne. W kontek-
ście zapewnionej miłości rodzinnej możliwa jest formacja moralna dziecka. 
Przychodząc na świat jako bezbronna istota, człowiek potrzebuje miłości 
ojcowskiej i macierzyńskiej, którą otrzymuje w kochającej się rodzinie. Tak-
że w kontekście miłości kształtowany autorytet moralny ojca i matki two-
rzy w dziecku pozytywny obraz Boga. Dzięki pozytywnym wyobrażeniom 
Boga, często pochodzącym z obrazu miłującego ojca, dziecko w rodzinie 
tworzy obraz własnej osoby, wyobraża sobie swoje role i to, kim pragnęłoby 
zostać, a więc tworzy aspiracje, które motywują moralne cele życia. Kształ-
tując swój obraz, dziecko poszukuje swojego ja idealnego, które wyznacza 
kierunek wielu jego działań, niekoniecznie nierealistycznych24.

Środowisko rodzinne winno być nacechowane darem bezinteresownej 
miłości i ciepła dla dziecka, by dać mu poczucie bezpieczeństwa i ufno-
ści, a tym samym dopomóc w formacji jego moralnej osobowości. Rodzina 
zapewnia dziecku potrzebę bezpieczeństwa, ucząc je bycia synem, córką, 
i ma do spełnienia swoistą rolę wychowawczą. Aby to było możliwe, ro-
dzice powinni tworzyć środowisko wysłuchania i przemawiania językiem 
miłości i zrozumienia. W wychowaniu do ofiarnej miłości rodzice mają 
obowiązek zaspakajania potrzeb dziecka, aby je dojrzale uformować. Nie 
chodzi tu jednak o wyręczanie dziecka we wszystkim, ale o umiejętne 

22 Por. Allport. Personality and Social Encounter s. 342.
23 Por. Evans. Gordon Allport: The Man and His Ideas s. 251.
24 Por. Allport. The In dividual and His Religion s. 31.
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uzdalnianie je do miłości dojrzałej w duchu postanowień i wyrzeczeń. Ko-
nieczne jest uczenie dzieci silnej woli, samodzielności, prowadząc ich do 
wolnego, nieprzymuszonego wyboru postaw moralnych w postępowaniu. 
Wydaje się, że wychowanie moralne w rodzinie uwzględnia dobrą wolę jej 
członków. Należy jednak zauważyć, że w początkach badań osobowości 
wymiar moralny osoby łączono pierwotnie z wolą osoby ludzkiej (aptitu-
do). Według Allporta jest to jednak podejście nieadekwatne, gdyż ujmuje 
zagadnienie zbyt popularystycznie25.

Negatywny stosunek emocjonalny do dziecka albo brak pozytywnych 
uczuć, nie sprzyja formacji w rodzinie. Z czasem poczucie to może się 
nasilić z powodu niepokoju wynikającego z separacji, choćby czasowego 
braku rodzica. Erikson nazywa ten stan niepokojem moralnym w psycho-
socjalnych kryzysach, czyli w  tzw. fazie trust vs. mistrust, ufność i brak 
ufności26. Dla Allporta ufność pochodząca od dawcy miłości daje poczu-
cie wiary i pewność zasad moralnych. Dziecięca forma ufności rozwija się 
w stosunku do dawcy tej miłości lub odwrotnie, tworząc czasem barierę 
w formie braku zaufania osobowego. Doświadczenia dzieci są odmienne od 
przeżyć osób dojrzałych, dlatego dziecięca postawa winna być powodem 
wielkiego zatroskania rodziców. Nie znaczy to, że dziecko inaczej przeży-
wa uczucia niż jego rodzice, jest to raczej wynik odmiennych interpretacji 
swoich uczuć, które nabierają większej intensywności i indywidualnego 
podejścia do rodziców na etapie impulsywnym. Allport ilustruje tę myśl 
następującym przykładem: to, co dla dorosłej osoby oznacza gałązkę, czyli 
kawałek drewna, dziecku wydaje się czymś innym. Dla dziecka ta gałązka 
może stanowić najdroższą magiczną różdżkę i najbardziej ulubioną zabaw-
kę. To, co dorosły uważa prawie za cud, dla dziecka jest czymś oczywistym 
i odwrotnie27.

Dobrze uformowana moralnie rodzina prowadzi do rozwoju dojrzałych 
osobowości przez realizację potrzeb miłości innych, przynależności, bez-
pieczeństwa i przyjaznych kontaktów. Rodzinne życie wspólnoty osób czer-

25 „Tenacity is the persistence in a certain line of activity in the face of obstacles and 
discomfort.’ Will power’ is the term popularly employed, especially when the tenacious 
behavior takes the form of resisting an evil habit”. Por. H. Allport. “Personality – The Social 
Man”. Boston: Houghton Mifflin Company 1924 s 106.

26 Por. E. Erikson.Childhoodand Society s. 250.
27 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 28.
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pie wartości z żywej tradycji, z niej bierze także podstawy kultury, wartości 
patriotyczne i obywatelskie, podważane dziś przez środowiska liberalne. 
Allport dostrzega, że w uformowanej rodzinie dziecko ma poczucie bezpie-
czeństwa i uczy się wartości religijnych i patriotycznych. Podobnie zauwa-
ża, że w rodzinie zdrowej tworzy się stan dobrego fizycznego, duchowego 
i socjalnego samopoczucia i włączenia w prospołeczne role28. Szczególnie 
cenną rolę w tym względzie – jak słusznie zauważa M. Pokrywka – speł-
niają osoby starsze, które „dzięki własnemu doświadczeniu życiowemu 
uczą mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia”29. Odpowiedzialna rodzina 
przyczynia się do dojrzałej formacji moralnej, odpowiedzialnej za życie 
i miłość. J. Nagórny zalicza cnotę odpowiedzialności właśnie do najistot-
niejszych w życiu rodziny30.

W formacji do dojrzałej miłości dużą rolę spełnia wychowanie religijne31. 
Na uformowanie dojrzałej religijnie rodziny wpływa życie wiarą Kościoła, 
które według nauczania Magisterium jest „prawdziwym charyzmatem”. 
Z samej swej natury rodzina służy umocnieniu wrażliwości na Boga i czło-
wieka, zabezpiecza przed materializmem praktycznym, indywidualizmem 
i hedonizmem jej członków. Rodzina jest środowiskiem osób, w którym for-
muje się osobowość w duchu cnót chrześcijańskich, takich jak: uczciwość, 
poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, siła ducha, co ma decy-
dujące znaczenie dla oblicza przyszłości świata32.Widać zatem wyraźnie, 
że człowiek przepełniony wiarą charakteryzuje się społeczną dojrzałością33. 
Allport jest przekonany, iż zdrowa, szczęśliwa i samorealizująca się rodzi-

28 Por. The Individual and His Religion s. 32.
29 Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 298.
30 Por. Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. Reflesja teologa moralisty w 25. rocznicę 

ogłoszenia encylii „Humane vitae”. W: Odpowiedzialni za życie i miłość. Materiały z sesji 
naukowej zorganizowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Red.  
E. Burzy. Bielso-Biała: Wydaw. Wydz. Duszp. Kurii 1996 s. 43-44.

31 J. Bazylak określa formację religijną w rodzinie, jako „stałą dążność do czegoś,, jakiś 
cel i kierunek trudno uchwytnych poszczególnych impulsów, dążeń, zamierzeń”. Postawy 
religijne młodzieży i ich związki z wybranymi elementami osobowości. Warszawa: ATK 1984 
s. 16.

32 Por. ChL 60.
33 Por. R. Kahoe. The Development of Intrinsic and Extrinsic Religious Orientations. „Jour-

nal for the Scientific Study of Religion” 24:1985 nr 4 s. 408.
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na powinna być podstawą całego społeczeństwa, gdyż z niej wywodzą się 
najczęściej ludzie zdrowi psychicznie i szczęśliwi34.

Obdarowywanie się na wzór Boży współpracą i zrozumieniem powin-
no funkcjonować w rodzinie jako „stałe moralne zachowanie wyrażone 
w gotowości podmiotu do pozytywnych (...) reakcji intelektualno-orien-
tacyjnych, emocjonalno-motywacyjnych oraz behawioralnych wobec jej 
przedmiotu”35. Każde reakcje rodzinne powinny być oparte na kształto-
waniu relacyjności osób, na wzajemnym współtworzeniu. Z. Marek cha-
rakteryzuje relacyjność osoby religijnej w rodzinie „jako wyuczoną cechę 
osobowości, która warunkuje specyficzny sposób zachowania się jednostki 
wobec czegoś, uznanie, aprobata”36. W tej rodzinnej aprobacie uczy się być 
kochanym, kochać bliźniego i siebie aż do oddania swego życia.

W dzisiejszym społeczeństwie powszechnie uważa się jednak, że for-
macyjno-religijny element życia dzieci i młodzieży stanowi wyraźny luk-
sus w domu rodzinnym. Dochodzi do tego fakt, że rodzina współczesna za-
niedbuje „być” na rzecz „mieć”. Dość łatwo można dowieść, że taki sposób 
myślenia prowadzi do niebezpiecznej w swej istocie tezy opowiadającej 
się za dychotomią życia i wartościowania zarówno laickiego, jak i chrześci-
jańskiego37. To, co ogranicza członków rodziny, leży też w modzie wyzna-
czającej, co jest, a co nie jest wartością. Inne ograniczenie polega na tym, 
że od szkoły oczekuje się odzwierciedlania wartości socjalnych i uczenia 
dzieci życia jedynie w obrębie istniejących ram społecznych. Słabość wie-
lu dyskusji dotyczących celów wychowawczo-formacyjnych współczesnej 
rodziny wyraża się w braku wysiłków, aby uformować cele absolutne z per-
spektywą doskonałości.

34 „For one thing, familism is a universal foundation for individual and group life. It is 
the essential framework within which students view and plan their futures. Attitudes to-
ward the family of orientation and aspirations respecting the family of procreation are much 
alike. In our samples the philosophy of child-training seems relatively uniform. Basic moral 
values and ethical codes of conduct are everywhere prized. They provide a foundation for 
international understanding and amity that remains even while specific political conflicts 
may hold the center of attention”. Por. Allport and J. Gillespie. Youth’s Outlook on the Future: 
A Cross-National Study. Garden City: Doubleday 1955 s. 37.

35 W. Prężyna. Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka. Lublin: RW KUL 1981 
s. 20.

36 Marek. Podstawy wychowania moralnego s. 103.
37 Por. J. Bagrowicz. Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Toruń: UMK 2000 s. 18.
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Allport stwierdza, że w formacji do wartości dom rodzinny jest znacz-
nie ważniejszy niż inne środowiska, ale często brakuje w nim kreatywnych 
form uczenia wartości38. Kreatywne sposoby uczenia wartości są zabez-
pieczone przez formację religijną dzięki całemu bogactwu wrażliwości na 
komunię osób. Według Familiaris consortio rodzina chrześcijańska dzięki 
formacji religijnej w katolickich domach powinna być ukierunkowywana 
na uwzględnienie zarówno pierwiastka nadprzyrodzonego, jak i ewange-
licznych wartości moralnych39. Jest to uniwersalny aspekt chrześcijańskiej 
formacji, ponieważ tworzy harmonię, integrując to, co naturalne, z tym, co 
duchowe i Boże w człowieku. Ojcowskie i macierzyńskie współdziałanie 
rodzinne uczy bycia wspólnotą osób zdolną do wzajemnej ewangelizacji 
i świętości, opartej na odpowiedzialności i delikatności wziętej z obrazu 
Świętej Rodziny. Szczęście rodzinny wynika z właściwej relacji małżeń-
skiej umożliwiającej komplementarną formację moralną. Dlatego „małżeń-
stwo (...) sakrament stworzenia i odkupienia prowadzi do komunii osób na 
podobieństwo jedności osób Boskich”40. Poprzez działalność wychowaw-
czą w komunii osób, dziecko akceptuje swoją płeć, co umożliwi mu naśla-
dowanie wzorów ról rodzinnych. Rodzina więc, będąc podstawowym śro-
dowiskiem formacji, uczy „formacji ojcowskiej i macierzyńskiej”41.Allport 
zauważa, że dobry rodzic jest dobrym wychowawcą nie dlatego, że jego 
ojcostwo jest akceptowane przez wszystkich, ale ze względu na realizowa-
nie wymaganych celów obiektywnie dobrych, stawania się lepszym czło-
wiekiem w rodzinie, co jest podstawą formacji ustawicznej42.

Dobro rodziny wymaga, by jednostki podporządkowywały się dobru 
wspólnemu jako dobru podstawowemu. Niestety, współczesne przeobraże-
nia kulturowe często służą aprobacie zaspokajania potrzeb jednostkowych 
kosztem realizacji ogólnego dobra rodzinnego. Życie indywidualistyczne 
utrudnia wychowanie do dojrzałej miłości w rodzinie. Allport zauważa, 

38 „A home that infects the child with galloping consumption, that encourages only 
canned recreation and has no creative outlets, can only with difficulty be offset by the 
school”. Por. Allport. Person in Psychology. Boston: Beacon Press 1960 s. 161.

39 Por. FC 17.
40 S. Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1999 s. 88.
41 Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodzinys. 300.
42 Por. Allport. Becoming s. 31-32.
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że zdrowe środowisko rodzinne tworzy klimat potrzebny do zwalczania 
egocentryczności, antysocjalnych zachowań i deprawacji43. Pomimo wie-
lu antysocjalnych i indywidualistycznych spojrzeń na morale rodzinne, 
rodzina podejmuje się wyzwań i uczy wspólnotowości, przez co formu-
je ofiarny charakter każdego członka rodziny według wyższych wartości 
i miłości. Samo oparcie i aprobata dobrze pojętej postaci miłującego „ojca” 
w rodzinie prowadzi zasadniczo dziecko w kierunku dobra i samoofiary44. 
Dlatego też w otoczeniu miłującej się rodziny w wychowaniu popartym 
żmudną pracą i odpowiedzialnością za integralne kształtowanie dziecka, 
dokonuje się formacja.

Rodzina tworzy podstawową wspólnotę w poznaniu wartościowych 
cech i talentów. Niezastąpioną rolą rodziców jest pomoc dziecku w roz-
poznaniu powołania45. Mimo że Allport wprost nie mówi wiele na temat 
powołania, to wyraża się to w jego pismach przez podkreślenie wartości 
pomocy rodziców w odkrywaniu wyjątkowych uzdolnień dzieci dla dobra 
drugiego człowieka. Rodzina odkrywa pewne główne uzdolnienia dziecka 
będące inspiracją do zrealizowania powołania. Allport wyraźnie postuluje 
tu odkrywanie ważnych wartości będących niepowtarzalną cechą każdej 
osoby. W rodzinie człowiek przez wspólną pracę nabywa wartości, którymi 
najczęściej kieruje się w całym swoim życiu. Każdy jest zobowiązany do 
rozpoznawania swoich wyjątkowych talentów, które powinien uaktywnić 
dzięki osobowej formacji. Zdobywanie wartości często odbywa się pośród 

„trudności i cierpień”, które nadają specyficzną podmiotowość osobie for-
mowanej46. Chrześcijańska podmiotowość w  rodzinie pozwala odkrywać 
tajemnicę, kim człowiek naprawdę jest i kim powinien być, by zrealizo-
wać w sobie Boże obdarowanie. Innymi słowy, formacja moralna rodziny 
to wychowanie do poznania, wyboru i dzielenia się dobrem, dzięki czemu 
człowiek tworzy swoją dojrzałą osobowość. Elementem integrującym, wy-
chowawczo-formacyjnym jest oddziaływanie rodziców wyrażone w praw-
dziwie chrześcijańskiej miłości ojcowskiej i macierzyńskiej47.

43 Por. tamże.
44 Por. Allport. Osobowość i religia s. 145.
45 Por. ChL 58.
46 Por. Marek. Postawy wychowania moralnego s. 113.
47 Por. Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do począt-

ku. O Jana Pawła II teologii ciała s. 73-75.
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Formacja moralna w rodzinie wyraża się w przekazie kultury osobistej 
każdego z jej członków. Środowisko rodzinne dostarcza dziecku na tyle 
dużo wartościowych elementów poznania rzeczywistości z doświadczenia, 
aby został zapoczątkowany proces stawania się48. Ponieważ osoba działa 
w różnych kontekstach kulturowych, począwszy od rodziny, środowiska 
szkolnego czy zawodowego, wpływ tych środowisk jest decydujący dla 
tworzenia hierarchii wartości49. Pomoc dziecku w kształtowaniu kultury 
słowa, przekonanie do używania słów „przepraszam”, „dziękuję”, „proszę” 
pomaga zrozumieć i wejść na nowy, często lepszy moralnie poziom war-
tościowania, odpowiednio dojrzalszy w swojej kompleksowości. Tak więc 
uprzejmość w kontaktach międzyludzkich, wyrażająca się w nawyku „pro-
szenia i dziękowania”, jest bardzo istotna50.

Ważną rolę w wypełnianiu zadań formacyjnych rodziny odgrywa kultu-
ra chrześcijańska, stwarzającą właściwe warunki „makroklimatyczne”, nie-
zbędne do wyzwalania potencjału do czynienia dobra, i chroniąca przed 
wyborem pseudowartości. Jak to podkreśla J. H. Andersen, formacja kultu-
ralna dokonuje się wraz z kształtowaniem języka dziecka i wdrażaniem do 
kultury bycia. Wrażliwość dziecka jest rozwijana przez odpowiednio dobra-
ne materiały wychowawcze, czytanie dzieciom i włączanie ich w obowiąz-
ki domowe, jako istotne narzędzia łączenia kultury i życia rodzinnego51. 
Formacji sprzyja możliwość odgrywania swoich ról i spełniania się w nich. 
Rodzice, pomagając w tworzeniu konkretnych operacji myślenia syna albo 
córki w wieku szkolnym, czynią to przez swój szacunek dla prywatności, 
tożsamości i budzącej się autonomii dziecka. Wyraża się to na przykład 
w ich zgodzie na dekorowanie pokoju dziecka według jego upodobania, da-
waniu tygodniowego kieszonkowego czy ofiarowaniu zegarka, aby syn czy 
córka mogli lepiej zorganizować swój czas. W duchu przeżywanej kultury 
akceptacji i włączenia w życie rodzinne dziecko doświadcza integrującej 

48 Por. Allport. Becoming s. 82.
49 „It is important to recognize that neighborhood gangs, mass media, and the lie do 

have predisposing influences”. Evans. Gordon Allport: The Man and His Ideas s. 16.
50 Por. R. Niparko. Oryginalność metody wychowawczej Sługi Bożego Edmunda Bojanow-

skiego. „Poznańskie Studia Teologiczne” 1986 t. 6 s. 200.
51 Por. J.H. Anderson. The Role of Storytelling and Personal Narrative in Cognitive, Moral, 

and Oral Language Development. Olympia: The Evergreen State College. Master in Teaching 
2007 s. 19.
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spójności i podmiotowości. Prowadzenie dziecka do dojrzałej moralności 
powinno się odbywać w odpowiednim klimacie wolności, aby była szansa 
przejścia z rodziny generacyjnej do rodziny, którą się założy w przyszłości52. 
Szacunek wobec nabytej moralności stanie się wówczas zachętą do działań 
samoformacyjnych i ich promocją. Nie ulega więc wątpliwości, że rodzina 
w wewnętrznej wolności formuje moralnie swych członków.

W wielu współczesnych rodzinach postawy i relacje jej członków są 
często zinstrumentalizowane. Wiele przykładów instrumentalizacji podaje 
M. Pokrywka, zwracając uwagę, że postawa moralna ojca czy matki wyraża 
się często jedynie w zabezpieczeniu materialnych potrzeb dziecka53. Współ-
czesne przypominanie o wyższych, pozamaterialnych zobowiązaniach 
rodziców wobec dzieci często staje się bezprzedmiotowe. To materializm 
światopoglądowy sprawia, że rodzice utożsamiają wychowanie i formację 
religijną dzieci wyłącznie z ich utrzymaniem, a więc z obowiązkiem zabez-
pieczenia głównie potrzeb materialnych. Bez pogłębienia wiary i moralno-
ści dziecka rodzic w swych zewnętrznych gestach moralnych instrumenta-
lizuje relacje osobowe w rodzinie. W takim wypadku nie jest w stanie być 
formatorem głębszych treści życia i raz przyjętych z dzieckiem hierarchii 
wartości. Postawa manipulacji i wygodnictwa jednego z członków rodziny 
ma jedynie zadanie służebne: zapewnia jednostce zdobycie jej egoistycz-
nych korzyści. Moralność pozorna człowieka wyraża się wtedy nie w tym, 
że osoba dopełnia się przez autentyczną wiarę, ale w zewnętrznych gestach 
moralności, i służy jej egoistycznym potrzebom. Ten typ osobowości wyra-
ża się w braku wglądu w siebie, a tym samym w braku ukształtowania wła-
ściwych cech moralno-religijnych. Postawa religijności zewnętrznej albo 
eksternistycznej często jest poparta brakiem realistycznego postrzegania 
siebie i innych54.

Brak poruszania zagadnień formacji czyni szkodę rodzinie, burząc jej 
tożsamość bycia w narodzie i zdrową moralność, a przez to przyczyniając 
się do niszczenia ładu życia ludzkiego. Kiedy zostanie zatracona tożsamość 

52 Por. KKK 2207.
53 Integralność rodziny jest zagrożona przez wiele zewnętrznych czynników ideolo-

gicznych wspieranych przez pozorne wartości i modele antyrodzinne. Zarówno zjawiska 
zewnętrznie deformujące życie rodzinne, jak i  wewnętrzne przyczyniają się do kryzysu 
rodziny. Por. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny s. 287-290.

54 Por. Allport. Personal Religious Orientation and Prejudice. JPSP 5: 1967 nr 4 s. 433.
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narodowa przez indywidualizację, młody człowiek również nie odczuwa 
powiązań z kulturą swoich przodków. wskutek takiego oderwania już 
w procesie dojrzewania osoba zatraca sens życia. t. kukołowicz zauważa, 
że przyczyna takiego kryzysu tożsamościowego tkwi w braku perspektywy 
ostatecznej. droga zatracenia sensu prowadzi do ludzkiego osamotnienia, 
a zarazem zerwania związku z przeszłością i tym samym odrzucenia we-
wnętrznej wolności55.

działalność formacyjna rodziców i nauczycieli, przygotowująca do 
uczestnictwa w społeczności świeckiej, należy do trudnych zajęć wycho-
wawczych. kształtowanie moralne wymaga bowiem niestrudzonej pracy 
nad osobą jeszcze nieukształtowaną, a więc podatną na destrukcyjny cha-
rakter czynników oddziałujących, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych. szczególne niebezpieczeństwo wiąże się z nadużywaniem szkodli-
wych substancji, w tym alkoholu, narkotyków i szerzących się subkultur. 
subkultura, doradzając złudne, chwilowe przyjemności, często daje krótką 
radość, w dłuższej perspektywie niszcząc osobowość dziecka i młodego 
człowieka, zostawiając w nich trwałe ślady deformacyjne56.

nie ulega wątpliwości, że na więzi w rodzinie destrukcyjnie oddziałuje 
fakt nadużywania przez rodziców różnych szkodliwych substancji, w tym 
alkoholu. destabilizuje to rodzinę zarówno materialnie, jak i moralnie. do-
datkowym bodźcem degenerującymi tę podstawową komórkę społeczną 
jest utrata uczciwego źródła dochodu, która kieruje rodzinę w stronę pa-
tologicznej przestępczości, a zarazem poważnych zaniedbań dzieci i przy-
szłego pokolenia57.wymagania stawiane dzieciom mogą być owocne jedy-
nie wtedy, gdy spotkają się z właściwą postawą rodziców. jak stwierdza  
m. zając, istota ludzka, formowana poprzez podejmowanie dojrzałych decy-
zji już w dzieciństwie, nabywa unikalne doświadczenie w realizowaniu zo-
bowiązań wynikających z postanowień abstynenckich58. pozytywnym czyn- 

55 Por. Budzenie zmysłu religijnego u dzieci w wychowaniu religijnym. „pedagogika ka-
tolicka” 1:2007 nr 1 s. 56.

56 por. m. Babik. Rodzice, niezastąpieni wychowawcy – w poszukiwaniu optymalnego 
środowiska wychowawczego. w: Pedagogika wiary. Red. a. Hajduk, j. mółka. kraków: wam 
2007 s. 109-117.

57 por. t. kamiński. Parafia wobec problemów społecznych. „chrześcijanin w świecie” 
2:1997 nr 1 s. 107.

58 Por. O wielkich postanowieniach małego dziecka w przygotowaniu do I Komunii Świę-
tej. w: O wielkich postanowieniach małego dziecka. warszawa: parpamedia 2009 s. 10.
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nikiem moralności rodzinny jest zobowiązanie abstynenckie młodszych jej 
członków, kiedy odpowiedzialność jest brana literalnie przez dziecko. Jak 
słusznie zauważa A. Derdziuk istnieje pozytywne oddziaływanie rodziców 
i Kościoła we właściwym umotywowaniu i nauczeniu poświęcenia czegoś 
w życiu dziecka, aby mogło samodzielnie podejmować bardziej wolne de-
cyzje moralne. Dzieci pierwszokomunijne, poddane zobowiązaniu zacho-
wania abstynencji od napojów alkoholowych oraz paleniu tytoniu, mają 
szansę uświadomienia sobie tego, co jest przedmiotem ich przyrzeczeń. Ale 
w tym procesie niezbędne jest uprzednie przygotowanie rodziców, szcze-
gólnie ich świadectwo w formie pozytywnego ukazania abstynencji, a nie 
w formie straszenia dzieci59. Dziecięce naśladowanie świadectwa rodziców 
jest szczególnie ważne dla jego formacji moralno-duchowej, stąd właściwe 
naśladowanie wyraża wezwanie do budowania wspólnoty rodzinnej60.

Na wcześniejszym etapie formacji rodzice mają zdecydowany wpływ, 
aby kontrolować oddziaływania telewizji na życie moralne dziecka. Tele-
wizja, Internet powinny służyć prawdzie i przyczyniać się do wychowania 
prospołecznego. Stanowisko Kościoła wyraża Jan Paweł II, stwierdzając, 
że „uzależnienie się od telewizji może pozbawić członków rodziny okazji 
do wywierania wpływu na siebie nawzajem poprzez rozmowę, wspólne 
wykonywanie czynności czy wspólną modlitwę. Mądrzy rodzice wiedzą, 
że nawet dobre programy powinny być uzupełnione przez inne źródła 
informacji, rozrywki, wiedzy i  kultury”61. Allport potwierdza niezdrową 
efektywność mass mediów i ich negatywny wpływ na morale rodziny. Lu-
dzie, którzy są całymi dniami poddawani medialnej gloryfikacji różnych 
interesów, dążą do rozwoju propagandy, ślepoty osądu i głuchoty. Częste 
wyręczanie się środkami społecznego komunikowania przynosi zagrożenie. 
Rodzice mają prawo zabezpieczać swe dzieci przed zgubnymi wpływami 
massmediów. Media zaś zobowiązane są służyć umacnianiu wartości wy-
znawanych przez rodzinę. W zagłuszaniu medialnym znacznie trudniej 
jest rodzinie uchwycić przesłanie braterstwa umiejscowionego między 

59 Por. Moralny wymiar przyrzeczeń pierwszokomunijnych. W: O wielkich postanowie-
niach małego dziecka. Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii Świętej. 
Red. P. Kulbacki. Warszawa: Parpamedia 2009 s. 21-34.

60 Por. I. Kraińska-Rogala. Rodzina wspólnotą miłości. Kraków: WAM 1999 s. 2.
61 Jan Paweł II. Orędzie Na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Te-

lewizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów”. Watykan. (24.01.1994) s. 48.
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warstwą intrygi, wojny, nienawiści i przestępstwa62. Stąd wciąż aktualne 
pozostaje stwierdzenie Jana Pawła II, że „stosowną jest rzeczą zastanowić 
się nad szczegółowymi wymaganiami tego licznego grona «odbiorców» – 
dzieci – i w następstwie nad odpowiedzialnością dorosłych, (...) w służbie 
ochrony i rozwoju dziecka w rodzinie i w społeczeństwie”63.

Można stwierdzić, że chrześcijańskie media jako narzędzie formacji 
moralnej mają zdecydowany wpływ na formację wielopłaszczyznową, pro-
wadzącą do wspierania rodziny i zbliżania ludzi, nie zaś do ich dzielenia. 
Chrześcijańskie środki komunikacji zdolne są tworzyć wartości etyczne, 
takie jak solidarność rodzin i społeczeństw dla pokoju i współpracy, mogą 
kształtować wiedzę oraz krzewić Słowo Boże, jak też promować życie 
moralne i duchowe. Mass media winny zatem ponosić większą odpowie-
dzialność za utrwalanie zdrowych norm etycznych i rozpowszechnianie 
wartości życia rodzinnego. Rodzina jako podstawowe środowisko forma-
cji winna włączać się w stowarzyszenia rodzin, aby korzystać z forum ko-
munikacji medialnej i upowszechniać argumenty, że właśnie rodzina jest 
„środowiskiem stwarzającym najlepsze warunki do przekazywania warto-
ści religijnych i kulturowych, które wspierają człowieka w kształtowaniu 
własnej tożsamości”64.

Rodzina kształtuje najczęściej zdolność wyrabiania poglądu na świat. 
Z tego wszystkiego wynika prosty wniosek: jaka rodzina, taki człowiek; jakie 
rodziny, taki naród. Rodzina stanowi zasadniczą komórkę społeczeństwa65. 
Ta społeczność, jakkolwiek bardzo mała, jest najprawdziwszą społeczno-
ścią i jest starsza od instytucji państwa. Ojcowie Soboru Watykańskiego II  
nazwali ją szkołą „bogatszego człowieczeństwa”. Bogatsze człowieczeń-
stwo członków rodziny wynika z odpowiedzialności za wychowanie dzie-
ci. To właśnie rodzina tworzy przyszłość świata i powinna być obdarzona 
szczególną opieką. Na uformowanej moralnie rodzinie opiera się istnienie 
narodu i państwa.

62 Por. Allport. Personality and Social Encounter s. 249.
63 Jan Paweł II. Orędzie Na XIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Środki 

społecznego przekazu w służbie ochrony i rozwoju dziecka w rodzinie i w społeczeństwie”. 
Watykan (23.05.1979) s. 85.

64 Jan Paweł II. Orędzie Na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Tele-
wizja w rodzinie: kryteria właściwego wyboru programów” s. 2.

65 Por. DA 11.
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2. Posłannictwo szkoły w formacji moralnej

Szkoła, jako instytucja społeczna, ma specyficzne posłannictwo wy-
chowawczo-formacyjne. Sobór Watykański II uczy, że „szkoła mocą swego 
posłannictwa kształtuje (...) władze umysłowe, rozwija zdolność wydawa-
nia prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury (...), kształci 
zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego (...), sprzyja dyspo-
zycjom do wzajemnego rozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie 
wychowanków różniących się charakterem i pochodzeniem”66. Szkoła, po-
wołana jako instytucja pożytku społecznego, poza możliwością kształtowa-
nia w wychowankach własnej osobowości, ma również za zadanie przeka-
zywać kanony norm moralno-społecznych. Posłannictwem szkoły, według 
ustawy o systemie oświaty, jest „wspomaganie (…) wychowawczej roli 
rodziny”67. Rodzi się istotny wniosek, że rodzice mają prawo do edukacji 
swoich dzieci zgodnej z ich przekonaniami i wartościami. Szkoła wymaga 
zatem większej współpracy z domem rodzinnym. To szkoła – oprócz rodzi-
ny – powinna się przyczynić do tego, by młody człowiek stał się pełnowar-
tościowym społecznie altruistą. Szkoła winna służyć szczególnie zwalcza-
niu postaw egoistycznych, aby niwelować istniejące braki wychowawcze 
rodziny i tak formować młodych ludzi, aby społeczeństwo w przyszłości 
otrzymało pełnowartościowych obywateli.

Zdaniem Allporta, aby oddziaływanie wychowawcze było właściwe 
każda szkoła musi spełniać w swym formalnym curriculum podstawowy 
warunek: uznawać równy status wszystkich uczniów68. Nauczyciel w szko-
le przez kontakt werbalny i niewerbalny z uczniami ma za zadanie kształcić 
ich, ale również sprawować nad nimi opiekę w powierzonym czasie i wy-
chowywać. Formatorzy muszą uwzględnić plan wychowawczy odpowied-
ni dla curriculum dziecka, które powiększa obszary nie tylko logicznego 
i pojęciowego myślenia wychowanka, lecz także moralnego postrzegania69. 
W tym miejscu trzeba ze smutkiem stwierdzić, że w wielu szkołach po-

66 DWCH 5. Por. Jan Paweł II. Wychowanie człowieka do wartości moralnych. OsRomPol 
15:1994 nr 5 s. 16-17.

67 M. Pilich. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. Warszawa: ABC 20124 s. 29.
68 „The tradition of fair play and favoring equal educational opportunities as authentic 

values” Allport.The Nature of Prejudice s. 479.
69 Por. Allport. Personality and Social Encounter s. 276.
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wszechnych curriculum zawiera wskazówki, jak uzyskać środki aborcyjne 
bez wiedzy rodziców, uczy alternatywnego zachowania seksualnego, które 
pozwala uniknąć ciąży, a także akceptację dla zachowań homoseksualnych 
i przedmałżeńskiego seksu.

Współczesne zjawiska nieudolnej liberalnej reformy systemu eduka-
cyjnego mają niekorzystny wpływ wychowawczy. Przykładowo, narodowe 
sprawozdanie Carnegie Foundation for the Advancment of Teachingpoświę-
ca szkolnej dyscyplinie tylko jeden akapit spośród 300 stron. Większości 
szkół państwowych nauczycielom brakuje minimum wsparcia w utrzyma-
niu dyscypliny i szacunku70. Nie chodzi tu o podejście restrykcyjne, ale 
głównie o brak autorytetu moralnego w szkole. Zrozumiałe wydaje się, 
że w kontekście przemian pedagodzy, wychowawcy, katecheci i specjali-
ści formacji moralnej „wyrażają zgodnie pogląd, że obecnie potrzebne są 
(…) lepsze rodzaje wychowania młodzieży, a nie po prostu więcej wycho-
wania. Stąd nasila się coraz to głośniejsze wołanie, ze strony różnych sił 
społecznych, o (…) odrodzenie wychowania; wołanie o swojego rodzaju 
odwagę nauczycieli i wychowawców w stosowaniu metod prawdziwego 
wychowania”71. Nauczanie w szkole winno prowadzić wychowanków do 
integralnej dojrzałości w poszukiwaniu prawdy, by służyć dobru wspól-
nemu. Różne formy laksyzmu, zaniechanie nauczania etyki, wyrządzają 
szkodę młodzieży, a w przyszłości całemu społeczeństwu. Przystępując do 
formacji integralnej młodzieży, trzeba zwrócić większą uwagę na sytuację 
jej zasadniczego środowiska oddziaływania, jakim jest rodzina72.

