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O inicjatywie napisania książki

Wprowadzenie do niniejszej monografii zaczynamy od końca prowadzo-
nych nad nią prac, co podyktowane jest filologiczną konsultacją na linii War-
szawa – Kijów1, jaka miała miejsce w połowie sierpnia 2022 roku, tuż przed 
wysłaniem artykułów do recenzji. Celem międzynarodowej rozmowy było 
wyjaśnienie pewnych obaw związanych z prawdopodobną nieobecnością słowa 
„podmiot” w języku ukraińskim i wynikających z tego konsekwencji interpre-
tacyjnych. Autorzy niniejszej monografii, reprezentujący dziedziny pedagogi-
ki, psychologii, filozofii, ekofilozofii, politologii i teologii, w sposób naturalny 
operują ważnym w tym obszarze kulturowym znaczeniem podmiotowości (na 
łamach niniejszej książki pada ono, w różnych konotacjach, ponad stukrotnie). 
Pojawiła się uzasadniona obawa, że może to nie zostać właściwie rozpoznane 
przez sąsiadów zza wschodniej granicy2. Jednak nie tylko to stanowi pretekst do 
wprowadzenia Czytelników w klimat tego spotkania. Niezwykle ważną „lekcją” 
z ledwie 30-minutowego zdalnego miniseminarium jest uświadomienie sobie 
poczynionego dotąd wysiłku odseparowywania się od doświadczeń rusyfikacji, 
sowietyzacji i ostatecznie putinizacji, jakie dotykają kraje na wschód od Polski. 
„Zaczynamy być dostrzegani jako naród nie tylko posiadający swoje terytoria, 
ale przede wszystkim osobną od rosyjskiej kulturę, język i mentalność” – zazna-
czyła nasza rozmówczyni z Ukrainy, Maryna Doroszenko (filolog i psycholog). 
O ile Polska doświadczyła z rąk Rosji zaborów i kolejno przesiedleń, Katynia, 
stalinizmu i sowietyzacji wielu obszarów ludzkiej i międzyludzkiej egzystencji, 
o tyle nie należała ostatecznie do republik radzieckich3. 

A tam, jak miało to miejsce w przypadku Ukrainy, doświadczano całkowitej 
ateizacji, mimo silnych tradycji religijnych; doświadczono masowego umierania 

1 Konsultacja wraz z wydaniem opinii eksperckiej odbyła się dzięki uprzejmości Mihajlo Vinto-
niva, kierownika Katedry Języka Ukraińskiego Uniwersytetu Kijowskiego, oraz Maryny Do-
roszenko, filologa i psychologa, specjalisty zatrudnionego w Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

2 Uzasadnienie tej obawy podjęte jest szerzej w pierwszym artykule monografii występującym 
w roli Prologu. 

3 Począwszy od porozumień w 1922 roku, a skończywszy na 1991 roku, status wschodniego 
sąsiada Polski określony był jako jedna z kilkunastu republik Związku Sowieckiego (ZSRR), 
występująca pod oficjalną nazwą: Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka.
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z głodu, mimo posiadania najbardziej żyznych ziem na świecie; doświadczo-
no zniewolenia człowieka, mimo wolnościowego ducha narodu; zmuszono do 
używania języka rosyjskiego w miejsce całkowicie innego gramatycznie języka 
ukraińskiego. Próba tak radykalnego wynarodowienia – prawdopodobnie ła-
twiejsza do zrozumienia przez Polaków niż innych zachodnich sąsiadów – i tak 
pozostaje dla nas pewną barierą w możliwości adekwatnego wglądu w serca 
i umysły tych Ukraińców, którzy dominium rosyjskie starają się raz na zawsze 
przezwyciężyć nie tylko na froncie wojennym. 

Aby Czytelnik w Polsce (i nie tylko) mógł uświadomić sobie, z jaką powagą 
i przejęciem Ukraińcy odczuwają teraz swoją tożsamość, przytaczamy kolejną 
poruszającą wypowiedź Maryny: „Kiedy widzę naszego okupanta i jego zbrod-
nie, nie płaczę ani ze strachu, ani ze złości. Mam wtedy twarz jak maskę, pod 
którą chowam siłę. Ale kiedy widzę w Polsce i innych krajach wolnej Europy, 
jak jej obywatele wywieszają ukraińskie flagi, to za każdym razem wzruszam 
się do łez. Dlaczego płaczę? Dlatego, że ktoś wreszcie uznaje moją narodowość 
i jej odrębność”. Wypowiedź naszej koleżanki nie jest – jak stwierdziłaby rosyj-
ska propaganda – dowodem na ujawniające się tendencje nacjonalistyczne, ale 
na wykorzystanie jednego z wielu momentów w historii dziejów Europy, kie-
dy jeden z jej krajów uwalnia się, ucieka, odseparowuje od ideologii i praktyki 
zniewolenia, ciążącej nad nim wewnętrznie oraz zewnętrznie. Nieodzownym 
tego podłożem jest wspomniane wcześniej – i na swój sposób problematyczne – 
poczucie własnej podmiotowości. 

