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WOJCIECHA CHUDEGO AKSJOLOGIA WYCHOWANIA

Streszczenie: W'artykule przeanalizowano wybrane teksty pedagogiczne, (lozo(czne 
i'publicystyczne Wojciecha Chudego, polskiego personalisty zwi)zanego z'Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim. Za szczególnie istotn) uznano aksjologiczn) triad*: prawda, 
godno+, i'wolno+,, których krystalizacja dokonuje si* g-ównie w'do+wiadczeniu trudu 
i'umierania, a'przekaz – poprzez +wiadectwo .ycia wychowawcy.
S!owa kluczowe: aksjologia; wychowanie; personalizm; godno+,; prawda; wolno+,.

Wprowadzenie

Wojciech Chudy ($%/&–#""&), wybitny (lozof i'pedagog, personalista, niezapo-
mniany nauczyciel akademicki i'przyjaciel studentów Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, odszed- przed $0 laty. Jego my+l, zapisana w'licznych publikacjach 
naukowych i'publicystycznych, .yje w'polskiej i'+wiatowej nauce; pozwala prowa-
dzi, z'Mistrzem nieprzerwany, wci). inspiruj)cy, akademicki dialog.

Zajmuj)c si* ró.nymi dziedzinami (lozo(i1, Chudy ze szczególnym zami-o-
waniem uprawia- (lozo(* wychowania, jej koncepcj* wznosz)c na gruncie per-
sonalizmu etycznego. Uwa.a-, i. ka.dy pedagog, zanim okre+li cele i'dzia-ania 
wychowawcze, winien postawi, pytania dotycz)ce podstawowego „przedmiotu” 
wychowania: kim cz-owiek (z'natury) jest i'kim powinien si* sta,. Teoria wychowa-
nia nie mo.e by, jedynie dostosowana do potrzeb osoby (wyznaczanych przez „tu 
i'teraz”), lecz adekwatna do obiektywnej prawdy o'cz-owieku. Tu jawi si* potrzeba 
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„zasilenia” teorii pedagogicznej (lozo(). Po pierwsze meta(zyk), aby pedagog 
mia- przed oczyma osob* realn); po wtóre antropologi) (lozo(czno-teologiczn), 
aby owa realna osoba by-a tak.e integralna, i'po trzecie etyk), aby teori* odnie+, 
+ci+le do pedagogicznej praktyki (Szudra #""&, s. $$&–$$3).

Jednym z'tych fundamentalnych, (lozo(cznych pyta2, które musi zada, ka.dy 
pedagog – powo-any moc) profesji, lub jako rodzic, natury – jest pytanie o'warto-
+ci, ku którym wychowywa, nale.y powierzon) mu osob*. Tekst niniejszy s-u.y 
postawieniu tego pytania prof. Chudemu i'ws-uchaniu si* w'odpowied7 zawart) 
najpierw w'jego ogólnym uj*ciu aksjologii i'osoby, nast*pnie w'rozumieniu wy-
chowania sprz*.onego z'warto+ciami wraz z'praktycznymi wskazaniami, które 
pozostawi-, i'wreszcie w'uwydatnieniu przeze2 dwóch aspektów egzystencji jako 
znamiennie aksjologicznych: u-omno+ci i'umierania.

Aksjologiczne konteksty my$li Wojciecha Chudego

Mo.na zaryzykowa, tez*, i. problematyka warto+ci naznacza ka.dy tekst 
W.'Chudego (tak.e felietony), a'jej obecno+, nie jest akcydentalna. Mówi- o'war-
to+ciach w'aspekcie (lozo(i, osoby wraz z'jej wychowaniem, wielorakich konteks-
tów spo-ecznych oraz codzienno+ci; jawi- si* „stra.nikiem warto+ci”. Zauwa.y-, i. 
-aci2skim wyk-adnikiem s-owa „warto+,”, pochodz)cego od greckiego aksia, jest 
valeo, co oznacza „mam moc”, „mam si-* do czego+”. Zatem warto+, ma pewn) moc, 
aby nas poci)gn), ku sobie; moc nie zniewalaj)c), lecz ods-aniaj)c) wolno+, cz-o-
wieka. Cz-owiek wybiera, chce, pragnie warto+, realizowa, (Chudy #""%a, s. $04).

Omawiaj)c kon8ikty obecne w'tej m-odej, bo narodzonej w'XIX wieku (za 
przyczyn) Christiana von Ehrenfelsa i'E. von Hartmanna) nauce (lozo(cznej – 
aksjologii, m.in. spór o'obiektywny i'subiektywny charakter warto+ci, Wojciech 
Chudy opowiada- si* za swoistym uzgodnieniem obu stanowisk. Zatem nie za czy-
stym obiektywizmem, jako uznaniem wszelkich warto+ci za istniej)ce obiektywnie 
w'hierarchii, za+ cz-owieka za ich biernego odkrywc*; i'nie za subiektywizmem, 
to jest przypisaniem cz-owiekowi prawa warto+ciowania wszelkich bytów wedle 
swego „widzimisi*”. 9wiat warto+ci zak-ada w'swym istnieniu elementy obiektywny 
i'subiektywny (Chudy #""%a, s. $/#). Obiektywny wymiar jest niezb*dny jako 
antidotum dla „gro7by paranoi aksjologicznej i'powszechnego «widzimisizmu»” 
(Chudy #""%a, s. $/#):. Przywo-uj)c poj*cie „autentyczno+ci”, jako wynikaj)ce wy-

 # Uzasadnia: „Albowiem mo.na sobie wyobrazi, – przyk-adowo – spo-ecze2stwo, w'którym 
wszyscy k-ami). George Orwell w'powie+ci !"#$ nakre+li- wizj* takiego spo-ecze2stwa. Czy 
z'tego wynika, .e nie istnieje prawda i'nie ma sensu prawdomówno+,? Przyk-ad ten wyra7nie 
ukazuje, .e gdyby zrezygnowa, z'obiektywnego wymiaru warto+ci, nale.a-oby stwierdzi,, .e 
w'spo-ecze2stwie takim nie istnieje -ad. Jest tylko chaos, anarchia aksjologiczna i'fa-sz. Mo.na 
sobie tak.e wyobrazi, wysoko cywilizowane plemi*, którego ka.da kobieta co pewien czas 
przerywa ci).*. Taki jest casus spo-eczny, nie budzi on niczyjego sprzeciwu. Czy jest to zatem 
s-uszne? Czy zbiorowa decyzja ludzka mo.e uzasadni, warto+, pozytywn) ogólnej normy? I'ten 
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-)cznie ze ws-uchania w'Ja „bycia sob)”, wyabstrahowanego od wszelkich okre+le2 
(cz-owiecze2stwa, norm itp.), W. Chudy pisa-: „Autentyczno+, mo.e realizowa, 
si* wtedy, kiedy oparta jest na podstawowym projekcie, który cz-owiek przyjmuje 
jako w-asny – czyli na podstawowej prawdzie. Z'kolei prawdy tej nie wysnuwa si* 
jak paj)k z'samego siebie. Cz-owiek okre+la swoj) istot* .ycia […] w'odniesieniu do 
tradycji, kultury i'innych osób, cho,by przez kontrast i'przeciwie2stwo. […] Je.eli 
autentyczno+, nie ma oparcia w'jakiej+ prawdzie o'cz-owieku, to czyny, zachowania, 
w'jakich autentyczno+, ta winna si* wyra.a,, s) zakorzenione w'pustce [podkr. 
W.Ch.]” (Chudy $%%4, s. $0/).