Nadzieję rodzi jednak fakt, że wielu nauczycieli pyta: co można uczy-
nić, by szkoła spełniała zadanie formacyjne. Wszyscy zainteresowani for-
macją zgodnie stwierdzają, że jest wyraźne zapotrzebowanie na wartości, 
na nabywanie ich przez samokontrolę i ćwiczenia intelektualne73. Ćwicze-
nia intelektu nie da się oddzielić od elementu etyczno-moralnego, gdyż we-

70 R. Arum. Judging School Discipline: The Crisis of Moral Authority. Cambridge: Harvard 
University Press 2003 s.189.

71 S. Wielgus. Pedagogika i formacja młodzieży. „Pedagogika Katolicka” 1:2007 nr 1 s. 12.
72 Por. E. Mitek. Dom rodzinny środowiskiem młodego pokolenia. „Wrocławski Przegląd 

Teologiczny” 3:2005 nr 1 s. 109.
73 „It is especially in relation to the formation and development of human personality 

that we need to open doors. (...) One of the capacities most urgent is the formation of a style 
of life that is self-aware, self-critical, and self-enhancing.” Por. G. W. Allport. Becoming. New 
Haven: yale University Press 1983 s 18.
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dług myśli klasyków, dobro, prawda i piękno są nierozdzielne. Zadaniem 
każdego wychowawcy jest prowadzenie wychowanków do odkrycia daru 
z siebie i pomaganie wychowankowi w osiąganiu wartościowych celów 
wyznaczonych przez Boga, wykluczających jakąkolwiek instrumentaliza-
cję: „Utylitaryzm wydaje się programem konsekwentnego egoizmu bez żad-
nej możliwości przejścia do autentycznego altruizmu”74. Szkoła, co trzeba 
zdecydowanie raz jeszcze podkreślić, stanowi środowisko wspierające for-
macyjną funkcję rodziny. Zdanie Allporta na temat formacji jest zbieżne 
z nauką Kongregacji Wychowania, która stwierdza w punkcie 69: „Dobrze 
rozumiejąc to, co zostało powiedziane na temat pierwszorzędnej roli rodzi-
ny, zadaniem szkoły jest wspomagać i uzupełniać dzieło rodziców”75.

Według Allporta formację moralną można podzielić na dwa procesy. 
W pierwszym obszarze powinno znaleźć się działanie formacyjne związa-
ne z opieką moralną, ochroną, dostrzeganiem i rozumieniem problemów 
etycznych wychowanka oraz umiejętne reagowanie na nie. W obszarze 
formacji moralnej mieszczą się programy edukacyjno-wychowawcze zwią-
zane z oddziaływaniem mającym na celu niwelowanie uzależnień, prze-
mocy, braku tolerancji, a także programy poświęcone edukacji profilaktycz-
nej. Drugim obszarem formacji w szkole są działania ukierunkowane na 
właściwe kształtowanie postaw moralnych wobec innych ludzi i samego 
siebie oraz uczenie się realizacji zadań obywatelskich. J. Wróbel stwier-
dza: „W procesie uczenia się powstaje szacunek do własnego mienia, dla 
ukochanych przedmiotów, a później dla ideałów i wierności”76. Jest to taka 
formacja moralna, w której duże znaczenie mają przykłady, wzorce osobo-
we, w tym przede wszystkim formator-wychowawca.

Jak stwierdza A. Derdziuk, potrzebna jest więc nie tylko wiedza o zasa-
dach moralnych, lecz także chęć realizowania ich w życiu przez postawy 

74 „Utylitaryzm – zauważa K. Wojtyła – to cywilizacja skutku, użycia – cywilizacja «rze-
czy», a nie «osób», cywilizacja, w której osoby stają się przedmiotem użycia”. Miłość i od-
powiedzialność. Lublin: TN KUL 1986 s. 39. Por. LdR 13. Utylitaryzm, jak pisze A. Zadroga, 

„uzależnia bowiem ocenę moralną czynów od ich skutków od ich pożyteczności lub szkodli-
wości”. Współczesne ujęcie etyki biznesu w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 158.

75 PH 69.
76 Antropologia ludzkiej płciowości: powołanie do życia w komunii prawdy i miłości.  

W: Ocalić obraz człowieka. Antropologiczne podstawy moralności. Red. P. Morciniec. Opole: 
RW WT Uniwersytetu Opolskiego 2003 s. 89.
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odpowiedzialności77. Formacja w szkole zależna od tego, jak bardzo zasady 
moralne zakorzenione są w osobowej strukturze motywacji wychowanka. 
Należy więc stwierdzić, że bycie osobą moralną to kierowanie się dojrzały-
mi motywami postępowania, zawsze wynikającymi z wewnętrznej (intrin-
sic) struktury osobowości człowieka78. Dzięki wewnętrznemu kształceniu 
moralnemu istnieje również psychologiczna szansa lepszego integrowania 
osobowego. Człowiek nie rozwija się autonomicznie. Poza tym dojrzałość 
moralna nie jest procesem samoczynnym. Głównym elementem posłan-
nictwa szkoły jest też etyczne ćwiczenie umiejętnego reagowania w relacji 
z ludźmi i materią. W takim przypadku osoba o dobrym charakterze jest 
uformowana przez dobre cechy, albo – w ujęciu teologiczno-moralnym – 
jest obdarzona cnotami i jej wola czynienia dobra zwraca ją ku Bogu przez 
miłość79. Osoba jest uformowana moralnie, ma dojrzałą osobowość, kiedy 
jej jaźń jest skonstruowana wokół odpowiedzialnych moralnie schematów 
i dojrzałych zobowiązań centralnych dla jej tożsamości80. Wykształcenie 
osobowości dojrzałej czy moralnej nie stanowi procesu samoistnego, ale 
jest – jak to określa T. Domaniewska – długotrwałym procesem zbiera-
nia przez osobę doświadczeń moralnych81. Inni autorzy podkreślają tu-
taj wyraźny wpływ motywacyjny samej osoby (G. Allport), środowiska 
wychowawczego (J. Piaget), kultury środowiska w szkole (embededness –  
R. Kegan).

Kiedy program wychowawczo-pedagogiczny proponuje jakąś wizję 
człowieka, ma za zadanie wychodzić z realistyczno-filozoficznej koncep-
cji człowieka, która jest właściwą interpretacją istnienia rodzaju ludzkiego. 
Dzięki temu formacja moralna charakteryzuje się wymiarem uniwersal-
nym i odnosi się do każdego człowieka. Formacja moralna w szkole to za-
tem kształtowanie człowieczeństwa przez ukazanie młodemu człowiekowi 
drogi, by pokierować jego rozwojem oraz sprawić, by mógł spełniać i re-

77 Por. Formacja moralna s. 26.
78 Por. Allport. Osobowość i religia s. 156.
79 Por. VS 78.
80 Por. D. Lapsley& D. Narvaez. Moral Development, Self and Identity.Mahwah, NJ: Law-

rence Erlbaum Associates 2004 s. 207.
81 Por. Marek. Podstawy wychowania moralnego s. 245. Por. T. Domaniewska. Wychowa-

nie społeczno-moralne. W: Podstawy pedagogii przedszkolnej. Red. M. Kwiatkowska. War-
szawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1988 s. 264-267.
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alizować swoje osobiste cele według celu ostatecznego jego życia, zgodnie 
z jego naturą82. Podstawowym celem wychowawczym człowieka jest wy-
korzystanie talentów danych mu przez Boga. Jezus mówi: „Bądźcie więc 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48). W szkole 
katolickiej chrześcijanin pod wpływem tradycyjnej kultury Ojców Kościoła 
konstruuje swoją rzeczywistość jako sensowną w kontekście perspektywy 
eschatologicznej. Relacje międzyludzkie w szkole uczą celowego życia i są 
nieodzowne dla kształtowania osobowości83. A. Krąpiec i B. Kiereś również 
stwierdzają, że należy formować człowieka w perspektywie ostatecznej. 
Według teorii bytu osobowego natura ludzka zawiera cechy wyróżniające 
go spośród innych bytów stworzonych, a są nimi: miłość, wolność i reli-
gijność. Dlatego natura ludzka domaga się formacji ogólnej, także w szkole.

Wymóg integralnej formacji szkolnej potwierdza się w wypowiedziach 
Magisterium Ecclesiae. W Konstytucji apostolskiej Sedes Sapientiae  
z 31 maja 1956 r. Pius XII wskazuje konieczność wykształcenia społeczne-
go dla „pasterzy trzody Pańskiej”84. Podobnie zostało to ujęte w Ratio fun-
damentalis institutionis sacerdotibus Kongregacji Wychowania Katolickiego 
z 6 stycznia 1970 r., która nakłada na wychowawców obowiązek, by for-
macja uwzględniała dyscypliny nauk psychologicznych i socjologicznych, 
mogących przyczynić się do pełniejszego poznania ludzi i rzeczy85.

Na każdym etapie formacji szkolnej rodzi się pewien dynamizm emo-
cjonalny, kiedy źródłami interakcji osobowej są samopoznanie, samo-
opanowanie i samoprzezwyciężanie się w pragnieniach bycia bardziej 
człowiekiem86. Aktywne integralne zajęcia szkolne, ożywione miłością, 
dynamizują osobę. Na każdym etapie życia konieczny jest wpływ miłości, 
której źródłem jest sam Bóg. Jej brak wyraża się szczególnie u dziecka opóź-
nieniem ekspresji mowy, brakiem uwagi. Trudności m.in. we współpracy 
z wychowawcą, charakteryzujące się ubogim słownictwem, słabą umiejęt-

82 Por. W. Dłubacz. Pedagogika Katolicka? Uwagi filozofa. „Pedagogika Katolicka” 1:2007 
nr 1 s. 52-54.

83 Por. Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II s. 108.

84 KSS 6.
85 Por. RFIS 94.
86 Por. E. Smołka. Filozofia kształtowania charakteru. Tychy: Wydawnictwo Maternus 

Media 2005 s. 185.
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nością słuchania, małą zdolnością zapamiętywania wynikają często z braku 
miłości. Dorosłe wyrazy altruistycznego uczucia wyrastają z psychodyna-
miki okresów wcześniejszych, kiedy w dzieciństwie były ukazywane wła-
ściwe wzory życia. Trzeba zauważyć, że dynamizmu osobowego nie da się 
zredukować jedynie do procesów spostrzegania, ekspresji twarzy, gestów 
i dynamiki całego zachowania moralnego. Dynamika rozwoju i formacji 
człowieka najpierw jest zakodowana w biologii każdego organizmu, który 
ma naturalną predestynację do rozwoju, także moralnego. Owa dynamika 
w sposób oczywisty warunkowana jest nie tylko przez sferę biologiczną 
człowieka, będącą etapem wyprzedzającym kształtowanie psychiczne, lecz 
także połączoną z tymi strukturami przez formację duchową87.

Dynamizm osobowy w posłannictwie szkoły rodzi się więc z uczuć 
wyższych. Miłowanie, czyli dynamizm brania udziału przez człowieka 
w różnych przestrzeniach relacji osobowych, przejawia się energią auto-
nomiczną w ludzkim charakterze, czerpiącą siłę pohamowywania z re-
zerwuarów ograniczających popędy, lęk, głód oraz pożądania cielesne88. 
Dynamizm wynikający z ofiarnej miłości jest aktywizujący, jak mówi  
św. Jan: „w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk” (1 J 4,18). 
Nowe zainteresowania, zdolności, godne pomysły, rozwijanie powołania 
– wszystko jest włączone w powiększanie poczucia człowieczeństwa, prze-
jawiającego się w szerokim zaangażowaniu w życie i postawach, które są 
dalekie od własnego egoistycznego ego i jego protekcji.

Wzrastanie do pełnej miłości na pewno nie może odbywać się bez ja-
kościowej wolności myślenia w szkole. Edukacja moralna zakłada wolność 
twórczą wychowanka, aby w prawdzie i dynamicznym doskonaleniu swej 
osoby, swego sumienia, będąc wewnętrznie wolnym, był w stanie oddać 
się wartościom wyższym, a tym samym kształtować siebie, osiągając doj-
rzałość także w zakresie moralnym89. Według Allporta szkoła ma kształcić 
wychowanka w obszarze sześciu wartości: teoretycznych, ekonomicznych, 
estetycznych, socjalnych, narodowych i religijnych, które w formacji doj-
rzałej osobowości mogą się wyrażać na następujące sposoby: po pierwsze, 
teoretyczne: wartości, które pozwalają kształtować osobę empirycznie, 

87 Por. M. Wójcik. Specyfika ludzkiej płciowości. W: Człowiek. Osoba. Płeć. Red. M. Wój-
cik. łomianki: Fundacja „Pomoc Rodzinie” 1998 s. 117.

88 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 63-64.
89 Por. DFK 22.
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pod wpływem krytyki, racjonalnie, zainteresowanie w odkrywaniu praw-
dy; po drugie, ekonomiczne: zainteresowanie tym, co pragmatyczne, prak-
tyczne i możliwe do zastosowania; po trzecie, estetyczne: zainteresowanie 
edukacją wewnętrzną, poszukiwanie wyższych wartości, szukanie harmo-
nii, łaski, symetrii, zdrowia psychofizycznego. Człowiek edukowany war-
tościami estetycznymi postrzega prawdę na równi z pięknem; po czwar-
te, socjalne: wartości altruistyczne, wyrażane w miłowaniu ludzi i siebie; 
po piąte, narodowe: zainteresowanie osobistą mocą sprawczą, możliwością 
wpływania na innych; po szóste, religijne: skoncentrowane na wybieraniu 
transformujących mistycznych motywów, solidarności i jedności bycia ra-
zem ze Stwórcą90.

W kontekście formacji do dojrzałej miłości należy postrzegać prze-
strzeń seksualności człowieka, rozumianej jako dar od Boga. W posłannic-
twie szkoły ważne jest, by wychowanek miał prawo do integralnej wiedzy 
o tym darze. Kiedy struktury osobowe wychowanka są bardziej elastyczne 
i podatne na pozytywne zmiany, wychowawcza formacja sfery życia seksu-
alnego odbywa się poprzez dojrzały dialog między wychowawcą i wycho-
wankami91. Rola formatorów, którzy powinni pozwolić młodym dogłębnie 
zrozumieć swoją sferę seksualnej moralności, jest tu wielka, gdyż mają pra-
wo do integralnej informacji, chociaż prawo to współcześnie jest inaczej 
pojmowane, często w oderwaniu od wartości. W wielu wymiarach laicka 
szkoła sprzeciwia się osobie, nie uwzględniając owych wartości w pełni, 
zajmując się jedynie funkcjami osobowymi bądź ich rolami92.

Podatny czas formacji, który należy szczególnie uwzględnić w posłan-
nictwie szkoły, to czas pozalekcyjny. W czasie wolnym od zajęć szkolnych 
dziecko może oddawać się zajęciom twórczym, moralnie wskazanym, dzię-
ki którym uczy się mądrego wyboru odpowiadającego jego talentom, po-
trzebom i zainteresowaniom. Umiejętne wykorzystanie przez nauczycie-
li przerw w nauce dla potrzeb wyższych, rozwija pozytywnie osobowość 
ich podopiecznych. Szczególne w  wolnym czasie dziecka rodzi się oka-
zja do bardziej nieformalnej formacji moralnej. Z wielu publikacji wynika, 

90 „No doubt (...) aesthetic, social, and religious values are still more decisive in the 
formation”. Allport. The Nature of Prejudices s. 440.

91 Por. PH 70.
92 Por. E. W. Boecenfoerde. Wizerunek człowieka w świetle dzisiejszego porządku praw-

nego. W: Człowiek w nauce współczesnej. Paris: Editions du Dialogue 1988 s. 117-125.
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że dziecko samo często źle pożytkuje czas wolny i potrzebuje pomocy w tej 
przestrzeni.

Jednym z podstawowych zadań szkoły na wszystkich poziomach na-
uczania jest kształcenie intelektualne. Kształcenie intelektualne stanowi 
podstawowy wymóg integralnej formacji i jest związane z poszerzaniem 
zainteresowań i pragnień. Posłannictwo szkoły w formacji moralnej jest 
podejmowaniem wysiłku dochodzenia do prawdy. Tylko w prawdzie for-
macja intelektualna młodego człowieka umożliwia rozwój jego myślenia 
i pamięci. Ćwiczenie pamięci zawiera się w każdej formie nabywania i po-
rządkowania wiedzy, aby nastąpił rozwój osobowy wychowanka93. Dzie-
cięce kształcenie odbywa się na zasadzie naśladownictwa i kopiowania 
zachowań nauczyciela. W naśladowaniu uwzględnione jest zobowiązanie. 
T. Zadykowicz stwierdza, że zobowiązanie prowadzi do przyjęcia kategorii 
ucznia, „oznacza bowiem słuchanie, (…) skutkiem czego jest upodobnienie 
się do nauczyciela”94. Kształcenie jest też zależne od częstotliwości ćwi-
czenia pamięci i jasności umysłu. Pamięć i zaangażowanie się w proces 
uczenia u wychowanka ściśle wiążą się z formacyjnym rozwojem różnych 
funkcji psychicznych. Ćwiczenie sprawności mózgu oznacza rozwój tysię-
cy kreatywnych zachowań. Pedagodzy i nauczyciele wierzą, że przez stu-
diowanie geometrii, łaciny automatycznie ćwiczy się pamięć, logikę i, co 
ważne, wolę. Ćwiczy się nie tyle bycie uczciwym, ile umiejętność szlachet-
nego reagowania i czynienia dobra w każdej sytuacji.

Osoba, będąc jednością intelektualno-duchową i zarazem autonomicz-
ną, mimo osłabionej wolności jest zdolna odciskać swoje unikalne znaki na 
wszystkim. Z tego powodu, według Allporta, intelekt osoby („is directed to-
ward the infinite”) nie tylko zmienia swoją egzystencjalną subiektywność, 
ale jest relacyjny dla świata wartości95. W szkole dzieci odgrywają swoje 
role przez mierzenie się według kompetencji z innymi, ale także z porząd-

93 „Typically a person learns when he is trying to relate himself to his environment, un-
der the combined influence of his motives, the present requirements of the situation, active 
participation and knowledge of relevant facts, including a memory of his previous success 
and failure”. Por. Allport. A Secondary Principle of Learning. PsRev 53:1946 nr 6 s. 346-347.

94 Sequela Christi et imitation hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej re-
fleksji teologicznomoralnej. Źródła i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 273.

95 Por. The Individual and His Religion: A Psychological Interpretation. New york: Mac-
millan 1950 s. 142.
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kiem i zasadami koleżeństwa itp. W grupie rówieśników dzieci rozwijają 
umiejętność negocjacji i dzielenia się, po to, by mogły praktykować swoje 
zachowania bardziej dojrzale i podmiotowo. Ważną rolę w procesie for-
macji i zapamiętywania odgrywa przy tym motywacja. Zdrowa motywacja 
do czynów inspirujących wiąże się z inteligencją. Skłonność do pokusy 
kradzieży i kłamstwa, według wielu autorów badań, m.in. H. Hartshor-
ne’a i M. May’a, zdecydowanie ma ścisły związek z mniejszą inteligencją, 
a nie z wiekiem96. Kształcenie intelektualne, mimo że jest zależne od inte-
ligencji ludzkiej (zdolności poznawczej), jest zjawiskiem bardzo złożonym 
w formacji i – według poglądu amerykańskiego psychologa H. Gardnera 
– ma wiele części składowych, przynajmniej sześć, wyrażonych w  inteli-
gencji językowej, muzycznej, logiczno-matematycznej, przestrzennej, mo-
torycznej i interpersonalnej, w umiejętnościach społecznych. Kształcenie 
intelektualne pozwala dzieciom zdobyć bardziej abstrakcyjne narzędzia, 
aby lepiej rozumieć konsekwencje własnych zachowań i zachowań innych 
ludzi. Przy udziale szkoły uzdolnione dzieci wcześniej dojrzewają w osą-
dzie moralnym niż dzieci z mniejszą inteligencją, gdyż polegają raczej na 
rezultatach swoich działań niż na intencjach.

Z badań Allporta wynika jasno, że kształtowanie intelektualne zależne 
jest od inteligencji zdeterminowanej zarówno przez geny, jak i podmio-
ty oddziałujące97. Niemniej, programy wychowawcze powinny uwzględ-
niać dyskusję ze studentami nad kodeksem etycznym i sposobami uczenia 
etycznych standardów w działalności szkoły, takich jak integralność, odpo-
wiedzialność cywilna, uczestnictwo i jakość pracy wychowanka98. Celem 
wielopoziomowego i ciągłego procesu kształcenia intelektualnego jest in-
tegrowanie osobowości wychowanka, zarówno pod względem naturalnym, 
jak i nadprzyrodzonym, aby się wzajemnie dopełniały przez wychowanie 
i formację moralną99.

Każdy jest wezwany do ciągłego rozwoju intelektualnego w pokonywa-
niu swoich słabości. Integralne kształcenie wydaje się możliwe dzięki za-
interesowaniom teoretycznym, ekonomicznym, estetycznym, politycznym 

96 Por. D. Graham. Moral Learning and Development. New york: Wiley 1972 s. 239.
97 Por. Evans. Gordon Allport: The Man and His Ideas s. 78.
98 Por. M. Beaty and D. Henry. The Schooled Heart: Moral Formation in American Higher 

Education. Waco: Baylor University Press TX 2007 s. 34.
99 Por. S. Mojek. Formacja moralna. W: ENM s. 206-207.
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i religijno-duchowym100. Dla dobrej formacji moralnej rzeczą najważniejszą 
jest kształcenie dopełnione wychowaniem woli wychowanka. Praca forma-
cyjna na każdym poziomie szkolnym dzieli się na zewnętrzną (ćwiczenia 
dyscyplinujące wolę i umiejętność kontrolowania własnej wolności) i we-
wnętrzną (samowychowawczą formację wolności). Dobrze ukształtowana 
wola przyczynia się do ukierunkowania właściwych postaw intelektual-
nych101.

Wychowanie w szkole winno kształtować postawy patriotyczne. Wy-
chowanie patriotyczne jest jednym z naturalnych działów celowego 
i świadomego kształtowania wychowanka. Patriotyzm jest wezwaniem „do 
przyjęcia odpowiedzialności”, i to wezwanie stanowi wymiar formacyjno- 
-wychowawczy102. Oczywiście, wychowanie patriotyczne służy wyrobieniu 
postawy społecznej, aby w duchu wolności żyć bardziej odpowiedzialnie. 
W posłannictwie szkoły formacja poczucia przynależności do tradycji na-
rodowych związana z wpajaniem szacunku i przywiązania do osiągnięć 
i kultury własnego narodu jest zasadnicza. Szczególnie w szkole proces 
stawania się człowiekiem powinien być jak najlepiej opracowany. Ważne 
jest uświadomienie wychowankom, że wspólnoty, takie jak: rodzina, śro-
dowisko społeczne i ojczyzna, stanowią wielkie dobro i wartość w życiu 
każdej jednostki. Z przywilejem bycia włączonym we wspólnotę, środowi-
sko wychowawcze, łączy się uczenie wychowanka cnót społecznych i obo-
wiązków. W wychowaniu patriotycznym w szkole nie wystarczy mówić 
tylko o prawach wolnościowych, społecznych i solidarnościowych, ale na-
leży także zwracać uwagę na obowiązki społeczne. W pierwszej instancji 
nauczyciele i podmioty oddziałujące powinni zwracać uwagę na wartości, 

100 Kształcenie integralne w obrębie teoretycznych i praktycznych wartości jest koniecz-
nym elementem dojrzałej formacji szkolnej. “Topic of values is a recurring thread all the 
way through Gordon Allport’s career of writing.(...)The theoretic type accords with the eth-
ics of general legality and the value of objectivity; the economic type with utilitarian ethics 
and the value of utility; the aesthetic type with the ethics of inner form and the value of 
proper form and harmony; the social type with the ethics of helpful love and loyalty; the 
political type with the ethics of a will to power; and the religious type with the ethics of 
blessedness in God”. Por. R. I. Evans. Gordon Allport: The Man and His Ideas. New york:  
E. P. Dutton 1970 s. 123-124.

101 Por. W. Chudy. Charakter jako wartość antropologiczno-etyczna. W: Wychować cha-
rakter. Lublin: Gaudium 2005 s. 44.

102 Por. Nagórny. Wychowanie do patriotyzmu. W: Formacja moralna s. 143.
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które integralnie uczą patriotycznego etosu. W tym względzie patriotyczne 
wartości miłości ojczyzny są pochodną chrześcijańskiej formacji103. Szkoła 
powinna być środowiskiem formacji do uczestnictwa w sprawie wspólne-
go dobra, którym jest ojczyzna. Następną powinnością formacyjną szkoły 
jest uczenie postaw patriotycznych, choćby przez konieczność płacenia 
podatków na rzecz dobra ogólnego.

Ważnym obowiązkiem nauczyciela, poza konkretnym ćwiczeniem 
przypisanym nauczaniu lekcji, jest przekaz historycznej mądrości spo-
łeczeństwa, do której wychowanek przynależy. Kształtowanie myślenia 
w zakresie wad i zalet tożsamości narodowej wychowanka powinno ubo-
gacać go wewnętrznie i rozciągać się dalej, poza konsumpcyjną obsesję po-
siadania wysokiego standardu materialnego. Istotnym etapem integralnej 
formacji jest pytanie: czy szkoła autentycznie szanuje godność uczniów 
i nauczycieli oraz wolność osobową, w których wyraża się także poparcie 
dla inicjatyw moralnych, filantropii, uczenia współczucia? Co należy czy-
nić, by zasługiwać na cenny dar otrzymanej wolności? Kościół wyraźnie 
stwierdza, że „człowiek […] może zwracać się do dobra tylko w sposób 
wolny”104. Wolność chrześcijanina z pewnością warunkuje udział w wybo-
rze uczciwych i kompenetentnych osób do sprawowania władzy. Allport 
stwierdza, że wychowanek, będąc uczestnikiem grup dyskusyjnych, staje 
się mniej skłonny do reakcyjności, gdyż kształci w sobie poczucie szacun-
ku w pomiędzyosobowym procesie postępowania, który jest wartościowy 
i pożądany105.

Posłannictwem szkoły jest w dużej mierze przygotowanie do zawodu, 
umożliwiające zdobywanie ważnych i potrzebnych kwalifikacji bądź umie-
jętności zawodowych dla dobra wspólnego. Posłannictwo przygotowania 
zawodowego należy powiązać z wychowaniem w rodzinie i przez rodzinę, 
aby zmierzało do integralnej formacji osobowej. Dobre przygotowanie za-
wodowe sprawia, że człowiek, rozwijając się przez pracę, nabywa cnót spo-
łecznych w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi106. Nienaganność w pra-
cy jest więc cechą ludzi dojrzałych emocjonalnie i duchowo do realizacji 

103 „Values derived from Judeo-Christian ethics, are about the finest mankind has yet 
formulated”. Por. Allport. The Nature of Personality s. 162.

104 KDK 17.
105 Por. Allport. The Nature of Personality s. 148.
106 Por. Jeżyna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji s. 341.
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cnót społecznych. Każdą cnotę społeczną nabywa się w wielkim trudzie. 
Wstępne praktyki na podejmowanym stanowisku pracy są okazją do ćwi-
czenia się w odpowiedzialności za innych. Zwracanie uwagi na wymiar 
etyczny praktyki zawodowej stanowi też okazję do podnoszenia nie tylko 
moralnych, lecz także osobowych standardów praktykanta. Przez właściwy 
nadzór praktyka zawodowa przygotowuje do wykonywania odpowiedzial-
nych zadań na podejmowanym stanowisku w przyszłej pracy zarobkowej.

Przygotowanie zawodowe, jako jeden z instrumentów aktywizacji za-
wodowej osób pozostających bez pracy, wyrównuje niesprawiedliwość 
i włącza człowieka w grono osób realizujących się. Należy więc mówić 
o personalistycznym, antropologicznym, teologicznymi społecznym wy-
miarze pracy. Służebna praca związana z wykonywanym zawodem sta-
nowi istotny czynnik kształtowania się dojrzałej osobowości człowieka107. 
Przez całe życie należy się dokształcać w podnoszeniu swoich kwalifikacji. 
A. Biela ostrzega jednak, aby praca zawodowa nie przekształcała pracow-
nika w osobę zastraszaną poprzez nadmierny stres, gdyż może wówczas 
działać jak przeciążony komputer108.By jednak praca zawodowa stała się 
prawdziwym apostolstwem i odpowiedzią na Boże wezwanie, człowiek nie 
może zagubić życia rodzinnego i obowiązku odpoczynku, gdyż jest ukształ-
towany na „obraz i podobieństwo Boga”. Posłannictwo szkolne polega więc 
na przekazaniu prawdy, w której widać dobroć i zamysł Boży.

W misji szkoły zadaniem podstawowym jest prospołeczne wychowa-
nie młodego człowieka w prawdzie i miłości. Powinien on nabyć w szkole 
umiejętność współdziałania międzyosobowego. Przedmiotem wychowa-
nia prospołecznego jest zainteresowanych wiele nauk, w tym dyscyplin 
teologiczno-moralnych109. Prospołeczność w formacji moralnej wywodzi 
się z zasady bezinteresowności, z postawy altruizmu, pomocy zarówno 
w przestrzeni materialnej, jak i duchowej. By zatem edukacja sfery moral-
nej była pełna, w posłannictwie szkoły konieczne jest zaangażowanie jej 
wychowanków w czynne życie wspólnotowe i troskę o dobro wspólne. Ko-
ściół wyraził tę prawdę następującymi słowami: „Osoba winna odnajdywać 

107 Por. Allport. The Nature of Personality s. 149.
108 Por. A. Biela. Stres decyzyjny w sytuacji pracy zawodowej. W: Stres w pracy zawodo-

wej. Red. A. Biela. Lublin: RW KUL 1990 s. 173.
109 Por. T. Rostowska. System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe. W: Ro-

dzina – źródło życia i szkoła miłości. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: RW KUL 2001 s. 217-229.
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już w społeczeństwie wyrażone i przeżywane te wartości, które będą miały 
ważny wpływ w procesie jej formowania. Ponieważ chodzi w tym wypadku 
o dobro wspólne, społeczności cywilnej przynależy czuwanie nad tym, by 
w szkołach była zapewniona zdrowa atmosfera w płaszczyźnie fizycznej 
i moralnej”110.

Przeciwieństwem postaw prospołecznych jest agresja wynikająca z ni-
skiej samooceny, stanowiąca problem wychowawczy i często wyrażająca się 
w negatywnych skutkach, np. w poniesionych stratach, krzywdach, bólu, 
cierpieniu – dla osoby lub społeczności, wobec której jest skierowana111. 
Barierę prospołeczną stanowią chociażby braki finansowe czy organizacyj-
ne. Szkoła powinna uzupełniać braki myślowe i zwalczać patologię, ucząc 
zachowania zgodnego z normami ogólnoludzkimi i moralnymi. Przyczyną 
patologii są często ignorancja, w formie zdeformowanej postawy rodziców 
w stosunku do własnych dzieci, wizualizacja programów z akcentem prze-
mocy, które wypaczają dziecięcą osobowość i dobre wzorce i defraudują 
wartości moralne i wychowawcze112.

Dzięki szkole prospołeczne myślenie pozwala w opanowaniu lęków, 
wątpliwości i negatywnego myślenia. Stanowi to pierwszy warunek sa-
mokontroli, by coś znaczącego w życiu osiągnąć113. W katolickiej szkole 
zasadniczym kluczem do sukcesu są wiara i siła witalna, dające człowie-
kowi energię do działania moralnego, a w razie porażki pozwalające ra-
cjonalnie uzmysłowić sobie właściwe podejście do problemów. W wielu 
przypadkach posłannictwo szkoły polega na uwrażliwianiu i uświadomie-
niu rodzicom błędnego postępowania, uzmysłowieniu im, jakie skutki wy-
wołują kary i nagrody w wychowaniu i co pozwala skutecznie uzdrawiać 
relacje międzyludzkie. Prospołeczność jest potrzebną cechą wychowawczą, 
polegającą na dzieleniu się z innymi przez altruistyczne zaangażowanie 

110 PH 64.
111 Por. W. Okoń. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie 

„Żak” 2001 s. 15.
112 Por. J. Izdebska. Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka.  

W: Pedagogika społeczna. T 2. Red. E. Murynowicz-Hetka. Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN 2007 s. 520.

113 „We must demand unequivocally that our children practice self-control and self-re-
straint in all areas of human temptation”. D. Lapsley. The Challenge of Pluralism: Education, 
Politics, and Values: Pluralism, Virtues, and the post-Kohlbergian Era in Moral Psychology. 
Red. F. Clark Power. Norte Dame: University of Notre Dame Press 1992 s. 169.
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w sprawy społeczne, solidarnościowe, zorientowanie na dobro wspólne114. 
Wychowanie prospołeczne, zarówno w szkole, jak i w domu, powinno 
uczyć wartości i moralnego osądu siebie, tak by człowiek demonstrował 
postawy empatii a nie ograniczać się jedynie do przekazywania wiedzy115. 
Osoba z artykułowanym sensem moralności, wierząca w wyższe wartości 
(podkreślające człowieczeństwo w integralności, równości, godności, spra-
wiedliwości, odpowiedzialności za innych i siebie), działając pozytywnie, 
może pomagać innym. W posłannictwie szkoły empatia międzyludzka jest 
umiejętnością przyjęcia stanu innej osoby albo osób, pomagającą zidenty-
fikować przeżycia innych116. Jest zdolnością zrozumienia odczuwania wy-
chowanka. Allport zauważa, że jest to możliwe dzięki poszerzaniu przez 
wychowawcę własnej osobowości, dobrych międzyosobowych relacji, sta-
bilizacji emocjonalnej, zdrowemu postrzeganiu siebie i samoakceptacji, 
zdystansowaniu się przez humor117 i ukształtowane cnoty moralne.