Choć Maryna Doroszenko znalazła zatrudnienie w jednej z warszawskich 
uczelni, to rozmowę prowadziła zdalnie z podkijowskiej, rodzinnej miejscowo-
ści Browary. „Musiałam choćby na chwilę wrócić do domu. Tu czuję prawdziwą 
wolność, mimo że trwa wojna. Jestem gotowa jej bronić”. Może kiedyś spotkamy 
się w browarskim miejskim Parku im. Tarasa Szewczenki, ukraińskiego poety 
epoki romantyzmu, etnografa, działacza społecznego, męczennika za sprawę 
narodu, skazanego jeszcze za czasów carskiej Rosji za publikowanie swoich prac 
w ojczystym języku. 

* * *
Inicjatywa napisania książki pojawiła się niemal natychmiast po wybuchu 

wojny (24 lutego 2022 roku)4. Już w połowie marca 2022 roku – w trybie alertu – 
zorganizowaliśmy zdalne seminarium dla polskich pedagogów (uczestniczyło 
w nim ponad 100 osób z całego kraju)5, ogłaszając między innymi możliwość 

4 Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej trwa od lutego 2014 roku, przypominając na początku 
wojnę hybrydową z narastającą eskalacją zbrojną. 

5 Spotkanie odbyło się 14 marca 2022 roku w ramach zorganizowanego przez nas specjalnego 
seminarium podoktorskiego u prof. Bogusława Śliwerskiego, w którym wzięło udział wielu 
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składania tekstów do planowanej monografii. W tym celu zastosowaliśmy na-
stępującą argumentację, wyjaśniając zasadność dalszych prac: 

Człowieczeństwo stale wystawiane jest na egzystencjalną próbę – zarówno 
w czasie pokoju, jak i wojny. Ale jest jeszcze jeden ważny okres – powojnie6. To mo-
ment odkrytej rany – jak mawiamy w Polsce – lub „ogolonego nerwu”, jak mawiają 
nasi sąsiedzi w Ukrainie, mający wpływ na odrodzenie się narodu w duchu po-
głębionego doświadczenia naruszenia własnej tożsamości. Sowietyzacja polskiej 
pedagogiki odebrała nam tę możliwość po II wojnie światowej, a jej westernizacja 
zaprzepaściła przywrócenie spójnej myśli pedagogicznej po upadku komunizmu. 
Nie zmarnujmy tego momentu teraz, wyciągajmy wnioski i dzielmy się tym do-
świadczeniem z innymi. Pomóżmy sobie i naszym sąsiadom w przebudzeniu zdol-
ności do tworzenia myśli pedagogicznej, adekwatnej do wyzwań naszych czasów 
i naszych bogatych kultur. Traktujemy planowaną publikację jako impuls kojący 
a zarazem impuls mobilizujący do odpowiedzi na transgresywne, powojenne py-
tanie: jak stawać się coraz bardziej ludzkim w nieludzkich warunkach? Właśnie od 
tego zależy nasze zdrowie psychiczne i egzystencjalne oraz zdolność do właściwe-
go kształcenia kolejnych pokoleń7. 

Dziś, po upływie kilku miesięcy i mając świadomość treści składających 
się na książkę, można przyznać, że zarówno potrzeba publikacji, jak i jej treść 
wpisują się w całokształt wzbudzonej i wielowymiarowej aktywności Polaków 
na wielu odcinkach trudnej dla nas – ale przede wszystkim dla naszych są-
siadów – Ucieczki do Wolności. Ostatecznie, jak skorygował jeden z naszych 
rozmówców: „Jako Ukraińcy zawsze czuliśmy się wolni”. Okazało się, że prob-
lematyka wolności i zniewolenia, a szczególnie zdolności do jej odzyskiwania 
i okazywania, z jednej strony łączy obydwa sąsiadujące z sobą kraje, a z drugiej 
wydaje się, choćby w obrębie myśli antropologicznej, na tyle różnicować, na ile 
nie antagonizować. Dochodzimy bowiem do momentu, w którym warto – dla 

przedstawicieli środowisk akademickich oraz doradców metodycznych, pedagogów i psycho-
logów z niemal wszystkich województw. (Kilka dni wcześniej odbyliśmy konsultację w mniej-
szym gronie z polskimi historykami i politologami, przyjmując ich sugestię o niepodejmowa-
niu w najbliższych miesiącach tematów mogących negatywnie wpływać na polsko-ukraińskie 
relacje). Kolejno omawiano możliwości pedagogicznego wsparcia polskich nauczycieli w czasie 
kryzysu wojennego i uchodźczego z wykorzystaniem zainicjowanej wcześniej (w ramach walki 
ze skutkami pandemii COVID-19) platformy wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Istot-
nym wydarzeniem spotkania była rozmowa z Konradem Rejmanem, autorem książki pt. Etyka 
radykalna jako emancypacja. O wojnie i pokoju z perspektywy pedagogicznej (Rejman, 2021).

