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Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego

Nie uczy się ludzi, jak być ludźmi, a uczy się

ich wszystkiego innego; im zaś nigdy tyle nie

zależy na reszcie, co na tym, by być ludźmi.

Blaise Pascal

Nie sposób przecenić roli edukacji* w kształtowaniu społeczeństwa oby−
watelskiego. Jednakże, jak wykazują dzieje ludzkości, pewne prawdy raz
sformułowane (nawet te największe) tracą na znaczeniu ze względu na swą
oczywistość. Być może właśnie nadmiar oczywistości, co do roli edukacji,
stał się jedną z przyczyn utraty znaczenia tej prawdy i stopniowego zapomi−
nania o niej1.

„Wszystkie ludy, które osiągnęły pewien stopień rozwoju, posiadają
przyrodzony pęd wychowawczy. Wychowanie jest tym środkiem, którym
posługuje się ludzka społeczność celem zachowania i przekazywania swego
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* Edukację rozumiem w szerokim etymologicznym sensie jako wychowanie, które obej−

muje zarówno kształtowanie charakteru człowieka, jak i nauczanie, czyli przekaz wiedzy.
1 Pogląd taki formułuje Aleksander Zbrzezny w swej rozprawie pt. Edukacja powinności

i powinność edukacji, „Etyka” 2001, nr 34, s. 94.



fizycznego i duchowego charakteru” – stwierdza Werner Jaeger w uznanej
za klasyczną pracy na temat wychowania2. Wedle tej tezy wychowanie jest
jednym z podstawowych warunków przetrwania każdej wspólnoty. 

Z historii wychowania

Dla Greków wychowanie miało także jeszcze inny – bardziej szczegóło−
wy – cel. Poprzez należyte wychowanie przygotowywano młodzież do życia
publicznego. Specyfika greckiego wychowania polegała – jak to ujmuje au−
tor Paidei – „na silniejszym ponad wszystko popędzie do szukania formy ca−
łościowej oraz na filozoficznym, wnikającym w to, co powszechne, zmyśle
dla praw leżących u podstaw natury ludzkiej i dla norm, jakie z tych praw
wynikają w dziedzinie postępowania osobistego i w organizacji społeczeń−
stwa”3. Ujmując rzecz bardziej praktycznie, Grecy, dla których człowiek był
jednym z głównych tematów refleksji, wokół którego skupiał się cały świat
ich myśli, rozumieli wychowanie, po pierwsze, jako proces podobny do bu−
dowania, po drugie, owo budowanie mające od czasu Platona charakter
kształcenia zawsze związane było z budowaniem społeczeństwa, po trzecie,
ponad człowiekiem jako członkiem społeczeństwa, ale także ponad jego rze−
komo autonomicznym „ja”, stał człowiek jako idea, oznaczający powszech−
nie ważny i obowiązujący do naśladowania obraz gatunku. Wizje wychowa−
nia Platona i Arystotelesa, choć różniły się praktycznymi rozwiązaniami,
łączyła wspólna idea ukształtowania doskonalszego człowieka w doskonal−
szym społeczeństwie. 

Wedle greckiego podejścia wychowanie to doskonalenie jednostki (pole−
gające na budowaniu charakteru człowieka) oraz doskonalenie kolejnych po−
koleń i przygotowanie ich do jak najlepszego pełnienia roli publicznej. Aby
jednak właściwie zrozumieć istotę greckiego wychowania trzeba wspomnieć
o tym, iż dobro jednostki i dobro wspólnoty jawiły się Grekom jako nieroz−
łączne. Ta prawda tak oczywista dla Greków, dla nas współczesnych także
straciła na znaczeniu, być może właśnie z powodu swej oczywistości, a być
może dlatego, iż przeczyła innej oczywistości, stanowiącej fundament syste−
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2 W. Jaeger, Paideia, tłum. M. Plezia, Instytut Wydawniczy PAX, tom 1, Warszawa 1992,

s. 17.
3 Ibidem, s. 24.



mu liberalnego. Nierozłączność dobra jednostki i dobra wspólnoty w wyda−
niu greckim oznaczała pewną zależność – dobro wspólnoty przyczynia się
do dobra jednostki, podczas kiedy ta sama nierozłączność w wydaniu liberal−
nym oznacza: jeśli jednostki (przedsiębiorcy) zadbają o swoje dobro, przy−
czyni się to niechybnie do dobra wspólnoty. Oba te podejścia różni kierunek
wynikania oraz odmienne rozumienie pojęcia dobra. Dla Greków dobro, to
coś więcej niż dobro materialne, podczas kiedy dla liberałów do tego się naj−
częściej ono sprowadza. Dobro etyczne zostało przekute (poprzez multipli−
kację) w dobra materialne. 