Wychowanie prospołeczne wymaga wykształcenia osobowości altru-
istycznych, zdolnych szybko aktywować osobowe normy, wartości i spo-
łecznie pożądane motywy działania, świadome konsekwencji swoich czy-
nów. Pozwala to postępować humanitarnie i prospołecznie. Można więc 
przewidzieć, że osoby pragnące uświęcenia i doskonałości moralnej, są bar-
dziej zdolne do udzielania pomocy innym. Wydaje się zasadne przypusz-
czenie, że moralna osobowość ma wielki wpływ na zachowania prospo-
łeczne. Idea wychowania prospołecznego ściśle jest powiązana z uczeniem 
ofiarności, systematyczności, odpowiedzialności, altruizmu i miłości do 
bliźniego. W prospołecznym wychowaniu nauczyciel jako twórca celowo 
i świadome „urabia” ucznia od zewnątrz poprzez wychowanie, które sta-
nowi w tym sensie całokształt wpływów i oddziaływań umożliwiających 
rozwój człowieka, dzięki którym ma on być właściwie przysposobiony do 
współegzystencji i interakcji w społeczeństwie118.

114 Por. M. łobocki. Altruizm a wychowanie. Lublin: UMCS 1998 s 157.
115 Por. Pokrywka. Posłannictwo uniwersytetu w integralnej formacji człowieka s. 182.
116 Allport opisał empatyczne jako poczucie odczuwania drugiej osoby w jej myśleniu 

i działaniu. „Imaginative transposing of oneself into the thinking, feeling and acting of an-
other”. Por. Allport. An Experiment in the Prevention of Delinquency s. 466.

117 Por. J. Wilson. Personality in the Social Process. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Asso-
ciates 1985 s. 56.

118 Por. P. Tyrała. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia. Torun: Wydawnictwo 
„Adam Marszałek” 2001 s. 68.
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Prawdziwe powody braku postawy prosocjalnej to izolacja osobowa, 
a także utrata wrażliwości bycia z innymi, brak umiejętności prowadze-
nia dialogu. Brak interakcji społecznej wychowanka może również wyni-
kać z nieumiejętności słuchania. Szkoła ma tu spełniać ogromną rolę wy-
chowawczą. Umiejętność wrażliwego słuchania zatraca się choćby przez 
demoralizujące strony Internetu i telewizji. Prawie 2 z 3 programów tele-
wizyjnych na godzinę związane są z przemocą. Mniej niż 5% z tych pro-
gramów uczy zachowań prospołecznych119. Dlatego posłannictwem szkoły 
jest przygotowanie uczniów do słuchania, przyswajania, integrowania i po-
wiązania z życiem wiedzy, umiejętności i postaw, które pomogą im, jako 
odpowiedzialnym obywatelom, efektywnie współdziałać w zmieniającym 
się świecie. Przy coraz mniejszej dojrzałości młodzieży, wynikającej z bra-
ku relacji międzyosobowych i z samotności w formie ucieczki do cyber-
przestrzeni i gier komputerowych, koniecznym zadaniem jest inspirowanie 
twórczości we wspólnocie klasowej i szkolnej. Stąd istotne posłannictwo 
szkoły leży w integralnym formowaniu w wychowankach świadomości 
obowiązku życia w harmonii z całym stworzeniem.

Wychowanie prospołeczne domaga się ćwiczenia umiejętności słucha-
nia innych, która stanowi ważny instrument formacji moralnej. Nic bardziej 
nie rani wychowanka, niż brak bycia wysłuchanym przez wychowawcę. 
Uczucia zranione, choćby przez niezrozumienie, prowadzą do amoralnej 
postawy wychowanka. Dlatego też empatyczne ucho formatora jest istot-
nym narzędziem w formacji emocjonalnej120. Tak jak mówienie bez słu-
chania, tak i słuchanie bez zrozumienia stanowią poważną przeszkodę we 
wpajaniu zasad moralnych. Również często przyjmowana postawa indy-
widualizmu wychowanka wynika z braku umiejętności wysłuchania oraz 
prowadzi go na drogę alienacji i  separacji od środowiska oddziaływania 
moralnego. Nauczanie moralne wymaga prawdziwego wysłuchania. Jest 
unikalną relacją osobową, w której zarówno formator, jak i wychowanek 
oddziałują na siebie, zmieniając role i ucząc się dojrzałej otwartości czy 

119 „The prevailing passion to live for yourself, not for your predecessors or posterity. We 
are fast losing the sense of historical continuity, the sense of belonging to a succession of 
generations originating in the past and stretching into the future”. Por. C. Lasch. The Culture 
of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New york: Norton 1991 
s. 5.

120 Por. M. Nichols. The Lost Art of Listening. New york: Guiford Press 1995 s. 1.
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poszerzenia swojej osobowości w kierunku zachowań empatycznych. Mię-
dzyosobowemu dobremu dialogowi towarzyszy też dawanie świadectwa. 
Wysłuchanie wychowanka daje mu sygnał, że jest traktowany jako osoba121.

Dzięki dojrzałemu poczuciu bycia wysłuchanym rodzi się odpowiedź 
w postawie moralnej tej osoby, angażując jej uczucia i wolę do działania 
moralnego, a także intencji do bycia bardziej dojrzałym w kontekście spo-
łecznym. Allport wprowadza ton społeczny tego oddziaływania, uważając, 
że celem formacji szkolnej jest doskonałość człowieka, będąca spełnieniem 
idei braterstwa122. Umiejętność wysłuchania stanowi także narzędzie, które 
kształtuje tolerancję i wzajemne poszanowanie między dziećmi i rodzicami, 
uczy też łączności z bliskimi i światem wartości. W posłannictwie szkoły 
współpraca rodzica, wychowawcy i dziecka formowana jest przez posta-
wę wysłuchania, będącą naturalnym doświadczeniem dziecka w akcepta-
cji nałożonych przez rodzica wartości moralnych123. Kwestią wychowania 
w szkole nie jest to, jak być wolnym od ludzi, którzy wymagają, ale jak 
aktywnie być słyszanym i zrozumianym w budowaniu etycznej atmosfery 
międzyosobowego stawania się bardziej dojrzałym. Można sądzić, że kata-
log dojrzałych cech prospołecznych zachowałby aktualność także w odnie-
sieniu do osoby wychowawcy. Rodzaj jakościowy kontaktów z wychowaw-
cą oddziałuje wprost na charakter wychowanków, z całą gamą etycznych 
zachowań, dlatego w przypadku chrześcijańskiego wychowawcy tak istot-
ne są optymizm i szacunek do młodzieży124.

Allport dostrzega, że brak osobistego doświadczenia i przeżywania 
w realnym świecie – m.in. nawiązywania znajomości, sprawdzania się 
w nowych sytuacjach, rozwijania pasji – zamiast poszerzać osobowość, 
zawęża ją do uproszczonych form zachowawczych125. Duży rozwój tech-
nik komunikacji elektronicznej, nieodłączny dziś w szkole, również może 

121 Por. tamże s. 17.
122 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 57-58.
123 Por. M. Nichols. The Lost Art of Listening. New york: Guiford Press 1995 s. 24.
124 „The first ingredient of morale is the possession by the individual of a solid set of 

convictions and values which for him make life worth living. Because he believes that he 
is able to meet whatever emergencies the future has in store for him, his emotional tone 
is high. He is prepared to put forth a zestful defense of those values that to him engender 
meaning in life” Por. Allport. Nature of Democratic Morale. W: Civilian Morale s. 4.

125 Por. Osobowość i religia. Tłum. H. Bartoszewicz, A. Barktowicz, I. Wyrzkowska. War-
szawa:Pax 1988 s. 32.
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znacznie opóźniać rozwój moralny wychowanka. Większość wychowan-
ków przeżywa szok informacyjny związany z Internetem. Często odpowie-
dzialne wykorzystanie komputera czy globalnej sieci okazuje się trudne nie 
tylko dla najmłodszych, lecz także dla dorosłych. Poważne zagrożenie dla 
dzieci stanowi nieograniczony dostęp do Internetu, korzystanie z informa-
cji moralnie niegodziwych, związanych z pornografią i przemocą, co tym 
samym utrudnia wszechstronny rozwój, jaki osiągnąłby osobisty wkład 
wychowawcy czy nauczyciela i  ich postawy wychowawczej. Żadna tech-
nika socjalizująca nie może całkowicie zastąpić osobowego oddziaływania 
formatora, wskazującego moralnie dobrą koncepcję, postawę i system war-
tości. Niedojrzała jeszcze osoba traci zdolność moralnej selekcji informacji, 
dzielenia ich na sensowne i bezwartościowe. Dziecko pozostawione samo 
sobie przy komputerze, traci moralną orientację w informacjach z Inter-
netu, nie wie, które wiadomości są godziwe i trzeba je utrwalić, a co jest 
niegodziwe126.

Poprzez współpracę pedagogów z wychowankiem szkoła uczy budowa-
nia poprawnych relacji. Szczególnie szkoła katolicka niweluje źródło nie-
dojrzałości tkwiącej w nieodpowiednim rozumieniu i wyrażaniu wolności. 
Postawa taka jest daleka od życia według obiektywnej prawdy. Samowola 
osoby nieuformowanej wyraża się w ślepym uleganiu instynktom, jak rów-
nież żądzom wyłącznie zmysłowym i władzy127. Często widoczny brak zro-
zumienia swoich przeżyć wewnętrznych i odczuć innych osób, jak zauwa-
ża Allport, widoczny jest w braku współczucia. Jednocześnie czynnikiem 
utrudniającym wrażliwość osobową i wysłuchanie drugiego człowieka jest 
brak empatii128. W posłannictwie kształtowania współczucia szkoła katolic-
ka uczy postaw moralnych opartych na nauce Jezusa Chrystusa i wzorach 
postępowania funkcjonujących w katolickiej wspólnocie wierzących.

Szkolny proces kształtowania osobowości – jak to już było wspomnia-
ne – nie jest wolny od zagrożeń. Pewne nurty pedagogiczno-wychowawcze 

126 Por. W. Dębna. Komputer jako zagrożenie dla rozwoju dzieci klas I-III (niepublikowa-
na praca magisterska). Wyszków 2001 s. 13.

127 Por. J. Galarowicz. Spór o człowieka a personalizm Karola Wojtyły. W: Servo Veritatis. 
Materiały Międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobli-
wości Jana Pawła II (Uniwersytet Jagielloński 9–11 października 2003 r.). Red. S. Koperek,  
S. Szczur. Kraków: Wyd. Nauk. PAT 2003 s. 391-392.

128 Por. Allport. Personality and Social Encounter s. 530-532.
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można określić mianem antypedagogiki, która w rzeczywistości dąży do 
„zredukowania życia człowieka do poziomu zwierzęcia konsumującego, co 
w połączeniu z  permisywizmem, a więc podważaniem norm moralnych 
i ich relatywizmem, czyli odrzuceniem obiektywnego dobra i prawdy, pro-
wadzi do samozniewolenia i degradacji człowieczeństwa”129. Współczesne 
zagrożenia moralnego rozwoju wynikają głównie z  przeobrażeń kulturo-
wych kierujących uwagę na bardziej indywidualistyczny i egocentryczny, 
niż rodzinny i wspólnotowy charakter systemu wartości. Proces ten pro-
wadzi do kryzysu rodziny i szkoły jako instytucji wychowawczo-formacyj-
nej. Relatywizm wychowawczy na poziomie szkoły sprawia, że wydaje się 
dozwolone indywidualistyczne i egoistyczne zachowanie, skutkiem czego 
brak jest powiązania społeczności ludzkiej z wiarą i moralnością130. Relaty-
wizm taki wyzwala brak pozytywnych odczuć społecznych.

Równie istotne wydaje się dążenie, aby w formacji szkolnej unikać de-
formacji, która może pochodzić z negatywnych stereotypów wychowawcy, 
jako błędnie przekazywanych uczuć131. Dojrzała moralność tworzy dojrzałą 
osobowość. Zadaniem formacji moralnej jest pomaganie człowiekowi we 
wzrastaniu w wolności dziecięctwa Bożego, aby wyeliminować z rozwoju 
systemy i mechanizmy manipulacyjne (finansowe, uczuciowe, pseudoedu-
kacyjne), które nie troszczą się o dobro człowieka, a wręcz przeciwnie – 
zniewalają go. Zagrożenia relatywistycznych systemów wychowawczych 
wypływają z  poglądów zamkniętych na Stwórcę, które pogłębiają zamęt 
w umyśle człowieka, zniekształcając jego harmonię życia i wiedzę o Bogu132. 
Iluzoryczne wzorce postępowania utrudniają zrozumienie własnego świa-
ta przeżyć i emocji, stając się doradcami manipulacyjnych form kształto-
wania egoistycznego bytu.

129 B. Kiereś. Wychowanie a wychowane. Wspomaganie czy kształcenie. W: Wychować 
charakter. Red. A. Piątkowska, K. Stępień, Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Eduka-
cji Narodowej 2005 s. 92

130 Por. FR 5.
131 „For example, men who are self-assertive will seldom repeat successful acts but will 

see new means to satisfy their mounting level of aspiration. Men who like novelty will 
deliberately shun a repetition of acts; so too will men who are set to solve new problems 
(since stereotyping of acts cannot contribute to new solutions)”. Por. Allport. The Nature of 
Personality s. 170.

132 Por. EV 70.
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Wpływ antywartościujących postaw postępowania sprawia, że czło-
wiek staje się mniej dojrzały moralnie, reprezentując wręcz infantylny spo-
sób zachowania i obarczając innych winą za swoją bezsilność i zagubienie. 
Szkoła w swym posłannictwie ma niwelować brak sprawiedliwości. Stoso-
wanie pryncypiów moralnych ma uniwersalną wartość, wynikłą szczegól-
nie z zasady sprawiedliwości, niezależnie od kultury czy środowiska. All-
port zachęca do zwalczania ignorancji i budowania osobistej filozofii życia 
opartej na akceptacji ogólnoludzkich wartości wyuczonych już w szkole133.

Szkoła, oceniając zachowanie wychowanka, nie powinna znieczulać 
jego sumienia. Są to wyjątkowo groźne zjawiska społeczne relatywizacji 
myślenia, wynikające z  zanikającej wrażliwości i rosnącej obojętności 
(znieczulicy) w stosunku do drugiego człowieka oraz jednoczesnego po-
mniejszania ludzkiej godności pochodzącej od Boga134. Zagrożenia rozwoju 
moralnego w szkole występują ze szczególnym nasileniem wtedy, kiedy 
obserwuje się zatrzymanie rozwoju moralnego, mimo że na innych płasz-
czyznach dojrzałość intelektualna czy fizyczna jest zachowana. Szkoła jest 
miejscem, gdzie braki dostosowania się do norm i wzorców moralnego po-
stępowania są najwidoczniejsze135. Braki wzrostu moralnego okazują się 
często niełatwe do zauważenia przez najbliższe otoczenie wychowawcze. 
Tym samym, deficyt właściwych reakcji formacyjnych szkoły do prze-
ciwdziałania moralnej delikwencji sprawia, że moralność wychowanka 
zatrzymuje się w rozwoju. Często następuje to z przyczyn egoistycznych 
wielu wychowawców, którzy pomniejszają znaczenie formacji integralnej 
młodzieży, uważając je za zbyteczne. Zasadniczym zagrożeniem zdrowego 
wychowania wydaje się regresja wychowawcy, którą Allport zawsze wią-
że z żądaniem nadmiaru wygody, samolubności, promocją przyjemności 
i braku rozwijania swojej osobowości, braku wglądu w siebie, co wyraża się 
w braku wychodzenia poza rutynę136.

133 „The principle of justice [which] is always the same ideal form regardless of climate 
and culture”. Por. J. Davison Hunter. The Death of Character: Moral Education in an Age 
without Good or Evil. New york: Basic Books 2000 s. 206.

134 Por. Allport. The Nature of Personality s. 187.
135 Por. M. Pokrywka. Wezwanie do formacji sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II.  

RT 48:2001 z. 3 s. 53-54.
136 Por. Allport. The Nature of Personality s. 172.
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3. Wychowawcza rola Kościoła

Formacja moralna jest podstawowym zadaniem Kościoła powszech-
nego, w którym namiestnik Chrystusowy spełnia funkcję pierwszego wy-
chowawcy chrześcijan. Kościół od początku swego istnienia interesował 
się wychowaniem człowieka, opartym o klasyczne wzory odpowiadające 
potrzebie czasu. Ośrodki cywilizacji często mieściły się w klasztorach, 
gdzie krzewiono wysoką sztukę, skryptoria, rzemiosło, tworzono biblioteki 
służące podnoszeniu kultury. Tradycja chrześcijańskiej wiary jest trady-
cją ciągłą i żywą. Współcześnie Kościół również pełni ważną, często nie-
docenianą, rolę, służąc człowiekowi w przekazie sztuki pisania i czytania 
i zapewniając ciągłość cywilizacji i tradycji grecko-rzymskiej. Prawda uka-
zywana przez Jana Pawła II, że „człowiek jest drogą Kościoła”, uzasadnia 
udział Kościoła w formacji człowieka137. Kościół Chrystusowy ma autory-
tet w sprawach wiary i moralności, pochodzący z mocy Bożej. Kościołowi 
Chrystusowemu, jako wspólnocie motywowanej autentyczną wiarą, przy-
sługuje więc ważna rola formacyjna.

Kościół jako środowisko moralnego oddziaływania, nawołując do od-
krycia przesłania Chrystusa, tworzy cywilizację prawdy i miłości opartą 
o zasady ewangeliczne. Proces wychowawczo-formacyjny stanowi więc 
łańcuch kolejnych powiązań i następujących po sobie etapów harmonijnej 
rekonstrukcji, mających charakter ciągły138. Wystarczy odnieść się do ency-
kliki Redemptor hominis, w której Jan Paweł II stwierdza: „Człowiek, który 
– każdy z osobna (gdyż jest właśnie «osobą») – ma swoją własną historię ży-
cia, a nade wszystko swoje własne «dzieje duszy». Człowiek, który zgodnie 
z wewnętrzną otwartością swego ducha, a zarazem z tyloma tak różnymi 
potrzebami ciała, swej doczesnej egzystencji, te swoje osobowe dzieje pisze 
zawsze poprzez rozliczne więzi, kontakty, układy, kręgi społeczne, jakie 
łączą go z innymi ludźmi – i to począwszy już od pierwszej chwili zaist-
nienia na ziemi, od chwili poczęcia i narodzin. Człowiek w całej prawdzie 
swego istnienia i bytu osobowego, a zarazem «wspólnotowego», i zarazem 
«społecznego» – w obrębie własnej rodziny, w obrębie tylu różnych spo-
łeczności, środowisk, w obrębie swojego narodu czy ludu (a może jesz-

137 Por. Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II s. 95.

138 Por. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogii s. 181.
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cze tylko klanu lub szczepu), w obrębie całej ludzkości – ten człowiek jest 
pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnieniu swojego 
posłannictwa”139.

Kościół, adaptując godne wzory z tradycji świeckiej, przejmuje i łą-
czy w jedną całość różne wątki kultury i tradycji chrześcijańskiej. Dzięki 
temu można mówić o tożsamości, bogatym dziedzictwie chrześcijaństwa 
w Europie i świecie jako wspólnej mentalności wielu narodów140. Tym 
samym Kościół pozostaje w łączności z wartościami narodowymi i patrio-
tycznymi. Także w wymiarze poszczególnych kontynentów i krajów dia-
log ku pełni człowieczeństwa jest prowadzony przez poszczególne Koś- 
cioły lokalne i ich pasterzy. Właśnie w podstawowej komórce organizacji 
kościelnej, czyli parafii, dystans między kulturą wysoką a niską zmniej-
sza się w życiu chrześcijanina. W sieci szkół parafialnych, katedralnych 
i uniwersytetach wielu młodych ludzi poznaje prawdę, umacnia swą god-
ność i doświadcza oddziaływania kultury wysokiej, dzięki integralnemu 
rozwojowi141.

Kościół prowadzi wychowawczy dialog ze światem w sprawach naj-
istotniejszych na poziomie globalnym. Choć, jego głos w sprawach moral-
ności, elementarnej sprawiedliwości i łagodzeniu konfliktów czy ich zaże-
gnywania jest słyszalny, to jednak rola Kościoła w głoszeniu kultury życia 
często jest marginalizowana. Problemy moralne nawarstwiają się również 
pod wpływem najnowszych zdobyczy naukowych, które nie uwzględniają 
norm moralnych i etycznych. Tworzą przez to przeogromną destruktywną 
moc, niekoniecznie mającą przemieniać świat dla dobra, prawdy i posza-

139 RH 14.
140 Por. VS 91. „The European Union, as it both enlarges and deepens, should regard the 

Catholic Church as a model of essential unity in diversity of cultural expressions, a con-
sciousness of membership in a universal community which is rooted in but not confined to 
local communities, and a sense of what unites beyond all that divides”. Por. P. Manuel. The 
Catholic Church and the Nation-State: Comparative Perspectives. Red. L. Reardon, C. Wilcox. 
Washington: Georgetown University Press. 2006 s. 111.

141 Kościół zabiega o godność człowieka na każdym etapie życia i dostrzega godności 
osobową i osobowościową człowieka. Godność osobowa należna jest człowiekowi z faktu 
samego bycia osobą. Allport nawiązuje do godności osobowościowej, która zależy od pod-
jęcia przez osobę trudu formacyjnego i wiąże się z rozwojem osobowości ascetycznej albo 
moralnej. Tak rozumiana godność stanowi podstawową wartość w etyce wychowawczej 
Allporta.
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nowania życia. W tak redukcjonistycznym poznaniu człowiek zatraca peł-
nię świadomości celu własnego życia142.Wskutek błędnego poznania i po-
dejścia do siebie człowiek staje się „sam sobie celem”, występując przeciw 
dobru i harmonii z Bogiem – chce być podobny do Boga, ale bez Boga143. 
Człowiek pozostawiony samemu sobie staje się osamotniony, nie nawią-
zuje relacji osobowej z Bogiem, nie potrafi się formować moralnie ani do-
świadczać prawdziwego szczęścia, bo bez odniesienia do Boga, jako Dawcy 
wszelkiego życia, zatraca swoje człowieczeństwo. Jedną z przyczyn ga-
śnięcia nadziei człowieka jest narzucana antropologia bez Boga144. Kościół, 
wspólnota formująca do życia, stanowczo podkreśla, że „zobojętnienie reli-
gijne i zupełny brak praktycznych odniesień do Boga nawet w obliczu naj-
poważniejszych problemów życiowych są zjawiskami nie mniej niepoko-
jącymi i destruktywnymi niż jawny ateizm”145.W swoim nauczaniu Kościoł 
pragnie bronić prawdy o godności osoby ludzkiej zmagającej się z reduk-
cjonistycznymi prądami myślowymi współczesnych społeczeństw146.

Narastające problemy związane z upadkiem moralnym społeczeństw 
i narodów wymagają odpowiedzi, jak właściwie prowadzić formację mo-
ralną osoby, by stawała się obrazem Boga. Życie według norm prawa Bo-
żego umożliwia człowiekowi doświadczenie wspólnoty i chrześcijańskiej 
harmonii i pozwala dokonywać lepszych wyborów moralnych. Wszystkie 
decyzje odpowiedzialnie podjęte kształtują nie tylko jakość życia, lecz tak-
że harmonijną drogę rozwoju jednostki i rodzaju ludzkiego. Wybór drogi 
życiowej zgodnej z naturą Bożą wytycza kierunek potencjalnej siły dobra 
w człowieku. Pomimo że postęp moralny i oświecenie duchowe często są 
poprzedzone regresją, jak to można wyczytać z etapów rozwoju moralno-
ści, nie można pomniejszać formacji moralno-duchowej. Kościół zwraca 
wyraźnie uwagę, że bez kształcenia religijnego i moralnego – jak słusznie 
podkreślał Pius XI – „niezdrową będzie wszelka kultura ducha; młodzieńcy 
nieprzyzwyczajeni do poszanowania Boga nie będą mogli znieść karności 

142 M. Pokrywka zwraca uwagę, że tylko integralna formacja jest w stanie zabezpieczyć 
osobę przed redukcjonizmem wypływającym z błędnej interpretacji widzenia człowieka. 
Por. Posłannictwo uniwersytetu w integralnej formacji człowieka s. 171-172.

143 Por. Catechism of the Catholic Church. LEV 1994 s. 100-111.
144 Por. EE 9.
145 ChL 34.
146 Por. Dziekoński. Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie s. 204.
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uczciwego życia i przyzwyczajeni do nieodmawiania niczego swoim żą-
dzom, z łatwością dadzą się pociągnąć do wywrotowej akcji”147.

W zasadniczej misji Kościoła leży teza, iż formacja moralna w swej na-
turze jest społecznie pożądana: „Istnieją trzy społeczności konieczne, a za-
razem różne – nauczał Pius XI – które Bóg powiązał w harmonijną całość, 
na których łonie rodzi się człowiek: w  porządku naturalnym – rodzina 
i państwo; w porządku zaś nadprzyrodzonym – Kościół”148. Najważniejszy-
mi środowiskami formacji dojrzałej postawy moralnej są rodzina i Kościół 
i razem tworzą jedną świątynię chrześcijańskiej formacji. Kościół zawsze 
zwracał uwagę na wychowawczą rolę [daru] miłości, której jest wiernym 
świadkiem149. Szczególnie w nauczaniu posoborowym dowodzi, że wycho-
wawczo-formacyjny rozwój dzieci „jest uwieńczeniem miłości małżeńskiej, 
gdzie ludzkie relacje budowane były na drodze miłości, a nie dominacji”150. 

„Rodzice i wychowawcy – apelował Jan Paweł II – pomagajcie dzieciom 
i młodzieży doświadczać pokoju w tysiącach codziennych czynności, które 
są na ich miarę, w rodzinie, w szkole, w zabawie, w stosunkach koleżeń-
skich, w pracy zespołowej, we współzawodnictwie sportowym, w wielora-
kich formach wymagających nawiązania i przywrócenia przyjaźni”151.

Kościół wspiera rozwój moralny rodziny wzorowany na heroicznej mi-
łości Chrystusa, jednocześnie wskazuje najmniejszej komórce społecznej 
przykład do urzeczywistnienia nauczania Chrystusowego w różnych okre-
sach rozwoju moralnego: raz w czasie stabilizacji, utwierdzenia, a innym 
razem przez doświadczenie tego, czego nie udało się dokonać. Formacja 
w kościele domowym rozwija i pielęgnuje w człowieku to, co jest najważ-
niejsze, by nie gubić Boga, ale również swego własnego człowieczeństwo, 
bez których życie traci sens. Osoba, dorastając, najpełniej formuje się w re-
lacji z innymi. Stąd postulat tworzenia szczególnej tradycji wychowaw-
czej kierującej się zasadą „Kościoła domowego”, który pozwoli rodzicom 
wychowywać się dzięki innym rodzicom, a dzieciom przy współobecności 

147 DIM, 1.
148 DIM 1.
149 Dziekoński. Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie s. 136.
150 FC 13.
151 Jan Paweł II. Orędzie na XII Światowy Dzień Pokoju „Osiągniemy pokój wychowując 

do pokoju” (1 stycznia 1979 r.). Watykan (08.12.1978) s. 2.
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innych dzieci152. Kościół, zachęcając do wejścia na drogę współuczestni-
czenia, ukazuje zbawczy wpływ wspólnoty wierzących w procesie inte-
gralnej formacji153.

Istotną, nadprzyrodzoną, rolą Kościoła jest ukazywanie Chrystusa 
i Jego nauczania dla ludzi młodych, poszukujących sensu życia. Przyjęcie 
Chrystusowego orędzia otwiera ludzi młodych na formację swojej osobo-
wości przez Kościół i w Kościele. Kościół wychodzi na spotkanie młodzieży 
i w swoim słowie skierowanym do niej widzi dla niej istotną pomoc w for-
macji jej osobowości: „Droga młodzieży, czy istnieje lepsze miejsce dla roz-
woju waszej osobowości niż Kościół! W nim możecie odkryć Słowo Boże, 
które nadaje sens życiu; działanie Chrystusa, który czyni wszystkich ludzi 
braćmi, dziećmi jednego Ojca; siłę zdolną wyzwolić w was twórczą energię 
dla zbudowania nowego, sprawiedliwego braterskiego świata”154. Niezbęd-
na jest droga wychowawcza Kościoła prowadzona na różnych płaszczy-
znach społecznych, jak też za pośrednictwem mediów chrześcijańskich, 
aby osiągać większy wpływ na rodzinę, sąsiedztwo oraz indywidualne za-
chowania, tolerancyjne, z poszanowaniem godności i innych wartości.

Młoda osoba raczej nie ma jeszcze rozwiniętej świadomości etycznej. 
Kościół nieustannie wspiera człowieka, rozumiejąc słabość sił upadłej na-
tury, obdarza go obfitą pomocą Bożej łaski. Dlatego w sakramentach Chry-
stus uświęca człowieka, aby go przemieniać155.Najważniejsza jest tutaj 
przemiana wewnętrzna. Kościół niesie pomoc nie tylko na drodze sakra-
mentalnej, ale poprzez różnorodność form kształcenia, szkół, stowarzyszeń 
i instytucji zmierza do ukształtowania człowieka, stąd często apeluje i za-
chęca do pełni życia i czerpania ze źródła. W adhortacji apostolskiej Ca-
techesi tradendae z roku 1979, podejmując refleksję na temat dojrzałego 
wychowania i formacji moralnej, Jan Paweł II określa m.in. jej „chrystocen-
tryczny” charakter jako istotny formacyjnie156. Dzięki oddziaływaniu wy-
chowawczo-formacyjnemu nie bez przyczyny nazywa się katechetów „wy-

152 Por. LdR 16.
153 Por. Pokrywka. Osoba, uczestnictwo, wspólnota s. 19.
154 Jan Paweł II. Przemówienie „Chrystus jest odpowiedzią na wasze pytania”. (Caracas, 

18.01.1985). OsRomPol6:1985 nr 1 s. 25.
155 Sakrament wyraża obecność, że Bóg jest z nami. Por. Jan Paweł II. Przekroczyć próg 

nadziei. Lublin: RW KUL 1994 s. 27-28.
156 Por. Ct 5.
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chowawcami człowieka i życia ludzkiego w wierze”157. Formacja moralna 
we wspólnocie kościelnej to często złożony proces oddziaływania na osobę 
ludzką, odbywający się etapami, ponieważ „ostateczna dojrzałość moralna 
wymaga dojrzałego rozwiązania w pytaniach o sens życia”158.

Allport wielokrotnie podkreślał znaczącą rolę Kościoła w kształtowa-
niu wartościowych cech człowieka. Formacja kościelna, oparta na pryncy-
piach moralnych, uczy uwewnętrzniania norm moralnych otoczenia i two-
rzy ugruntowaną ocenę rzeczywistości. Nadprzyrodzony porządek Osoby 
Chrystusa zawiera wiele informacji o osobie ludzkiej, aby była bardziej 
autentyczna159. Autentyczne współuczestnictwo w Kościele wzmacnia oso-
bową integrację człowieka, czyniąc go osobowością moralną, ascetyczną. 
Allport docenia rolę Kościoła, jej instytucjonalne zaangażowanie w bez-
pieczeństwo rodziny, jakie przekazują Kościół i inne wspólnoty wycho-
wawcze, stwierdzając, że ćwiczenie do wartości jest ważnym czynnikiem 
wychowawczym, podobnie jak aktywność kościelnych organizacji mło-
dzieżowych i stowarzyszeń160.

Zasadniczą rolą Kościoła jest odkrywanie prawdy, aby formacja moral-
na w ujęciu chrześcijańskiej antropologii była realistycznie zasadna (wy-
chodzi od życia i zdąża do Objawienia, wychodzi zatem z ziemi i zmierza 
ku niebu). Przestrzeń „nieba” („ja” idealne)i przestrzeń „ziemi” („ja” re-
alne) określają miejsca realizacji właściwej formacji w posłudze Kościoła. 

„Niebo” to obszar bytu doskonałego (sacrum), zaś „ziemia” stanowi obszar 
wysiłku i ciągłej pracy nad tym, co jest jeszcze profanum. Obszar bytu do-
skonałego, autorytetu, według Allporta, tworzy się w godziwej osobowości, 
na łonie Kościoła, pośród środowisk twórczych, parafialnych. Środowisko 
twórcze i wychowawcze Kościoła to na ziemi motywacja do tworzenia Kró-
lestwa Niebieskiego pośród wiernych w rodzinnym Kościele. Najmniejszą 
komórką Kościoła jest parafia. Tam w ostatecznym rozrachunku ma być 
„pierwszoplanowe miejsce katechizacji”161. Tam też ma miejsce kształcenie 
charakterów i tożsamości osobowej.

157 Ct 22.
158 Por. Kohlberg. Education, Moral Development and Faith s. 14.
159 Por. Allport. How Shall We Evaluate Teaching? W: A Handbook for College Teachers.  

T. 3. Red. B. B. Cronhile. Cambridge: Harvard University Press 1950 s. 98.
160 Por. Allport. Personality and Social Encounter s. 213.
161 CT 67.
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Kościół, jako pośrednik wiary, wzywa więc wspólnotę do komunii. 
W Kościele communio personarum jest stałym elementem przyjęcia ewan-
gelicznego wezwania do jedności i nawrócenia. Communio personarum 
stanowi jedną z bardziej znanych koncepcji nauczania Jana Pawła II, for-
mującą do wiary, charakteryzującą się społeczną osobowością kształtującą 
ideał doskonałości chrześcijańskiej162. Podobnie jak człowiek ma trójwy-
miarową strukturę: ciała, duszy i ducha, tak rola Kościoła wynika z trzech 
wymiarów: odpowiednikiem ciała jest świątynia jako budynek formacji 
moralnej, odpowiednikiem duszy zgromadzenie i integracja duchowo-mo-
ralna wiernych, a odpowiednikiem ducha obecność Boga i Ciała Mistycz-
nego z Duchem Chrystusa Pana przebywającego w Sakramencie Ołtarza. 
Przez obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele biskupi, następcy 
Apostołów, otrzymali od Chrystusa misję przemiany ludzkich serc, strzeże-
nia Objawienia i wiary. Z. Grocholewski pisze, że Kościół jest początkiem 
formacji powołań163.

Wspólnototwórcze oddziaływanie Kościoła pozwala zrozumieć, że doj-
rzałość nie zależy od samej koncepcji człowieka, którą osoba poddana 
formacji uważa za słuszną. Nauczanie Kościoła uwzględnia dojrzałość 
człowieka jako jego pewną stałość wytworzoną w społeczności wiernych. 
Prawda, którą żyje Kościół, kieruje się dobrem człowieka, razem z rozsąd-
nym osądzaniem zdarzeń i osób. Cechą oddziaływania moralnego w Koś-
ciele i przez Kościół, prowadzącą na drogę nawrócenia, „jest dążenie do 
podwójnego celu: doprowadzić do dojrzałości wiarę już zrodzoną w duszy 
i ukształtować prawdziwego ucznia Chrystusa przez pogłębione i bardziej 
uporządkowane poznanie Osoby i nauki Chrystusa, naszego Pana”164.