W'tek+cie po+wi*conym merytorycznemu rozgraniczeniu trzech typów per-
sonalizmu (meta(zycznego, liberalistycznego i'etycznego), polemizuj)c z'dru-
gim z'nich, cechuj)cym si* pryncypialn) rol) wolno+ci osoby (wyniesion) ponad 
warto+, prawdy), Mistrz zauwa.a: „Osoba to nie tylko wolno+, […] w'przypadku 
skrajnych pogl)dów jest nawet oboj*tne jak b*dzie si* […] post*powa, wzgl*dem 
siebie i'drugich. Natomiast wedle koncepcji personalizmu etycznego osoba ludzka 
to kto+ dany i'zadany normatywnie, st)d jest istotne, czy b*dzie si* ona w'swo-
ich czynach budowa,, czy degradowa, […] Osoba ludzka nie mo.e przekroczy, 
aksjologicznych granic wyznaczonych przez jej obiektywn) natur*, która – uj*ta 
poznawczo – ma walor obiektywnej prawdy” (Chudy $%%3, s. &3).

Subiektywnego wymiaru warto+ci dowodzi natomiast konieczno+, twórczego 
udzia-u cz-owieka: po pierwsze – aby je odkrywa, i'nimi przemienia, +wiat, po 
drugie, aby tworzy, nowe warto+ci, wtórnie zakorzenione w'warto+ciach zasta-
nych. Wszelkie warto+ci uk-adaj) si* w'hierarchi*;. W'hierarchii tej mówi, mo.na 
m.in. o'warto+ciach relatywnych i'absolutnych. Ranga pierwszych polega na ich 
oparciu „o'co+ spoza nich samych”, np. taniec jest cenny dla cz-owieka m-odego, 
lecz warto+, jego maleje wraz z'wiekiem osoby. Drugie s) bezwzgl*dne – .adne 
wzgl*dy nie wp-ywaj) na ich „obowi)zywalno+,”. „To one stanowi) aksjologiczn) 
sól .ycia ludzkiego. Dla nich ludzie po+wi*caj) swój czas (bywa, .e wszystek, jakim 
dysponuj)), spokój, zdrowie, wolno+,, a'nawet .ycie” (Chudy #""/b, s. $3%).

Cztery podstawowe i'obiektywne warto+ci +wiata kultury to prawda, dobro, 
pi*kno i'+wi*to+,. Te warto+ci w'znamienny sposób wspó-wyst*puj): „pi*kny 
cz-owiek” to cz-owiek szlachetny; „pi*kny obraz” mo.e by, brzydki, ale uderza, 
musi wyra.eniem prawdy. „9wi*ty” to cz-owiek dobry i'wierny warto+ci, jak) jest 

przyk-ad wskazuje na konieczno+, istnienia obiektywnego wymiaru warto+ci, konieczno+, od-
wo-ania si* w'pewnych szczególnych sytuacjach do porz)dku warto+ci, który istnieje niezale.nie 
od subiektywno+ci .ycze2 czy pragnie2 ludzkich” (Chudy #""%a, s. $/#).

 0 Dla zilustrowania dwóch skrajnych postaw wobec warto+ci, nierespektuj)cych porz)dku 
warto+ci, W. Chudy rysuje pro(le dwóch postaci z' literatury pi*knej: Stawrogina z'Biesów 
Dostojewskiego i'Wertera z'Cierpie% m&odego Wertera Goethego. Pierwszy podwa.a wszystkie 
warto+ci. Drugi czuje si* zobligowany do odpowiedzenia na ka.d) warto+,, ka.da objawia si* 
jako opowiadaj)ca si* za nim lub przeciwko niemu; anga.uje si* w'ka.d) warto+, bez reszty. 
Obaj bohaterowie gin) +mierci) samobójcz) (Chudy #""%a, s. $00–$0/).
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prawda. Jednak nie tylko absolutne warto+ci wspó-istniej): wszystkie warto+ci, jak 
pisa- Wojciech Chudy, „chodz) stadami”, dlatego wybór jednej z'nich wprowadza 
nas w'okre+lony kontekst aksjologiczny. Wa.ne, aby system ten by- spójny (Chudy 
#""/b, s. $3%).

Mówi)c o'hierarchii warto+ci, profesor lubi- odwo-ywa, si* do typologii war-
to+ci w'uj*ciu Andrzeja Grzegorczyka. Wy.szymi warto+ciami s) tutaj duchowe: 
poznawcze, estetyczne, moralne i'teologiczne; ni.szymi – witalne. <ycie cz-owieka 
jest tym lepsze, im wi*cej w'nim d).enia ku warto+ciom duchowym (Chudy #""%b, 
s. ="–=#).

Wymienione cztery warto+ci absolutne s) niekiedy zwane warto+ciami natural-
nymi, gdy. cz-owiek d).y do nich „z'natury”. Jednak warte zauwa.enia s) równie. 
warto+ci „znad natury”, o'których mówi teologia; one wyznaczaj) takie akty, jak 
kult, mistyka czy modlitwa (Chudy $%%4, s. $/0). Za szczególne w'aksjologii Wojciech 
Chudy uznawa- warto+ci chrze+cija2skie. Cho, pokrywaj)ce si* z'ogólnoludzkimi, 
s) niejako wzmocnione autorytetem Chrystusa, który zrówna- ludzi w'godno+ci, 
a'poprzez wydarzenia Wcielenia i'Odkupienia ukaza- – jak pisze profesor, przy-
wo-uj)c s-owa Jacquesa Maritain – jak) „cen*” ma godno+, osoby ludzkiej. 