O tym, że wychowanie odgrywa pierwszorzędną rolę w kształtowaniu
lepszego społeczeństwa, wiedzieli także utopiści. Jednakże w większości
utopii wychowanie równoznaczne z upowszechnieniem oświaty traktowane
było raczej instrumentalnie, głównie jako jedno z najważniejszych narzędzi
walki o bardziej sprawiedliwe społeczeństwo. W ujęciu utopistów nabiera
ono charakteru kształcenia rozumianego raczej jako przekaz wiedzy, pozo−
stając tym samym bliższe dzisiejszej idei edukacji powszechnej (nastawio−
nej głównie na przekaz wiedzy) niż greckiej idei paidei. Klasycznymi przy−
kładami takiego podejścia są zarówno odrodzeniowi utopiści, tacy jak:
Tomasz Morus czy Tomasz Campanella, jak i późniejsi utopijni socjaliści. 

Wedle Tomasza Morusa – twórcy utopii – najważniejsza stała się po−
wszechność nauczania, natomiast ciężar wychowania, jako kształtowania
człowieka, przerzucił on na religię, która miała formować postawę każdego
z członków społeczeństwa4. Religia utopian dostarczała członkom wspólno−
ty aksjologicznych (albo jak sądzą niektórzy ideologicznych) podstaw życia
społecznego, dlatego niewierzącym nie wolno było piastować funkcji pu−
blicznych, ani szerzyć swych poglądów. Natomiast o Tomasza Campanelli
rola wychowania sprowadzona została do naśladownictwa zachowań star−
szych obywateli, przy jednoczesnym szczegółowym zadekretowaniu dozwo−
lonych w społeczeństwie form postępowania5.

Utopijni socjaliści przypisywali kształceniu obywateli jeszcze ważniejszą
rolę. Wręcz fundamentalną rolę przypisywał mu na przykład Robert Owen,
uważając za największy błąd społeczny uznawaną przez jego współczesnych
zasadę, wedle której każdy człowiek kształtuje się samodzielnie „Człowiek
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4 T. More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, PAX, Warszawa 1954.
5 T. Campanella, Miasto słońca, tłum. L. i J. Brandwajnowie, Wydawnictwo Alfa, War−

szawa 1994.



– jak twierdził Owen – nigdy nie kształtował sam swego charakteru i nie jest
możliwe, żeby kiedykolwiek sam go kształtował” 6. Dlatego uznał on „edu−
kację od podstaw” za zasadę fundamentalną, którą próbował zrealizować
w New Lanark. Jednakże owenowskie rozumienie wychowania sprowadza−
ło się w głównej mierze do „urabiania” najmłodszych obywateli – jak sam
pisze – „pod kierunkiem jednolitych i konsekwentnych zasad, które wynika−
ją z niezmiennych praw przyrody, zasad, którym nikt zdrowy na umyśle nie
odmówi słuszności”7. Wedle tego podejścia zadaniem społeczeństwa powin−
no być wpajanie dzieciom dobrych przyzwyczajeń. 

Typowe dla utopistów utożsamienie wychowania z nauczaniem podsta−
wowym i walka o jego upowszechnienie służyło krytyce współczesnego
społeczeństwa. Idea edukacji stała się zatem jednym z głównych narzędzi
tworzenia bardziej sprawiedliwej wspólnoty, jednakże wedle z góry narzu−
conego modelu. 

W myśli oświeceniowej głównym celem edukacji stało się poprawienie
sytuacji całego społeczeństwa poprzez poprawę losu pozostających w naj−
gorszym położeniu. Oświeceniowi myśliciele wierzyli, że upowszechnienie
edukacji nieomal samoistnie poprawi położenie najsłabszych, a rozwijająca
się szybko nauka dostarczy takich rozwiązań, które pozwolą całej społeczno−
ści żyć lepiej i spokojniej. Wedle tego ujęcia powszechność edukacji miała
służyć bardziej harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa. 

Współcześnie edukację łączy się głównie z dobrobytem, najczęściej ro−
zumianym materialnie. Wedle tego stanowiska poziom społecznego rozwo−
ju zależy od poziomu edukacyjnego społeczeństwa. Niektórzy łączą eduka−
cję także z eliminacją społecznych patologii. Wedle niektórych socjologów,
w bardziej wykształconym społeczeństwie zmniejsza się poziom brutalnych
przestępstw, ponieważ poziom agresji ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem
poziomu wykształcenia, aczkolwiek teza ta nie dla wszystkich jest tak oczy−
wista. Rację ma oczywiście Franciszek Bacon uważając, że wiedza to potę−
ga i że nieznajomość przyczyn zagrażających człowiekowi zjawisk pozba−
wia go możliwości przeciwstawienia się tym zjawiskom czy możliwości
zabezpieczenia się przed nimi, jednakże czy edukacja polegająca na samym
przekazie wiedzy będzie dla społeczeństwa wystarczająca.
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6 R. Owen, Nowy ogląd na społeczeństwo, czyli rozprawy o kształceniu charakteru,

w: tenże, Wybór pism, tłum. M. Przyborowska, Warszawa 1959, s. 75.
7 Ibidem, s. 78.