Jeśli G. Allport miał rację, twierdząc, że większość dzisiejszych spo-
łeczności charakteryzuje się moralnością wyznawaną zewnętrznie, będącą 
raczej dekonstrukcyjną siłą oddziaływania na osobowość (co jest charak-
terystyczne dla przeważającej dzisiaj ponowoczesnej społeczności ame-
rykańskiej), to taka forma pseudomoralności służy jedynie zaspokajaniu 
popędów, własnych niedojrzałych egoistycznych interesów i ma niewiele 

162 Por. Dziekoński. Formacja chrzescijańsa dzieca w rodzinie s. 529.
163 Por. Z. Grocholewski. Guidelines for the Use of Psychology in the Admission and For-

mation of Candidates for the Priesthood. Watykan (6.11.2008) „Church [is] begetter and for-
mator of vocations”; Por. PDV 35.

164 CT 19.
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wspólnego z chrześcijańską formacją i moralnością. Tymczasem rolą Koś-
cioła poprzez formację moralną jest zwrócenie większej uwagi na dojrza-
łe postawy uwewnętrznionej moralności, które odgrywają twórczą rolę 
w życiu chrześcijanina i budowaniu dojrzałych relacji z Bogiem i drugim 
człowiekiem. Występuje wyraźna potrzeba aktualizacji wzorców moral-
nych, tak by naśladowanie dojrzałych postaw uwewnętrznionej wiary nie 
było używane do zaspokajania egocentryzmów, ale wynikało ze szlachet-
nej motywacji – życia autentyczną wiarą dla Boga165. „Idąc za Chrystusem 
(…) człowiek dąży do pełni człowieczeństwa, ponieważ w Nim rozpoznaje 
autentyczny wzór życia”. Kościół, ucząc samoformacji, uwewnętrznia mo-
ralność i wpływa na cieplejsze, serdeczniejsze kontakty z innymi ludźmi, 
przez co uwrażliwia ludzkie sumienie166. Postawa serdeczności eliminuje 
antywartości deformujące człowieka167.

Ojcowie II Soboru Watykańskiego orzekli, że „człowiek, będąc jedynym 
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się 
w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”168. 
Chrześcijaństwo podkreśla formującą dynamikę miłości przez koinonia. 
Wzór stałej, obdarowującej miłości jest konieczny do kształtowania poczu-
cia sacrum. Dynamizm uczuć miłości stanowi istotny element oddziaływa-
nia wychowawczego w świadomości młodych w stosunku do wiary wtedy, 
kiedy jest najsłabiej doświadczana i kiedy następuje wyraźne zmniejszenie 
się liczby młodzieży określającej siebie jako „głęboko wierząca” na rzecz 
młodzieży wyrażającej swoje niezdecydowanie w sprawach duchowych, 
aby na dojrzalszym etapie życia w większości odrzucić młodzieńczy stosu-

165 Termin „egocentryzm” jest używany nie w pejoratywnym sensie, ale opisowym, aby 
się odnieść do niezdolności niedojrzałej osoby w przyjęciu punktu widzenia innej oso-
by. Taka zdolność przyjęcia czyjegoś spojrzenia (bez utraty własnego) nawiązuje do norm 
moralnych i logicznej poprawności stopniowo kształconej przez powtarzane interakcje, 
pod których wpływem osoba jest zmuszona do przyjęcia nowej pozycji widzenia drugiej 
osoby. Por. Piaget. The Origins of Intellect Piaget’s Theory s. 63.

166 „Our understanding of other people is derived from our capacity to imitate (…) the 
behavior of the person we are trying to understand”. Allport. Personalisty a Psychological 
Interpretation s. 531.

167 Papież Franciszek zwraca uwagę, by nie mówić źle o innych: „Plotki zawsze dzielą! 
(…) Szkodzą jakości ludzi, pracy i środowiska”. Por. Przemówienie „Kościół wzrasta dzięki 
atrakcyjności świadectwa” (Asyż 4.11.2013). OsRomPol 11:2013 nr 11 s.14.

168 KDK 24.
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nek do moralności i spraw wiary169.Dzięki wewnętrznej pracy i doznanej 
miłości w Kościele wychowanek ubogaca się „od wewnątrz”, tworząc swój 
unikalny dar z siebie, albo – jak mówi Allport – pogłębia swoje horyzonty 
myślowe i moralne (extention of self). W ujęciu personalistycznego wycho-
wania przez Kościół, osoba nie obnosi się z wartościami, jakby były one 
klejnotami, ale przyjmując je, „współtworzy, przekształca je i identyfikuje 
się z nimi, reprodukuje i przekazuje innym”170.

Z wielką troską Kościół w swoim środowisku oddziaływania kształci 
dojrzałe postawy młodzieży, takie jak: „poczucie bezpieczeństwa, zdol-
ność do powściągania i  kontroli własnego zachowania, głębsze potrzeby 
stowarzyszenia się z innymi, zdolność współżycia, liczenie się z regułami 
moralności obowiązującymi w danym środowisku kulturowym”171. Allport 
stwierdza też, że bez wzorcowej postawy, jaką stanowi Kościół Chrystuso-
wy, człowiek postępuje w swoim życiu chaotycznie, popełnia błędy, stąd 
potrzebne wydaje się całożyciowe kształtowanie postawy moralnej172. For-
macja moralna, zabiega więc o autentyczny i wszechstronny rozwój, szcze-
gólnie młodej osoby, w oparciu o integralną wizję człowieka.

Człowiek jest z natury stworzenia obrazem i podobieństwem Boga, 
a człowiek odkupiony przez Jezusa Chrystusa ma na celu rozwój swojej 
osobowości, aby się mógł stać dojrzałym synem według obrazu Chrystusa. 
Kościół zabiega więc, aby przez przekazywanie treści moralnych wspierać 
proces formacji, umożliwiając dzieciom i młodzieży dojrzewanie do pełni 
człowieczeństwa173. W społeczności osób, życie jest każdemu człowiekowi 
zadane. Dlatego teza „stawania się” bardziej człowiekiem stanowi antro-
pologiczną podstawę formacji moralnej. W wymiarze nadprzyrodzonym 
i przyrodzonym Kościół pokazuje więc cel formacji jako drogi do uświęce-

169 Por. J. Mariański. Moralność w procesie przemian. Szkice socjologiczne. Warszawa: 
Instytut Wydawniczy PAX 1990 s. 6.

170 J. Majka. Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym. W: Wy-
chowanie personalistyczne s. 157.

171 Bazylak. Postawy religijne młodzieży s. 179-180.
172 „Without guiding attitudes the individual is confused and baffled... Attitudes deter-

mine for each individual what he will see and hear, what he will thin and what he will do”. 
Por. Allport. Personality s. 806.

173 Por. Ogólna instrukcja katechetyczna DOK (1998), adhortacja Pawła VI: Evangelii 
nuntiandi (1975) oraz Catechesi tradendae (1979), KKK1994, i Dyrektorium ogólne o kate-
chizacji (1998).
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nia się i zbawienia. Należy stwierdzić, że poprzez Kościół człowiek zostaje 
wywyższony w Chrystusie, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”, a właści-
wie ukształtowane życie chrześcijańskie pozwala pełniej pójść za Chrystu-
sem (...), sequela Christi174. Stawanie się człowiekiem w Kościele ma więc 
wymiar duchowo-osobowy. Każdy człowiek został obdarowany przez Boga 
w społeczności wiernych bogactwem przymiotów fizycznych, biologicz-
nych i duchowych. Wychowanek szczególnie odczuwa potrzebę nabywa-
nia wyższych cech, bycia wolnym, włączonym do współtworzenia.

Osoba w Kościele jest fundamentalnym podmiotem zdrowej aktywności 
w autentycznym dialogu międzyosobowym, jest ciągłym doświadczaniem 
i spotykaniem się ze światem materialnym i duchowym, ze społecznością 
ludzką oraz z transcendentnym Bogiem. Dzięki właśnie ubogaconym re-
lacjom formuje się wewnętrznie zjednoczona, chrześcijańska osobowość 
człowieka. Każdy człowiek, młodszy i starszy, jest szczególnie odpowie-
dzialny za dar swojego życia. Gdy dochodzi do etapu dojrzałości, stwier-
dza, że potrzebuje nadać swemu życiu wyjątkowy sens. Kościół umożliwia 
wychowankowi określenie sensu życia w perspektywie czasowej, przez co 
inicjuje proces formacji chrześcijanina, aby z biegiem czasu nabrał charak-
teru samowychowawczego. Kościół wspiera wychowanka różnymi darami 
i działalnością charytatywną175.

Dla Kościoła każda osoba ludzka jest ważna, a to znaczy, że nie może 
być w żaden sposób manipulowana. Podobnie Allport, w swej koncepcji 
antropologicznej, zakłada wiarę w świętość każdej osoby i ujmuje ją auto-
telicznie, podkreślając, że człowiek nie może być traktowany instrumen-
talnie176. Człowiek dzięki swej wierze zauważa, że jego moralno-osobowy 
rozwój nie kończy się w dzieciństwie, ale pozwala mu lepiej weryfikować 
poprzednie zachowania dzięki nauce Kościoła, poddając siebie ciągłej 

174 CT 5.
175 „Catholic Charities had earned a significant voice in the development of American 

welfare. (...) Catholic charities’ network of 1,400 social agencies and institutions and more 
than 200,000 volunteers assisted more than eleven million Americans through emergency 
service and social service programs”. Por. D. M. Brown. The Poor Belong to Us: Catholic 
Charities and American Welfare. Cambridge: Harvard University Press 1997 s. 197.

176 „All intermingled [agree] to form a faith in the sacredness of the human person (...). 
Our national morale reside in remote corners of our personalities, and are not easily acces-
sible to analysis”. Por. Allport. The Nature of Democratic Morale. W: Civilian Morale. Red.  
G. Watson. Boston: Houghton Mifflin Company 1942 s. 3-4.
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transformacji w stosunku do otoczenia, w którym się rekonstruuje ku pełni 
człowieczeństwa. Kościół pomaga człowiekowi zrozumieć, jak to wyraził 
Allport, nie tylko to, jaki ktoś jest, ale – co powinien mieć zawsze na uwa-
dze – czym może się stać w przyszłości177. Dzięki Objawieniu i Tradycji 
Kościoła osoba ludzka na wzór Osoby Chrystusa staje się głównym prota-
gonistą kultury wzrastania, formowania charakteru. Dobrem najwyższym 
każdego człowieka jest jego rozwój przez Kościół, gdyż stanowi on godny 
cel życia osobowego i przyczynę życia społecznego.

Dokumenty Kościoła wyraźnie wskazują, że „każdy z nas jest celem, 
a zarazem punktem wyjścia formacji. Im lepiej jesteśmy uformowani, tym 
bardziej zdajemy sobie sprawę z konieczności kontynuowania i pogłębia-
nia formacji oraz tym bardziej jesteśmy zdolni do formowania innych”178. 
Każda osoba rozumnie traktująca swoje życie przyjmuje odpowiedzialność 
za własną dojrzałą postawę, która w końcu uczy obiektywizacji wartości 
zogniskowanych ostatecznie w miłości, będących wewnętrzną siłą inte-
grującą całą osobę ludzką179. Aby człowiek był zintegrowany wewnętrz-
nie, potrzebuje Kościoła w wymiarze powszechnym, aby prowadzić dialog. 
Umiejętny dialog stanowi początek wspólnoty osób180. Ta wspólnota jest 
współudziałem Stwórcy i Jego praw i prowadzi do dojrzałego bytowania. 
Dzięki temu Kościół Chrystusowy w swej współodpowiedzialności za wy-
chowanie, razem z rodziną i  społeczeństwem spełnia podwójną funkcję: 
jest społecznością ludzką mogącą formować moralnie oraz społecznością 
zbawiającą, posiadającą zdolność prowadzenia działalności wychowaw-
czo-formacyjnej, zarówno wiernych przez wychowanie chrześcijańskie, jak 
i niewierzących, dając im sposobność osiągnięcia pełni człowieczeństwa.

Nieodzowną rolę wychowawczo-formacyjną w Kościele spełnia kult re-
ligijny, który wzmacnia dialog człowieka z Bogiem. Sam wyraz czci Boga jest 
związany z wchodzeniem w głębszą więź z Bogiem osobowym. Człowiek 

177 Por. Allport. Osobowość i religia s. 17.
178 ChL 63.
179 Por. J. Nagórny. Wychowanie do dojrzałej miłości. W: Najważniejsza jest miłość. Księ-

ga pamiątkowa u czci księdza Profesora Waleriana Słomki. Red. M. Chmielewski. Lublin: 
RW KUL 1999 s. 403-407.

180 „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unor-
mowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołal-
ną osobistą zgodę”. KDK 48.
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obdarowany miłością Bożą odpowiada swoją moralnością responsoryjną. 
Postawa kultyczna pochodzi więc z otrzymanych wcześniej cnót wiary, na-
dziei i miłości, dlatego nie można kultu religijnego oddzielić od formacji 
życia moralnego człowieka. Pismo natchnione utrzymuje, że chrześcijanin 
winien wielbić Boga działaniem moralnym. Mądrość Słowa Bożego jest źró-
dłem gruntowania dojrzałości przez poszerzanie horyzontów refleksji, a za-
razem właściwej człowiekowi umiejętności doskonalenia się dzięki wolnej 
odpowiedzi na wezwanie Boże181. Człowiek Kościoła we wspólnocie wier-
nych wybiera najpełniejszą drogę, by móc wzrastać, dojrzewać i przynosić 
owoc w dochodzeniu do kresu własnej wędrówki przez posiadane zasady 
moralne, dary i możliwości. W czynnościach posługi liturgicznej młodego 
człowieka harmonia z otoczeniem stanowi powolny proces formacji ciągłej, 
odejścia od mechanicystycznego traktowania sakramentów do dojrzałej po-
stawy formacji liturgicznej182. Chrześcijańska formacja liturgiczna Kościoła 
jest transformująca, gdy wewnętrznie przeżywana liturgia odradza więź 
człowieka z Bogiem, gdy „wyosabnia” człowieka z całego świata jego rozu-
mu183. Dzięki rozumowi człowiek uczestniczy w świetle myśli Bożej, przez 
co jest zdolny przyjąć odpowiedzialność za siebie i za powierzone sobie 
dzieło uświęcania się. Zdrowy kult więzi z Bogiem pociąga ku świętości.

Rola Kościoła w kontekście formacji liturgicznej jest widoczna w na-
uczaniu apostolskim (por. Mt 6,11, 2 Kor 3,18; Dz 21) wskazującym drogę 
duchowej i moralnej transformacji. W Piśmie Świętym (por. Rz 12,2; Kor 
3; Flp 2,6) rdzeń greckiego słowa morph jest poprzedzony prefiksem meta-, 
aby utworzyć czasownik metamorphoomai, który podkreśla aspekt trans-
formacji, przemieniania, uformowania184. Tylko w dwu innych miejscach 
Nowego Testamentu ten czasownik jest używany – u św. Mateusza i św. 
Marka – w odniesieniu do przemienienia osobowego. W Liście do Rzymian 
św. Paweł wyraźnie stwierdza, że kultyczna przemiana moralna odbywa 
się przez odnowę myślenia (logikę) i powinna zachodzić w życiu każdego 
chrześcijanina: „lecz przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście 
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne 

181 Por. Allport. Waiting for the Lord: 33 Meditations on God and Man. New york: Mac-
millian1928 s. 5.

182 Por. Dziekoński. Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie s. 452.
183 Por. D. B. Forrester, Moral Formation and Liturgy. s. 379.
184 Por. H. Hionides. Greek Dictionary. Glasgow: Collins Dem 1997² s. 137.
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i co doskonałe” (Rz 12,1–2). Święty Paweł umieszcza ten proces właśnie 
w kulcie eucharystycznej modlitwy. Zło istnieje w świecie w wymiarze re-
alnym i musi być przezwyciężone w procesie kształtowania więzi z Bo-
giem, dlatego Bóg wzywa chrześcijanina do doskonałości we wspólnocie 
miłości do Boga i ludzi. Święty Paweł mówi: „My wszyscy z odsłoniętą 
twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadło” (2 Kor 3,18).

Modlitwa Kościoła, zarówno indywidualna, jak i wspólnotowa, leczy 
i rozwiązuje problemy wewnętrzne. Począwszy od dzieciństwa modlitwa 
uczy przyjmowania Boga jako Prawdy i Dobra, co pozwala dokonywać 
właściwych wyborów w codziennym życiu. We wspólnocie kościelnej 
„modlitwa staje się dla człowieka spotkaniem zobowiązującym, gdyż do-
świadczając dobroci Boskiego Oblubieńca, winien on odwzajemniać otrzy-
mane miłosierdzie Boże. Miłosierdzie i przebaczenie są pozytywnymi ce-
chami dojrzałej osobowości”185. W przebaczeniu człowiek odnajduje drogę 
do dojrzałości. Odpowiedź dawana Bogu przez człowieka modlącego się 
nie wyczerpuje się jednak w słowach i poruszeniach uczuć, ale prowadzi 
do takiego postępowania, które przynosi chwałę Bogu. Różne metody ko-
ścielnej modlitwy wspólnej, eucharystycznej oraz indywidualnej w formie 
lectio divina, medytacji, rachunku sumienia dają rozpoznanie ostatecznego 
celu ludzkiej drogi i znalezienia prawdziwej wolności w dążeniu do Boga. 
Odbywa się to często w atmosferze milczenia, co sprzyja przeżyciu wię-
zi z miłującym Bogiem. Modlitwa ma zatem charakter formacyjny, gdyż 
uświadamia człowiekowi jego chrześcijańskie powołanie do naśladowania 
rozpoznawanej i wielbionej miłości Boga186. Jezus dał wierzącemu Modli-
twę Pańską do duchowego myślenia. Sama ważkość wiary w refleksyjnej 
modlitwie stanowi niezastąpiony element zdrowej osobowości187.

Wspólnototwórczy kult Boży wraz z modlitwą stanowi drogę, natomiast 
wartości nabyte i wspólnie uformowane to kwiaty na tej drodze, do do-
brego funkcjonowania wspólnoty kościelnej. Człowiek, co zostało wcześ-
niej zaznaczone, jest drogą Kościoła, jednocześnie zaś Kościół, realizując 

185 „They refer rather to the quality of regeneration”. Por. L. E. Mayfield. Their Future 
Is Now: The Growth and Development of Christian Personality. New york: The Macmillan 
Company 1939 s. 322.

186 Por. Derdziuk. Formacyjny wymiar modlitwy uwielbienia. W: Modlitwa uwielbienia.  
T. 5. Homo orans. Red. J. Misiurek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004 s. 4.

187 Por. Pokrywka. Osoba, uczestnictwo, wspólnota s. 155-157.
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swoją uniwersalną misję, musi być „świadomy tego wszystkiego, co wy-
daje się być przeciwne temu, aby «życie ludzkie stawało się coraz bardziej 
ludzkie», aby wszystko, co na to życie się składa, odpowiadało prawdzi-
wej godności człowieka; po prostu musi być świadomy wszystkiego, co 
jest temu przeciwne”188. Tworzona jedność Kościoła wzywa do pogłębiania 
miłości, a katolickość wzywa do obdarowywania się bogactwem różnorod-
ności osobowej. Apostolskość nawołuje do dzielenia się prawdą otrzymaną 
od Chrystusa, a dobroć jest zasadniczym wymiarem świętości. Formacja 
moralna w Kościele to integralna część tego procesu komunii, przez który 
członkowie Kościoła stają się w pełni tym, kim już są przez łaskę bycia 
prawdziwym ludem Bożym.

Podkreślane często w Kościele wezwanie do samoformacji oznacza od-
powiedzialne używanie wolności. „Godność człowieka wymaga, aby dzia-
łał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz po-
ruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu lub też zgoła 
przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwal-
nia się od wszelkiej niewoli namiętności, żyjąc w łasce, i dąży do szlachet-
nego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie odpowiednie 
pomoce”189. Wolność oznacza zdolność wybierania między dobrem a złem. 
Chrześcijańska wolność wyrasta z pamięci zbawczych dzieł Chrystusa, 
dlatego uformowani chrześcijanie włączeni we wspólnotę z Bogiem przez 
tę pamięć tworzą przyszłość190. Niedziela nie jest tylko siódmym dniem 
tygodnia, to czas eschatologiczny albo pierwszy dzień stworzenia. Przez 
sakrament niedzielnej Eucharystii Kościół nie tylko pamięta przeszłość, 
lecz także przywołuje przyszłość zwycięstwa nad śmiercią i obdarowanie 
przez Boga życiem wiecznym. Jezus wzywa chrześcijan, by przez częstsze 
praktyki moralne doskonalili swoją formę miłości wzajemnej (por. Mt 5,48; 
2 Kor 3,18). Kościelna formacja moralna wzmacnia życie chrześcijańskie 
wówczas, gdy dokonuje się prawdziwe nawrócenie. Jednocześnie nawró-
cenie do Boga przyczynia się do transformacji. Stawanie się człowiekiem 

188 RH 14.
189 KDK 17.
190 „Remembering the future’, experiencing the eschatological future, encountering the 

heavenly reality now, and appropriating the past”. Por. Forrester. Moral Formation and Lit-
urgy s. 379.
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świętym daje prawdziwą wolność: „Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch 
Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17).

Kościół pielęgnuje życie Boże i otwiera wychowanka na dobro wspólne. 
Ważna wychowawcza misja Kościoła realizuje się poprzez społeczne na-
uczanie, przy zachowaniu elementarnej sprawiedliwości i godności każdej 
osoby. W kontekście życia społecznego związek wolności z moralnością 
– jak słusznie zauważa M. Pokrywka – przejawia się w odpowiedzialnym 
uczestnictwie w życiu społecznym. Ten sam autor, zwracając uwagę na 
teologiczną wizję uczestnictwa, stwierdza, że nie oznacza ona rezygnacji 
z refleksji rozumowej wypracowanej przez nauki antropologiczne191. An-
tropologia teologiczno-moralna Allporta zakłada, że osoba uczestnicząca 
w życiu społecznym odkrywa swoje powołanie, które napełnia się sensem 
życia. Można zauważyć, że takie samowychowanie zmierza w stronę zdro-
wej samokontroli. Autoaktywność w procesie ciągłego rozwoju wychowan-
ka, w kontekście społecznym i w świetle zrozumianej osobowej prawdy 
o  sobie, wynika ze świadomego wyboru uczestnictwa. Allport zauważa, 
że uczestnictwo uwzględniające plan działania uszlachetnia ludzką natu-
rę do tego stopnia, że ubogaca przeciętnego człowieka (gratify the man in 
the street)192. Człowiek, wybierając albo odrzucając sobie właściwą posta-
wę, dokonuje ostatecznego wyboru, by uczestniczyć w realizacji postawio-
nych sobie wyższych celów. Jak przekonuje Jan Paweł II: „Wychowawca jest 
osobą, która rodzi w znaczeniu duchowym. Wychowanie kościelne w tym 
ujęciu może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo. Jest 
wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, w tym ostatecznym celu, 
który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha 
Świętego”193.

U podstaw uczestnictwa stoi zasada solidarności, która „uwzględniając 
osobowy wymiar człowieka z jego społecznym charakterem, pozwala prze-
zwyciężyć (...) skrajne modele życia społecznego: indywidualizm i kolek-
tywizm”194. Na podstawie zasady solidarności chrześcijanin już przez samą 
przynależność do wspólnoty wiary, modlitwy i miłości Kościoła jest podda-
ny formacji moralnej. Dla Allporta stawanie się osobą dokonuje się właśnie 

191 Por. Osoba, uczestnictwo, wspólnota s. 84.
192 Por. Allport. The Psychology of Participation s. 118.
193 Por. LdR 16.
194 Pokrywka. Osoba, uczestnictwo, wspólnota s. 166.
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przez uczestnictwo (participation)195. Gdy nie ma pogłębionego i twórczego 
uczestnictwa w życiu społecznym, religijnym, rodzinnym, pracy zawodo-
wej czy rozwijaniu inteligencji i zainteresowań, nie ma możliwości stawa-
nia się dojrzalszym196. Słusznie zauważa M. Pokrywka, że wszelkie uczest-
nictwo w życiu społecznym musi opierać się na uznaniu podstawowej 
prawdy, iż osoba jest wartością samą w sobie i jako taka stanowi centrum 
życia społecznego. Podmiotowość osoby realizuje się poprzez korzystanie 
z praw i spełnianie obowiązków, m.in. moralnych197. Osoba ewoluuje na 
wyższe poziomy życia moralnego dzięki miłości tylko wtedy, kiedy prze-
chodzi od bytu skoncentrowanego na sobie i swoich potrzebach do powięk-
szania kręgu osób i zaangażowania moralnego w sprawy ogólnoludzkie. Ta-
kie poszerzenie swojej osobowości następuje, gdy ma miejsce autentyczne 
emocjonalne uczestnictwo i zaangażowanie w Kościele i przez Kościół198. 
Sens autentycznego uczestnictwa odnosi się do pracy, rodziny, czasu wol-
nego i wszystkich aspektów życia, wiary, modlitwy i miłości. Im pełniej 
osoba jest zaangażowana w wielość dobrych idei, aktywności i kontaktów 
międzyludzkich, tym bardziej formuje się moralnie i staje się bardziej doj-
rzała i zdrowa psychicznie.

Warto podkreślić formacyjną rolę Kościoła, jaka ma miejsce w różnych 
stowarzyszeniach katolickich, ruchach formacyjnych, organizacjach mło-
dzieżowych, apostolatach młodych i charytatywnych. Środowiska te przez 
refleksję, muzykę i sport zajmują się powielaniem zdrowych wzorów oso-
bowych z uwzględnieniem dobra ogólnego. K. Czajkowski widzi niezwykłą 
możliwość wychowawczo-formacyjną, zauważając, że „wolny czas dzie-
ci obejmuje także dobrowolnie przyjęte na siebie obowiązki społeczne”199. 
Zasadniczym składnikiem harmonii pomiędzy wartościami i celowym wy-
chowaniem jednostek w grupie jest solidarność, partnerstwo i współudział 

195 Por. Allport. Personality and Social Encounter s. 181-197.
196 „It seemed that poor morale was more likely to lead to answers indicating feeling 

miserable, nervous, and grouchy, worrying too much, having one’s feelings easily hurt, 
all accompanied by a sense of social isolation, inferiority, and unhappiness”. Por. Allport.  
Civilian Morale s. 277.

197 Por. Osoba, uczestnictwo, wspólnota s. 141.
198 Por. Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II s. 97.
199 Wychowanie do rekreacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1979  

s. 12.
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w realizacji wyższego dobra. Oczywiście, w pozytywnych przypadkach ich 
oddziaływanie wychowawcze jest nie do przecenienia. Dzięki Kościołowi 
młody człowiek na etapie dojrzewania zaspokaja swoje potrzeby stowa-
rzyszania się, zabawy i uznania społecznego. Akceptacja, jaką daje Kościół 
w apostolskiej grupie, sprawia, że młody człowiek czuje się dowartościo-
wany, zauważony i równouprawniony.

Środowiska rówieśnicze, jak naucza Kościół, mają „ogromny wpływ 
na formowanie osoby; są to grupy młodzieży, które tworzą się w ramach 
działalności związanej z przeżywaniem czasu wolnego; dorastający młody 
człowiek włącza się w nie z intensywnością”200. Chrześcijańska młodzież 
przez współuczestnictwo w grupie rówieśniczej o pozytywnych motywach 
działania zaspokaja swoje potrzeby nowych doświadczeń, dążąc tym sa-
mym do solidarności swoich członków. Takie grupy uczą tolerancji, odwagi 
i odpowiedzialności za siebie i innych201. Ważne jest, aby z myślą o mło-
dzieży zaistniały szeroko dostępne dojrzałe społecznie grupy oddziaływa-
nia kultury chrześcijańskiej, w których młodzi znajdą oparcie i pomoc oraz 
będą ćwiczyć się w samokontroli. Wchodząc w świat norm moralnych, wy-
rabiają w sobie umotywowane przekonania o ich niezbędnym uczestnic-
twie w życiu wspólnotowym. Obok miłości rodzicielskiej życie młodego 
człowieka zaczyna wypełniać grupa rówieśnicza realizująca młodzieńcze 
aspiracje. Środowisko rówieśnicze w procesie formacyjnym pełni, obok ro-
dziny na gruncie Kościoła, bardzo istotną funkcję formacyjną.

Allport potwierdza, że zaplanowana formacja grupy zmienia świato-
pogląd jej członków202.Przykładni rówieśnicy z rodzin chrześcijańskich, 
zwykli chłopcy i dziewczęta, naśladujący Chrystusa, mają umiejętność 
odkrywania przez pracę wychowawczą Kościoła tajemnicy udanego życia, 

200 PH 77.
201 „[In the group], the individual is aware of specific tasks that he must carry through, 

of problems that he must solve, in order to defend and extend his store of values. His imme-
diate purposes are held clearly in view, with the result that his convictions are channelized 
into coordinated, skillful, and decisive action.” Por. Allport. Nature of Democratic Morale 
s. 4.

202 „People band together voluntarily in programs of group dynamics because they dis-
satisfied with their skill in human relations”. Por. Allport. Personality and Social Encounter 
s. 247.
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w wewnętrznej harmonii i pokoju203. Znakiem integralnego ukształtowania 
moralnego jest dzielenie się świadectwem o Chrystusie i Ewangelii, które 
rozpoczyna się w najbliższym środowisku i otoczeniu Kościoła-Matki. Ko-
ścielne środowisko rówieśnicze stwarza spontaniczną potrzebę kontaktów 
wzajemnych i utożsamiania się z grupą. W badaniach różnych środowisk 
rówieśniczych Allport interesował się tym, w jakim stopniu osoba jest 
dojrzała moralnie w poczuciu odpowiedzialności i obowiązkowości przez 
stosowanie metody werbalizacji etycznej204. Zauważył, że szczególnie na 
gruncie Kościoła werbalizacja moralna ukierunkowuje poczucie odpowie-
dzialności za innych. Elementem sprzyjającym formacji osobowości w Koś-
ciele jest pojawienie się solidarności i przyjaźni w  grupie koleżeńskiej. 
Poprzez przyjaźń młody człowiek zaspokaja swoje potrzeby społeczne, 
przynależności i uznania, a także współuczestnictwa w grupie rówieśni-
czej, co zapewnia mu lepsze przystosowanie społeczne i skłania do realiza-
cji etycznych celów wynikłych z cnót społecznych solidarności i lojalności.

W Kościele wychowawca-formator jako lider i autorytet grupy młodzie-
żowej odnosi się do młodych w duchu prawdy, sprawiedliwości i miłości 
na wzór Chrystusa205. Odpowiadający za formację, powinien znać środo-
wiska parafii i szkoły, jak również rodzinę wychowanka oraz oddziałujące 
na niego środowiska rówieśnicze. Znajomość środowisk wychowawczych 
wspomaga doskonalenie warsztatu formacyjnego. Rzetelna wiedza lidera 
poszerza zrozumienie grupy i tworzy poczucie solidarności jego wycho-

203 Por. Paweł VI. Orędzie na X Światowy Dzień Pokoju „Jeśli chcesz pokoju, broń życia” 
(Watykan, 01.01.1977); Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II s. 97.

204 „An Ethical Discrimination Test. This measure was an attempt to tap the boy’s quali-
ties of character. His sophistication about ethical issues and his ability to verbalize his mor-
al discriminations were assessed by means of his comments concerning a series of short sto-
ries descriptive of moral or immoral behavior. A boy’s answers to such questions (...) were 
presumed to test his ability to discriminate wrong intentions from wrong outcomes, and to 
compare the relative ‘goodness’ or ‘badness’ of the actor’s intentions. Other tests read to the 
boy’s sense of justice and responsibility and to show the extent to which he had overcome 
local group-centeredness. The T-boys achieved a significantly higher score on this test” Por. 
Allport. An Experiment in the Prevention of Delinquency. The Cambridge-Somerville Youth 
Study.New york: Columbia University Press 1951 s. 312.

205 Por. Allport. An Experiment in the Prevention of Delinquency: The Cambridge-Somer-
ville Youth Study. New york: Columbia University Press 1951 [współautorzy: E. Powers  
i H. Witmer] s. 103, 149, 164, 320, 321, 494, 505.
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wanków. Zdaniem A. Derdziuka, „przykładem cnoty solidarności jest sam 
Chrystus, który stał się solidarny z ludzkością i uniżając samego siebie, 
stał się człowiekiem, dzieląc los dziecka, emigranta, robotnika, nauczy-
ciela i wychowawcy ludzkości oraz skazańca zawieszonego na drzewie 
krzyża”206. Wyuczone w Kościele cechy wrażliwości na niesprawiedliwość 
i krzywdy innych aplikowane są w życiu wychowanka na etapie forma-
cji podstawowej. Jednak najważniejsza jest formacja moralna oparta na 
wartościach moralno-duchowych, poszerzająca horyzonty człowieczeń-
stwa. Grupy kościelne stanowią pozytywne środowisko dla wychowania 
moralnego, zważywszy, że dojrzewanie osobowości nie jest możliwe bez 
skutecznych międzyludzkich odniesień, w tym istotnych dla cywilizacji 
miłości odniesień społecznych poprzez naukę wartości207. Allport zawsze 
doceniał nauki społeczne Kościoła integralnie związane z etyką wartości 
i nadziei jako podstawą kształtowania osobowości grup rówieśniczych, 
w przeciwieństwie do ujęć laickich i antykościelnych. Zauważał jednocze-
śnie, że wybiórcze i negatywne traktowanie osób ignorujące ich wartości 
i potrzeby duchowe redukuje integralny rozwój ludzki.