S) takie fragmenty w'pismach Wojciecha Chudego, które jako nad wyraz post*-
powe, dla wielu by-y trudne do przyj*cia. Tymczasem zjawiska spo-eczne wspó--
cze+nie zachodz)ce w'naszym kraju w-a+nie teraz zdaj) si* potrzebowa, g-osu tego 
personalisty, który kilkana+cie lat temu apelowa- o'„cnot* akceptacji pluralizmu”. 
Uznaj)c j) za bynajmniej niesprzeczn), lecz absolutnie spójn) z'systemem war-
to+ci chrze+cija2skich, szlachetn) umiej*tno+, nie apriorycznego patrzenia na 
reprezentantów „ró.nobarwnych i'egzotycznych nieraz dla nas formacji” (Chudy 
#""/b, s. $%0), bez pochopnego s)dzenia, lecz z'a(rmacj) ka.dej osoby. Pisa-: „jest 
jego [chrze+cijanina – przyp. M.W.] rzecz), […] broni, muzu-manina przed obraz) 
jego religii (np. w'formie wyzywaj)cego eksponowania w'swoim czasie Szata%skich 
wersetów Salmana Rushdiego). Z'kolei tak.e jest powinno+ci) tego, kto uznaje 
warto+ci chrze+cija2skie, broni, tego. Rushdiego przed zagro.eniem ze strony 
fanatycznych wyznawców ajatollaha Chomeiniego, gdyby zasz-a taka potrzeba. 
Równie. agnostyk i'ateista maj) swoje miejsce w'«blasku a(rmacji» bij)cym z'war-
to+ci chrze+cija2skich. Niewierz)cy ma prawo do swego ateizmu, nawet je+li to b-)d. 
Do kodeksu moralnego warto+ci chrze+cija2skich nale.y bowiem respekt dla racji 
w-asnego os)du ka.dego cz-owieka. (Co nie wyklucza prawa, a'nawet powinno+ci 
ukazania b-)dz)cemu jego b-*du; najlepiej zreszt) w-asn) pozytywn) a(rmacj) 
warto+ci)” (Chudy #""/b, s. $%0).

Podsumowuj)c zarys aksjologicznego obszaru tropów my+lowych lubelskiego 
(lozofa i'pedagoga, warto nadmieni,, i. w'odniesieniu do procesu wychowania 
Wojciech Chudy podkre+la- zdecydowane pierwsze2stwo rodziny w'kwestii wska-
zania warto+ci sk-adowych celu wychowania. Na charakter wychowania najwi*kszy 
wp-yw powinien mie, kontekst rodziny. To rodzice wyznaczaj) aksjologiczny 
i'moralny wymiar wychowania; instytucje dzia-aj) wr*cz „na ich zlecenie”, st)d te. 
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rodzice winni wspó-decydowa, o'nauczaniu i'wychowaniu dziecka, np. w'szkole 
czy innych instytucjach (Chudy #""4a, s. =0–=/).

Personalistyczne uj%cie osoby

Personalizm etyczny swymi korzeniami si*ga meta(zycznych podstaw osobowego 
istnienia. Podmiotowo+, osoby, jej niepowtarzalno+, i'indywidualno+,, staje si* 
kanw) dla dalszych interpretacji wspó-czesnych personalistów. W'aspekcie aksjo-
logiczno-ontologicznym zacz*to mówi, o'cz-owieku jako wyposa.onym w'zestaw 
cech aksjologicznych: w'wolno+, transcendentn), jako mo.liwo+, samo+wiado-
mego prze.ycia – „jestem wolny”, po+ród zniewalaj)cej choroby lub w'wi*zieniu; 
w'odniesieniu do prawdy (wolno+, bez prawdy by-aby chaosem – prawda nadaje 
wolno+ci sens); w'cielesno+ci, b*d)cej znakiem osoby, nosz)cej immanentne pi*tno 
innych cech aksjologicznych (Chudy #""%b, s. /"–/#). I'wreszcie, podsumowuj)ca 
wymienione „godno+, [któr)] okre+li, mo.na jako w-asno+, ontyczn) […] zwi)zan) 
z'samym aktem zaistnienia bytu, nabudowan) na cechach de(nicyjnych osoby 
ludzkiej i'przenikaj)c) wszystkie wymiary bytu i'dzia-ania cz-owieka” (Chudy 
#""%b, s. /0).

W'przeciwie2stwie do godno+ci osobistej jako wynikaj)cej np. z'kariery czy 
pozycji spo-ecznej i'do godno+ci osobowo+ciowej, czyli poczucia w-asnej warto+ci, 
godno+, ontyczna, osobowa, nie podlega zmianom, trwa bez wzgl*du na powo-
dzenie, morale i'wiek osoby, ta sama w'przypadku zbrodniarza i'+wi*tego, upo+le-
dzonego i'rektora, p-odu i'starca. Owego najg-*bszego uposa.enia aksjologicznego 
osoby nikt nie jest w'stanie naruszy,. W'tym znaczeniu Akwinata pisa-: Persona 
est inne'abile („osoba jest nienaruszalna”) (Chudy #""/c, s. &4–&%). 

Jakkolwiek godno+, stanowi o'niezmiennym statusie ka.dej osoby, jest zarazem 
cech) „wymagaj)c)”; le.y bowiem w'naturze, zadana jest do realizacji na drodze 
samostanowienia, wzrastania osobowego. Ka.dy czyn zostawia moralny skutek 
w'sprawcy; je+li jest to czyn dobry, to jest zgodny z'prawd), osoba staje si* lepsza. 
Je+li z-y i'fa-szywy – czyni osob* gorsz), bardziej dysponuje ku z-u. <aden wy-
chowawca, nawet obdarzony pedagogicznym geniuszem, nie sprawi, aby cz-owiek 
sta- si* lepszy lub gorszy; mo.e o'tym zdecydowa, jedynie sam podmiot czynu. 
Godno+, jest zatem kryterium wszystkich ludzkich czynów, za+ jej aktualizacja 
dokonuje si* poprzez my+lenie i'.ycie w'prawdzie (Chudy #""/c, s. &3–3%; #""/a, 
s. 0#–00; #""4b, s. $$3). 