Z tego jedynie pobieżnego przeglądu historycznie definiowanych celów
wychowania widać wyraźnie, iż niezależnie od sposobu rozumienia samego
wychowania, nie jest ono wyłącznie sprawą jednostki, ale także całej spo−
łeczności8. Tę linię argumentacyjną potwierdzają również filozofowie, choć
spoglądając na ten problem z nieco innego punktu widzenia. Kant poprzez
swoją koncepcję otwiera drzwi do idei ludzkiej odpowiedzialności. „Czło−
wiek – twierdzi filozof z Królewca – przeznaczony jest przez swój rozum
do współistnienia z ludźmi w społeczeństwie oraz do ukształtowania się
w nim, cywilizowania i unormalniania dzięki kunsztom i naukom (…), aby
uczynić się godnym człowieczeństwa9. Z ludzkiej rozumności wyprowadza
Kant myśl o odpowiedzialności człowieka. Scheling i Fichte dodają do tego
tezę o wolności i aktywności każdego podmiotu, które uzależnione są ściśle
od wolności i aktywności innych podmiotów, zaś Hegel dopełnia tę myśl
spostrzeżeniem, iż ludzie odpowiedzialni są za materialną i duchową organi−
zację świata, natomiast filozofowie społeczni czynią nas odpowiedzialnymi
za jego społeczną organizację. Jeśli zatem jesteśmy odpowiedzialni za nasz
świat, to z tego wynika, że możemy go dowolnie (pewnym sensie oczywi−
ście) kształtować w przestrzeni społecznej, o którą w procesie wychowaw−
czym chodzi. 

Funkcje wychowania

Funkcją społeczeństwa jest zatem wychowywać i kształcić swoich człon−
ków. „Wychowanie uczestniczy w procesie wzrastania i bytowania społe−
czeństwa oraz w zachodzących w nim zmianach, zarówno w zewnętrznych
jego dziejach, jak i w wewnętrznej przebudowie czy duchowym rozwoju”10.
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8 Chociaż oczywiście pomiędzy poszczególnymi myślicielami pojawiają się duże różni−

ce, co do charakteru i zakresu tej edukacji oraz roli instytucji państwa w promowaniu i kon−

trolowaniu tego procesu. Por. stanowisko J. H. Hallowella, zawarte w Moralnych podstawach
demokracji (tłum. J. Marcinkowski Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993,

s. 112–117) i J. Maritaina, zaprezentowane w pracy pt. Człowiek i państwo, w podrozdziale

zatytułowanym Edukacja a karta demokratyczna (tłum. A. Grobler, Wydawnictwo Znak,

Kraków 1993). 
9 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. W. Buchner, „Pismo Literacko−

−Artystyczne” 1988, nr 4, s.60.
10 W. Jaeger, Paideia, op. cit., s.18.



Wszystkie przywołane tu koncepcje wychowania gdzieś w tle wspierają
się na stanowisku edukacjonizmu, czyli przekonaniu o dużych możliwo−
ściach planowego wychowania człowieka za pomocą odpowiednich metod.

Pozostawiam jak na razie na uboczu problem, ile z naszego postępowania
jest wynikiem świadomego wychowania (bez względu na to czy oznacza
ono budowanie człowieka czy raczej przekaz wiedzy), a ile jest wynikiem
oddziaływania na nas wszystkich okoliczności zewnętrznych. Jak sądził bo−
wiem Helvetius „każdy ma za nauczycieli i rządy pod którymi żyje, i przyja−
ciół, i kochanki, i otoczenie i lektury, a wreszcie i przypadek – to znaczy nie−
zliczone wydarzenia, których powiązania i przyczyn nie pozwala nam
spostrzec nasza niewiedza”11. Nie rozstrzygając tego istotnego dla kwestii
edukacji sporu, należy jednak zauważyć, iż zbyt radykalne wskazanie na
czynniki zewnętrzne jako na czynniki na nas oddziaływujące i nas kształtu−
jące po pierwsze, osłabia znaczenie wychowania (ponieważ jeśli przyjmie−
my tezę, że wszystko nas wychowuje, to eliminujemy istotę wychowania ja−
ko specjalnego i nakierowanego kształtowania), po drugie, czyni z nas
pewnego rodzaju bezwolną istotę, pozostającą zależną wyłącznie od ze−
wnętrznych uwarunkowań i gry przypadku. 