Współczesna pluralizacja życia w znacznym stopniu pomniejsza rolę 
chrześcijańskiej formacji, co – według Allporta – adaptuje świecką amoral-
ność i ignoruje etykę chrześcijańską208. Błędne twierdzenia postmoderni-
styczne spłycają odniesienie do sacrum i dyskurs o potrzebie chrześcijań-
skiej formacji w życiu społecznym. „Wieloaspektowość prawdy o człowieku 
– podkreśla M. Pokrywka – prowadzi do niemałego zamętu w odpowiedzi 
na pytanie: kim jest człowiek?”209. Jak mogłoby być inaczej, kiedy wielu 
podających się za chrześcijan zatraciło doświadczenie sacamentum tri-
mendum i misterium? Prawie wszędzie na Zachodzie ponowoczesna świa-
domość jest przesiąknięta pragmatyzmem i instrumentalizmem. Z braku 
elementów sacrum kult w takim przypadku nie spełnia roli uwrażliwiania 

„sumienia wspólnoty”.
Perwersyjny wpływ sekularyzmu zachodniej kultury wyraźnie ograni-

cza rolę chrześcijaństwa. Samo doświadczenie eschatologicznej przyszło-

206 Solidarność jako cnota społeczna. RTM 4(59):2012 s. 21.
207 Por. PH 77.
208 Por. Allport. The Use of Personal Documents in Psychological Science. New york: So-

cial Science Research Council 1951 s. 79.
209 Człowiek i moralność w postmodernistycznym świecie. RTM 3(58):2011 s. 79.
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ści traci moralnie swoją transformującą i duchową moc, ponieważ nastę-
puje dalsze rozdzielenie powiązania wspólnoty liturgicznej z codziennym 
życiem. Dzisiejsza etyka sekularna powrotu do Kanta, Hegla czy Marksa 
odebrała wiernym Kościoła ważną misję, konieczną do budowania postaw 
otwartości i wiary210. Ideą rządzących jest, by Kościół nie manifestował pu-
blicznie swej religijności, ale ograniczał ją do sfery prywatnej. W kultu-
rze zachodniej występuje zjawisko spłycania kultu religijnego, wyrażające 
się w osłabieniu więzi z Bogiem. Konsekwencją jest także osłabienie więzi 
międzyosobowych poprzez coraz większą indywidualizację życia.

Współcześni neoliberalni wychowawcy często sięgają do psychoana-
litycznych modeli wychowania, stwierdzając, że kształcenie powinno się 
odbywać w klimacie wolnym od ćwiczenia do wartości, często bez Chrys-
tusa i prawdziwego obrazu człowieczeństwa Tym samym wynaturzają 
etycznie głębsze potrzeby jednostki i pozbawiają ją poznania integralnej 
drogi rozwoju osobowego, tego, jak ma żyć i kształtować swoje działania211. 
W tzw. świeckiej, często antykościelnej formacji celowe zafałszowanie kla-
sycznych i chrześcijańskich wartości prowadzi wychowanków do zniewo-
lenia, uniemożliwiając im zrozumienie zdrowych potrzeb człowieka. Sama 
umiejętność dostosowania się wychowanka do grupy jest niewystarczająca 
i świadczy o uprawianym redukcjonizmie wychowawczym. W takim ukła-
dzie nieformalne grupy rówieśnicze nie potrafią odkryć norm moralnych, 
według których warto żyć212. B. Kiereś zwraca uwagę, że wiele współcze-
snych środowisk wychowawczych można opisać jako antypedagogiczne, 
jako systemy de facto deformacyjne, prowadzące do „zredukowania życia 
człowieka do poziomu zwierzęcia konsumującego, co w połączeniu z per-
misywizmem podważającym normy moralne oraz relatywizmem powodu-
je odrzucanie obiektywnego dobra i prawdy, prowadząc do samozniewole-
nia i degradacji człowieczeństwa”213.

210 Por. D. B. Forrester. Moral Formation and Liturgy. ER 49:1997 nr 3 s. 378.
211 Por. Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II s. 96; ChL 44.
212 „It has been a time when values have become individualistic a matter of one’s own 

opinion”. J. Lowen. Is Everything Permitted? Reconnecting Psychology and Ethics. „Free In-
quiry” 13:1993 nr 3 s. 22.

213 Wychowanie a wychowanek. Wspomaganie czy kształcenie s. 82.
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W tym kontekście trzeba jeszcze raz zdecydowanie podkreślić, że for-
macja moralna kształtuje pogłębione życie i pomaga oddalać niedojrzałe 
formy redukcjonistyczne. Kościół, wypełniając zadanie formacyjne, dąży 
do wyboru opcji fundamentalnej: wyboru dobra, które nadaje „kształt ca-
łemu życiu moralnemu człowieka”214. Także rolą Kościoła na wszystkich 
płaszczyznach życia jest „funkcja wychowawcza w harmonii wiary i miło-
ści, ofiary i służby na rzecz Boga i bliźniego”215. Zaangażowanie Kościoła 
jest naglące w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń moralnych, które 
stawiają pod znakiem zapytania charakter życia człowieka, stąd też dia-
log Kościoła ze światem winien być oparty na autentycznych wartościach 
ludzkich: miłości, prawdzie, wolności i sprawiedliwości. Rola Kościoła jest 
ogromna, ukazuje w prawdzie sens bytowania i nie ogranicza się tylko do 
komunikowania słownego, lecz wnosi realny wkład w formowanie nadziei 
i wartości etycznych człowieka, leżących u podstaw życia. Za A. Krąpcem 
można by powiedzieć, że Kościół jako „społeczność formująca nakazy i za-
kazy pomaga osobie ludzkiej do poprawnego odczytania dobra, ale nie za-
stępuje i nie eliminuje osobowego odczytania i osobowej decyzji oraz oso-
bowej odpowiedzialności”216.

214 VS 65.
215 Chrobak. Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II s. 101.
216 A. Krąpiec. Człowiek i prawo naturalne. Lublin: RW KUL 1993 s. 244.





Rozdział iii

Płaszczyzny chrześcijańskiej formacji  
dojrzałej osobowości

Na dojrzałą osobowość wpływa wiele czynników, wzajemnie ze sobą 
powiązanych, jak dojrzałość fizyczna, moralna, społeczna, umysłowa 
i emocjonalna. Osoba, przekraczając kolejny etap rozwoju, powinna posia-
dać zespół zasad i sprawności kształtujących dojrzałe życie. Droga do osią-
gnięcia dojrzałości osobowościowej jest procesem wewnętrznego rozwoju 
poprzez aktualizację potencjalności osoby. Według Allporta, dojrzałość po-
wstaje dzięki życiu według zasad moralnych i osobistego „zaangażowania 
się w ideały”, będące wskaźnikiem tej dojrzałości1. Zdecydowanie docenia 
on odpowiedzialną formację wychowanka, uwzględniającą ważne zasady 
i cnoty moralne, jako istotę drogi formacyjnej. Stosowanie reguł i zasad, 
wraz z zachowaniem tolerancji i godności, sprawia, że osoba formatora nie 
narzuca, lecz w sposób profesjonalny wdraża zasady dobrowolności i wol-
ności wychowanka.

Dążenie do osobistej dojrzałości jest koniecznością wynikłą z zasady 
odpowiedzialności za własne życie przed Bogiem, innymi ludźmi i samym 
sobą. Zdaniem Allporta, aby osiągnąć dojrzałość osobowościową koniecz-
na jest nie tylko ciągła formacja osoby, ale i samoformacja. Samoformacja 
w rozumieniu Allporta uwzględnia naturalne dary inteligencji jako ważne 
narzędzie do rozwiązywania osobowych problemów, gdyż uczy unikania 
schizofrenii i tworzenia dwóch światów: wewnętrznego i zewnętrznego. 
Tak więc dojrzałą osobowość formują „trzy główne drogi rozwoju (…): dro-
ga poszerzania zainteresowań (rozwój tożsamości), droga oderwania się 
i wglądu (samo-obiektywizacja) oraz droga integracji”2. Chodzi więc o do-
brze rozwinięty obraz własnej tożsamości chrześcijańskiej, zdolność opa-

1 Por. Allport. Osobowość i religia s. 42; Tenże. Por. Becoming s. 44.
2 Allport. Osobowość i religia s. 140.



152 PłASZCZyZNy CHRZEŚCIJAńSKIEJ FORMACJI DOJRZAłEJ OSOBOWOŚCI

nowania wraz z odpowiedzialną emocjonalnością i entuzjazmem, a także 
solidarne integrowanie się człowieka w świecie. Już w tym miejscu trzeba 
podkreślić, że Allport, interesując się religijnością człowieka, traktował ją 
jako jedno ze źródeł integrujących osobowość. Troska i obowiązek wycho-
wania i samowychowania ku pełnej dojrzałości spoczywa na każdej osobie. 
Chrześcijańska samoformacja osobowości dokonuje się przez odpowie-
dzialną współpracę z łaską Bożą, polegającą na wcielaniu i rozwoju cnót 
i darów otrzymanych od Boga.

1. Formacja dojrzałej emocjonalności

Początkowy etap kształtowania dojrzałej osobowości jest – jak to już 
było wspomniane – prowadzony przez rodziców, wychowawców, pedago-
gów, katechetów i duszpasterzy. Dzięki emocjonalnemu uczestnictwu tej 
grupy w życiu wychowanka, tworzy się podobieństwo psychiczne, moral-
ne, światopoglądowe w percepcji zdrowego wzoru, akceptowanego przez 
istniejące środowiska społeczne, aby na kolejnym etapie – młodzieńczym 
rozwijać element najbardziej wewnętrzny, stający się później samofor-
mującym. Według Allporta, motorem tego procesu jest siła wewnętrzna, 
(genotyp). Samoformuje się osoba, która dynamizuje charakter osobistych 
wartości3. Samoformacja osoby bierze najpierw przykład z formatora mo-
tywującego wychowanków w samodzielnym i dojrzałym wyborze, aby tym 
samym bronić ich przed deformacją czy frustracją wynikającą z wybierania 
nihilizmu i kultury śmierci.

Ważnym czynnikiem związanym z formacją jest rozwój emocjonalny 
osobowości wychowanka, tak by umiał kontrolować niezdrowe i niedojrza-
łe emocje. Generalnie, emocje to uczucia, które wyrażają miłość, nienawiść, 
strach, poczucie winy czy kary. Uczucia dojrzałe dotyczą afektywnej strony 
jaźni i związane są z wartościami osoby. Dojrzale uformowany człowiek, 
wyrażając swoje przekonania i uczucia, liczy się z przekonaniami i uczu-
ciami bliźnich i wcale nie powinien się czuć zagrożony ze strony zarówno 

3 „When an interest – system has once been formed it not only creates a tensional con-
dition (...) leading to overt conduct in some way satisfying to the interest, but it also acts as 
a silent agent for selecting and directing any behavior related to it [esthetic interests]”. Por. 
Allport. The Nature of Personality s. 86.
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przekonań, jak i uczuć innych członków wspólnoty ludzkiej4. Przykładem 
niedojrzałej, heteronomicznej emocjonalności będzie np. emocjonalność 
egoistyczna, gdy ktoś uważa czyn za zły tylko wtedy, gdy wywołuje on karę 
lub dezaprobatę. Innym przykładem niedojrzałości emocjonalnej będzie 
kierowanie się przede wszystkim własnymi nieodpowiedzialnymi zacho-
waniami i interesem. Osoba niedojrzała akceptuje wspólne reguły postę-
powania, ale tylko wtedy, gdy odpowiadają one jej uczuciom i interesom.

Bez zdrowej dojrzałej osobowości nie może dokonać się wychowanie 
intencjonalne5. Allport docenia chrześcijańską samoformację jako dobre 
narzędzie w podążaniu za obrazem i wzorem Jezusa Chrystusa, który wzy-
wa: „Kto chce iść za mną, niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24). Na innym 
miejscu Jezus stwierdza: „Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Oj-
ciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Już w tym miejscu trzeba podkreślić, że sa-
moformacja jest trudnym i wymagającym procesem.

Obowiązek samoformacji funkcjonuje od dawna w nauczaniu Kościoła. 
Natomiast zdaniem A. Derdziuka słowo samoformacja stosunkowo „od 
niedawna zagościło w języku pedagogiki i teologii”6. Na gruncie teologii 
moralnej tworzona jest całościowa koncepcja człowieka, w której więcej 
uwagi poświęca się zagadnieniom integralnej samoformacji prowadzącej 
do dojrzałego życia, które jest zgodne z wartościami moralnymi i normami 
społecznymi. Jest to niejako odpowiedź na zbyt pragmatyczne i niedojrzałe 
współczesne funkcjonowanie człowieka. Wyrazami zbliżonymi znaczenio-
wo do samoformacji są określenia takie, jak: samokontrola, samourzeczy-
wistnienie, samodoskonalenie, stawanie się sobą, samopoznanie.

Samoformacja realizuje się poprzez doskonalenie swej emocjonalno-
ści, samopoglądu na świat, zgodnie z upragnionymi wzorcami osobowo-
ści. W węższym zakresie człowiek odpowiada na powołanie, ustalając 
swe zadania, dobiera odpowiedzialne metody postępowania i ocenia je 

4 Por. Płużek. Psychologia pastoralna s. 55.
5 „The concept of intention which I am here opposing to reactivity, expectancy and in-

fantile fixation (…) I argue it is necessary. Term intention signifies those aspects of thought 
and of motivation that plays a leading, but now neglected, part in the complex, affiliative, 
moral conduct of men. I believe it precisely the “private” worlds of desire, aspiration, and 
conscience that must be studied if we are to succeed in the task of social engineering”. Por. 
G. W. Allport. Scientific Models and Human Morals „PSRev 54:1947 nr 4 s. 185.

6 Formacja moralna a formacja sumienia s. 19.
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pod względem wykonania. Jak stwierdza A. Derdziuk, „odpowiedzialność 
jest bowiem jednym z istotnych wymiarów dojrzałości”7. Szersza podstawa 
samoformacji prowadzi do świadomego urabiania w sobie realistycznego 

„wzorca osobowości doskonałej”. Zaistniałe rozbieżności rozpoznane na 
drodze samokrytyki służą w pracy nad własną osobowością. Dojrzałe dąże-
nia do samodoskonalenia ujawniają dwie zasadnicze formy. W niższej for-
mie przeważa negatywna intencja usunięcia dostrzeżonych zasadniczych 
wad, choćby niecierpliwości, czy zbytniej pobłażliwości. Natomiast w wyż-
szej formie osoba samoformująca się rozwija intencję pozytywną, wzboga-
cania swej osobowości o coś więcej, w kształtowaniu istotnych cech woli, 
jak: wyrobienia wewnętrznego poczucia obowiązku, świadomości postano-
wień, zdolności podejmowania trwałych postanowień oraz panowania nad 
sobą, nad swoją niedojrzałą emocjonalnością8.

Allport na podstawie badań własnych potwierdza, że u osób podej-
mujących się samopoznania zwiększa się potrzeba zainteresowania war-
tościami estetycznymi, które kształtują postawę pogłębionej samoświa-
domości. Stawanie się osobą moralną poprzez samoformację ułatwia nie 
tylko dojrzewanie biologiczne, będące przedpolem rozwoju psychicznego, 
ale również buduje komponent rozwoju moralno-duchowego. Można więc 
postawić tezę, że samopoznanie, samokontrola, samoformacja wpisane są 
w naturę człowieka, by ten szybciej dojrzewał. Najważniejsze jest jednak 
pragnienie włączenia tych środków dla dobra własnego rozwoju. Przejmo-
wanie odpowiedzialności za zdrowe obrazy myślenia wspiera człowieka 
w wielokierunkowym i wielopłaszczyznowym stawaniu się dojrzałą osobo-
wością9. Stąd samoformacja jako narzędzie wychowawcze jest czynnikiem 
dojrzałości, która dokonuje się dzięki świadomości moralnej i naturalnej 
inteligencji człowieka.

Człowiek świadomie podejmujący samoformację moralną tworzy swoją 
emocjonalną stabilność, przez co jest wolny od neurotycznych zachowań 
i złej woli. Tym samym, formacja odpowiedzialnej emocjonalności w po-
konywaniu neurotycznych zachowań dzieci w rodzinie polega na tym, aby 
młody człowiek nie był straszony realnym porzuceniem jako formą kary 

7 Tamże s. 26.
8 Por. T. Ślipko. Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej. Kraków: WAM 1974 s. 305-325.
9 Por. M. Wójcik. Specyfika ludzkiej płciowości. W: Człowiek. Osoba. Płeć. Red. M. Wój-

cik. łomianki: Fundacja „Pomoc Rodzinie” 1998 s. 116-117.
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za złe zachowanie. Psychologowie postrzegają niezdrowe relacje „więzi lę-
kowej” jako przeszkodę wychowawczą10. Stąd w procesie rozwoju emocjo-
nalności uzasadniona jest potrzeba tworzenia zdrowej więzi dziecka z mat-
ką. Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom naukowym, więź emocjonalna 
nie jest wyuczona, ale wrodzona i stanowi podstawę do formowania po-
czucia bezpieczeństwa na całe życie11. Podtrzymywana więź z pierwszym 
wychowawcą stanowić też będzie o jakości i głębi relacyjnej z ważnymi 
osobami w przyszłości. W ukształtowaniu emocjonalności cel formacyj-
ny osiąga się za pomocą zdrowych mechanizmów komunikacji, a nie przy 
pomocy różnych form zniewolenia, takich jak straszenie lub szantaż. Nie 
ma wątpliwości, że zdrowa formacja dojrzałej emocjonalności chroni przed 
lękiem i uczy stabilnych więzi rodzinnych i społecznych. Mimo że można 
de facto osiągnąć posłuszeństwo wychowanka strachem lub groźbą, warto 
zastanowić się, czy kosztem obrania tej drogi nie wyrządza się więcej szkód 
w postaci nerwic i deformacji wychowanka.

Ważnym zadaniem, poza świadectwem osoby pragnącej ukształto-
wać dojrzałą osobowość, winno być umiejętne posługiwanie się w swoim 
warsztacie wychowawczym jasnymi zasadami moralnymi. Formator powi-
nien sam odznaczać się dojrzałą emocjonalnością osobową, wyrażającą się 
m.in. w opanowaniu i unikaniu gniewu. W ten sposób będzie mógł nawią-
zać i zarazem utrzymywać ciepłe i bezpośrednie kontakty międzyludzkie 
na zasadzie zaufania. Chodzi o wypracowanie takich relacji, w których 
byłby to kontakt dobrowolny i wyczekiwany przez osoby zainteresowane, 
z zachowaniem godności osoby12. Na mocy osobowej relacyjności wyni-
kłej z więzi emocjonalnej potęguje się odpowiedzialność za drugą osobę, 
zawarta choćby w słowach lisa z książki pt. Mały Książę: „Stajesz się odpo-
wiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”13.

Magisterium Kościoła wzywa do rozwijania dojrzałej emocjonalności, 
wskazując m.in. na wzór Maryi. Gdy w przypadku niedojrzałej emocjonal-
ności człowiek zazwyczaj „panikuje”, boi się, wyważona emocjonalność, 
doświadczana często cierpieniem, jest odważna i skłania do ukształtowa-

10 Por. Allport. Pattern and Growth in Personality s. 508-509.
11 Por. Allport. Becoming s. 25, 34.
12 Por. Jan Paweł II. Przemówienie „Godność kobiety – małżonki i matki”. OsRomPl. 

15:1994 nr 8 s.18-19.
13 A. de Saint-Exupery. Mały Książę. Tłum. J. Szwykowski. Warszawa: PIW 1997 s. 65.
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nia albo przyśpieszenia dojrzałości. Dojrzała emocjonalność charakteryzu-
je się więc rozwiązaniem, które potrafi przetrwać emocjonalne niepewno-
ści. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego zaznacza wyraźnie potrzebę 
takiej formacji moralnej, aby „osiągnąć dojrzałość afektywną”14. Odpowie-
dzialna emocjonalność człowieka pozostaje w ścisłym związku z uczest-
nictwem społecznym i samoformacją. Należy zauważyć, że samo słowo 
formacja niesie w sobie relacyjność osób. Przez zaangażowanie społecz-
ne uważa się pozytywny wpływ integracyjny, dokonujący się w osobowo-
ści jednostki, sprawiający, że osoba jest bardziej zdolna konstruktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym. W sposób szczególny udział w życiu 
społecznym przygotowuje emocjonalnie jednostkę do pełnienia ważnych 
i odpowiedzialnych ról społecznych15. Niemniej, aktywizm chrześcijanina 
nie powinien narażać na niebezpieczeństwo utraty swego zbawienia, które 
jest celem ostatecznym.

Allport zauważa, że rozwój odpowiedzialnej emocjonalności dokonu-
je się poprzez braterstwo i społeczne zaangażowanie. Brak odpowiednio 
ciepłych relacji i kontaktów międzyludzkich, zarówno w układach ro-
dzinnych, jak i przyjacielskich, prowadzi do zachowań powierzchownych, 
dominujących, podporządkowujących. Otwarte i ciepłe kontakty między-
ludzkie są pozytywnymi mechanizmami dojrzałości. Natomiast posługi-
wanie się niedojrzałymi mechanizmami tłumienia, zaprzeczania, samoroz-
grzeszania się, tracenia zainteresowania, zemsty, przesądu, dewaluacji są 
prawie zawsze zniekształceniem zdrowego zachowania lub prowadzą do 
wypaczonego oglądu rzeczywistości i są niedojrzałe. Jednocześnie relacje 
międzyosobowe nie mogą być pozbawione niepowtarzalności, godności 
i szacunku dla innych. Nie może być tam miejsca na narzucanie się, gdyż 
postawa reaktywna hamuje rozwój i niepowtarzalność osobową. Innymi 
słowy, istotne jest uformowanie umiejętności takiego dostosowania się, by 
nie razić czyichś uczuć i wartości. Niezdrowa krytyka, toksyczna zazdrość, 
obmowa, plotka czy zawiść to przewrotny sposób szkodzenia innym16. To-
lerancja jest przejawem wolności osoby, ale też zadaniem dla każdego po-
dejmującego się formacji.

14 DIK 1.
15 Por. H. Muszyński. Wychowanie moralne w zespole. Warszawa: PZWS 1964 s. 27.
16 Por. S. Witek. Duszpasterstwo w konfesjonale. Poznań: Pallottinum1988 s. 257.
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Ważna jest też stała troska wyrażana we współczuciu dla innych, gdzie 
właśnie najwyższy stopień wewnętrznego spokoju pochodzi z rozwijania 
miłości i współczucia. Nienaruszanie dobrego imienia należnego drugie-
mu człowiekowi odnosi się do zasadniczego osobowego współbytowania 
wszystkich ludzi. Empatia okazywana innym wynika ze stopnia obdarze-
nia wyobraźnią i zdrowych odczuć do ludzi (imaginative extention of the 
self)17. Dojrzała postawa zdrowej osoby wyraża się w tolerancji, bez osą-
dzania ludzkich słabości, w zrozumieniu prawa innych, w trosce, by nie 
krzywdzić innych. Dojrzała postawa jest związana ze zdolnościami adapta-
cyjnymi, które przyczyniają się do „właściwego przystosowania społecz-
nego”18. W pozytywnym nastawieniu do świata i drugiego człowieka rodzi 
się postawa otwartości. Dlatego też stopień uformowania wynika z pewne-
go poszerzania zainteresowania drugim człowiekiem (extention of the self) 
i wyraża autentyczne uczestnictwo osoby w sferach ludzkiego wysiłku i ak-
tywności zawodowej, relacji interpersonalnych i zainteresowań. Życie oso-
by nie może się ograniczać do czynności związanych tylko z najbliższymi 
potrzebami i obowiązkami.

W drodze do osiągania dojrzałej osobowości chrześcijanin powinien 
uwzględniać samoakceptację (self-acceptance), która daje nową jakość nor-
malnego i dojrzałego życia. Poza wcześniej wymienianym poszerzaniem 
jaźni i serdecznymi kontaktami z innymi, ważną rolę na drodze formacji 
osobowości odgrywa realistyczne nastawienie zarówno do siebie, jak i do 
rzeczywistości zewnętrznej, z całą gamą umiejętności podejmowania za-
dań i projektów. W zdrowej i dojrzałej osobowości jest niewiele wewnętrz-
nych konfliktów, a tolerancja na frustracje okazuje się być dosyć wysoka.

Allport stwierdza, że w kontekście psychologii uczestnictwa każdy 
człowiek, aby móc się rozwijać powinien być aktywny winien być aktyw-
ny. Postawę przeciwną uczestnictwu prezentuje człowiek, który jest skłon-
ny do rebelii autorytetów, narzekań, plotek, pomówień i małej wydajności 
w pracy19. M. Pokrywka, odnosząc się do zagadnienia teologii uczestnic-

17 Por. A. Sheehy. Biographical Dictionary of Psychology. New york: Taylor & Francis 
2002 [współautor A. J. Chapman, W. A. Conroy] s. 11.

18 Por. Allport. Pattern and Growth in Personality s. 283-296.
19 „Facts of this sort prove to us that people have to be active in order to learn, (...) 

to build voluntary control, to be cured when they are ill, restored when they are faint”.  
s. 123. „When he does not really participate, then come rebellion against authority, com-
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twa, uważa uczestnictwo za społeczne zaangażowanie, które jest czymś 
więcej niż pewnym typem działania, przez które człowiek realizuje się we 
współpracy z innymi. Chodzi tu bowiem nie tylko o to, co człowiek wnosi 
w życie społeczne, ale przede wszystkim kim człowiek jest i kim się staje, 
uczestnicząc w życiu społecznym. Z tego względu należy mówić nie tylko 
o uczestnictwie, ale wprost o „osobie uczestniczącej”20.

Poza samoakceptacją odpowiedzialnych postaw, jednym z najważniej-
szych aspektów formacji osobowo-moralnej jest kontrola niedojrzałych 
emocji. Kontrola albo władza nad emocjami odgrywa zdecydowaną rolę 
w ładzie społecznym i socjalnym funkcjonowaniu osoby. Taka kontrola 
w pozytywnym sensie jest redyrekcją emocji wyrażonych w bardziej kon-
struktywny sposób i należy ją odróżnić od represji uczuć. Dojrzała osoba 
demonstruje zdrowe cechy, ponieważ one mają zasadnicze znamiona bez-
pieczeństwa. Osoba oddziałuje na życiowe obawy i osobiste groźby z odpo-
wiednim przekonaniem, że poradzi sobie w każdej stresowej sytuacji. Dla 
samoformującej się osoby frustracja emocjonalna nie jest okaleczaniem, jak 
dzieje się w przypadku osoby neurotycznej. Chodzi o zdrową emocjonal-
ność w takim sensie, aby osoba w pełni postrzegała otaczający świat, czyli 
obiektywnie i realistycznie.

Zdrowa emocjonalność zawsze wyraża się w teraźniejszości, ale odnosi 
się też do przyszłości. Emocje i myśli zdrowej jednostki ludzkiej są dyna-
miczne i całkowicie zintegrowane, stanowiąc psychofizyczną jedność oso-
by żyjącej w przestrzeni i czasie. W opinii naukowej, emocjonalność oso-
by można pokrótce ująć jako „totalitarność i osobliwość osoby”21. W owej 
osobliwości chodzi o to, by postawa człowieka cechowała się łagodnym 
usposobieniem, które można wypracować. Rozumne ludzkie usposobienie 
zmniejsza reaktywność osoby, szczególnie w czasach doświadczeń ciężkie-
go autorytaryzmu22. Tymi komponentami w pokonywaniu autorytaryzmu 

plaints, griping, gossip, rumor, scape-goating, disaffection of all sorts. The job-satisfaction is 
low”. s. 124. „In insisting that participation depends upon ego-involvement. Often, indeed, 
the ego is clamorous, jealous, possessive and cantanerous. s. 125. Por. G. Allport. The psy-
chology of participation. PsRev. 53:1945 nr 3 s. 123-125.

20 Por. Osoba, uczestnictwo, wspólnota s. 78.
21 R. B. Burns. The Self Concept in Theory, Measurement, Development and Behavior. 

New york: Longman 1979 s. 50.
22 Por. G. Allport. Normative Compatibility In the Light of Social Science. RelEd 53:1958 

nr 1 s 62.
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jest otwartość na świat i krytyczny stosunek do wyidealizowanego auto-
rytetu własnej grupy. Tym samym, dojrzała emocjonalność rodzi chęć do 
wnikania we własne wnętrze. Jednocześnie zdrowa emocjonalność w sa-
moformacji pozwala zachować bardziej holistyczne podejście osobowe do 
otoczenia23.

Charakterystycznym dojrzałym narzędziem samoformacyjnym osoby 
jest świadomość transcendencji czyli bezwarunkowej prawdy, pozwalają-
cej człowiekowi zyskać zrozumienie, kim on jest w odróżnieniu od reszty 
stworzenia. Na podstawie Objawienia, człowiek, będąc porównywanym 
ze światem fizycznym i biologicznym, wydaje się wartością zdecydowanie 
najwyższą. Jak ukazują to zwolennicy formacji personalistycznej, w tym 
także Allport, istota ludzka to osoba posiadająca nie tylko rozum, wolę i od-
powiedzialność za siebie i innych, ale także wrażliwość na dobro i piękno, 
mająca zdolność samoświadomości i twórczości, a tym samym zdolność 
transcendencji24. Wyższość osobowego istnienia świadczy o zadanym czło-
wiekowi przez Boga darze panowania nad swoją grzeszną naturą, w tym 
niedojrzałą formą swojej osobowości, która charakteryzuje się burzą nie-
uporządkowanych uczuć25. Uformowany moralnie człowiek dzięki odkry-
tym wartościom potrafi wejść na drogę samoformacji, by kierować sobą 
i nadawać ciągłość dojrzałym przejawom osobowości pomiędzy przeszło-
ścią, czasem obecnym i przyszłym.

Allportowskie poszukiwania człowieczeństwa na płaszczyznach peda-
gogicznej i psychologiczno-antropologicznej prowadzą do związku przy-
czynowego z formacją moralną nowego człowieka. Wejście człowieka na 
drogę samoformacji, uzdalnia go do podejmowania decyzji moralnych 
w różnych sprawach, od tych najmniejszych, po graniczące z heroizmem. 
Odczytywanie zamysłów Bożych w naturze człowieka skłania do przyjęcia 
twierdzenia, iż pochodne istnienie człowieka wynika z istnienia Boga jako 
dobra nieskończonego. Ta nieskończoność poniekąd wyraża się w ciągłości 
wybierania drogi prawdy, dobra, piękna i życia. Dojrzałość moralna po-
zwala na wyjście z elementu ograniczającego, a więc ze skończoności ma-

23 Por. R. Gifford. Review of “Inventing personality: Gordon Allport and the Science of 
Selfhood” by Ian A. M. Nicholson. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne 45:2004 
s. 187-188.

24 Por. M. łobocki. Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls 2004 s. 153.
25 Por. Allport. The Individual and his Religion s. 65-66.
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terii, w kierunku otwierania się na nieskończoność, jaką stanowi świętość 
(sacrum) i transcendencja będąca przymiotem Boga. Obydwa pierwiastki 
ludzkiej natury, a więc ciało i nieśmiertelna dusza, stanowią esencjalną 
część „bytu substancjalnego osoby, pozostając we wzajemnej relacji tej sa-
mej natury”26. Dlatego formacja moralna między innymi poprzez lekturę 
i dialog wzmacnia wiązkę aktów samoświadomych człowieka, przynależną 
do wyższej sfery życia.

Według Allporta, podstawowym narzędziem oddziaływania moralnego 
jest rozmowa z wychowankiem, która ma na celu pomóc w procesie samo-
poznania (self-knowledge) i zobiektywizowaniu jego kondycji. Wielką rolę 
spełnia tzw. zasada wzmacniająca odwagę moralną, polegająca na dodawa-
niu wychowankowi odwagi do pracy moralnej nad sobą, rozwiązywaniu 
istniejących trudności oraz wskazywaniu drogi opartej na mocnych stro-
nach jego osobowości27. Narzędziem formującym pozytywną samoocenę 
moralną są sukcesy wychowanka w perspektywie osiągania założonych ce-
lów, poprzez zadawanie wychowankowi zadań na jego miarę. Długotrwała 
dialogalna pomoc w budowaniu podwyższonej samooceny pomaga jedno-
stce znaleźć racjonalną ocenę własnego życia.

W formacji dojrzałej osobowości ważne są wykształcone umiejętności 
nawiązywania kontaktów społecznych, które charakteryzują się spokojem 
i stabilizują wewnętrzne napięcia. Wychowanek w rozwoju tych umiejęt-
ności lepiej reaguje na krytykę i korygujące działania formacyjne. Zwykle 
osoby o dużej samoocenie moralnej są bardziej optymistycznie nastawio-
ne do życia. Wychowankowie, którzy są optymistami, podejmują większy 
ciężar przemiany niż pesymiści, którzy przeceniają swoje porażki28. W obu 
przypadkach Allport uważa za konieczne kształtowanie samooceny pozy-
tywnej wychowanka.

Według koncepcji formacji Allporta, analiza procesów stawania się 
i społecznego uczenia się dowodzi, że wyobrażenia myślowe skoncentro-
wane na wzorcach świętych prowadzą osoby formowane do nabywania 
nowych zachowań moralnych, jak również wpływają na inne korzystne na-
stępstwa. W wymiarze czasowym, przeżywanie wzorów moralnych pobu-

26 Z. Marek. Podstawy wychowania moralnego s. 19.
27 Por. Allport. Becoming s. 23.
28 Por. G. W. Allport. The Nature of Personality. Cambridge: Addison Wesley 1950 s. 22.
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dza do refleksji oraz podejmowania i naśladowania podobnych czynności 
moralnych, które stają się istotne u osoby podejmującej samodoskonalenie. 
Ten typ naśladowania (insightful) często trwa przez całe życie, jako wy-
bór podstawowy29. Samodoskonaląca osoba dokonuje czegoś znaczącego, 
upodobniając siebie do swego Stworzyciela30.

Autentyczne upodobnienie się do wzoru dojrzałości jest zdolnością do 
uświęcenia, o której naucza Kościół wskazując na Osobę Jezusa i Jego oso-
bowe podobieństwie do Stwórcy31. Poprzez podjęcie odpowiedzialnej for-
macji uczuć człowiek kształtuje rozum, wolę i sumienie, aby przeobrażać 
siebie na wzór doskonałości Bożej. Pomocne w tym są sakramenty. Chrzest 
włącza „w Nowe i Wieczne Przymierze, w Przymierze oblubieńcze Chrys-
tusa z Kościołem”32. Sakrament ten sprawia zapoczątkowanie procesu for-
macji moralnej (por. 1 Kor 12:12–13; Ga 3,27–28)33. Eucharystia formuje 
płaszczyznę emocjonalną, tworząc „komunię osób” jako dzieło Odkupienia, 
przywracającego zdolność wspólnototwórczą, którą pomniejszył grzech. 
Poprzez sakramenty Chrystus udziela swej mocy zbawczej na każdym eta-
pie rozwoju życia, małżeńskiego, zawodowego i społecznego. K. Jeżyna 
stwierdza, że „sakramenty są miejscem teofanii, objawienia się Boga i Jego 
błogosławieństwa. (...) Sakramenty święte realizują komunię życia, komu-
nię z Bogiem i w Bogu”34.