W'personalistycznej koncepcji osoby reprezentowanej przez Wojciecha Chudego 
obecny jest w)tek teologiczny. Poza (lozo(cznie uj*tym uzasadnieniem godno+ci 
(nawi)zuj)cym do wolnej woli i'mo.no+ci ujmowania prawdy) mówi, mo.na 
o'jej teologicznym 7ródle, jakim jest stworzenie osoby na obraz Bo.y (Trójcy). 
Wynikaj)ca z'tego faktu ludzka tendencja pod).ania ku drugiemu, kryje w'sobie 
tak.e potrzeb* pod).ania ku Bogu (Chudy #""4b, s. $$3, $0").
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Prawda o#godno$ci zadana wolno$ci – aksjologiczna triada procesu 
wychowawczego

W'osobie przenikaj) si* cechy potencjalno+ci i'przygodno+ci. Z'jednej strony, z'racji 
osobowej natury i'z-o.onej w'tej.e naturze godno+ci, cz-owiek u'pocz*cia jest zapo-
wiedzi) wielko+ci i'pi*kna. Z'drugiej strony, jego „przygodno+,, krucho+,, cz*sto 
przypadkowo+, i'nieprzewidywalno+,” implikuj) b-*dy, takie jak uleganie z-ym 
sk-onno+ciom. Spotkanie tych dwóch przesilaj)cych si* dynamicznych cech okazuje 
si* meta(zyczno-etyczn) przyczyn) zaistnienia pedagogiki (Chudy #""4a, s. =%).

Relacj* wychowawcy i'wychowanka Wojciech Chudy nazwa- „meta(zyk) 
pomocy” (Chudy #""4a, s. 4"). „Wspomniana relacja to […] stosunek s-u.by. 
Wychowawca zostaje obdarzony powo-aniem s-u.enia pomoc) uczniowi – osobie 
bardziej potencjalnej i'mocniej naznaczonej w-a+ciwo+ciami przygodno+ci ni. on. 
Winien wspomaga, wi*c wychowanka w'tych zasadniczych wymiarach, które 
stanowi) o'spe-nianiu si* cz-owieka jako osoby: rozumu, wolnej woli, cia-a i'«pod-
sumowuj)cej» te warto+ci – godno+ci osobowej” (Chudy #""4a, s. 4").

Tu napotykamy kolejny, bardzo inspiruj)cy fragment analiz Wojciecha Chudego, 
który zastanawia- si*, kiedy owa pi*knie brzmi)ca „meta(zyka pomocy” i'„s-u.ba” 
staj) si* zwyk-) manipulacj). Poddaj)c namys-owi zagadnienie etosu pedagoga, 
rozró.ni- znaczenia wychowania i'manipulacji, a'uczyni- to za pomoc) specy(cznej 
triady warto+ci obecnych w'procesie wychowania, a'obcych manipulacji. To w-a+nie 
na linii aksjologicznych cech osoby przebiega semantyczne rozgraniczenie poj*,, 
które przecie. tak.e -)czy szereg podobie2stw.

Pierwsz) ró.nic) jest element (warto+,) wolno+ci osoby – samowychowa-
nia, o'którym w'manipulacji nie ma mowy, a'które stanowi meritum procesu 
wychowania. Osoba, jako .e jest wolna i'pos-uguje si* – w'tej wolno+ci – ro-
zumem i'wol), jedynie sama mo.e decydowa, o'kszta-cie swego post*powania. 
Wychowanie wzniesione na fundamencie prawdziwej natury osoby uwzgl*dnia 
t* cech*. Nieuwzgl*dnianie jej prowadzi do pedagogicznej nieefektywno+ci, gdy. 
warunkiem trwa-ej zmiany zachowania jest interioryzacja warto+ci do niej pro-
wadz)cej. Manipulacj) s) zatem wszelkie sytuacje, w'których cel wychowania nie 
jest oferowany, lecz narzucany.

Drug) cech) osoby, której (nie)uwzgl*dnianie odró.nia wychowanie i'ma-
nipulacj*, jest rozum, maj)cy odniesienie do warto+ci prawdy. Wojciech Chudy 
zwraca- uwag* na opozycj* skryto+ci-fa-szu i'prawdomówno+ci. Skryto+, w-a+ciwa 
manipulacji to m.in. utajenie pewnych mechanizmów oddzia-ywania, a'k-amstwo 
to jest celowe wprowadzanie dziecka w'b-)d, nader cz*sto towarzyszy rozmowom 
o'seksualno+ci i'+mierci. W'wychowaniu winno mie, miejsce jawne podawanie 
wiarygodnej wiedzy o'+wiecie i'osobie, otwarte na krytyk* i'w)tpliwo+ci wycho-
wanka; dostosowane do etapu rozwojowego. Warto+, prawdy jest charakterystyczna 
dla aktów wychowawczych.
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Uszanowanie wolno+ci woli wychowanka i'jego prawa do prawdy wyra.a po-
staw* pe-n) respektu dla warto+ci jego osobowej godno+ci. Ów respekt jest w'istocie 
swej bezinteresowny: to trzecie kryterium pozwalaj)ce odró.ni, manipulacj* od 
wychowania. W'aktach manipulacji mniej lub bardziej u+wiadomion) intencj) jest 
korzy+, wychowawcy; zwykle „ul.enie” w-asnemu, nadmiernemu przywi)zaniu 
do dziecka. Tymczasem wsobna godno+, ka.dej osoby nie jest warto+ci) u.yteczn) 
w'.yciu spo-ecznym, nie mo.e zaspokoi, potrzeb. Jej prawdziwa a(rmacja mo.e 
by, jedynie nieinteresowna. Wychowuj)c dziecko, mamy przed oczyma tylko jego 
godno+, i'jego dobro (Chudy #""&b, s. 0//–0=$).

Wychowanie jako „meta(zyka pomocy” jest wi*c wspieraniem samowychowa-
nia. „Sercem” pedagogicznych dzia-a2 jest troska o'prawd*, unaocznienie osobowej 
godno+ci poprzez bezinteresown) jej a(rmacj* i'ocalenie wolno+ci wychowanka.

Prawda g!ówn& warto$ci& w#wychowaniu

Skoro prawdziwe wychowanie jest samowychowaniem, czyli tylko wychowanek 
we w-asnej osobie mo.e decydowa, o'swoim wzrastaniu, najbardziej donios-ym 
momentem jest przyj*cie przez niego prawdy. „Prawda jest g-ówn) warto+ci) wy-
chowania […]. Stanowi ona warto+, zapocz)tkowuj)c) proces wychowania (samo-
wychowania), a'w'pewnym stopniu rozstrzygaj)c) o'jego efektywno+ci. Cz-owiek 
dokonuj)c w'sobie zmiany poznawczo-moralnej i'akceptuj)c wewn*trznie trwa-o+, 
jej charakteru w'sobie, opiera si* na wiedzy, co do której prawdziwo+ci jest prze-
konany. W'istocie tym w-a+nie si* ró.ni akt (samo)wychowania od aktu tresury” 
(Chudy #""4a, s. &"–&$). Zatem wychowanie personalistyczne to przygotowanie 
do takiego korzystania z'wolno+ci, które jest spójne z'mo.liwie wszechstronnie 
poznan) prawd); cz-owiek formuje si* nie tylko pod wp-ywem „wielkich prawd” 
(o'+wiecie, cz-owieku, Bogu i'w-asnej duszy), lecz tak.e poprzez wierno+, „ma-ym 
codziennym prawdom”, b*d)cym wery(kacj) i'zastosowaniem tych pierwszych 
(Chudy #""4a, s. 40)>.