Nie można jednak nie zauważyć, iż w samej istocie wychowania, patrząc
z perspektywy jego konsekwencji, daje się zauważyć pewne pęknięcie, jakąś
słabość. Skoro można wychowanie wykorzystać do jakiegoś świadomie
i słusznie przedsiębranego celu, np. poprawy sytuacji najsłabszej grupy spo−
łecznej, to także można go wykorzystać w celu już nie tak słusznym, jak np.
zapanowania jednej grupy (nawet mniejszościowej) nad inną. Można, zatem,
nadać wychowaniu instrumentalny lub nawet ideologiczny charakter. Dopó−
ki wychowanie jest narzędziem władzy lub przejawem ideologii jakiejkol−
wiek proweniencji by ona nie była, dopóty to, co najcenniejsze w wychowa−
niu, nie może zostać zrealizowane. 

Niebezpieczeństwa związane z pseudowychowaniem

Przyjrzyjmy się w największym skrócie niebezpieczeństwom, jakie nie−
sie źle pojmowane wychowanie12. 
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11 C.−A. Helvétius, O umyśle, tłum. J. Cierniak, PWN, Warszawa 1959, t.1, s. 218–219.
12 Ta część wystąpienia oparta jest o analizy Jacka Filka przedstawione w rozprawie Fe−



Jedną z form niewłaściwego wychowania jest wychowanie nieadekwat−
ne. Ma ono swój poziom ogólny i szczegółowy. W tym pierwszym, który nas
tu bardziej interesuje, nieadekwatność wychowania polega na niedopasowa−
niu treści kształcenia wobec sytuacji historyczno−społecznej. Historycznym
przykładem takiego wychowania było forsowanie wychowania antyreligij−
nego w sytuacji, która takiego wychowania wymagała13. Aby uniknąć tej
nieadekwatności, wychowujący powinien umieć rozpoznać sytuację ogólną
społeczeństwa, zrozumieć moment historyczny i kulturowy oraz posiąść rze−
telną wiedzę o człowieku i społeczeństwie14. Na poziomie szczegółowym
wychowujący powinien rozumieć sytuację tego konkretnego człowieka, któ−
rego wychowania się podejmuje. 

Kolejną formą pseudowychowania wydaje się wychowanie fikcyjne, po−
legające na mylnym adresowaniu treści, nie do tych podmiotów, do których
powinny być adresowane. Takie wychowanie jest konsekwencją niezrozu−
mienia bądź zbyt stereotypowego potraktowania wychowywanego podmio−
tu, czy to będzie społeczeństwo czy konkretny uczeń. Czasami wychowują−
cy wiedzą o tej fikcyjności, ale nadal pozorują proces wychowawczy.
Świadome markowanie procesu wychowawczego czynione jest nierzadko
na użytek pośrednich podmiotów wychowujących, czyli tych, które organi−
zują i kontrolują proces wychowawczy, choć nie wychowują bezpośrednio,
czyniąc to za pośrednictwem osób trzecich. Szkoły wprowadzają pewne pro−
gramy nie widząc w nich żadnego sensu, ale czynią to na zalecenie odgórne.
Nauczyciel udaje, że wychowuje, bowiem ma nad sobą dyrektora szkoły,
a ten ma nad sobą ministerstwo edukacji.

Inną formą pseudowychowania jest wychowanie wyobcowane. Wychowa−
nie staje się takim, jeśli służy innemu celowi niż zakłada proces wychowaw−
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nomenologia wychowania, pochodzącej z tomu Filozofia jako etyka, Wydawnictwo Znak,

Kraków 2001.
13 Obecnie jednym z problemów, który może w Polsce zrodzić taką nieadekwatność jest

nierozwiązana kwestia uświadamiania seksualnego. Nie opowiadając się ani za, ani przeciw

inicjatywie wprowadzenia odpowiedniego przedmiotu do programów szkolnych pozwolę so−

bie tylko zauważyć, iż oba skrajne stanowiska: nie wprowadzać do nauczania w ogóle żadnych

treści z tym związanych oraz wprowadzić przedmiot, koncentrujący się wyłącznie na seksual−

nej stronie naszej natury, doprowadzić mogą do zjawiska nieadekwatnego wychowania. 
14 Zob. J. Filek, Fenomenologia wychowania, op. cit., s.103. Autor rozróżnia bezpośred−

nie i pośrednie podmioty wychowania, które to wychowanie rozumie jako jedność „działania−

−doznawania”.



czy, to znaczy, jeśli jest używane jako instrument do realizacji celu, niemają−
cego z wychowaniem wiele wspólnego. Na poziomie ogólnym przykładem ta−
kiego zjawiska będzie działanie mające na celu wychowywanie wychowan−
ków przeciw innym podmiotom społecznym, a na poziomie szczegółowym
traktowanie wychowania wyłącznie jako źródła zarobkowania.