Allport twierdzi, że raczej identyfikacja niż naśladowanie we wspólno-
cie ludzkiej tworzy nowego człowieka, podobnego do Stwórcy. Naśladowa-
nie ma swoje ujemne strony, kiedy dochodzi element adopcji uprzedzeń 
wraz ze światopoglądem osób niedojrzałych35. Leksykalnie rozumiane na-
śladowanie, (imitatio) badane przez Allporta, odnosi się raczej do niedojrza-

29 Por. Allport. Personality s. 155.
30 Stwierdzenie Wolickiej jest o tyle ciekawe, że osobowe upodabnianie wiąże się z by-

ciem: „o ile [...] do natury metafizycznej człowieka należy bycie osobą, o tyle do natury oso-
by należy «bycie obrazem’ Boga»”. Biblijny archetyp człowieka. W: Jan Paweł II. Mężczyzną 
i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku” s. 163-164.

31 Jan Paweł II naucza, że „objawiona prawda o człowieku jako «obrazie i podobieństwie 
Boga» stanowi niezmienną podstawę całej chrześcijańskiej antropologii”. Por. MD 6.

32 FC 13.
33 Por. Forrester. Moral Formation and Liturgy s. 379.
34 K Jeżyna. Sakramentalny charakter życia moralnego. W: „Roczniki Teologii Moralnej” 

T. 2 (57) Lublin: TN KUL 2010 s. 6.
35 Por. G. W. Allport. Personality s. 156.
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łego i sztucznego procesu. Stąd dla celów formacji moralnej właściwszym 
jest określenie identyfikacji z wzorem, który odciska osobowe charaktery-
styki modelu. Osobowy charakter identyfikacji, „nadaje szczególną rangę 
osobom, w których normy, przykazania i zasady zostały urzeczywistnione. 
(…). Wzór – w najwęższym znaczeniu tego słowa – jest osobą daną jako 
«przedmiot» do identyfikacji z nią”36. Chodzi tu również o identyfikację doj-
rzałej emocjonalności.

Odpowiedzialną emocjonalność opartą na kształtowaniu miłości bliź-
niego należy opisać jako wybór celowy (telos). Ten wybór uwzględnia 
dobro bliźniego i jest zarazem wyborem posłuszeństwa Bogu. Konsekwent-
ne posłuszeństwo Bogu w formacji moralnej umożliwia rozwijanie etyki 
humanistycznej stojącej w opozycji do wszelkich przejawów nihilizmu czy 
autorytaryzmu.

Poza świadomą dobrocią, którą trzeba kultywować, należy również 
zwrócić uwagę na miłość własną, która może wyzwalać postawy egoistycz-
ne. Miłość własna jest raczej postrzegana jako wadliwa, bo nie ma postawy 
prospołecznej, lecz kieruje się pytaniem: a co ja będę z tego miał? Zarówno 
wewnętrzne i zewnętrzne motywy miłości istnieją we wzajemnym powią-
zaniu37. Świadczą o dojrzałej bądź niedojrzałej miłości. Eksternistyczna 
miłość (extrinsic orientation38) wyraża się w zaabsorbowaniu samym sobą, 
tym samym egoistyczna miłość własna wyklucza przyjęcie prospołecz-
nej postawy miłowania ludzi jako najwyższej wartości. Dobroć jest pożą-
daną wewnętrzną cechą osobową w wyrazie miłości bliźniego nie tylko 
dla samej zasady bycia dobrym, ale przede wszystkim dla umiejętności 
obdarowywania dobrocią. Dobroć to cecha zarezerwowana bytom osobo-
wym. W pewnym sensie jest sposobem bycia. Tylko wtedy, kiedy osoba 
jest prawdziwie zaangażowana w wyższe uczucia, może naprawdę kochać. 

„Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was... Ja jestem krzewem winnym, 

36 T. Zadykowicz. Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmaty naśladowania we 
współczesnej refleksji teologicznomoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 415.

37 Por. G. W. Allport. The Use of Personal Documents in Psychological Science. New york: 
Social Science Research Council 1951 s. 76.

38 Ekscentrystyczny (zewnętrzny) sposób moralnego bycia od wewnętrznego różni się 
tym, że stanowi wyłącznie utylitarną etykę, pożyteczną dla siebie, aby zapewnić sobie spo-
kój. Przykład: interesowne chodzenie do kościoła, ze względów biznesowych jako pokaz 
religijności. W pojęciu psychologii osobowości ekscentryzm jest uważany za niedojrzały. 
Por. Allport. The Person in Psychology s. 150, 265.
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wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,1–17). W samoformacji 
moralnej, Bóg wymaga od człowieka miłości, która nie jest odizolowanym 
aktem, ale raczej sprawą bycia w miłości, aby po prostu żyć. Miłość jest 
osobową, dojrzałą formą egzystencji i gotowością, aby odpowiednio reago-
wać. Dlatego też, samoformacja odpowiedzialnej emocjonalności stanowi 
drogę dojrzałej osobowości chrześcijańskiej.

2. Formacja intelektualno-moralna

Najważniejszym kryterium dojrzałości intelektualnej u wychowanka 
jest sprzężenie procesów emocjonalnych z dojrzałymi funkcjami intelektu-
alnymi i nabytą wiedzą. W efekcie formacji intelektualno-moralnej osoba 
osiąga coraz większą spójność Ja. Od wczesnych etapów rozwoju zdolność 
intelektualna charakteryzuje się spostrzeganiem i wyodrębnianiem róż-
nych przedmiotów i zjawisk dobrze znanych z doświadczenia. Stopniowo 
w procesie edukacji rozwija swoją integralność poprzez koncentrację swej 
uwagi na treści istotne i mniej istotne. Piaget stwierdza, że dzięki prak-
tycznemu myśleniu stosowana logika pomaga pojąć związki przyczynowo- 
-skutkowe przez poznanie zmysłowe39. Poprzez ćwiczenia intelektualne, 
w sposób bardziej analityczny osoba spostrzega cechy i własności przed-
miotów w innych podobnych obiektach. Tym samym kształtuje zdolność 
odnajdowania związków przyczynowo-skutkowych40.

W dojrzałym procesie formacji intelektualno-moralnej człowiek wyraża 
głębię swoich przeżyć, powtarza i porządkuje swe doświadczenia, również 
moralne i etyczne. Następnie poprzez kształtowaną dojrzałość intelektu-
alną nabywa nawyków prawidłowego patrzenia i słuchania. Umiejętność 
słuchania należy do procesów osiąganych w długotrwałym rozwoju. Okres 
szkolny służy rozwijaniu pamięci i przyswajaniu ogólnoludzkiej wie-
dzy. Pamięć kierowana wolą osoby przejawia się w zaczątkowej formie 
już w wieku przedszkolnym, aby w późniejszym okresie zapamiętywanie, 
przypominanie i odtwarzanie materiałów wychowawczych przyczyniało 
się do integralnego rozwoju. W wieku szkolnym procesy pamięci nie są 

39 Por. The Psychology of Intelligence. London: Routledge 1967 s. 123.
40 Por. Piaget. The Moral Judgment of the Child s. 191.
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jeszcze kierowane przez myślenie i rozumowanie, ale w miarę rozwoju 
myślenia kształtuje się także pamięć logiczna, łącząc jego poszczególne 
części. Szkolna formacja jednocześnie rozwija takie cechy pamięci, jak: 
szybkość, trwałość i pojemność. Dopiero w następnym okresie wychowaw-
czym uczniowie zdobędą umiejętność segregowania i klasyfikowania pojęć 
i innych informacji.

W rozwijaniu procesów myślenia w młodszym wieku szkolnym można 
wyróżnić dwie fazy. W pierwszej dzieci młodsze, od 7 do 9 lat, są zainte-
resowane nade wszystko postrzeganiem rzeczy, a nie świata idei i pojęć. 
Ich dojrzewająca orientacja w otoczeniu wychowawczym jest oparta na 
działaniu i kontakcie zmysłowym z poznawanymi rzeczami i zdarzeniami. 
Często dzieci omijają rozumienie różnych zjawisk, a także mają trudności 
w ujęciu i rozumowaniu myśli i idei zawartych w tekście opowiadania, 
szczególnie jeśli są powiązane logicznie, np. przyczynowo-skutkowo. 
W następnym etapie dojrzewania, w wieku od 9 do 11 lat, następuje znacz-
ny rozwój nowych procesów logicznego myślenia i poszerza się zakres ich 
zainteresowań, przy jednoczesnym wzroście możliwości umysłowych41.

W osobowości dojrzałej kluczem dojrzałości intelektualnej jest narzę-
dzie samoobiektywizacji, wynikające z troski o własne wytwory myślowe, 
a znaczące tyle, co „wgląd w siebie” (self-objectification)42. Im więcej sa-
moobiektywizacji, tym większy poziom samozrozumienia. Wiedza o sobie 
potrzebuje wglądu w relacje pomiędzy tym, co człowiek sam o sobie my-
śli, a tym, kim jest i czym aktualnie się zajmuje. Należy się zgodzić ze 
stwierdzeniem Allporta, że takie osoby, które mają większy „samo-wgląd”, 
są bogatsze duchowo, w odróżnieniu od ludzi niedbających o refleksję. Sa-
moobiektywizacja i wiedza o sobie wyraża się właśnie w poczuciu humoru 
i teologii radości jako narzędziu wychowawczym. Osoba samoobiektywna 
jest w stanie śmiać się z siebie, swoich ułomności43. A to poczucie humoru 
nie wynika z wrogości czy potrzeby, aby kogoś znieważyć albo wyśmiać, ale 
z potrzeby wyższej integracji. Inteligentne poczucie humoru raczej wynika 

41 W rezultacie dojrzewania intelektualnego osoba przestaje ujmować reguły jako nie-
zmienne i zaczyna rozumieć, że ludzie mogą mieć różne poglądy. W tym okresie jednostka 
ocenia czyny w kontekście różnych aspektów sytuacji. Poszczególne etapy dojrzalszych są-
dów są, według Allporta, jednym ciągłym procesem stawania się. Por. Becoming s. 35.

42 Por. Allport. The mature personality s. 22.
43 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 92-93.
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z troski i refleksji na temat własnych odziedziczonych słabości, uznania 
za komiczne życiowych sytuacji44. Bez odpowiednio kształtowanej świa-
domości moralnej człowiek nie zawsze zdaje sobie sprawę z prawdziwych 
motywów swoich działań, szczególnie tych, które są dla niego szkodliwe. 
Dlatego w dialogu z teorią Allporta zgodzić się należy z opinią, że człowiek 
bez rozumowego odniesienia do Boga może tylko częściowo poznać swoje 
odruchy, które są aspołeczne i negatywne. łatwo jest zauważyć, że osoba 
ludzka bez Boga zdolna jest zmodyfikować i często zniekształcić informa-
cję przekazaną od Stwórcy w prawie naturalnym, wynaturzyć się poprzez 
różnorodne negatywne mechanizmy obronne, które zwykle są przejawem 
niedojrzałości intelektualnej. Dlatego też trzeba kształtować pozytywne 
mechanizmy oparte o altruizm, antycypację, ascezę i humor.

W trosce o dojrzały światopogląd ważne są przekonania moralne 
w strukturze osoby. Mądre przekonania to wybieranie dobra, to pewna 
wyrobiona nieomylność45. Struktura jaźni pełni co najmniej dwie funkcje. 
Pierwsza to sensowna samoidentyfikacja. Druga funkcja to formacja mię-
dzyosobowych relacji dokonująca się społecznie. Z jednej strony ja osobo-
we ma potrzebę identyfikowania się z ludźmi, zaś z drugiej strony tworzy 
swoją niepowtarzalną unikalność światopoglądową, aby w sposób wolny 
i odpowiedzialny odpowiadać na dar otrzymanego powołania. Ogólnie 
mówiąc, przekonania moralne są autentyczne, kiedy wynikają z transcen-
dentalnych wymiarów wiary i zdrowego obrazu siebie, szacunku do siebie, 
samodyscypliny, poczucia własnej godności. W badaniach Allporta wyraź-
nie widać, że przekonania moralne pochodzące z dobrze ukształtowanego 
głosu Boga w sercu stanowią drogę do formowania relacji z innymi ludźmi 
i są otwarte na wyższe wartości i tolerancję. Osoby bez pogłębionej mo-
ralności, o niewłaściwym zinternalizowaniu wartości, pozornie wybierają 
dobro i będąc niedojrzałe intelektualnie charakteryzują się płytką powierz-
chownością i ekscentrycznością (extrinsic).

W trosce o dojrzałą osobowość człowieka Allport wskazuje na inte-
grujący światopogląd na życie. Prowadzi on do wykształcenia rozumowej 
koncepcji rzeczywistości opartej na dobru i prawdzie, która pomaga oso-

44 Por. W. B. Frick. Personality Theories: Journeys into Self. New york and London: Teach-
ers College Press1984 s. 64.

45 Por. L. Rasmussen: Moral community and moral formation. ER 47:1995 nr 1 s. 13.
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bie w realizacji życiowego celu46. Dla porównania, dziecinna heteronomia 
nie ma w ogóle jasno sprecyzowanych celów. W wieku młodzieńczym cele 
integrujące osobę w realizacji dobra moralnego są nadal słabo określone. 
Dopiero w wieku dorosłym przy wsparciu rozumu cele moralno-duchowe 
stają się bardziej sprecyzowane. Dlatego w formacji intelektualnej młodych 
trzeba pamiętać, aby pomóc im określić ich cele moralne – nie tyle życia 
ziemskiego, ale nadprzyrodzonego – w formie inspiracji i wartości47.

Formacja jawi się jako działanie moralne oparte o poznaną prawdę. „Po-
przez wybór podstawowy człowiek może nadać kierunek własnemu życiu 
i z pomocą łaski Bożej dążyć do swego celu, idąc za Bożym powołaniem”48. 
Człowiek, odpowiadając na powołanie i wybierając intencjonalnie szczyt-
ne cele moralne, dojrzale orzeka o swoim życiu moralnym. Dlatego też mo-
ralność chrześcijańska ze swej natury ma dojrzały charakter religijny, gdyż 
zajmuje się wymiarem dobra moralnego. Na przykład Sokrates wcale nie 
oddzielał prawdy od dobra i pojmował etykę i moralność jako największą 
strukturę prawdy, duszę prawdy poprzez dobro49. Rolą dojrzałej formacji 
jest komunikowanie prawdy przez osobę w czynach miłości. Dlatego też 
nieprzyjęcie prawdy rodzi wykroczenia przeciw sumieniu w sytuacjach, 
gdy nastąpiło naruszenie reguł weryfikacyjnych. „Mówiąc konkretnie, po-
znanie (i prawda) nie jest mechanicznym procesem, pozaosobowym, lecz 
uwarunkowana jest strukturą całej osoby, która między innymi odnosi 
prawdę do etyki”50. Wyuczona praktyczna mądrość zawiera zdolność po-
dejmowania dobra w kontekście wyboru moralnego na płaszczyźnie racjo-
nalnej. Wydaje się, że dyspozycja czynienia dobra, stanowiąca praktyczną 
mądrość, jest drogą do dojrzałego osądu moralnego oraz chrześcijańskiej 
formacji właściwych cech osobowości.

Podobnie, jak etyka jest filozofią moralną i ma zadanie wychowawcze, 
formacja moralna ma swój byt sprawczy w stosowaniu dyrektyw i zadań 

46 Por. G. W. Allport. A Psychological Interpretation. Henry Holt and Company, New york 
1937, s. 220-234.

47 “But the significance of definite crisis (…) lies in the hunger it arouses, and in the 
charting of a direction of search for appealing this hunger. Almost always the individual 
who has once experienced a vividly religious state of mind sees throughout his life to recap-
ture its inspiration”. Por. Allport. The Individual and His Religion s. 34.

48 VS 67.
49 Por. Bartnik. Hermeneutyka personalistyczna s. 266.
50 Tamże s. 267.
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moralnych. Niemniej, nie jest kazuistyczna (rób to, nie rób tego), ale polega 
na wzroście w cnotach. W końcu to osoba moralna konfrontuje problemy 
i zmienia rzeczywistość na lepszą51. W tym przypadku konkretne decyzje 
i działania mają zawsze osobowe odniesienie – kim osoba się staje. For-
macja, a dokładniej samoformacja to zatem poczuwanie się „do odpowie-
dzialności za ukształtowaną własną osobowość, która jest owocem przeżyć 
i doświadczeń, a przede wszystkim własnych decyzji i czynów”52.

Interesującym zjawiskiem jest rozumowy sprzeciw – bez względu na 
wiek – wobec „dojrzałego” modelu osobowego. Można przyjąć tezę, że oso-
by wyrażające zasadę sprzeciwu wobec wyższej odpowiedzialności, po pro-
stu poszukują swojej niepowtarzalności i indywidualnej drogi życia. Nie 
zawsze jednak określenie „niedojrzały” jest wyjaśnieniem trafnym. Często 
niskie zainteresowanie dorosłą dojrzałością u młodych wyrażać może prze-
sadne zbyt rygorystyczne wymaganie formatorów pozbawione spontanicz-
ności. Oczekiwanie stylu życia od ludzi młodych, którzy zawsze winni się 
dopasować do środowiska, a więc „powinni” być uspołecznieni, dojrzali 
wytwarza sprzeciw, reakcję. Kiedy powstałe kryzysy tożsamości ujawniają 
się w postaci buntu nietolerancji, strachu przed zmianą czy podejrzewaniu 
młodej osoby, która uczy się myśleć odmiennie, konieczne jest określenie 
celowości tych działań53. Sytuacja kryzysowa wychowanka zawsze wyma-
ga od formatorów podjęcia dyskusji, urealnienia zbyt idealistycznego po-
dejścia do życia i poglądów młodzieży, a także często uczenia akceptacji 
przeciwności życiowych.

Zakres dojrzałości intelektualnej poszerza wartościowa lektura. Spon-
taniczna i pozytywna refleksja, tworzona choćby w poezji, stanowi narzę-
dzie kognitywne i skłania także do odrzucenia negatywnych postaw wy-
raźnie odbiegających od ogólnie przyjętych norm moralnych. Stały kontakt 
wychowanka z twórczością pisarzy pierwszych wieków chrześcijaństwa 
odznaczających się przykładem życia, wielkości ducha, miłości to koniecz-

51 Por. Thompson. Teach Yourself Ethics s. 10.
52 Witek. Duszpasterstwo w konfesjonale s. 102.
53 „Crisis phenomenon, a blind emotional nationalism intolerant of dissent and fearful 

of changes to come their campaign results in the creation of a suspicion of everyone who 
thins independently and sponsors any change in the status quo ... it forges an easy weapon 
for any person or group that would prefer to call names rather than to discuss issues”. Por. 
Allport. The Nature of Prejudice s. 257.
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ne inspiracje w formacji intelektualnej. Ważnym narzędziem w formacji, 
dzięki refleksji i modlitwie, jest samokrytyczne podejście do siebie i świa-
ta54. Innymi słowy, Allport docenia inteligencję jako sposób wyważonej sa-
mokrytyki, pozwalającej kształtować główny cel moralnej pedagogii. Aby 
formować intelektualnie człowieka według wyższych inspiracji i wartości, 
formacja uwzględnia triadę dobra, prawdy i piękna w procesie ukierun-
kowywania, podobnie jak wspomniana lektura moralna, która powiększa 
horyzonty myślenia i rozwija osobowo człowieka. Refleksja powstała z czy-
tania uczy myślenia logicznego. Poprzez wewnętrzne porządkowanie sta-
nów odczuwania odbywa się poznanie posiadanych przez siebie talentów 
i uzdolnień z chęcią ich udoskonalania55.

Lektura służy integralnemu rozwojowi człowieczeństwa. Osoba po-
przez lekturę staje się rozumnym podmiotem dialogu, konsekwentnym, 
świadomym siebie, swego miejsca w społeczeństwie. Szczególnie lektura 
moralna pomaga w osiąganiu celu wychowawczego i stwarzaniu nowych 
kształtów doskonałości w wymiarze czasowym. Samo pragnienie wejścia 
człowieka na drogę realizacji doskonałości jest już pewną formą bycia isto-
tą ponadfizyczną56. Wymiar personalistyczny ma w formacji intelektualnej 
zrozumiałe pierwszeństwo. Jednak – jak zauważa Kościół – żeby skutecz-
nie prowadzić do osobowej doskonałości, konieczny jest określony, zapla-
nowany czas integralnej formacji57.

Dojrzała osobowość potrzebuje refleksji teologicznomoralnej znanej 
z Tradycji i Objawienia od początków Kościoła. Św. Augustyn w regułach 
zakonnych podkreślał potrzebę zgłębiania ascetycznego poznania kultury 
i tradycji Ojców Kościoła i Pisma Świętego. Wpływ intelektualny kultury 
klasycystycznej również może stanowić wartościowy klucz wychowawczy, 
na przykład maksymy, powiedzenia wyrażające ogólną prawdę, mądrość: 
Verba docent, exempla trahunt (‘słowa uczą, przykłady pociągają’, tym 
samym, zachęcając do dokonywania wyborów i odrzucania tego, co złe, 
a jednocześnie wdrażają do posłuszeństwa regułom i zasadom); A fructibus 

54 Por. J. Elliot. Moral & Values Education. JME 32: 2003 nr 1 s. 67-76.
55 „One aim of education is to make available the wisdom of the past and presence so the 

youth may be equipped to solve the problems of the future”. Por. G. W. Allport. The Person 
in the psychology. Boston: Beacon Press1968 s. 154.

56 Por. Z. Marek. Podstawy wychowania moralnego s. 18.
57 Por. VC 71.
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eorum cognoscetis eos (‘po owocach ich poznacie’ – stwierdzenie Jezusa 
Chrystusa); Bonum ex malo non fit (‘dobro nie rodzi się ze zła’ – powiedze-
nie Seneki); Corrumpunt mores bonos colloquia mala (‘złe rozmowy psują 
dobre obyczaje’); discenda est virtus – (‘cnoty należy uczyć’ – Seneka za So-
kratesem); vince in bono malum (‘zło dobrem zwyciężaj’ – św. Paweł); Re-
petitio est mater studiorum (‘powtarzanie jest matką studiów, kształtowania 
siebie’)58.

Dojrzałość intelektualna umożliwia rozwiązywanie problemów, radze-
nie sobie z kolejnymi wezwaniami. Formacja moralna uczy odróżniać de-
cyzje ważniejsze od mniej ważnych dotyczące działania moralnego czło-
wieka w kontekście konkretnych sytuacji, aby właściwie osądzał i orzekał 
w prawdzie. Współczesność osacza emocjonalnie chrześcijanina poważ-
nymi dylematami, które wymagają od niego postawy decyzyjnej, stąd aby 
postąpić właściwie i moralnie, człowiek powołany potrzebuje poradnictwa 
moralnego i formacji wewnętrznej. Częściowym zadaniem formacji moral-
nej jest przygotowanie poradnictwa pomocniczego w formie jasnych reguł 
i zasad.

Według Allporta, osobowość człowieka, by stawała się dojrzałą, winna 
być poddawana ciągłej stymulacji intelektualnej w pociąganiu ku dobru 
i charakteryzować się, po pierwsze, posiadaniem poczucia swojej niepowta-
rzalności jako daru Bożego; po drugie, troską o bardziej dynamiczno-autono-
miczne kształtowanie swojego charakteru wobec swojej popędowej natury, 
po trzecie, kultywowaniem osiągnięć kultury i solidnej edukacji i moralności; 
po czwarte, zachowaniem otwartości i wyrazistości w relacjach osobowych; 
po piąte, posiadaniem integralności duchowo-cielesnej59 (pełna, kompletna, 
wolna, otwarta); i po szóste, zachowywaniem postawy zasadniczo heury-
stycznej60, to jest postawy miłości, jaką opisuje św. Paweł w 1 Kor 13,12:  

„Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twa-

58 Por. F. M. Wheelock. Wheelock’s Latin. New york: Harper Collins 1995 s. 7.
59 Wykładnia Allporta odbywa się wedle nauki św. Tomasza: „Anima mea non est ego”, 

„że człowiek nie jest samą tylko duszą, lecz czymś złożonym z duszy i ciała”. Por. P. Moskal. 
Religia i Prawda. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 125.

60 „The role of heuristic belief is to discover a more valid believable hypothesis with 
authority of Revelation. For instance, the image of God we construct helps us to accept 
a fuller answer to the question about God that involves us. It is like a working hypothesis, 
theoretically possible”. Por. G. W. Allport. The Nature of Personality: Selected Papers. Read-
ing: MA 1950 s. 78.
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rzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem 
poznany”.

dojrzałość intelektualna sprzyja kształtowaniu specyficznych cnót 
i sił witalnych. należą do nich: miłość, mądrość, nadzieja, opiekuńczość, 
zdecydowanie, wola, kompetencja i wierność. Pełny zbiór wzajemnie po-
wiązanych cnót można uznać za pełnię dojrzałości. bardzo ważną cechą 
umysłu uwzględnianą w procesie formacji człowieka jest inteligencja, uwa-
runkowana strukturą osoby ludzkiej. odnosi się ona do rozumowej sfery 
osobowej i poznania człowieka. inteligencja jest indywidualną logiczną 
zdolnością do nauki, rozwijania umiejętności twórczych oraz rozumienia 
sensu swojego doświadczenia61. Pod wpływem inteligencji zachodzi szyb-
sze poznawanie zasad, reguł moralnych. w powiązaniu ze zdolnościami 
zapamiętywania, intuicji, osądów, prowadzi w końcowej fazie do wyzwo-
lenia w osobie pełniejszej, rozumowej prawdy o sobie, dotychczas jeszcze 
nieodkrytej. inteligencja dostarcza „surowy materiał, z którego osobowość 
jest ukształtowana” i nie może funkcjonować bez osobowości i odwrotnie62. 
Uczuciowość i inteligencja są wzajemnie powiązane w tym sensie, że oso-
bowość bez któregokolwiek z tych czynników nie tworzy jaźni osobowej.

Pomimo że formacja moralna przy wsparciu intelektu jest normatywną 
dyscypliną wiedzy teologicznej, zawsze próbuje zyskać adekwatne rozu-
mienie doświadczenia moralnego. częściowe zadanie dla formacji stanowią 
analiza i porządkowanie sytuacji moralnych w całym jej empirycznym kom-
pleksie, tworzących pasmo parametrów, które podkreślają i wyrażają kształt 
moralnego osądu. formacja etyczno-moralna zajmuje się poszukiwaniem 
takich metod postępowania, które wcielają miłość bliźniego, a tym samym 
wypełnia wolę boga w konkretnej formie. dojrzała formacja intelektualna 
skłania więc wychowanka do szybszego ukierunkowania jego woli ku nor-
mom etycznym, aby funkcjonował on w sposób pewny i samodzielny63.

61 „allport and myrdal personify the insistence that thoughtful, moral, rationalistic so-
cial scientists must be the contemporary custodians of such enduring human ‘values as jus-
tice – and that trained human intelligence is an important weapon in the ongoing struggle 
against ignorance, superstition, and injustice”. Por. G. w. allport. The Nature of Prejudice 
s. 10.

62 Por. allport. Personality: A Psychological Interpretation s. 53.
63 Por. w. Gubała. Wychowanie moralne młodzieży. w: Teoretyczne założenia katechezy 

młodzieżowej. red. r. murawski i in. warszawa: wyd. salezjańskie 1989 s. 201.
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Dojrzałość intelektualna umożliwia szybsze przystosowanie społecz-
ne. Dojrzała inteligencja językowa, religijna, muzyczna, logiczno-matema-
tyczna, przestrzenna, motoryczna i interpersonalna świadczy o istotnym 
kluczu w kształceniu intelektualnym, pozwalającym uzyskać wcześniej 
dojrzałość w osądzie moralnym niż osoby z mniejszą inteligencją, gdyż 
polegają raczej na rezultatach swoich działań niż na intencjach. Dojrzałość 
osiąga się więc w ćwiczeniach intelektualnych, których nie da się oddzie-
lić od elementów etyczno-moralnych, gdyż według klasycznej myśli triada 
dobra, prawdy i piękna są nierozdzielne.

Również społecznego uczenia się i osiągania dojrzałości intelektual-
nej dokonuje się poprzez socjalizację. Allport stosował pojęcia socjalizacji, 
jednak używał częściej terminu uspołecznienia, formacji grupowej (for-
mation of in-groups)64. Jego zdaniem proces socjalizacji i kształcenia osoby 
ma miejsce w interakcji grupowej. Według Allporta, socjalizacja postępuje 
w procesie dojrzewania bez pomocy ćwiczeń i dydaktyki65. Jest pewnego 
rodzaju inteligencją społeczną. Pewne uspołecznienie zaspokaja potrzeby 
bezpieczeństwa osoby ludzkiej, by w późniejszych etapach przyjąć formę 
autonomiczną. W latach sześćdziesiątych socjalizacja stała się modnym 
terminem w procesie formalnego i nieformalnego kształcenia intelektu-
alnego; i często podkreślano wpływ społeczno-kulturowych czynników.  
R. Arum przywołując słowa E. Durkheima stwierdził, że celem kształcenia 
jest w zasadzie socjalizacja osoby, gdzie rodzice i szkoła są pośrednikami 
tej socjologicznej metody66.

Pojęcie socjalizacja niesie ze sobą przyjazne konotacje przynależenia 
do społeczności ludzkiej. Można tu więc mówić o socjalizacji kognityw-
nej, językowej, emocjonalnej, motywacyjnej, moralnej, a także o socjali-
zacji w dzieciństwie, socjalizacji stylów, technik, praktyk, instytucji, oto-
czenia, wychowania, potrzeb, wyników, resocjalizacji67. Allport stwierdza, 

64 Por. Allport. The Nature of Prejudice s. 29. Por. Allport. Osobowość i religia s. 33 We 
wczesnym etapie rozwoju socjalizacja przyjmuje pewną formę konformizmu, który dla oso-
by oznacza dwa warianty stawania się raz w sposobie stadnym a drugim indywidualnym.

65 Por. Allport. Personality: A Psychological Interpretation s. 147.
66 Por. R. Arum. Judging School Discipline: The Crisis of Moral Authority. Cambridge: 

Harvard University Press. 2003 s. 1.
67 Por. W. Berezinka. Socialization and Education: Essays in Conceptual Criticism. Tłum. 

James S. Brice Westport: Greenwood Press 1994 s. 15.
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że socjalizacja zaczyna się przez uwewnętrznianie socjalnych standar-
dów. Ważny czynnik w procesie socjalizacji zależny jest od zdania, jakie 
osoba ma o sobie68. Obraz ten tworzy w kulturze swego otoczenia. Sam 
proces socjalizacji osoby zakłada nabywanie wartości ogólnoludzkich 
związanych z procesem stawania się i afiliacji. Dziecko, podobnie jak do-
rosły, afiliuje się i jest zależne od otoczenia69. Badania Allporta pokazują, 
iż dzieci tworzą dyspozycję do odpowiedzialności dzięki pozytywnym 
ideom moralności, ale nigdy poprzez nawyki nieetyczne i antysocjalne 
zachowania. W procesie socjalizacji standardy moralne zależne są też 
od wieku wychowanka: starsze dzieci uczą się szybciej stopniowo po-
żądanych norm społecznych poprzez bycie uczciwym w swej kulturze 
oddziaływania, dzięki samokontroli i obowiązkowości70. Prowadzi to do 
wniosku, że wychowawczy nacisk otoczenia prowadzi stopniowo do ak-
ceptowania altruistycznego kodu socjalnego. W dorosłym życiu nierzad-
ko można zauważyć ludzi, którzy przemienili swe egoistyczne impulsy 
na życie dla innych, ale trudniej opracować testy i skalę mierzenia dojrza-
łości socjalnej, moralnego osądu i etnicznych uprzedzeń. Niemniej doro-
sły egoista również podobnie może rozwinąć cechy i społecznie akcepto-
walną maskę, która charakteryzuje się brakiem autentycznej socjalizacji 
w swojej postawie czy zachowaniu.

Socjalizacja jest więc ważnym procesem intelektualnego uczenia się 
we wspólnocie71. Około 50% zachowań człowieka uwarunkowanych jest 
genetycznie. Pomimo że większość genów ludzkich odpowiedzialnych jest 

68 „A factor important to the socialization process (...) is the self-image of the individ-
ual. [The child] stops sucking his thumb, and when he was asked why, he said, «Big boys 
don’t suck their thumb». In other words, it suddenly came through to him that he was 
a big boy. (...) The concept of becoming includes also the self-image, maturation, identifi-
cation, and all forms of cognitive learning”. Por. Evans. Gordon Allport: The Man and His 
Ideas s. 53.

69 Por. Allport. The Mature Personality s. 20.
70 Por. Allport. Personality: A Psychological Interpretation s. 253-254.
71 „Our relentless cultural emphasis on individualism and autonomy has often blind-

ed us to the importance of moral socialization and character. If all goes well, children are 
socialized or trained by their parents, their religious communities, and their schools to be 
honest, hardworking, and compassionate people who, when confronted with moral prob-
lems, will act honestly and compassionately”. Por. M. Beaty, D. Henry. The Schooled Heart: 
Moral Formation in American Higher Education s. 33.
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za kształtowanie osobowości, pewien obszar zachowań wynika z oddzia-
ływań kultury, wierzeń, wartości i nabytego doświadczenia. Z tego tytułu 
mówi się o formacji przypadkowej, przystosowawczej i ukierunkowanej72. 
Pozytywna socjalizacja prowadzi do umocnienia grupy społecznej. Ci, któ-
rzy uwewnętrzniają normy społeczne, są mniej podatni na łamanie prawa 
i radykalne zmiany. W socjalizacji pierwotnej, na płaszczyźnie relacji doro-
sły – dziecko zasadniczą strukturą jest rodzina, która podejmuje największą 
odpowiedzialność, zwłaszcza w formacji wartości wychowanka i przeka-
zie zdrowych nawyków73. Ta najmniejsza komórka społeczna, mimo wielu 
słabości, stanowi podmiot formacyjny nabierający szczególnego znaczenia 
w formacji chrześcijańskie74. Ważnym czynnikiem socjalizacji jest poczu-
cie bezpieczeństwa, które często – oprócz rodziny – daje Kościół i naród. 
Trzeba jednak pamiętać o pewnych zagrożeniach procesu socjalizacji uwi-
daczniających się w formach kontroli wolności osobistej przez nadrzędne 
struktury politycznego oddziaływania.

Analizując wielość dojrzałych kultur, można zauważyć różnorodność 
technik socjalizujących stosowanych w wychowaniu dzieci. Są to pierwot-
nie techniki nieformalne występujące w postawach rodziców, a także tech-
niki formalne stosowane przez nauczycieli, katechetów, płeć odmienną. 
Częstą metodą jest użycie pochwały. Różne grupy stosują też groźby albo 
obraźliwe żarty. Pytaniem podstawowym jest: jak socjalizacja pomaga ufor-
mować wartościowego i dojrzałego człowieka? W każdej społeczności ist-
nieje wzór osobowości, który jest pewnego rodzaju wyobrażeniem osób, jak 
powinien zachowywać się człowiek w danych warunkach społecznych75. 