Profesor Wojciech Chudy zauwa.a zarówno pozytywny, jak i'negatywny aspekt 
wychowania do prawdy (Chudy #""=b, s. =). Wymiar pozytywny ma za cel prze-
konanie ludzi, .e prawd* warto ceni, (Chudy #""=b, s. =); ona wszak.e winna by, 
dla ka.dego cz-owieka najbardziej podstawowym i'niezast*powanym punktem 
odniesienia w'my+lach, s-owach i'czynach. Jak pisze, prawda (jako wiedza o'faktach 
rzeczywistych) umo.liwia nauczenie si* jazdy na rowerze, i'lot na Ksi*.yc, i'stwier-
dzanie prawd historycznych (np. o'faszyzmie), lub moralnych (np. .e aborcja jest 

 / Analogicznie osoba zdolna jest, dzi*ki wolno+ci, do aktu najwy.szego na miar* osobowej god-
no+ci – do mi-o+ci Boga, jednak tak.e przygodne, codzienne mi-o+ci – do bliskiego cz-owieka, 
dziecka, nawet zwierz*cia – nosz) w'sobie „okruch tego wielkiego uczucia duchowego” (Chudy 
#""4a, s. 40).
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z-em). Ok-amanie drugiego jest „prób) usuni*cia mu gruntu spod nóg, jest […] 
zamachem na jak)+ cz*+, jego sensu .ycia” (Chudy #""/b, s. 4/). 

Jak ukaza, cenno+, prawdy w'+wiecie i'w'.yciu ludzkim? Aby to uczyni,, peda-
gog powinien wypracowa, w'sobie dwa oblicza: jedno pytaj)ce, drugie klasyczne. 
Pierwsze to oblicze w)tpi)ce, dociekliwe, ironiczne, nawet sceptyczne. Jest to po-
stawa zdolna zawiesi, w-asn) pewno+,, bardziej pyta,, ani.eli twierdzi,. To oblicze 
pedagoga ma uczy, ostro.no+ci i'poznawczej „delikatno+ci”, swoistej pokory i'nie-
ust*pliwo+ci w'szukaniu prawdy (Chudy #""=b, s. $"). „Wierno+, prawdzie znaczy 
tutaj d).enie do prawdy” (Chudy #""=b, s. $"). Drugie oblicze pedagogicznego 
etosu jest „klasyczne”. Tutaj objawia si* pewna propozycja wychowawcy wobec 
wychowanka, propozycja przekazania mu prawdy. Ta postawa wywodzi si* z'(-
lozo(i m)dro+ciowej. Racjonalna p-aszczyzna dialogu z'wychowankiem owocuje 
twierdzeniami, które mog) stanowi, 7ród-o normatywnych wskaza2, dotycz)cych 
tego, jak .y, (Chudy #""=b, s. $"). 

Dlaczego synteza obydwu perspektyw jest wa.na w'powo-aniu pedagoga? Otó. 
realizacja tylko jednej z'tych postaw rodzi ryzyko: w'przypadku pierwszej w'nich'– 
sceptycyzmu i'relatywizmu („ka.de widzenie +wiata jest prawdziwe, prawda jest 
wzgl*dna”); w'przypadku drugiej – dogmatyzmu („jedyna s-uszna prawda”) (Chudy 
#""=b, s. $$; Chudy #""&b, s. 0=0–0=/). 

Pozytywny wymiar wychowania do prawdy musi by, dope-niony przez wymiar 
negatywny („po-ó. kres k-amstwu”). Jako .e antywarto+, k-amstwa – antyteza 
warto+ci prawdy – wed-ug cytowanego przez Profesora Micha-a z'Montaigne – sta-
nowi najgorsze z-o ludzkiej kultury, b*d)ce „rozsadnikiem” innych antywarto+ci, 
takich jak wyzysk, zdrada i'wojna, konieczna jest jego demaskacja: wyznanie, kara 
(stanowi)ca proporcj* odpowiedzialno+ci i'winy) i'przebaczenie (Chudy #""=b, 
s.'=–3). W'jednym z'felietonów Wojciech Chudy pi*tnuje g-ówny przejaw k-amstwa 
spo-ecznego – autok-amstwo. Pseudogrzeczno+ci, s-u.alcze komplementy, rzu-
cane na wiatr obietnice bez pokrycia, obmowy, fa-szywe u+miechy (Chudy #""/b, 
s.'4%–&") – oto szerokie pole ugoru dla „pedagogicznej uprawy”.

Wychowanie do szacunku dla godno$ci – strategia

Wojciech Chudy podkre+la- przy wielu okazjach, i. jedyn) drog) wychowania do 
godno+ci jest – miast moralizatorstwa – metoda +wiadectwa, która doprowadzi 
ucznia do jej egzystencjalnego prze.ycia. W'tym aspekcie inspiruj)co separowa- 
trzy pedagogiczne poj*cia: kszta-towanie (niem. Bildung), edukacj* i'wychowanie 
(Chudy #""/c, s. 3$–30). 