Następną formą pseudowychowania jest wychowanie zawładające. Samo
wychowanie ze swej istoty zakłada pewną nierówność pomiędzy wychowu−
jącym i wychowywanym. Istotą wychowania jest jednak ich zrównanie w ja−
kiejś dalszej przyszłości, podczas kiedy istotą wychowania zawładającego
jest utrzymanie tej nierówności, a nawet wykorzystywanie wychowania
do stałego utrzymania przewagi, pozwalającej na dalsze swobodne panowa−
nie. Ze zjawiskiem zawładania mamy do czynienia zarówno na poziomie
ogólnym, kiedy grupa pozostająca u władzy, tak formułuje treści wychowa−
nia oraz jego proces, aby utrzymać istniejące status quo (podział na szkoły
dla białej i czarnej młodzieży w Stanach, a w naszym kraju coraz mocniej za−
rysowujący się podział na klasy lepsze i gorsze, gdzie kryterium doboru sta−
je się zamożność rodziców) lub na poziomie szczegółowym, kiedy np. rodzic
wychowuje swe dziecko, tak aby na zawsze pozostało od niego zależne.

Struktura wychowania

Pogłębiona analiza fenomenu wychowania pozwala spojrzeć na to zjawi−
sko jako na jedność „działania−doznawania” oraz wyróżnienie pośrednich
i bezpośrednich podmiotów „działania−doznawania”. 

Zjawisko wychowania rozpatrywane w jego czteroczłonowej relacji po−
zwala zrozumieć mechanizm powstawania zjawiska pseudowychowania,
w którym: Ktoś (pośredni podmiot działania), posługując się Kimś (wycho−
wawcą) Komuś (pośredni podmiot doznawania) wychowuje Kogoś (wycho−

Pośredni podmiot „działania”, np.

państwo

Pośredni podmiot „doznawania”, 

np. rodzice  

Bezpośredni podmiot „działania”,

czyli wychowawca

Bezpośredni podmiot „doznawania”,

czyli wychowanek
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wanka), zaś w nieco innej wersji: Ktoś posługując się Kimś wychowuje Ko−
goś dla jakiegoś celu. Problemem jest wtedy kto?, komu?, kogo i w jakim ce−
lu wychowuje?

Wolne od deformacji są jedynie dwa przypadki. Pierwszy dotyczy sytu−
acji, kiedy podmiot wychowuję się sam dla siebie, czyli mamy do czynienia
z samowychowaniem. Drugi, to sytuacja, kiedy ludzkość ludzkością wycho−
wuje ludzkość dla ludzkości, czyli ludzkość wychowuje się dla samej siebie,
a nie dla pokoju, socjalizmu, kapitalizmu, dobrobytu, sprawiedliwości, rów−
ności. Oba przypadki wolne są od patologii, bowiem operują całością, a nie
cząstką, podczas kiedy „cząstkowe wychowanie, czyli wychowanie cząstki
przez cząstkę, zawsze narażone jest na wychowanie cząstkowego człowie−
ka”15. Wychowanie cząstki przez jakąś cząstkę dla innej cząstki przeciw in−
nej jeszcze cząstce musi zawsze przerodzić się w przeciwieństwo wychowa−
nia, będąc ze swej istoty działaniem instrumentalnym, a jak twierdził John
Dewey proces wychowawczy nie powinien mieć innych zewnętrznych
w stosunku do siebie celów, jest bowiem celem sam w sobie. 

Jednakże oba te przypadki, choć jak powiedzieliśmy wcześniej wolne
od deformacji, ujawniają pewną przeciwstawność wobec siebie. Bogdan Su−
chodolski mówi o przeciwstawności wychowania człowieka (które w jakimś
sensie związane jest z samowychowaniem) i wychowania obywatelskiego
(które zdaje się być tożsame z wychowaniem ludzkości dla siebie samej)16.
Częściowe przezwyciężenie tej przeciwstawności jest możliwe, o ile samo−
wychowanie prowadzić będzie do społecznego zaangażowania.