72 Por. Allport. Osobowość i religia s. 54.
73 „On the adult-to-child level of socialization the primary structures usually are allocat-

ed the largest amount of responsibility; specifically the family is the greatest single structure 
which plays a significant role in the value formation of the subject”. Por. J. Gillespie and  
G. W. Allport. Youth’s Outlook on the Future s. 8-10.

74 Zarówno osoba, jak i rodzina jest podmiotem dojrzałej formacji swego rozwoju mo-
ralnego. A celem formacji jest cały człowiek na wszystkich wymiarach życia, moralnego, 
osobowego, braterskiego, apostolskiego, kulturowego, zawodowego, charyzmatycznego 
i patriotycznego, aby doświadczyć zjednoczenia z Bogiem, poprzez miłość z całego ser-
ca, z całej duszy i ze wszystkich sił oraz miłości bliźniego ja siebie samego (por. Mt 22, 
37–39).

75 Por. J. Górniewicz. Teoria wychowania – wybrane problemy. Toruń – Olsztyn: Glob 
1996 s. 10.
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Nie ulega wątpliwości, że chrześcijańskie normy moralne formują postawy 
prospołeczne76.

Zwykle postawy prospołeczne wyrażające się w użyteczności dla in-
nych, postawy otwarte na dobro każdego człowieka, kształtowane są w pro-
cesie wychowawczo-formacyjnym i socjalizacji na poszczególnych eta-
pach rozwoju etycznego. Oddziaływanie społeczne, jakim jest socjalizacja, 
wprowadza człowieka (wychowanka) w ogólnie przyjęty i zaakceptowany 
system wartości obowiązujący w społeczności wychowanków. Grupa spo-
łeczna pokazuje młodej osobie, jakie zachowania są prospołeczne, moralne, 
zgodne z akceptowalnymi normami, które powinien przejawiać. To właś-
nie prospołeczna grupa przewodzi, włącza w świat ogólnoludzkich kultu-
rowych wartości.

Dzięki chrześcijańskiej socjalizacji kultury życia jednostka przemienia 
się, rekonstruuje siebie i zapoznaje się z szerszą wiedzą, która jest byto-
wo niezbędna do zrozumienia treści wiary, pozwalającej zgłębić otaczającą 
rzeczywistość. Chrześcijańska socjalizacja zakłada wypracowanie u mło-
dej osoby moralnego i międzykulturowego ideału osobowości. Wychowa-
nie zależne jest zatem od tego, co stanowi ideał w danym środowisku so-
cjalizującym (chociaż to, co stanowi ideał w jednej kulturze, niekoniecznie 
musi być nim w innej). Ideał zaczyna uwewnętrzniać się moralnie w okre-
sie dojrzewania. Etap młodości można uznać za najbardziej intensywny 
w procesie socjalizacji, gdyż dorastający człowiek szuka ideałów do naśla-
dowania, także moralnych.

Ideał inspirującej kultury chrześcijańskiej może być realizowany przy 
pomocy szkoły katolickiej, jako model, według którego uda się ukształ-
tować zachowania moralne, pożądane społecznie. Szkoła, jako instytu-
cja społeczna, uczy wychowanka cech moralnych, socjalizuje, wszcze-
pia cenne zachowania patriotyczne i społeczne. Szkoła, współpracując 
z duszpasterzami, uczy zasad etycznych i odrzuca wizję człowieka, jako 
jednostki odizolowanej. „Reedukacja (...) ma pomóc w odbudowaniu oso-
bowości oraz odniesień do świata ludzi i wartości”77. Cenne elementy 
socjalizujące młoda osoba może nabyć w grupie rówieśniczej. Pomimo 

76 Normy moralne są rozumiane tutaj, jako istotne elementy tworzące kulturę – a zatem 
są nakazami postępowania akceptowalnego w danym kręgu kulturowym, wymagane przez 
wszystkich ludzi z tego kręgu.

77 WW 105.
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że osiąganie modnego ideału w małej grupie formacyjnej daje jednostce 
pozytywną samoocenę w formie różnych przywilejów, zachowania roz-
bieżne z ideałem kultury otoczenia osoby spotykają się także z negatyw-
nymi sankcjami78.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że socjalizacja niesie również pewne za-
grożenia79. Zagrożeniem może być zniewolenie osobowe, gdy w socjalizacji 
biorą udział struktury polityczne. Współczesna laicka socjalizacja udowad-
nia, że funkcja wychowania dzieci nie ma być podporządkowana rodzi-
nie, ale państwu, przemysłowi i ich własnym kodom swoiście rozumianej 
etyki80. Media, opieka zdrowotna i społeczna oraz różne agencje w dużej 
mierze wzięły na siebie wiele socjalizujących funkcji (dotychczas należ-
nych rodzinie) wychowania młodego człowieka pod dyktando laicyzującej 
nauki i technologii. Niestety, rządowe programy prewencyjne, zakładają-
ce zwalczanie różnych patologii, nie przynoszą sukcesu, gdyż wydaje się, 
że nie chodzi w nich o antropologiczną prawdę o człowieku, ale o przejęcie 
władzy nad człowiekiem.

Wzorce społeczne zawsze stanowią istotę metanoi na dojrzałej dro-
dze życia moralnego. Wpływ tradycyjnej formacji biblijnej przekazywanej 
ustnie socjalizował społeczności wielu ludów. Pokazując im, że metanoia 
ludzka w relacji z Bogiem wyzwala pokłady dobra w życiu (por. Ef 4,7-16), 
Księga Rodzaju nawiązuje do personalizacji obrazu miłości, jaki człowiek 
ma dzięki Bogu, aby ten obraz przekazać ludowi. Z tego względu człowiek 
ma swoją wyjątkowość, pewne błogosławieństwo, by być świętym. Jak 
stwierdza T. Zadykowicz, „święty uosabia ideał i przez to staje się wzo-
rem dla innych”81. Człowiek wie, kim jest we wspólnocie z Bogiem miłości 
i kim może się stać. Jednak konieczna jest metoda personalizacji Adama, 
która pozwala człowiekowi wizualizować osobiste niedoskonałości, aby 
zmierzać ku zdrowym społecznym normom moralnym.

78 „There are various socializing factors, such as commensalism, compatriotism, sport, 
community of interest, and nationalization. Obstacles to socialization are Bolshevism and 
unrest, differences of race, food, manners, and traditions, and a resented imputation of in-
feriority”. Por. F. H. Allport. Social Psychology. PsBu 17:1920 nr 1 s. 85-94.

79 Por. KKK 1883.
80 Lasch. The Culture of Narcissism s. 154.
81 Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmaty naśladowania we współczesnej re-

fleksji teologicznomoralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 365.
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W procesie socjalizacji i edukacji od formatora oczekuje się, aby był 
autorytetem, który uczy przestrzegania prawa. Wychowawca winien 
być sprawiedliwy, pokorny, ale też miłosierny. M. Pokrywka stwierdza, 
że „wychowanie do sprawiedliwości musi uwzględniać zarówno osobi-
stą formację moralną, czyli ukształtowanie prawego sumienia, jak i troskę 
o odpowiedni porządek prawny, który jest jednym z istotnych elementów 
demokratycznego ładu społecznego”82. Sprawiedliwa postawa cechuje się 
szczerością, bezpośredniością i ukierunkowuje na wyższe cele, standardy 
moralne, kulturę. Pomimo tego formator musi być dzieckiem pośród dzie-
ci, młodzieńcem pośród młodzieży. Dobry nauczyciel umie wsłuchać się 
w opinię wychowanka, zachęcić do dobra, traktować ludzi z przynależną 
im godnością, mówić prawdę, przebaczać, znaleźć wolny czas, by wyja-
śniać zasady moralne, bronić wychowanka.

Przemiana intelektualna jednostki jest dość żmudna i człowiek często 
unika tego wysiłku z założenia ocenianego jako zbyt trudnego. Ale dojrzały 
człowiek, personalizując swoje słabości i wraz z wewnętrznym pragnie-
niem pokoju wybiera drogę nawrócenia. Dla Allporta jedyną pewną drogą 
rozwoju moralnego i stawania się na podobieństwo Boże jest identyfikowa-
nie się z Jezusem (który wzywa osobę do podjęcia wysiłku formacyjnego 
i zaparcia siebie). Wraz z dojrzewającą odpowiedzialnością za swoje życie 
rodzi się postawa „przyzwolenia na przemianę ducha, która ma go skiero-
wać ku Bogu”83. Prawdziwym wyzwaniem jest, aby nie widzieć przemiany 
jedynie jako problemu, ale raczej jako dar zadany do wykonania, który po-
może osiągnąć harmonię i cel jedności życia z Bogiem. Wejście na drogę for-
macyjną to podejmowanie przemiany osobowej. Ważne jest, aby człowiek 
nie rezygnował z wysiłku pracy nad sobą i ciągle trwał w dobrej postawie. 
Jan Paweł II zwracał uwagę, że „nie tylko świat, ale i sam człowiek został 
powierzony własnej trosce i odpowiedzialności. Bóg pozostawił człowieka 
w «ręku rady jego» (por. Syr 15,14), aby szukał swego Stwórcy i dobrowol-
nie dochodził do doskonałości”84.

W procesie socjalizacji i edukacji moralnej osoby metoda personalizacji 
pozwala na odwrócenie się od grzechu, który niszczy jej osobowość. Od-

82 Rodzina szkołą cnót społecznych. RTM 4(59):2012 s. 159.
83 RP 5, 26.
84 VS 39.
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krywanie miłości Bożej we wspólnocie kościelnej i przemiana na sposób 
syna marnotrawnego pozwala na przyjęcie postaw przyjacielskich.

Osoba dojrzała intelektualnie kształtuje pozytywny obraz siebie na 
wzór wizerunku miłującego Boga. Według Allporta czynnikiem deformu-
jącym pozytywny własny obraz jest często niedojrzała kultura rodziców 
przejawiająca się w nieuporządkowanych priorytetach. Aktywna miłość, 
chociaż niejednokrotnie wiąże się z cierpieniem i trudem, formuje czło-
wieka85. Przyczyną zaniedbywania integralnej formacji w szkole, rodzi-
nie czy też w miejscu pracy, jest często brak kształcenia intelektualnego, 
ale też brak ćwiczenia cnót i motywacji do podnoszenia ceny rozwoju do 
wyższego poziomu życia moralnego. Pomniejszanie życia moralnego za-
wsze dezintegruje człowieka. Przykłady struktury nazistowskiego systemu 
zniewolenia oparte na obrazach destrukcji człowieka, blokowały rozumne 
wnioskowanie, niszcząc bytową wspólnotę dobra. Zła obrazowość sprawia, 
że dorośli są często bardziej kapryśni od dzieci w zbyt łatwym podlega-
niu demoralizującym zachciankom, posługując się pogardą dla swej inte-
ligencji rujnując życie w egzystencji bez Boga. Według K. Wojtyły, wdro-
żenie zdrowych obrazów myślenia a także norm personalistycznych jest 
kluczem koniecznym do zbudowania interpersonalnych relacji w oparciu 
o podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina – wspólnota osób. Za-
stosowanie tej normy ujawnia się w głoszeniu słowa Bożego konkretnym 
ludziom. „Przykazanie miłości to, jak powiedziano, norma personalistycz-
na (...). Osoba różni się od rzeczy strukturą i doskonałością”86. Miłość Boża 

„wyraża się w dojrzałym odnajdywaniu odniesień człowieka do Boga oraz 
procesie edukacji, szczególnie w formacji młodego pokolenia. Normy per-
sonalistyczne określają, że człowiek, jako «obraz Boga», jest osobą, czyli 
bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego i celowego działania, 
zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do spełnienia siebie”87.

Współcześnie rozwój intelektualny, w którym formę przekazu informa-
cji dokonuje się obrazowo, prezentacja zasad moralnych może być prowa-
dzona za pośrednictwem wychowawczych filmów i programów kompu-
terowych. Sposób, w jaki wychowanek uczy się czynić dobro, może być 

85 Por. D. Lang. The Penguin Companion to Classical Oriental and African Literature.  
T. 4. Red. M. D. Dudley. New york: McGraw-Hill Book Company 1969 s. 127.

86 K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: KUL 1982 s. 24.
87 LE 6.
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dostosowany do aktualnych możliwości technicznych. Wpływ formacyjny 
na ludzkie zachowanie moralne wywiera osobowość matki i jej postawa in-
spirowana świadectwami świętych znanych z hagiografii. „Wiemy – stwier-
dza Benedykt XVI – że nie chodzi tu tylko o dydaktykę, o doskonalenie 
metod przekazywania wiedzy, ale o edukację, która opiera się na bezpo-
średnim i osobowym spotkaniu z człowiekiem, na świadectwie – autentycz-
nym przekazie wiary, nadziei i miłości oraz wypływających z nich wartości 
bezpośrednio od osoby do osoby. Chodzi zatem o autentyczne spotkanie 
z drugą osobą, którą trzeba najpierw wysłuchać i zrozumieć. Jan Paweł II 
pozostawił nam niedościgniony wzór takiego spotkania z człowiekiem”88.

Refleksja nad życiem, powracanie do zasad znanych wielkich ludzi, 
przyswajanie ich porad jako własne, a także wpajanie maksym życiowych 
to nieodłączne elementy formacji moralnej. Formacja moralna jako środek 
w ćwiczeniu intelektualnym powinna wynikać z dużego doświadczenia 
wychowawczego, wiedzy i naturalnych umiejętności. Jej celem jest zmiana 
nieuporządkowanej emocjonalności i myślenia na bardziej harmonijną, od-
powiedzialną, aby poprawić jakość życia (tak indywidualnego, jak i kolek-
tywnego) w społeczeństwie. Trudność formacji moralnej wynika z utrwalo-
nych hedonizmów społecznych kultury narcystycznej, w której ludzie nie 
potrafią od siebie wymagać poświęcenia. Formacja moralna stanowi prak-
tyczną potrzebę wprowadzenia ładu i porządku moralnego, który w swej 
rozmaitości może przyczyniać się do pozytywnej jakościowo transformacji 
kultury ludzkiej89.

Wydaje się, że człowiek intelektualnie dojrzały to nie ten, który ma właś-
ciwie ukierunkowane ja idealne i wie, jak powinno być, ale ten, który żyje 
szlachetnymi wartościami i ukazuje swoją postawą, że warto je nabywać 
nie tylko czysto prywatnie i subiektywnie. Z tego względu dojrzała osobo-
wość przejawia się w czymś więcej niż w redukcji popędu, który działa do 
środka90. Dojrzała osobowość uwidacznia się w aspiracji do wartości, które 

88 Benedykt XVI. Przesłanie Benedykta XVI do polskich biskupów. „Pedagogika Katolicka” 
1:2007 nr 1a.

89 „The purpose of moral education is to change people for the better and, in so doing, to 
improve the quality of life in society, so that, individually and collectively, we are to become 
better people than we might otherwise be”. Por. Hunter. The Death of Character s. 220.

90 Por. G. W. Allport. Basic Principles in Improving Human Relations. Red. W Bieglow.  
W: Cultural Groups and Human Relations. Oxford U: Bur 1951 s. 8-12.
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pociągają z zewnątrz, a więc, po pierwsze: w zdolności wyrażania odczuć, 
myśli, potrzeb; po drugie: w zdolności powściągliwości, kiedy potrzeba; 
po trzecie: w zdolności negocjowania potrzeb; po czwarte: w dialogu mię-
dzyosobowym; po piąte: w zdolności ufania innym; po szóste: w zdolności 
odkrywania prawdy o sobie poprzez odpowiednie postępowanie i myśle-
nie konstrukcyjne; po siódme: w przyjęciu krytyki innych bez przesadnej 
winy, odrzucenia czy nienawiści; po ósme: w zdolności posługiwania się 
rozumem w kontrolowaniu negatywnych uczuć, aby pokonać impulsywne 
czyny; po dziewiąte: w zdolności postrzegania jak dziecko, kiedy jest bez-
piecznie, ale też jak dorosły w sytuacji zagrożenia; po dziesiąte: w zdolno-
ści uczenia się z doświadczeń innych i po jedenaste: w zdolności chętnego 
dążenia do zmiany siebie na lepsze bez przymusu.

F. Bednarski podkreśla konieczność nabywania wartości chrześcijań-
skich w formacji młodzieży. Zwraca uwagę na cele oraz potrzebne dla 
dobra społecznego ideały formacyjno-wychowawcze w kształtowaniu 
charakteru i dobrej woli dorastającej młodzieży. Zauważa, że w wycho-
waniu harcerskim uwzględnia się wychowywanie uczuć i kontrolę nad 
słabościami91.

W formacji zdrowej osobowości potrzeba jasnej komunikacji, zauważe-
nia pozytywnych i uczciwych zachowań dziecka i stosowania konsekwen-
cji w wychowaniu92. Widoczna zmiana w postaci przejścia z etapu oporu 
młodzieńca do etapu współpracy zwykle wymaga czasu. Od wychowawcy, 
rodzica oczekuje się spokoju, cierpliwości oraz konsekwencji oddziaływa-
nia, aby osiągnąć upragnione wyniki. Dyrektywy zawsze powinny być wy-
rażane w kilku prostych, kulturalnych słowach i w łagodnym tonie, gdyż 
ton dyrektywy jest przekazem treści wychowawczych. Negatywne nasile-
nie głosu rodzica, nerwowość zawsze spotyka się z oporem i rodzi nega-
tywne rezultaty. Dzieci bardzo dobrze odczytują momenty frustracji czy za-
wahania formatora. Poza tym istotnym elementem jest kontakt bezsłowny 
z dzieckiem przez dotyk, aby zwrócić uwagę na ważność przekazywanych 

91 Por. Wychowanie młodzieży dorastającej. Warszawa: NAVO 2000 s. 167.
92 Allport zauważa jedna, że uczciwość i kłamstwo nie stanowią jednej cechy charak-

teru dziecka, ale są reakcjami dziecka na powstałe sytuacje wychowawcze. „Honesty or 
dishonesty is not a unified character trait in children of the ages studied, but a series of spe-
cific responses to specific situations”. Por. G. W. Allport. The Nature of Personality: Selected 
Papers. Reading: MA 1950 s. 24.
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dziecku wskazówek. Zawsze jest bardzo ważne uznanie pozytywnych re-
akcji wychowanka poprzez komplement, co stanowi krytyczny element, by 
zmotywować dziecko do czynienia dobra. Gdy posprząta uprzednio uży-
wane zabawki, wyrazem docenienia mogą być wyrażenia: „jestem z ciebie 
dumny”; „jak ładnie jest u ciebie w pokoju”.

Jeśli rodzic lub wychowawca dobrze nauczy się formacyjnych dyrek-
tyw, doceni pozytywne osiągnięcia dziecka przez werbalną i niewerbalną 
komunikację, to formacja moralna dziecka będzie zawsze szybciej postę-
pować. Szukanie w wychowanku wad, błędów uczy dziecko negatywnych 
reakcji i zachowań neurotycznych93. Doświadczony nauczyciel nie stosuje 
określeń raniących, zastraszających ani zbytnich wymagań poza przyjęty-
mi normami wychowawczymi, odpowiednimi do wieku dziecka. Meryto-
ryczne lekcje uczą wychowanka unikania złego zachowania. Dla przykładu, 
wychowanek w wieku przedszkolnym, który używa siły wobec słabszego 
rówieśnika, powinien otrzymać odpowiednią lekcję sztuki przeproszenia. 
Uczenie przeprosin winno odbywać się przy równoczesnym dotknięciu 
pokrzywdzonego dziecka w miejscu urazu. Wówczas wychowawca uży-
wa słów: „Janek przeprasza Tomka, że niechcąco go uderzył”. Sprawdzoną 
regułą jest, aby zawsze mówić mniej i czynić więcej dobrego94. Dla star-
szego dziecka, przejawiającego brak etykiety wychowania, bardziej właści-
wą formą wychowawczą jest odebranie przysługujących mu przywilejów 
aż do czasu naprawienia wyrządzonej szkody, choćby w postaci posprzą-
tania, naprawienia albo zrobienia czegoś dobrego i wyrażenia tego w for-
mie przeprosin. Zawsze potrzebna jest dobra komunikacja i wyjaśnianie 
odebranych przywilejów, szczególnie gdy dziecko nie kontroluje swego za-
chowania i reaguje płaczem. Wychowawca winien zawsze komunikować 
się z dzieckiem bez krzyku, gróźb, ponieważ dziecko potrzebuje miłości 
i uwagi. Dzieci wyrażające zbuntowanie i agresję wymagają oddziaływa-

93 „Individuals who have partly regressed or never risen above infantile level, (...) are 
chiefly in neurotic or infantile personalities that they hold sway. Normal people are not 
prisoners of the past “. Por. G. W. Allport. The Nature of Personality: Selected Papers, Re-
ading. MA 1950 s. 166. Allport zwraca uwagę, że neurotyczna osobowość formatora może 
kształtować neurotyczne zachowania u wychowanka.

94 Por. G. Edwards. Use of negative consequences in parent training. New york: ADHD 
1953 s. 13-14.
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nia specjalistycznego95. Gdy dziecko zrozumie, że nie ma żadnych wartości 
w złym zachowaniu, zaczyna swój rozwój moralny.

Sukces w pracy formacyjno-wychowawczej domaga się jasnej formacji 
do wartości i umiejętnej komunikacji z dzieckiem. Komunikowanie war-
tości wychowawczych realizuje się skuteczniej w dojrzałym procesie so-
cjalizacji i edukacji społecznej96. Nie ulega wątpliwości, że formacja inte-
lektualna powinna opierać się na pogłębionej refleksji, mającej swe źródło 
w Objawieniu Bożym. Osobista religijność pozwala jednostce na znalezie-
nie bardziej adekwatnej drogi w formowaniu integralnej osobowości.

3. Formacja religijno-duchowa

Integrujące oddziaływanie religijno-duchowe sięga głęboko w strukturę 
osobowości człowieka. Dojrzała religijnie osobowość jest zawsze zwróco-
na na dobre, sensowne cele, gdyż motywowana jest chęcią ich realizacji. 
Człowiek posiadający zdrowe aspiracje, kształtuje siebie unifikującym mo-
tywem, który prowadzi osobę do celu głównego lub grupy celów cząstko-
wych. Dlatego też troska o zdrowe motywy stanowi konieczny warunek 
do pełnego przeżycia swej egzystencji. Wartości ponadpodstawowe są nie-
zbędnymi elementami w rozwoju jednoczącej filozofii życia i pokonywa-
niu kryzysów. Jak stwierdza A. Derdziuk, niezbędna jest „interioryzacja 
(...) i przyjęcie określonej hierarchii wartości, według której osoba jest zdol-
na podjąć skuteczne działanie urzeczywistniające przyjmowane zasady”97. 
W przypadku, kiedy wartościowanie osobowości neurotycznej jest raczej 
niewystarczająco silne, aby jednoczyć wszystkie aspekty życia, w dojrzałej 
i zdrowej osobowości zawsze jest zauważalny głębszy sens celowego dzia-
łania (directedness) wobec życia. On czy ona ma ukształtowany światopo-

95 Por. T. Seeman. „Health Psychology: What is an unhealthy environment and how 
does it get under the sin?” Annual Review of Psychology. 48: 1997 nr 2 s. 411.

96 „Cultural tradition, social norms, what the child is taught and how he is taught it, 
the parental model, semantic confusion, ignorance of group differences, the principle of 
category formation, and many other factors play a part. Most important of all is the way the 
individual weaves all these influences, including his unconscious conflicts and his psy-
chodynamic reactions, into a total style of life”. Por. Allport. The Nature of Prejudice s. 392.

97 Formacja moralna s. 20.
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gląd, filozofię życia i poczucie, że – potocznie rzecz ujmując – jest takie coś, 
po co warto żyć. Cała energia poświęcona jest głównemu celowi życia.

Dojrzałość osobowości religijnej manifestuje się w osobie, która potrafi 
poświęcić swoją energię i myśli ideom, wartościowym sprawom i proble-
mom wybiegającym nawet poza osobiste bezpieczeństwo albo status. C. 
Rogers mówi wprost: by uformować sensownie pełnię swego życia, trzeba 
mieć poczucie swojej godności i wartości98. Konieczna w tym procesie jest 
również wiara99. Taki tok myślenia przedstawiają humaniści, m.in. G. All-
port, A. Maslow, C. Rogers, E. Erikson, C. Jung, D. Batson, a także persona-
liści Szkoły Lubelskiej, jak M. Krąpiec, Cz. Bartnik, Z. Chlewiński, A. Biela. 
Zauważają oni, potrzebę obecności sacrum w kulturze otaczającej człowie-
ka. Jeśli celowo minimalizuje się sacrum w życiu człowieka, to wówczas 
przyczynia się do redukcjonizmu i stopniowego unieszczęśliwiania ludzi. 
Redukcjonizm zawsze umniejsza rozumienie istoty człowieczeństwa. Uj-
mując stan profanum człowieka słowami A. Szostka, można określić go 
jako stan celowego wykluczenia się z kręgu humanum100.

Kościół przekazuje wiarę i naucza, że jest ona „cnotą teologalną, dzięki 
której wierzymy w Boga i w to wszystko, co On nam powiedział i objawił, 
a co Kościół święty podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest samą praw-
dą”101. Wiara jest postawą fundamentalną, stąd Allport, będąc człowiekiem 
głęboko wierzącym, określił, że wiara człowieka stanowi powszechne zjawi-
sko. Wiara jest dla niego praktyczną hipotezą na istnienie świata pozamate-
rialnego. Dzięki przekazowi wiary człowiek wzmacnia i poszerza zarówno 
relację ze światem, jak i jego Twórcą102. Osobiste moralne kształtowanie oso-
bowości, w oparciu o wiarę, pozwala odnaleźć konkretną drogę powołania 
zależną od predyspozycji osobowych. Przekaz wiary w formacji religijnej 
nie tylko pozwala człowiekowi uczynić jego życie sensowniejszym w obser-
wacji zewnętrznej, ale przede wszystkim prowadzi do bogatszego życia we-

98 „A formator has to have] fundamental belief in the worth, dignity and significance 
of each individual”. Por. C. Rogers and R. Beckers. A Basic Orientation for Counseling. PaPs 
1:1950 nr 1 s. 26.

99 Por. C. Rogers. On Becoming a Person. Boston: Houghton Mifflin s. 8.
100 M. Rusecki i in. Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. Lublin: TN KUL 1989 

s. 63-67.
101 KKK 1814.
102 Por. Allport. Osobowość i religia s. 222-223.
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wnętrznego. Aby przekaz wiary formował człowieka, jego życie wewnętrzne 
powinno stać się dobrowolną troską.

Formacja religijna Allporta, mimo odmiennej tradycji wiary, przyczynia 
się do powstania integrującej koncepcji życia wokół ważnych cech czło-
wieczeństwa. Formacja religijna poprzez zasadę przykładu czyni chrześci-
janina i świat lepszym i tolerancyjnym, gdyż inne, niższe potrzeby i popę-
dy są poddane wyższym ideałom harmonizującym z normami moralnymi. 
Tym samym osobowa formacja, współdziałając z normami, wartościami 
i faktycznymi treściami moralnymi, staje się żywym przekazem. Niemniej 
jednak wartości, umiejętności, cechy ascetyczne trzeba najpierw samemu 
nabyć, aby móc je przekazywać innym.

Formując człowieka, konieczne jest uwewnętrznienie wiary osoby. Re-
ligijna formacja osobowości wychowanka wyraża się w umożliwieniu mu 
wglądu w siebie oraz uczeniu go chrześcijańskiego realizmu w postrzeganiu 
siebie i innych103. Wiara jako integrujące narzędzie formacji daje potrzebny 
optymizm na przyszłość, promując kulturę życia i energię jednostki104. All-
port w życiu wiarą zauważa wsparcie rozumu, dzięki czemu w formacji mo-
ralnej większą rolę odgrywa argument personalistyczny, aniżeli hedonistycz-
ny. Formacja moralna hedonisty każdego etapu wymaga czasu i jest trudna 
ze względu na fakt, że hedonizm wywodzi się z doktryny, która stawia sobie 
za cel czerpanie jak najwięcej przyjemności z cielesności105. Często bogaty 
wewnętrznie przekaz wiary burzy deformujące wynaturzenia hedonisty106.

Większość młodzieży czuje potrzebę włączenia wiary w swoją dojrze-
wającą osobowość, aby na tej drodze odnaleźć sens życia i poczuć się speł-

103 Por. G. W. Allport. Personal Religious Orientation and Prejudice. JPSP 5:1967 nr 4  
s. 434.

104 Por. G. W. Allport. Personality: Psychological Interpretation. New york: Holt and Com-
pany 1937 s. 226.

105 Zdaniem J. Wróbla w hedonizmie „ciało nie jest postrzegane podmiotowo, ale przed-
miotowo – jako źródło i miejsce doznań, które człowiek osiąga drogą manipulacji”. Antropo-
logia ludzkiej płciowości: powołanie do życia w komunii prawdy i miłości. W: Ocalić obraz 
człowieka. Antropologiczne podstawy moralności. Red. P. Morciniec. Opole: RW WT Uniw-
ersytetu Opolskiego 2003 s. 89.

106 Por. B. Häring. Free and Faithful in Christ: Moral Theology for Priest and Laity. T. 2. 
Middlegreen, Slough: St. Paul Publications 1979 s. 467. „The beginning, the subject and the 
goal of all social institutions is and must be the human person who, for its part and by its 
very nature, stands completely in need of social life”.
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nionym. Niestety negatywny obraz medialny (często antyreligijny) zagłusza 
ową wewnętrzną potrzebę. Współczesna kultura relatywizmu moralnego od-
suwa wzory moralne, nie licząc się również z wiarą i innymi bogatymi war-
tościami płynącymi z kultury. Obecne tendencje liberalne nie uznają prawd 
absolutnych wzmacniających wiarę. Młode pokolenie często przy wsparciu 
państwa nie ma aspiracji płynącej z formacyjnej wiary i stąd nie widzi sen-
su swojej religijności. Stąd trzeba jeszcze raz wskazać na wiarę, jako opcję 
fundamentalną, wybór zbawczy człowieka, w którym Bóg odgrywa najważ-
niejszą rolę107. Dojrzałość religijna pełni istotną funkcję w kształtowaniu 
moralnej osobowości.

Uformowanie religijne i duchowe wymaga poświęcenia czasu wycho-
wankowi i cierpliwego tłumaczenia i dialogu108. Czytając, bawiąc się, spę-
dzając wakacje z dziećmi, warto wybierać nie ilość przyjemnych atrakcji, ale 
ich jakość. Młodzieniec nie będzie pamiętał, że miał fantastyczne zabawki, 
lecz nie zapomni, kiedy tata pokazał mu, jak radzić sobie w kwestiach mo-
ralnych, a mama nauczyła więzi emocjonalnej podczas kołysanki na dobra-
noc. Doświadczenia dobra i prawdy, które w procesie formacyjnym wyma-
gają ustawicznego kształcenia, będą dla niego bezcenne.

Charakter formacji religijnej i duchowej wynika z etyki normatywnej. 
Wyjątkowość i godność człowieka domaga się właśnie, aby osoba ludzka 
była „zasadą, podmiotem i celem wszystkich urządzeń społecznych”109. Jan 
Paweł II potwierdza potrzebę uwewnętrznienia życia poprzez formację du-
chową: „Byłoby zbyt mało wzrastać jedynie w ciele (dba o to, w gruncie 
rzeczy, sama natura); potrzebne jest przede wszystkim wzrastanie ducho-
we, i to osiąga się, ćwicząc te zdolności, które Pan złożył wewnątrz nas (…) 
aby móc osiągnąć autentyczną i pozytywną dojrzałość, odpowiadającą we 
wszystkim naszej ludzkiej godności i godności chrześcijan”110. Zadaniem 
formacji religijno-duchowej jest wprowadzanie zasad w życie. Jej jakość 
stanowi ważne i trudne zadanie dla teologii moralnej, zarówno z nauko-

107 Por J. Nagórny. Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin: RW KUL 1998 s. 78-80.
108 Por. Benedykt XVI. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju „Wolność religijna drogą do 

pokoju” (Watykan, 1.01.2011).OsRomPol. 32: 2011 nr 1 s. 4-11.
109 KDK 25.
110 Przemówienie „Szkoła i parafia – dwa warsztaty pracy” (Watykan, 05.03.1980). W: 

Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Red. C. Drążek, J. Kawecki. Kra-
ków 1985 s. 121-123.
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wego, jak i pastoralnego punktu widzenia. Zawsze jednak formacja religij-
no-duchowa powinna dostarczać argumentów potwierdzających obiekty-
wizm i obowiązywalność norm moralnych. W Liście do Rodzin Jan Paweł II  
stwierdza, że formacja moralna ma umożliwić człowiekowi wzrastanie 
w powołaniu „do życia w prawdzie i miłości”111.

Brak stałej formacji do autentycznej miłości staje się poważnym proble-
mem współczesności. Z. Płużek zauważa, że „dla osoby dojrzałej życie jest 
czymś więcej, niż zdobywaniem pokarmu, napoju, poczucia bezpieczeń-
stwa i kontaktów z płcią przeciwną; jest czymś więcej niż tym, co można 
pośrednio lub bezpośrednio odnieść do «redukowania popędu». Tak długo, 
jak człowiek nie zdobędzie zainteresowania światem leżącym poza nim, 
a jednak będącym cząstką niego, tak długo życie będzie podobniejsze do 
życia zwierzęcia niż do życia człowieka”112.

Podobnie M. Pokrywka zauważa, że rolą formacji moralnej w życiu 
Kościoła jest jej „wszelkie uczestnictwo w życiu społecznym, [które] musi 
opierać się na uznaniu podstawowej prawdy, że osoba jest wartością samą 
w sobie i jako taka nie może być sprowadzana jedynie do roli narzędzia czy 
rzeczy”113. Wraz z uczestnictwem zaangażowana jest praca wychowawcza 
i wysiłek w czynieniu dobra. Allport mówi wprost, że człowiek zamiera 
bez zaangażowania i współuczestnictwa114. Aktywna formacja jest więc na 
tej drodze uczestniczeniem w codziennej pracy nad sobą albo nad sposo-
bem jej wykonywania.