Kszta-towanie i'formowanie osoby Mistrz uto.samia z'potocznym „dobrym 
wychowaniem”, czyli wdro.eniem w'konwencjonalne zachowania, prowadz)ce 
do okre+lonych celów w'spo-ecze2stwie, wpisuj)cych si* w'praktyczny po.ytek, 
.yciowy pragmatyzm, korzy+, i'przyjemno+,. Rodzice i'wychowawcy dbaj) zatem, 
aby dziecko by-o komunikatywne, uczciwe, .yczliwe i'grzeczne. Rozwojowi tych 
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cech, zdawa, by si* mog-o etycznych, raczej jednak „etykietycznych” (od „ety-
kiety”) celów, sprzyja bezpiecze2stwo materialne, dobre stosunki spo-eczne i'in-
tratna posada. Nic w'tym zdro.nego, .e opiekunowie pragn) dla dziecka realizacji 
zestawu wymienionych warto+ci i'.ywi) nadziej*, .e przyniesie im to szcz*+cie, 
a'zarazem nauczy ich szanowa, innych (Chudy #""/c, s. 3$–3#). Jednak „to poj*-
cie «wychowania» nie musi zawiera, immanentnie w'swej tre+ci odniesienia do 
prawdziwej godno+ci cz-owieka. Ile. to razy, obcuj)c z'lud7mi, przekonywali+my 
si*, .e kto+, kto w'trakcie pierwszych kontaktów wydawa- si* osob) bardzo dobrze 
wychowan)'[…], po jakim+ czasie zdradza- rys egoizmu lub zamiar pos-u.enia 
si* nami jako narz*dziem dla swoich celów! Uformowanie cz-owieka mo.e by, 
rodzajem tresury. Mo.e dotyczy, jedynie powierzchniowej dla .ycia osobowego 
sfery odruchów […]” (Chudy #""/c, s. 3#).

Z'kolei edukacja zapewnia dostarczenie wiedzy, która zaspokaja ciekawo+, 
i'wielorakie potrzeby. Ona tak.e, podobnie jak kszta-towanie, nie musi posiada, 
odniesienia do warto+ci osobowej godno+ci. Cz-owiek b*d)cy erudyt) nie zawsze 
bywa subtelny moralnie (Chudy #""/c, s. 3#).

Skoro godno+, jest „g-*bok) cech) ontyczn)”, nie dan) bezpo+redniemu ogl)-
dowi, jak mo.na „nauczy, godno+ci”? Odpowiada na to pytanie koncepcja wy-
chowania nieto.samego z'formowaniem i'edukacj). Mistrz twierdzi wprost, i. 
godno+ci nauczy, si* nie da. Wychowanie nie mo.e bazowa, na informowaniu 
(edukacji) i'formowaniu osoby, lecz na „pokazywaniu, naprowadzaniu i'unaocz-
nianiu wychowankowi godno+ci osobowej” (Chudy #""/c, s. 30). 

„Naprawd* rzecz polega na samowychowaniu: dziecko, m-oda osoba lub cz-o-
wiek ca-kiem doros-y sam musi odkry, warto+, godno+ci i'rozpozna, jej obliguj)c) 
do dzia-ania moc. Wychowawca mo.e jedynie pomóc wychowankowi w'tej drodze. 
W'przypadku dziecka najskuteczniej uczyni to, ukazuj)c mu jego szczególn) war-
to+, w'+wiecie. Najlepsz) metod) wychowawcz) jest tutaj specy(czne +wiadectwo, 
polegaj)ce na takim odnoszeniu si* do innych w'codziennym .yciu, .e – poprzez 
respekt dla nich, delikatno+, i'wra.liwo+, ich traktowania – ukazywana zostaje 
(albo przynajmniej zasugerowana) warto+,, b*d)ca motywem takiego odnoszenia” 
(Chudy #""/c, s. 30). Innymi s-owy, wychowawca swoj) mi-o+ci) ku wychowankom 
(i'innym osobom) za+wiadcza o'ich wsobnej warto+ci. „Mi-o+, odgrywa najistotniej-
sz) rol* w'ontyczno-moralnym wychowaniu cz-owieka” (Chudy, #""4a, s. 4$), gdy. 
odpowiedzi) na autentyczn) mi-o+, jednej osoby, jest samowychowanie drugiej 
(Szudra #""&, s. $#$). Co wi*cej, Wojciech Chudy nie uznaje jednokierunkowo+ci 
tego procesu: skoro relacja wychowawcza jest relacj) dialogiczn), „wychowuj)c 
innych, wychowujemy jednocze+nie samych siebie” (Szudra #""&, s. $#$); ucze2 
w'pewien sposób wychowuje tak.e swego mistrza.
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Pedagogiczne praxis (samo)wychowania ku warto$ciom

Lubelski personalista zwyk- aplikowa, (lozo(* wychowania do pedagogicznego 
dzia-ania; ka.da, nawet najbardziej teoretyczna dysertacja powstaj)ca pod jego 
kierunkiem musia-a w'ostatnim rozdziale zawiera, wskazania praktyczne. Dlatego 
m.in. pisz)c o'etosie pedagoga, nie omieszka- opisa, .yciowych postaw i'czynów 
idea- ten niwecz)cych – pocz)wszy od przekazu ideologicznego absolutyzuj)cego 
jeden aspekt prawdy, poprzez krzewienie relatywizmu, rozbie.no+, pomi*dzy 
porz)dkiem deklaracji pedagoga a'porz)dkiem jego .ycia, manipulowanie ucz-
niem, lekcewa.enie, np. przez brak czasu dla ucznia, pobie.ne przekazywanie 
wiedzy lub wyk-adanie tandetne: niedopracowane, nienaukowe lub wp-ywaj)ce 
g-ównie na emocje, nadmierne schlebianie wychowankowi, wykorzystywanie 
wychowanka, a. po korupcj*, jako szczególnie dramatyczn) zdrad* etosu (Chudy 
#""&b, s. 0=0–0=3). „Ze wzgl*du na to, i. w'zawodzie pedagoga +wiadectwo jest 
szczególnym sposobem wychowania i'dialogu, tu imperatyw moralnej czysto+ci 
jawi si* jako szczególnie donios-y: […] od tego, .e in.ynier prywatnie k-amie nie 
zawali si* .aden most. Natomiast -amanie norm .ycia przez osob* pretenduj)c) 
do bycia autorytetem spo-ecznym i'moralnym […] mo.e doprowadzi, do upadku 
wielu ludzi” (Chudy #""&b, s. 04=). 