Wychowanie, aby nie zagubić swej istoty, musi, zatem, po pierwsze, opie−
rać się na dążeniu mającym na uwadze całość, a nie cząstkowość. I tu nie−
oczekiwanie powracamy do idei greckiej paidei wychowania dla ogółu.
Po drugie, nie może ono przekształcić się w wychowanie czysto instrumental−
ne, czyli jego głównym celem powinno być kształcenie człowieka dla niego
samego (czyli kształcenie, dla którego stosowną nazwą byłoby kształcenie so−
kratejskie, polegające na narodzinach człowieka wewnętrznego), otwierające
drogę dla dalszego indywidualnego kształcenia, czyli samowychowania,
a w następstwie tego do zaangażowania społecznego. Łącząc te dwa warun−
ki, najlepszym wychowaniem byłoby takie, które umożliwia rozwinięcie
w każdym z obywateli trudnej niewątpliwie umiejętności samokształcenia,
a jednocześnie kształcące każdego obywatela w umiejętności spostrzegania

51

15 J. Filek, Fenomenologia wychowania, op. cit., s. 97.



problemów całej wspólnoty, do której przynależy, a nie tylko w umiejętności
zrealizowania własnego interesu. Dobre wychowanie to także takie wycho−
wanie, które pozostawia pozytywny ślad w wychowankach, bowiem jeśli nie
pozostawia śladu, a wybory życiowe wychowanków i ich postępowanie po−
zostają bez związku z przekazywanymi treściami, to dodatkowo staje się ono
pozbawione sensu, a tym samym nieefektywne, a więc nieekonomiczne spo−
łecznie. 

Etyczne fundamenty wychowania

Jeśli jednak wychowanie ma wpływać pozytywnie na sytuację całego
społeczeństwa, musi ono być oparte na fundamencie etycznym. „Wiedza
rzeczy zewnętrznych nie opłaci mi się w chwilach zgryzoty niewiedzy mo−
ralnej – zauważa Pascal – natomiast wiedza moralna opłaci zawsze nieświa−
domość w rzeczach zewnętrznych”17. Władysław Cichoń proces wycho−
wawczy widzi w perspektywie aksjologicznej. Wychowanie polega na
kształtowaniu osobowości wychowanka, jak i kształtowaniu istniejącego
świata wartości18. Aby edukacja (zarówno w jej części wychowawczej, jak
i przekazie wiedzy) miała sens społeczny musi uwzględnić etykę (albo istot−
ny zestaw wartości19) jako jeden z ważniejszych obszarów kształcenia.
Wkomponowanie aspektów etycznych w proces wychowawczy mogłoby
ochronić ten proces przed niektórymi deformacjami pseudowychowania,
o ile preferowane wartości byłyby wartościami społecznymi, powszechnie
akceptowanymi. Jak sądzi Cichoń „wychowanie ma pomóc wychowankowi
w stawaniu się człowiekiem na miarę swoich najlepszych możliwości, ma
usprawnić go do urzeczywistniania własnego człowieczeństwa i do osiąga−
nia celów, jakie stawia przed nim dokonanie wyboru pozytywnych wartości
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społecznych i moralnych”20. Im większa, czyli powszechniejsza akceptacja
dla wartości stanowiących fundament propagowanej etyki, tym mniejsze
niebezpieczeństwo deformacji procesu wychowawczego. Im słabsza akcep−
tacja wartości fundujących społeczną etykę, tym większe prawdopodobień−
stwo deformacji procesu wychowawczego. 

Jednakże w dobie obecnej, przy pluralizmie i swobodzie głoszonych sta−
nowisk, opcji i wartości, trudno o jednolity system etyczny ufundowany na
powszechnie akceptowanych wartościach. Przy współczesnym relatywizmie
wartości być może jedyną drogą dla wychowania jest kształcenie społeczeń−
stwa obywatelskiego, pozostawiające jednostce swobodę w wyborze prefe−
rowanych wartości. 

Idea społeczeństwa obywatelskiego

W ostatnich stuleciach formułowano różne koncepcje społeczeństwa
obywatelskiego. Co innego oznaczało ono dla ojca liberalizmu Johna Lo−
cke’a, co innego dla Hegla, co innego dla Alexisa Tocqueville’a.

Współcześnie pod pojęciem społeczeństwa obywatelskiego najczęściej
rozumiemy albo istnienie społeczności, składającej się z myślących o intere−
sach całej wspólnoty obywateli (w ramach stosunków politycznych opartych
na zasadach równości oraz stosunków społecznych opartych na zaufaniu
i współpracy) albo przestrzeń pozostawioną swobodnym zrzeszeniom oby−
wateli, których celem jest rozwiązywanie problemów mniejszych grup spo−
łecznych, czyli działania wszelkich organizacji pozarządowych. Przy pierw−
szym rozumieniu fundamentem idei społeczeństwa obywatelskiego jest idea
człowieka oraz odpowiadająca jej idea praw mu przysługujących, przy dru−
gim idea autonomii społeczeństwa wobec władzy państwowej, spełniająca
funkcję zabezpieczającą wspólnotę przed ewentualnymi zakusami tej władzy
bądź niezdolnością instytucji państwa w rozwiązywaniu niektórych proble−
mów nękających całe społeczeństwo.