To Bóg dający się poznać przez Objawienie i naturę jest punktem wyj-
ścia do dalszej pracy nad sobą. W tej perspektywie człowiek odkrywa siebie 
samego jako stworzenie, którego celem ostatecznym jest zjednoczenie z Bo-
giem i zrealizowanie podobieństwa do Boga, otrzymanego już w stworzeniu. 
Drogą do zjednoczenia z Bogiem jest człowieczeństwo Chrystusa. Człowie-
czy bezinteresowny przykład Chrystusa skłania do zachowania zasad mo-
ralnych tak w życiu indywidualnym, jak i społecznym, które powinny być 
wcielane przez wszystkich. Dla Allporta szczególnie ważne są wzorce życia 

111 LdR 16.
112 Psychologia pastoralna s. 52.
113 Osoba, uczestnictwo, wspólnota s. 141.
114 „If the body muscles are tense, the brain reacts much more quickly and intensely, if 

they are relaxed, it may react weakly or not at all”. Por. Allport. The Psychology of Participa-
tion s. 121. Por. Allport. The Nature of Personality s. 147.



186 PłASZCZyZNy CHRZEŚCIJAńSKIEJ FORMACJI DOJRZAłEJ OSOBOWOŚCI

świętych, które obrazują drogę świadectwa wiary jako integrującego klu-
cza formacyjnego115. We wspólnocie wierzących nigdy nie brakowało osób, 
których życie wartościami niosło dla innych umocnienie. W postawach 
i czynach takich ludzi człowiek wierzący rozpoznaje, co jest wartościowe 
i godne naśladowania116.

Wzory świętych ukazują konkretną postawę życiową możliwą do zre-
alizowania. Aby zmienić zachowanie człowieka, wymagane są pozytywne 
oddziaływania wspólnotowe na całą jego osobowość, gdyż nie ma jedyne-
go uzdrawiającego lekarstwa eliminującego niedojrzałość i wszelkie nie-
etyczne zachowania, włączając w to nabyte funkcje dyskryminujące czło-
wieka117. Przekaz wiary nie miałaby sensu, gdyby prowadził do rozbijania 
solidarnej jedności. Dojrzała formacja religijna ma sens, gdy praktycznie od-
powiada na „podstawowe pytania towarzyszące całej ludzkiej egzystencji: 
Kim jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? (…). Wspólnym źródłem 
tych pytań jest potrzeba sensu, którą człowiek od początku bardzo mocno 
odczuwa w swoim sercu: od odpowiedzi na te pytania zależy bowiem, jaki 
kierunek winien nadać własnemu życiu”118.

Naturalną inklinacją osobowości religijnej jest jej podmiotowość (nature 
of personality). Podmiotowość osoby współuczestniczącej będzie dążeniem 
do realizacji dobra wspólnego, np. w duchu odpowiedzialnym i patriotycz-
nym. Aby uczestnictwo formowało osobę, winno wynikać z dojrzałej re-
fleksji. Dla chrześcijanina szczególną rolą przeżytej refleksji w nauczaniu 
Magisterium Kościoła jest Objawienie Boże: „Objawienie chrześcijańskie 
stanowi wielce pomocny środek dla rozwoju tej wspólnoty między osobami, 

115 Analiza moralna Wyznań św. Augustyna wskazuje integralność osobową świętego. 
Allport posługując się wewnątrzosobową metodą badań osobowości, potwierdza osobowość 
świętego wyrażająca zgodność i konsekwencję słów Augustyna, z jego czynami. Chodzi 
więc tu o „zasadę prawdy” wyrażającą się w zgodności słów z czynami. Posługując się wy-
pracowanym przez Allporta rozróżnieniem intrinsic – extrinsinc, z całą pewnością moż-
na stwierdzić, że osobowość Augustyna jest osobowością „pierwotnie uwewnętrznioną”.  
B. Spilka. Traits and Allport: Idiography in a Nomothetic Mold? „International Journal for the 
Psychology of Religion”. 4:1994 nr 4 s. 235-237.

116 Por. T. Zadykowicz. Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmaty naśladowania 
we współczesnej refleksji teologiczno moralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 369.

117 Por. G. W. Allport. Techniques. W: Forms and Techniques of Altruistic and Spiritual 
Growth. Red. P. A. Sorokin. Boston: Beacon Press1954 s. 253.

118 FR 1.
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a zarazem prowadzi nas do głębszego rozumienia praw życia społecznego, 
jakie Stwórca wpisał w naturę duchową i moralną człowieka”119. Ta spójność 
moralna możliwa jest w oparciu o wartości wspólne, fundamentalne i nie-
kwestionowane. Oczywiście wiąże się to z moralną zasadą postępowania, 
przekonująca do prawdy ogólnej, której podstawowe elementy są zrozumia-
ne przez wszystkich zainteresowanych dobrem wspólnym. Podstawową rolą 
formacji moralnej winno być „urzeczywistnianie siebie poprzez bezintere-
sowny dar z siebie samego” i zapewnienie zrozumienia i akceptacji zarówno 
przez wychowanków, jak i wychowawców czy formatorów120. Chrześcijań-
ska formacja moralna w swych podstawach jest czynnością wspólnotową, 
gdyż wyraża współuczestnictwo środowisk wychowawczych, począwszy 
od rodziny, szkoły, parafii, grupy rówieśniczej, środków komunikacji spo-
łecznej itd. Wszystkie więc te środowiska kultury wychowawczej powinny 
owocnie współgrać dla dobra integracyjnego wychowanków. Brak współ-
działania, częsta niezgodność zamierzeń, sprzeczności sprawiają wielkie 
szkody, czyniąc formację moralną mniej efektywną, jednocześnie niwecząc 
wysiłki grona zaangażowanych formatorów oddanych swej pasji.

Chrześcijańska formacja moralna w swym przekazie wiary ma ważną 
rolę twórczą w umacnianiu chrześcijanina, który wchodzi na drogę nawróce-
nia. Tradycja chrześcijańska nazywa formację drogą wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego, gdyż nieprzypadkowo początkiem tej drogi jest łaska chrztu 
św., by człowiek o własnych siłach wszedł na drogę formacji moralnej, tak 
jak go rozumie teologia chrześcijańska121. Droga formacji religijnej dzieli się 
na trzy etapy: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Allport zauważa 
również, iż pomimo że działalność formacyjna wymaga wielkiego wysiłku 
(wynikającego z braku zrozumienia tego procesu przez innych jako ciągłego, 
a także drobnych porażek towarzyszących działaniom formacyjnym), pełni 
niezwykle istotną rolę motywacyjną w życiu człowieka122. Dojrzała formacja 

119 KDK 23.
120 Por. KDK 24.
121 „Ostatecznym celem misji Kościoła jest aedificatio continua Ecclesiae ku końcowemu 

zbawieniu”. Por. Ecclesiae Catholica. Abyśmy nie ustali w drodze: list biskupów polskich do 
prezbiterów Kościoła w Polsce o stałej formacji kapłańskiej. Poznań: Księgarnia św. Wojcie-
cha 2007 s 2.

122 „In general way, we know what mental health requires. It requires that we learn to 
grow muscles where our injuries were. In the words of the Eighty – fourth Psalm, that man 
is blessed [Psalm 84:6] „who, going through the value of misery, uses it for a well.” (...) It 
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religijna to postawa przekonania i zawierzenia w osiąganiu szczytnych ce-
lów wymagająca odwagi i przyjaźni z Bogiem.

Wiele pozytywnych skutków w formacji moralnej przynosi międzyludz-
ka przyjaźń. Jednym z nich jest unikalna metoda rozwiązywania sporów 
personalnych i nadmiernej ambicji. Przyjaźń bardziej angażuje do skutecz-
nego działania moralnego, ożywia relacje i nie pozostaje jedynie w formie 
abstrakcyjnych idei. W poczuciu przyjaźni łączącej wychowanka z wycho-
wawcą powiększa się odpowiedzialne działanie. Postawa przyjaźni i zaufa-
nia pomaga we współodpowiedzialności za dobro wyższe, nie tylko ideowe, 
ale i realne, jakim jest państwo, wspólnota chrześcijańska. Każdy dojrzały 
związek ze wspólnotą realizuje się m.in. we współdziałaniu z innymi, nigdy 
w izolacji od grupy modlitewnej, kościelnej, zachowując dojrzałe poczucie 
odpowiedzialności i możliwość wpływu na nią.

Wzajemne poczucie więzi opartej na przyjaźni, wyzwala cnotę poświece-
nia się, ofiary, troski o lepsze jutro dla innych. Koncept cnoty [arete] jest cią-
gle pomniejszany albo niezauważony123. Allport jednak dostrzegał, że nabyte 
cnoty są funkcją dojrzałej osobowości. Tym samym stwierdził, że uwzględ-
nienie arete w formacji wydaje się ważnym i miarodajnym instrumentem 
w perspektywie psychologii cnót. Niemniej, współczesne badania nad ce-
chami osobowości potwierdzają w modelach pięcio- i sześcioczynnikowych 
ważność ich związku z cnotami moralnymi. Współcześnie stwierdza się, 
że zawierają określenia odpowiadające cnotom społecznym, takim jak: zgod-
ność, obowiązkowość, uczciwość, skromność, które powinny być rozumiane 
jako cnoty moralne, szczególnie cecha uczciwości jako szósty czynnik osobo-
wości, podkreślająca wiarygodność, brak chciwości i brak chytrości. Więk-
szość badań potwierdza, że integralność, autentyczność i uczciwość tworzą 
zasadniczą moc oddziaływania człowieka w formacji moralnej. Większość 
ludzi ocenia wysoko moralność i cnoty osoby124. Stąd dojrzała formacja  

requires both the poetic and prophetic metaphors of religion and the precise, hard grammar 
of science”. Por. Allport. The Person in Psychology s. 142.

123 „The aspect of personality that engenders stability and dependability, that is respon-
sible for sustained effort in the face of obstacles”. Por. Allport. Personality: A Psychological 
Interpretation. New york: H. Holt and Company 1937 s. 51.

124 Por. Mu Shou-uan. The relationship between virtues and personality traits of Chinese 
college students. Social Behavior and Personality: an international journal”. 39:2011 nr 10 
s. 1379.
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religijno-duchowa oparta o wartości, cnoty i przyjaźń międzyludzką win-
na przyciągać wychowawców, jak i wychowanków do wspierania czystych, 
szlachetnych i bezinteresownych intencji125. W samej istocie, cnota mądro-
ści i wartość przyjaźni jest zadana człowiekowi. „Ex ipsa virtuti amīcitia 
nāscitur nec sine virtuti amīcitia esse potest”126. Z cnoty (postawy trwałej) 
przyjaźni rodzi się charakter, bez którego przyjaźń nie może się obyć. Tak 
więc dojrzała formacja religijna i duchowa pobudzona międzyludzką przy-
jaźnią, jest spójnikiem wyznaczającym drogę nawrócenia. Jan Paweł II pod-
kreśla, że „dla każdego z wiernych formacja duchowa winna pełnić naczelną 
i jednoczącą rolę w odniesieniu do jego bycia chrześcijaninem i postępowa-
nia jak chrześcijanin”127.

By odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę spełnia dojrzałość religijno-du-
chowa, trzeba zauważyć zdrową motywację w procesie samorozwoju, aby 
formację dostrzec jako sztukę i umiejętność wypracowaną z cnót i zasad 
nauczania moralnego. Formacja moralna stanowi więc sztukę, która dla kla-
syków i Arystotelesa oznaczała wytwórcze działanie. Umiejętność ta pole-
gała na znajomości reguł życia, które zgodnie z zasadą Arystotelesa, mają 
być aktem „wytwarzania zgodnego z trafnym rozumowaniem”128. Formacja 
moralna jest więc sztuką kształtowania dojrzalszego życia i umiejętnością 
kontaktu z wartością. Czyli – zgodnie ze słowami Sarah Banks – formacja 
pełni rolę kształtotwórczą, przekładając się w wychowanku na jego nabywa-
ne umiejętności i jakościowo podejmowanie decyzje moralne129. Studenci 
z różnych krajów: Finlandii, Wielkiej Brytanii i Francji, poddani trudnym 
moralnie zagadnieniom zauważyli, że do nauczania moralnego włączyć na-
leży potrzebną odwagę, aby mogli działać zgodnie z moralną powinnością. 
Natomiast badając wpływ kognitywny na rozwój moralno-duchowy czło-
wieka zwraca się uwagę, aby myśleć poważniej o formacji moralnej zacho-
wań czy impulsów w rozwoju osobowym, jako o czymś więcej niż tylko 

125 KPK 1029.
126 Cicero. Dē Amīcitia. W: Wheelock. Wheelock’s Latin s. 287-288.
127 PDV 45.
128 Arystoteles. Etyka Nikomachejska W: Arystoteles. Dzieła wszystkie. T. 5. Tłum.  

D. Groma. Warszawa 2000 s. 196.
129 „Implications for teaching include the need to develop skills and qualities in stu-

dents that enable them to recognize the ethical dimensions of difficult situations and to 
develop the courage to act on their decisions”. Por. The Ethical Practitioner in Formation: Is-
sues of Courage, Competence and Commitment. „Social Work Education” 24:2005 nr 7 s. 737.
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moralnym wnioskowaniu i rozumowaniu. Człowiek od momentu poczęcia 
jest wychowywany pod przemożnym wpływem domu, rodziny i całego śro-
dowiska, w którym wzrasta. Tak więc rozwój duchowo-religijny osobowości 
uzależniony jest nie tylko od czynników zewnętrznych (środowiska) i we-
wnętrznych, ale także od aktywności osoby troszczącej się, lub nie, o ten 
rozwój130.Wychowawcy powinni konsekwentnie zabiegać o dojrzałość reli-
gijno-duchową. W wychowaniu integralnym winni być bardziej zaintere-
sowani tymi procesami, które kształtują charakter moralny poprzez ustabi-
lizowanie wewnętrznych wzorów dla wyłaniających się uczuć i emocji131. 
Narzędziem zasadniczym formacji jest odkrywanie prawdy obiektywnej, 
by wychowanek nabywał cech normatywnych i stosował je w łączności 
z prawem Objawionym. Chodzi o to, by formowany wychowanek rozpo-
znał prawdę o sobie, praktykował przykazania miłości i krytycznie widział 
swoje postępy, a także stawał się osobą bardziej wykształconą, współczują-
cą odpowiadającą na powołanie132.

Formułując wnioski w oparciu o dotychczasowe analizy można określić, 
że dojrzałe standardy religijno-duchowe chrześcijańskiego kręgu kulturo-
wego stanowią istotny klucz integracyjny osobowości, gdyż dojrzała reli-
gijność i duchowość nadaje cel i sens ludzkiemu życiu tworząc integralny 
system wartości człowieka, szczególnie poprzez jego motywację i zachowa-
nie. Zdrowe przeżycie religijno-duchowe angażuje osobowość człowieka 
do poszukiwania Boga i głębszego poznawania Go. Wypływa stąd wniosek, 
że w poznawaniu Boga wychowankowi towarzyszy wymiar miłości do Naj-
wyższego, zawsze mający charakter dynamiczny. Konsekwencją tego meta-
fizycznego doznania jest własne samodoskonalenie i stworzenie dojrzałych 
relacji z Bogiem, innymi ludźmi i całym stworzeniem. Wówczas „osobo-
wość jest wewnętrzną i dynamiczną organizacją osoby, (…) która określa 
jej unikalne dostosowanie do otoczenia”133. Unikalność tego dostosowania 
sprawia, że wychowanek staje się osobą otwartą na wymiar transcendentny, 
i trwale nabywa spójności przekonań religijno-duchowych, odpowiedzial-
nie je akceptuje i aktualizuje w integralnym życiu. Również relacja osobowa 

130 Por. Allport. Osobowość i religia s. 78.
131 R. Zigle. The Formation and Transformation of Moral Impulse. ME 28: 1999 nr 4  

s. 445-457.
132 KKK 1879.
133 Allport. Personality: A Psychological Interpretation s. 45.
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poprzez zaangażowanie religijnie we wspólnocie, grupie, Kościele umacnia 
cel realizacji świętości. Dynamiczna tendencja do ciągłego rozwoju przeja-
wia się m.in. w bogatszych zmianach i obrazach dojrzałej religijności.

W próbie opisowego określenia duchowości i religijności osoby dojrzałej 
należy zauważyć jej centralność w życiu osoby wierzącej, a więc najwyżej 
cenionej. Wewnętrzne zaangażowanie w życie modlitewne i pogłębianie go, 
oraz zewnętrzne ukierunkowanie ku ludziom z pozytywnym stosunkiem do 
norm prawa Bożego i stanowionego tworzy istotny klucz integrujący osobo-
wość chrześcijanina. Integralność religijno-duchowa sprawia, iż osobowość 
o dojrzałej religijności cechuje się spójnością w jej wewnętrznej strukturze: 
emocjonalnej, intelektualnej i wolitywnej, oraz w pozytywnej strukturze od-
niesienia zewnętrznego, czyli w stosunku do Boga, ludzi i instytucji religij-
nych.

Na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia celem formacji duchowej 
jest łączenie osobistej historii życia z Bogiem, który nieustannie naucza 
w Objawieniu jak żyć i realizować wartości zadane. Poznanie i akceptacja 
siebie samego jako dziecka Bożego nie jest nigdy celem samym w sobie. Cho-
dzi o odkrycie planu Bożego i dążenie do dojrzałości moralnej: by lepiej żyć, 
przeżywać i realizować wartości Chrystusowe. Zadanie formacji realizuje 
się w posłudze wymagającej postawy pokory w spotkaniu z Chrystusem134. 
Dla Allporta dojrzała formacja stanowi nieodłączny element stawania się 
bardziej podobnym do Stwórcy. W zasadzie poza formacją religijno-ducho-
wą, intelektualną, doktrynalną, katechetyczną, osobową, ludzką i zawodo-
wą istnieje potrzeba formacji wszechstronnej w duchu nowej ewangelizacji, 
w której chodzi o formację do autentycznej miłości, by była żywa.

134 Por. PDV 43.





Zakończenie

Chrześcijańska formacja moralna określa dojrzałą drogę w moralnym 
rozwoju wychowanka aby ten osiągał całożyciowy ideał w zintegrowanej 
osobowości. Chrześcijańska formacja moralna innymi słowy, ma umożli-
wić wychowankowi stawanie się człowiekiem dojrzałym. Ukierunkowa-
nie działań i postaw moralnych na odkrywane wartości takie, jak dobro 
i piękno, sprawia, że osobowość człowieka może trwale nabywać cechy 
moralne, stając się tym samym osobowością moralną oraz emocjonalnie 
dojrzałą w duchu chrześcijańskim, w którym odkrywa swoje powołanie do 
dobra, powołanie do miłości1. Pełnia uformowania chrześcijanina wynika 
z dojrzałości emocjonalnej, zrównoważenia, odpowiedzialności, uczciwo-
ści, szlachetnej motywacji i wielu innych czynników. Wzorem dojrzałym 
ludzkiej doskonałości jest sam Chrystus, który będąc człowiekiem ukazał 
pełnię swej postawy wobec innych2. Droga formacji, do której człowiek jest 
wezwany przez Boga, polega na nawróceniu, wzroście, dojrzewaniu i przy-
noszeniu owocu”, do której wzywa Chrystus.

W tej perspektywie podjęto projekt badawczy mający na celu przed-
stawienie chrześcijańskiej formacji moralnej jako drogi do dojrzałej osobo-
wości w oparciu o nauczanie G.W. Allporta. Analizując nauczanie amery-
kańskiego personalisty można stwierdzić, że formacja chrześcijańska jest 
konieczna w moralnym rozwoju osobowości człowieka. Kluczowe znacze-
nie dla prowadzonych rozważań miało uwrażliwienie człowieka na sprawy 
moralne w dobie szybko postępującego rozwoju naukowo-technicznego3. 
Współczesność wymusza dokonywanie zdrowej oceny moralnej nowych 
zjawisk, odkrywanych procesów, w świetle Objawienia Bożego i Tradycji 
Kościoła.

1 Por. J. Nagórny. Sumienie, źródło wolności czy zniewolenia? W: „Człowiek sumienia”. 
Red. J. Guzowski. Olsztyn 1997 s. 41-70.

2 Por. PDV 43b.
3 Por. Allport. The Individual and His Religion s. 70.

Zakończenie
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Najpierw skupiono się na uwarunkowaniach formacji chrześcijańskiej 
Allporta i jej wpływie na rozwój osobowy w kontekście interpretacji moty-
wacyjnej. Według Allporta, postawy ludzkie, które czynią człowieka moral-
nym, wynikają z jego świadomego dostrzegania i wdrażania w życie norm 
moralnych i obowiązków, co spójne jest z ideą Kanta opisaną w etyce obo-
wiązku4. Allport, jako pierwszy z personalistów, wypracował stanowisko, 
że nie można roztrwonić ogromnego dorobku wychowawczego judeochrześ- 
cijańskiej tradycji opartej na Biblii. Ocena człowieka z punktu widzenia 
Kościoła w żaden sposób nie wypacza jego wizji, ale otwiera człowieka na 
szerokie horyzonty w relacji z Bogiem w osobie Jezusa Chrystusa, które są 
często ignorowane i zaniedbywane ze względu na wpływ redukcjonistycz-
nych koncepcji antropologicznych. Wartościujące podejście jest ciągle 
aktualne, twórcze i rozwijające, ponieważ formując osobowość, człowiek 
służy pomocą tym wszystkim, którzy przeżywają wątpliwości i kryzysy 
tożsamości.

Wszystkie działania wychowawcze – aby mogły osiągnąć swój cel – 
muszą opierać się na pełnej prawdzie o człowieku w relacji z miłującym 
Bogiem. To bowiem z prawdy o człowieku wynikają implikacje moralne 
ludzkiego działania. Człowiek jest w stanie odkryć Bożą dobroć, przyjaźń, 
i prawdę o sobie5. Tym samym otrzymuje pomoc do wejścia na wyższy po-
ziom swego rozwoju moralno-osobowego. Dlatego nie tylko chrześcijańskie 
środki przekazu obrazu i myśli ale podstawowe środowiska oddziaływania 
mają zadanie uczyć osobowego dialogu między ludźmi, narodami i kultu-
rami, w działaniach prowadzących do eliminowania skrajnie redukcjoni-
stycznych wizji człowieka. Dzięki „pełniejszej kulturze duchowej” zdrowo 
uformowany człowiek staje się wychowawcą społecznym dla dobra współ-
czesnych, ale także przyszłych pokoleń6. W sensie psychologii pozytywnej 
Allporta, formacja jest możliwa wraz z pozytywnym oddziaływaniem ze-
wnętrznym7.

4 Por. A. F. Kleinberger. Moral & Values Education. JME 11:1982 nr 3 s. 147-158.
5 Por. A. Derdziuk. Formacja do modlitwy. HD 62:1993 nr 4 (230) s. 24-34.
6 KDK 31.
7 „One thing is certain: Pluton and Aristotelian strands of thoughts are found in all 

western theory, past and present”. Por. G. Allport. The Nature of Prejudice s. 6. Za formacją 
pozytywną przemawia 50-letnia praktyka psychologii pozytywnej skoncentrowana na po-
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Spośród środowisk ważnych dla formacji moralnej należy wymienić 
rodzinę, szkołę i Kościół. Pedagogika personalistyczna podkreśla prawdę 
o potrzebie powrotu do zadań podstawowych i najważniejszych rodziny. 
Rodzina stanowi podstawową wspólnotę osób wzajemnie za siebie odpo-
wiedzialnych. Od wartości wyniesionych z rodzinnych zasad poszano-
wania, wzajemnej odpowiedzialności i miłości, zależy poziom moralny 
społeczeństwa. Aby rodzina właściwie spełniała swoje zadania wycho-
wawczo-formacyjne, winna pamiętać, że jest wspólnotą ewangelizującą, 
ale także poddaną ciągłej ewangelizacji. Dobre wychowanie w rodzinie, 
szkole i Kościele powinno pozwolić ukształtować takie cechy osobowości, 
jak poczucie obowiązku, odpowiedzialność za siebie i innych, miłość do 
ludzi, życzliwość, uznawanie wartości i pogodny stosunek do życia, sym-
patia. Osobowość moralna jest więc sumą takich pozytywnych cech mo-
ralnych, które wartościują osobę8. Stąd też dla osoby formatora niezbędne 
jest ciągłe dojrzałe prowadzenie wychowanka w taki świat wartościowego 
myślenia i działania, który ukaże mu, że wartości są niezbywalne w życiu.

Rola wychowawców – jak to zostało przedstawione – ma charakter po-
mocniczy i powinna być przede wszystkim świadectwem: „Im lepiej je-
steśmy uformowani, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z konieczności 
kontynuowania i pogłębiania formacji oraz tym bardziej jesteśmy zdolni 
do formowania innych”9. Formacja moralna bierze początek z postaw mo-
ralnych formatorów. „Znaczenie i skuteczność planu formacji zależy czę-
ściowo od struktur, ale w pierwszym rzędzie od osób formujących”10. Tym 
samym moralna postawa i czyny formatora są klarownym opowiedzeniem 
się za wartościami moralnymi, co z kolei może stać się dopiero ich doj-
rzałym przekazem formacyjnym. Formator, chcąc ukazać wychowankowi 
drogę rozwoju, musi cieszyć się autorytetem11.

zytywnym doświadczeniu i oddziaływaniu wartości i cnót wynikłych z klasycznych filozo-
fii Platona i Arystotelesa.

8 „Attitude toward child training. We form a strong impression that the moral standards 
prevailing in civilized countries are firmly accepted by our student populations. The virtues 
of honesty, truth-telling, reliability, decency, and integrity are acclaimed”. Por. Allport. An 
Experiment in the Prevention of Delinquency s. 9.

9 ChL 63.
10 ZFP 19.
11 Por. T. Pettigrew. Gordon Willard Allport s. 424.



196 ZAKOńCZENIE

Pogłębiona i uwewnętrzniona moralność ma nie tylko w sobie rolę 
twórczą w formacji moralnej osobowości, ale wiąże się z zobowiązaniem 
w stosunku do Boga i wypełnianiem zasad moralnych. Wiara i moralność 
nie jest używana do zaspokajania własnych potrzeb, ale wynika z central-
nego motywu życia – oddania się Bogu i bliźniemu. Wielorakie konsekwen-
cje integralnego życia moralnego są zawsze pozytywne i przynoszą owoce 
jednostce i społeczeństwu. Na płaszczyźnie społecznej przestrzeń oso-
bowej wolności jest kojarzona z tolerancją, brakiem uprzedzenia, z więk-
szym współczuciem, empatią i uwrażliwieniem na potrzeby innych osób. 
Świadomość wolności każdej osoby jest wynikiem ludzkiej podmiotowości 
a zarazem odpowiedzialności za siebie i za to wszystko, czym dysponuje12. 
Taka dyspozycyjność pozwala wprowadzić wychowanka na drogę nacecho-
waną życzliwością, zachętą, a nawet przestrogą. Wolność współtworzenia 
w chrześcijańskiej formacji sfery moralnej nigdy nie wiąże się z postawą 
apodyktyczności13. Trzeba jednak pamiętać, że wolność, aby była prawdzi-
wa, nie może być oderwana od prawdy14.

Uwewnętrzniona moralność żywej wiary przejawia się w cieplejszych 
i serdeczniejszych kontaktach z innymi ludźmi i jest określona przez All-
porta jako przedłużenie osobowości (extention of self). To po prostu cecha 
zdrowej osobowości. Tym samym taka moralna postawa integruje we-
wnętrznie i sprawia, że osoba jest zdolna do wyrażania intymnych uczuć 
i współczucia, szczególnie w obliczu cierpienia. Formacja moralna ubogaca 
osobowość, pomaga przejść od powierzchowności zachowań do bardziej 
gruntownej postawy moralnej i dojrzałości, według złotej zasady postępo-
wania: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im 
czyńcie!” (Mt 7, 12). Dlatego szczególnie w dzisiejszym ponowoczesnym 

12 Allporta podmiotowość osobowości dla formacji moralnej wyraża się w aktywnej 
relacji osoby formatora do otoczenia, by możliwy był pozytywny wpływ na rzeczywistość 
wychowawczą. Według prastarego adagium „operari sequitur esse” (w obronie podmioto-
wego działania) działanie moralne podmiotu konstytuuje jego istotę. Allport wychodzi z ro-
zumowania twierdząc, że osoba jest pozytywną przyczyną albo współprzyczyną zdarzeń 
moralnych, tym samym, staje się sprawcą działania moralnego. Dlatego też aktywność oso-
by skupiona na cele szczytne i godne moralnie przez ten sam podmiot, czynią osobowość 
bardziej dojrzałą.

13 Por. Jesionek. Wychowanie moralne s. 11.
14 Por. J. Nagórny. Sumienie, źródło wolności czy zniewolenia? W: Człowiek sumienia. 

Red. J. Guzowski. Olsztyn: 1997 s. 41-70; DWCH 1.
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świecie jest wielkie zapotrzebowanie społeczne na altruistyczne, ascetycz-
ne i moralne osobowości, które formowałyby rodziny i społeczeństwa i po-
ciągałaby je ku wartościom wyższym.

Stawanie się osobowością dojrzałą wymaga od człowieka wejścia na 
drogę formacji związaną z własnym wysiłkiem, zdolnościami wrodzonymi, 
ale także nabytymi dzięki środowisku wychowawczemu. Chrześcijańska 
formacja moralna jest więc ciągłym procesem wychowawczym na drodze 
stawania się, osobowością dojrzałą wynikającą z poznania ordo amoris 
osoby, kim osoba ludzka jest i kim może być w relacji z osobowością bez-
granicznie miłującego Chrystusa. „Zatem (...) zadaniem w formacji, czyli 
modelowaniu umysłu i serca jest odkrycie skarbu, który posiadamy”15.

Celowość formacji chrześcijańskiej wypływa z wielu biegunów po-
znawczych człowieka, a przede wszystkim ze świadomości bycia wszcze-
pionym w życie z Chrystusem kształtującym postawę obowiązkowości, 
dojrzałą harmonię i sens życia. Osobowa dojrzałość jest więc istotą osobo-
wości, która umożliwia zdrowy tryb funkcjonowania człowieka. Nie bez 
przyczyny chrześcijańska formacja moralna jest drogą dojrzałej osobowo-
ści16. Tym samym wyraża ciągły proces stawania się osobą in persona Chri-
sti, w oparciu o wiarę chrześcijańską by realizować powołanie do świętości 
i doskonałości.

Z analizy oddziaływania formacji chrześcijańskiej wynika, że dojrza-
łość intelektualna, emocjonalna i wolitywna człowieka stanowi coś więcej, 
niż jego nabyty element poznawczy – jest elementem angażującym do dzia-
łania moralnego całą jego osobowość. Allport wyraźnie dystansuje się od 
redukcyjnych ujęć teorii psychoanalitycznych, przyjmując personalistycz-
ny model formacji. Jak zauważa Allport, w konsekwencji drogą dojrzałości 
osoby formowanej nie jest ani socjalizacja ani indywidualizacja, ale per-
sonalizacja, czyli stawanie się zintegrowaną osobą pod każdym względem 
umiejętną w przyjmowaniu jak i obdarowaniu osób drugich dojrzałą tro-

15 A. Derdziuk. W odpowiedzi na dar miłosierdzia. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 
2010 s. 64.

16 „Ingredients of morale have to do respectively with the preparation of the individual, 
with his participation, and with the solidarity of the group”. Por. Allport. Nature of Demo-
cratic Morale s. 4-5.
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ską i miłością17. Należy więc zauważyć, że wymiar personalistyczny wiary 
i moralności, wyraźnie wpływa na integralne kształtowanie osobowe. Doj-
rzalsza przemiana – trzeba to raz jeszcze podkreślić – możliwa jest jedynie 
na gruncie integralnej prawdy o człowieku18.

Z przeprowadzonych analiz nauczania Allporta wynika jednoznacznie, 
że dojrzała motywacja i integralna koncepcja życia w oparciu o chrześci-
jańską formację moralną jest ważną drogą w kształtowaniu dojrzałej osobo-
wości19. Nie ulega wątpliwości, że istnieje potrzeba dalszych badań bogatej 
i twórczej spuścizny naukowej G. W. Allporta.

17 Socjalizacja może nieść pewną strefę zagrożenia w formacji moralnej wychowana 
z tego względu, że nazbyt wpływowe oddziaływanie państwa, różnych kultur czy innych 
struktur władzy istotnie zagraża indywidualnej inicjatywie i wolności człowieka. Por. All-
port. Osobowość i religia s. 33.

18 „Prejudiced people, evidently, have little concern with truth as a value. The failure 
of this value to stand higher for tolerant people is no doubt due to the fact that, important 
though it is, aesthetic, social, and religious values are still more decisive in the formation of 
tolerance”. Por. Allport. The Nature of Prejudice s. 440.

19 Por. Płużek. Psychologiapastoralna s. 59.
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Ks. dr Krzysztof Stanibuła urodził się w 1966 roku, jako najmłod-
szy z pięciu synów Janiny i Czesława. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej w Rachaniach, województwo lubelskie uczęszczał do 
Technikum w Lubyczy Królewskiej gdzie otrzymał w 1985 roku 
świadectwo maturalne i dyplom technika mechanizacji. W roku 
1990 wstąpił do Polonijnego Seminarium Św. Cyryla i Metode-

go. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa 
Sean O’Malley w Diecezji Fall River (obecnie kardynał archidiecezji Bostonu). 
W 1995 roku, otrzymał magisterium z Teologii Pastoralnej (M.Div.) w Orchard 
Lake, Michigan. W 1998 został skierowany na studia specjalistyczne ukończone 
tytułem Magistra Teologii w zakresie poradnictwa (Th.M., Weston Jesuit School 
of Theology, Cambridge, obecnie Boston College). Studiował teologię na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1986–1990 i 2008–2012. 
W roku 2010 obronił pracę magistersko-licencjacką z Teologii Moralnej. Stu-
dia doktoranckie zostały uwieńczone obroną pracy doktorskiej Chrześcijań-
ska formacja moralna jako droga do dojrzałej osobowości w świetle publikacji  
G. W. Allporta, pod kierunkiem ks dra hab. Mariana Pokrywki, profesora KUL. 
Rezultatem jego pracy jest wiele artykułów w języku angielskim, między innymi 
na stronie www.krzysstanibula.wordpress.com: Franciscan spirituality essays, 
The charisma and life of St. Maksymilian Kolbe, The role of faith in the moral 
development, The theological anthropology of the person as a way of meaningful 
life, Reflections on ministerial work in the selected hospitals. Ks. Stanibuła pra-
cował wcześniej jako kapelan w New Bedford, Attleboro i North Darthmouth, 
MA. Obecnie jest administratorem parafii i kustoszem sanktuarium św. Anny  
w Fall River, USA. 
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