Dot)d si*gali+my do tych my+li Wojciecha Chudego, które tyczy-y si* warto+ci 
w'wychowaniu rozumianym sensu stricto – jako dzia-a2 osoby wychowuj)cej. 
Jak wynika jednak z'koncepcji personalizmu, cz-owiek wychowuje si* ostatecznie 
sam, przy pomocy drugiego. Dlatego w-a+nie wychowanie zde(niowa, mo.na 
jako „samowychowanie w'dialogu”?. W'swoich tekstach W. Chudy wiele uwagi 
po+wi*ci- praktyce samowychowania wraz ze zwi)zanymi z'nim zagadnieniami 
sumienia, woli, trudu i'pos-usze2stwa. Pisa-: „Cz-owiek, decyduj)c si* na czyn, ni-
gdy nie wybiera z-a. Teza ta wydaje si* kontrowersyjna, ma ona jednak (lozo(czne 
uzasadnienie. Cz-owiek wybiera dobro, struktura antropologiczno-meta(zyczna 
bytu ludzkiego usposabia go bowiem do d).enia ku dobru. Nawet kiedy odrzuca on 
dobro obiektywne, uznane przez autorytety, tradycj* lub wi*kszo+, spo-ecze2stwa, 
czyni to dla jakiego+ rodzaju dobra, cho,by by-a to tylko warto+, pozorna, dobro 
jedynie domniemane przez sprawc* czynu” (Chudy #""%b, s.'&#). Przytoczone 
zdanie objawia swoist) ufno+, i'optymizm Wojciecha Chudego w'odniesieniu do 
ostatecznej kondycji moralnej ka.dego cz-owieka, a'zarazem postulat dotycz)cy 
roli wychowawcy – jako przewodnika w'odró.nianiu dobra prawdziwego od fa--
szywego oraz w'odnajdywaniu najwy.szego dobra w-a+ciwego cz-owiekowi, jakim 
jest osobowa godno+, (Chudy #""%b, s. &#). Przewodnik ten jest zatem wychowawc) 
sumienia, przy czym pedagogia sumienia, jako pedagogia pozytywna, nie ma na 
celu oskar.a, cz-owieka, poniewa. sumienie nie jest w-adz) „prokuratorsk)”. Istot) 
sumienia jest „przywi)zanie” do dobra, wi*c wychowanie sumienia to uwra.liwia-

 = De(nicja wychowania autorstwa Anny Szudry (#""%, s. #$=).
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nie na warto+ci pozytywne (Szudra #""&, s. $#0). Jednak, co podkre+li, nale.y, wy-
chowawca pozostaje tutaj jedynie „zdalnym satelit)” na orbicie osoby wychowanka; 
praca nad sumieniem jest prac) wybitnie samowychowawcz): „wychowanek sam 
musi zdecydowa, si* na sanacj* w-asnego wn*trza” (Szudra #""&, s. $##). 

Sumienie jako rozum praktyczny, dokonuj)cy aplikacji warto+ci i'norm do 
konkretnych .yciowych sytuacji, jest ostateczn), lecz subiektywn) norm) moral-
no+ci. Wynikaj) z'tego dwa wnioski: pierwszy: i. sumienie mo.e b-)dzi, (w'zawi-
niony lub niezawiniony sposób) i'drugi – i. sumienie domaga si* formacji. S)dy 
sumienia winny by, konfrontowane z'warto+ci) obiektywn) – osobow) god-
no+ci). Konfrontacji tej s-u.) cztery wymiary wychowania sumienia, opisywane 
przez Chudego. Trzy pierwsze dotycz) samowychowania: oddzia-ywanie ad extra 
(szczypta nieufno+ci dla w-asnych ocen moralnych i'odnoszenie ich do zewn*trz-
nej, obiektywnej rzeczywisto+ci), ad intra (krytyczna, wewn*trzna re8eksja nad 
w-asnym s)dem), ad alia (ws-uchanie si* w'g-os innych ludzi). Czwarty wymiar, 
oddzia-ywanie ad educationem, to ca-okszta-t wychowawczej pracy nad sumieniem 
wychowanka od jego najm-odszego wieku (Chudy #""=a, s. /"–/0).

Obok sumienia jako funkcji rozumu samowychowaniu podlega wola osoby. Tu 
mówi, mo.emy o'zewn*trznej i'wewn*trznej pracy nad wol). Praca zewn*trzna 
polega na „treningu dyscypliny woli”, polegaj)cym na „kontroli w-asnej wolno+ci” 
(np. uprawianie sportu pod okiem trenera), wewn*trzna natomiast to ,wiczenie 
si* w'realizacji postanowie2 (i'tych pomniejszych, np. nauki $"" obcych s-ówek 
dziennie) i'tych .yciowych (Chudy #""=a, s. /0–//).

W. Chudy dostrzega- zjawisko „awansu cywilizacyjnego -atwo+ci”. Techniczne 
wynalazki i' odkrycia naukowe uczyni-y .ycie bezsprzecznie -atwiejszym. 
Aksjologiczny skutek cywilizacyjnych dobrodziejstw polega na „obietnicy -atwo+ci, 
wygody, przyjemno+ci i'wolno+ci od trudów”. <ycie dobre ma by, „lekkie, -atwe 
i'przyjemne”; je+li takie nie jest, jest z-e. Lepiej wi*c odda, chorego ojca do domu 
opieki czy rozwie7, si* z'trudnym wspó-ma-.onkiem. Formacja sumienia i'woli, 
niez-omne trwanie przy dobrze rozpoznanych warto+ciach jest trudne (Chudy 
#""0b, s. #0–#/). 

Tymczasem trud jest te. cz*+ci) .ycia. Wojciech Chudy, za Jackiem Salijem, 
zauwa.a, .e gdy dziecko uczy si* siada, czy chodzi,, trudzi si* niemi-osiernie 
i'rado+nie zarazem; nieludzkim by-oby tego trudu mu oszcz*dza,. Wychowanie 
dziecka ku o(arno+ci jest trudem i'prze-amuje egoizm (Chudy #""0b, s. #=–#4). 
Trud egzystencjalny jest nieod-)czny od .ycia – jego sens nie zale.y od efek-
tywno+ci naszych wysi-ków: „mo.na czerpa, wiele sensu, rozwijaj)cego w'nas 
warto+, osoby, trudz)c si* i'nie osi)gaj)c celu” (Chudy #""0b, s. #4). Tak wi*c 
wedle Wojciecha Chudego najwa.niejsze przejawy .ycia wi).) si* z'wysi-kiem 
i'cierpieniem; ucieczka od nich to b-)d. Cen) dojrza-o+ci jest przekroczy, poziom 
powierzchownych pobudze2, „wiecznego dziecka” i'odwa.y, si* na spotkanie 
z'„ci*.arem .ycia”. Samowychowanie jako pokonywanie naszych sk-onno+ci ku 
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temu, co gorsze i'ni.sze, wymaga na-o.enia na siebie Turgieniewskiego „.elaznego 
-a2cucha obowi)zku” (Chudy #""0b, s. 0").