Obu tych znaczeń nie da się rozpatrywać całkowicie niezależnie o siebie,
w jakimś zakresie nakładają się one na siebie. Oba odwołują się bowiem do
systemu demokratycznego oraz praw jednostki ze szczególnym uwzględnie−
niem wolności obywatelskich oraz prawa własności. 
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W większości krajów demokratycznych dość powszechnym jest przeko−
nanie o konieczności i stosowności edukacji obywatelskiej21. Owo przeko−
nanie wynika z twierdzenia, iż człowiek nie jest ani dobry z natury, ani zły22,
a przetrwanie demokracji jest uzależnione – jak sądzą zwolennicy idei edu−
kacji obywatelskiej – od tego, czy będziemy umieli przekazać każdemu no−
wemu pokoleniu polityczną wizję wolności i równości. „Takie wartości nie
są prawdami objawionymi ani naturalnymi zwyczajami. Nic nie świadczy
o tym, iż są one przyrodzone. Szacunek dla godności i wolności człowieka,
dla równości praw, dla sprawiedliwości społecznej i gospodarczej, dla rzą−
dów prawa, dla ogłady i prawdy, tolerancja wobec różnorodności, wzajem−
ność między ludźmi, indywidualna i obywatelska odpowiedzialność, dyscy−
plina i szacunek dla siebie – tego wszystkiego trzeba nauczać i uczyć się
samemu”23. 

Jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie w pierwszym rozumieniu, nie−
zwykle istotnym pozostaje, po pierwsze, wykształcenie w obywatelu umie−
jętności rozumienia samego siebie, swoich stanów i odkrywania przyczyn
swoich decyzji, po drugie, wykształcenie w nim zainteresowania sprawami
otaczającej go rzeczywistości i uwrażliwienie go na wartość dobra wspólne−
go, po trzecie, wykształcenie w nim szacunku dla obowiązującego prawa.
Dwie pierwsze umiejętności wedle Williama A. Galstona można nazwać
edukacją filozoficzną24. Trzecią z racji przedmiotu kształcenia można na−
zwać edukacją prawniczą. 

Jeśli chodzi o wychowanie w duchu społeczeństwa obywatelskiego rozu−
mianego jako przestrzeń dla swobodnego działania organizacji pozarządo−
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wych akcent powinien być położony na rozbudzaniu w każdym obywatelu
skłonności do zauważenia drugiego człowieka oraz umiejętności rozwiązy−
wania prostych problemów, pojawiających się w najbliższym otoczeniu, po−
zostawiając każdemu obywatelowi możliwość wyboru problemu, któremu
zechce poświęcić swój czas oraz możliwość wybrania sposobu jego rozwią−
zania25. Ten rodzaj edukacji Galston nazywa edukacją obywatelską26. Przy
tym rodzaju edukacji nie chodzi o poszukiwanie prawdy, ale „raczej kształ−
towanie jednostek, które będą mogły skutecznie realizować plany życiowe
we własnej wspólnocie politycznej, a także będą umiały ją wspierać”27. Przy
takiej edukacji niezbędna jest szersza wizja społeczeństwa oraz wprowadza−
nie do niektórych nauk elementów refleksji społecznej i etycznej. Szczegól−
nie dotyczy to tych dyscyplin, których rozstrzygnięcia wpływają bezpośred−
nio na sytuację społeczną.

Jeśli to, co zostało powiedziane do tej pory, jest choćby w części słuszne,
to, aby dało się to zrealizować, trzeba pomyśleć w Polsce o bardziej prospo−
łecznym wychowaniu. W aktualnej sytuacji, w głównej mierze wynikającej
z przemiany transformacyjnej, jakby na to nie spojrzeć, pozostawiającej nas
– całe społeczeństwo – w aksjologicznej próżni, należy zintensyfikować
edukację etyczną−społeczną. Można to zrobić generalnie na dwa sposoby.
Pierwszy polega na wprowadzeniu do edukacji refleksji etycznej (edukacja
filozoficzna Galstona). Na poziomie edukacji powszechnej mogłyby to być
zajęcia z etyki lub inteligentne włączenie elementów etyki do nauczanych
przedmiotów. Natomiast na poziomie zawodowym (bliższe byłoby to eduka−
cji obywatelskiej w rozumieniu Galstona) – myślę tu głównie o szkolnictwie
wyższym – koniecznym wydaje się takie kształcenie absolwentów, aby
w przyszłości byli oni zdolni do rozpoznania, zidentyfikowania i zdiagnozo−
wania potrzeb oraz oczekiwań społecznych, a ponadto zostali wyposażeni
w umiejętność reagowania na nie, a może nawet w umiejętność rozwiązywa−
nia tych bardziej typowych28. W praktyce jednym ze sposobów realizacji te−
go celu jest wprowadzenie zajęć z etyk zawodowych, choćby po to, aby