W'+wietle przywo-anych my+li Chudego wraca poj*cie pos-usze2stwa, które 
odstr*cza wielu wspó-czesnych pedagogów. Mistrz dokonuje rehabilitacji tego 
poj*cia, odró.niaj)c uleg-o+, od pos-usze2stwa +wiadomego. Pierwsze znaczenie 
jest powodowane strachem przed przemoc) lub ch*ci) korzy+ci, co odbiera cz-owie-
kowi wolno+, wyboru. Drugie jest uznaniem warto+ci, któr) trzeba zaa(rmowa,, 
a'która jest aktualnie wyra.ana decyzj) innej osoby (Chudy #""%b, s. $=%–$4"). 
Tak rozumiane pos-usze2stwo jest natury aksjologicznej (Chudy #""%b, s. $4").

Krystalizacja „aksjologicznej soli”: pedagogika u!omno$ci i#umierania

Jak pisa-am na wst*pie, warto+ci absolutne by-y przez prof. Chudego okre+lane 
mianem „aksjologicznej soli .ycia ludzkiego”. Wskazywa- na dwa egzystencjalne 
horyzonty szczególnie naznaczone moc) jej swoistej „krystalizacji”: horyzont 
u-omno+ci i'horyzont umierania. 

U-omno+, jako pewne z-o – brak dobra w'strukturze osoby – dotyka ka.dego, 
lecz osoby niepe-nosprawne w'sposób wyrazisty. I'cho, owo z-o co do celu pozo-
staje tajemnic), Mistrz nazywa je tak.e szans), która winna by, wykorzystana 
w'wychowaniu (Chudy #""&a, s. 43, &/). Sens horyzontu przygodno+ci odnosi 
ka.dego do Transcendencji: „orientuje on cz-owieka na warto+ci, które s) w'stanie 
dope-ni, niewystarczalno+, bytu ludzkiego samego w'sobie, absolutno+ci) uzu-
pe-ni, wzgl*dno+,, konieczno+ci) istnienia – przemijalno+,, moc) – krucho+,” 
(Chudy #""&a, s. &/). 

Ów „nad-sens” (termin V. Frankla, który przywo-uje Wojciech Chudy) na-
daje aksjologiczne znaczenie chorobie i'cierpieniu. Dostrze.enie sensu u-omno+ci 
zmienia dotychczasow) hierarchi* warto+ci – warto+ci przetrwania, witalno-
-wegetatywne (zdrowie, sprawno+,, b-yskotliwo+, umys-u) czy warto+ci walen-
tne kulturowo (zamo.no+,, kariera, wygl)d) ust*puj) miejsca warto+ciom relacji 
z'innymi (które ulegaj) pog-*bieniu) oraz warto+ciom transcendentnym. Kondycja 
osób niepe-nosprawnych dysponuje do przyj*cia warto+ci absolutnych (Chudy 
#""&a, s. &/–&=).

Wydaje si*, .e swoistym „ostatnim s-owem”, a'wr*cz mo.e „testamentem” profe-
sora, by-y Jego rozwa.ania konstytuuj)ce now) subdyscyplin* pedagogiczn)'– pe-
dagogik* umierania. Trwaj)cy przez ca-e +wiadome .ycie proces samowychowania 
do warto+ci owocuje najpe-niej w'podesz-ym wieku i'w'obliczu „sprawdzianu” 
egzystencjalnego (Chudy #""&d, s. 04): „dopiero dojrza-o+, do +mierci oznacza doj-
rza-o+, .yciow)” (Krzemi2ska $%3", s. $=/). Uznanie za priorytet si-y, konsumpcjo-
nizmu i'sukcesu uniemo.liwi sprostanie „przej+ciu”; dlatego rodzice i'wychowawcy, 
którzy realizuj) i'przekazuj) warto+ci duchowe, w'tym i'nadziej* transcenduj)c) 
doczesno+,, wychowuj) podopiecznego do godnego umierania (Chudy #""&d, s. 
0$). Cz-owiek, który odchodzi lub odejdzie niebawem, „staje si*” (jako osoba) do 



 WOJCIECHA CHUDEGO AKSJOLOGIA… 1795136

ko2ca ka.dym swoim czynem; zw-aszcza gdy spotyka si* z'trudem. Wci). mo.e 
przy+wiadcza, warto+, swej godno+ci, która jest niezmienna i'ci)gle „m-oda” 
(Szudra #""&, s. $#&). Umieranie w'pismach Chudego jawi si* jako specy(czna 
warto+, etyczno-pedagogiczna, na któr) cz-owiek ju. od dzieci2stwa winien by, 
uwra.liwiany (Szudra #""&, s. $#&).

Zako'czenie

Podstawowym przes-aniem Wojciecha Chudego, odnosz)cym si* do aksjologii 
wychowania, by-a konieczno+, wychowawczego +wiadectwa a(rmacji warto+ci. 
Jedna z'uczennic Mistrza w'po+miertnym artykule biogra(cznym jemu po+wi*-
conym wspomina-a: „Podziwiali+my Profesora za jego hart ducha i'bezwzgl*dn) 
a(rmacj* .ycia, mimo i. by-o tak do+wiadczone przez chorob*. […] Mimo cier-
pienia i'licznych niedogodno+ci z'nim zwi)zanych patrzy- na +wiat tak, jak pisa- 
o'tym w'felietonie: «serio i'z'humorem, z'czu-o+ci) i'powag), czasem z'gniewem, 
obaw) lub .artobliw) ironi)» (Chudy $%%%, s. $$). !)czy- umiej*tnie dystans do 
+wiata, zdarze2, samego siebie z'czu-o+ci) spojrzenia i'zaanga.owaniem w'sprawy 
drugiego cz-owieka […] Na +wiadectwo Profesora sk-ada si* tak.e jego .yciowy 
radykalizm i'niezwyk-a wprost konsekwencja, z'jak) wybiera- to, co najwa.niejsze 
(zgodnie z'tytu-em zbioru esejów – najwa.niejsze s) trzy, cztery rzeczy) i'pomijaniu 
tego, co nieistotne” (Smo-ka #""&, s. #&=–#&4).

By- „autentycznym nauczycielem, który pokaza- swoje .ycie” (Chudy #""&b, 
s. 0=#).
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AXIOLOGY OF EDUCATION BY WOJCIECH CHUDY

Abstract: @e article poses a'study on pedagogical, philosophical and journalistic papers 
and books by Professor Wojciech Chudy (d. #""&), the Polish personalist aAliated with 
the Catholic University of Lublin. From his works author retrieved the most signi(cant 
values, which this outstanding philosopher and educator had referred to the as educational 
process. @e “axiological triad” consists of truth, dignity and freedom crystallized – as 
“axiological salt” – especially in the experience of hardship and dying, whereas the trans-
mission of the ‘triad’ takes place mainly by the witness of a'teacher’s life.

Keywords: axiology; education; personalism; dignity; truth; freedom.