55

25 Przykładem takiej edukacji jest stworzona angielskim licealistom możliwość praktyk

społecznych.
26 Zob. W. A. Galston, Edukacja obywatelska, op. cit., s. 262–265. Wedle Galstona mię−

dzy edukacją filozoficzną a obywatelską istnieje pewne napięcie, nieco podobne do napięcia

pomiędzy wychowaniem człowieka a obywatela, o którym wcześniej wspominaliśmy.
27 Ibidem, s.262.
28 Zob. Prospołeczna edukacja ekonomistów, op. cit.



przyszli absolwenci znali główne dylematy moralne uprawianego w przy−
szłości zawodu oraz nie byli głusi na potrzeby czy oczekiwania słabszych
członków społeczeństwa. Jeśli Sokrates i Arystoteles mieli rację, jeden mó−
wiąc, że arete można się nauczyć, a drugi, że cnoty nie stają się udziałem na−
szym ani dzięki naturze, ani wbrew naturze, lecz z natury tylko jesteśmy
zdolni do ich nabywania, a rozwijamy je w sobie tylko dzięki przyzwyczaje−
niu (czyli nieustannemu ćwiczeniu się w umiejętności znajdowania umiaru),
to rola edukacji etycznej wydaje się niezwykle istotna. 

Drugi sposób edukacji obywatelskiej to stworzenie – szczególnie mło−
dzieży – możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez
prace na rzecz najbliższego otoczenia, choć zdaję sobie sprawę z tego jak
niepokojąco to brzmi w kontekście prac społecznych z czasów PRL. 

Oczywiście, aby proponowane tu działania nie przekształciły się w wy−
chowanie nieadekwatne, treści nauczania muszą zostać wyprowadzone
z analizy naszej sytuacji społecznej i dotyczyć głównie tych problemów, któ−
re nękają nasze społeczeństwo, a nie zostać wyprowadzone z powietrza,
w trybie czysto administracyjnym. Aby działania te nie przekształciły się
w wychowanie fikcyjne, nauczane treści muszą w pierwszym rzędzie zostać
zrozumiane, a może nawet przeżyte przez samych nauczycieli. Aby nie za−
mieniły się one w wychowanie wyobcowane, nie mogą one służyć żadnej
klasie politycznej czy grupie walczącej o władzę, lecz powinny być nakiero−
wane na pełny rozwój obywatela. Aby nie przekształciły się w wychowanie
zawładające, nie mogą służyć utrzymaniu społecznie nieuzasadnionej prze−
wagi jednej grupy społecznej nad drugą. 

Nie można także zapominać o trudności, jaka pojawi się, kiedy wychowanie
zewnętrzne (wychowanie w szerokim znaczeniu, tak jak je rozumiał Helvetius),
czyli wszystko to, co nas dodatkowo kształtuje, pozostawać będzie w sprzecz−
ności z postulowanym wychowaniem obywatelskim (z wychowaniem w wą−
skim znaczeniu). Charakter społeczności wyciska przecież  na każdym przyna−
leżącym do niej jakieś piętno. Jednakże ta kwestia, choć kluczowa dla
wychowania obywatelskiego, należy w głównej mierze do innej dziedziny re−
fleksji, a mianowicie do polityki. Nie można jednak nie zauważyć, że jeśli nie
ulegnie radykalniej zmianie postawa przedstawicieli świata polityki i nie zosta−
ną podjęte działania mające na celu ukształtowanie bardziej etycznego wizerun−
ku władzy, to trud wychowania obywatelskiego może pójść na marne, a społe−
czeństwo będzie miało uzasadnione powody utrzymywać, że wychowanie,
które postulują będący u władzy ma charakter wychowania zawładającego. 
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S u m m a r y

It is impossible to overestimate. It seems quite obvious that citizens should be

educated. It is not clear, however, to everyone what such education should look like.

The article attempts to show that this education should be based on the idea of

bringing−up understood, first of all, as building of the inner human being (as meant

by Socrates) and, secondly, understood as the formation of social engagement

abilities.
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