6 Pojęcie to nie jest tu szczegółowo zdefiniowane ani ujęte w ścisłe ramy czasowe. Wyrażać ma 
sobą okres odbudowywania najcenniejszych zdobyczy intelektualnych danej kultury (zarówno 
myśli dojrzałych, jak i aspirujących), deformowanych i niszczonych demoralizującymi konse-
kwencjami wojny.

7 Jest to fragment szerszego listu skierowanego do środowisk pedagogicznych w Polsce, z za-
proszeniem i uzasadnieniem podejmowanych w trybie pilnym działań. 
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wzajemnego dialogu i zrozumienia – zmierzyć się z doniosłością pogranicza 
Zachodu i Wschodu. Metafora „dwóch płuc Europy”8, jakimi w końcu powinien 
oddychać cały kontynent, wydaje się jej najtrafniejszym zilustrowaniem.

* * *
Artykuły powstawały w pierwszych miesiącach wojny, co pozostawia nie-

zbywalny ślad widoczny w niemal wszystkich tekstach. To wtedy świat obie-
gały wstrząsające doniesienia z Buczy, Irpienia i Mariupola, które wpływały 
na reakcje naszych współautorów. Jeden z nich pisał: „Wyję z bólu!”. Pojawiły 
się niespotykane na gruncie akademickim formy prac, składane na nasze ręce 
spontanicznie, czasem bez oczekiwania ich publikacji. Ktoś przesłał list, wiersz, 
otrzymaliśmy nawet bajki napisane dla ukraińskich dzieci przez studentki 
kierunków pedagogicznych. Musieliśmy się zmierzyć ze zrozumiałą w takich 
warunkach podwyższoną emocjonalizacją świadomości zarówno nas samych, 
jak i niektórych autorów, starając się jednak sugerować złagodzenie niektórych 
sformułowań. Próbowaliśmy przy tym, mniej lub bardziej skutecznie, wpływać 
na zachowanie wymogów redakcyjnych, co jednak – uprzedzamy – w niektórych 
przypadkach nie mogło się powieść. Stąd nietypowe dla naukowych monogra-
fii wyjątkowe zróżnicowanie w obrębie formy i treści złożonych artykułów, co 
jednak nie umniejsza ich wkładu w istotę przesłania, jakie zawarte jest w tytule 
publikacji. Mamy nadzieję, że zarówno dziś, jak i w przyszłości będziemy mogli 
liczyć na wyrozumiałość Czytelników. 

* * *
Użycie w tytule monografii takich określeń, jak: „lekcje pokoju”, „czas” 

i „(po)wojnie” nie jest przypadkowe. Zaczynając od tego pierwszego, widoczne 
są konotacje typu: „odrobić zaległą lekcję”, „dostać życiową lekcję”, „wyciąg-
nąć z czegoś lekcję” czy w końcu „opuścić lekcję”, desygnujące doświadczenie 
czegoś szczególnie wartościowego lub jego braku. Tak się składa, że obecną 
sytuację ilustruje każdy z wymienionych przykładów, ustanawiając „pokój” 
tematem lekcji o wielowymiarowym trybie przebiegu. To, co pragniemy szcze-
gólnie podkreślić, to przede wszystkim kierowanie się na wskroś pedagogiczną 
zasadą odrobienia przez nas – polskich pedagogów – owej „lekcji pokoju”, nie 

8 Metaforę tę odnaleźć można w pracach i postawie Jana Pawła II, który podczas homilii 
w Gnieźnie w 1979 roku przemówił słowami: „Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty 
tego nie rozrządza, ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową 
jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wscho-
du? My, Polacy, którzy braliśmy przez całe tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, podobnie jak 
nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego 
Wschodu. Nasze ziemie były gościnne dla tych tradycji, sięgających swych początków w No-
wym Rzymie – w Konstantynopolu” (za: Sadowski, b.d.). 
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tylko po to, aby godnie mierzyć się z wciąż narastającym niepokojem. W ra-
mach tej lekcji, z intencją wychowywania do pokoju, poznajemy język, histo-
rię i kulturę Ukrainy, nie stroniąc od wchodzenia w interakcje międzyludzkie 
z emigrantami. Moment wysłania naszej książki do druku zbiegł się z czasem 
przedpremiery książki Michała Hellera pt. Pytanie glinianego garnka. Kazania 
krótkie o wojnie i pokoju. We wstępie autor również użył przywołanej tytułem 
metafory: „[...] zastanawiałem się także czego nas wojna może nauczyć. Bo że 
jest lekcją – bolesną! – nie ulega wątpliwości” (Heller, 2022). 

Czas jest tu kategorią równie złożoną: dosłowną i metaforyczną. Wspo-
minając datę 24 lutego 2022 roku, wielu z nas powie, że tamtego dnia „czas się 
zatrzymał”, a może kiedyś, że „czas uleczył rany”. Natomiast mając na uwa-
dze temporalny wymiar okresu powojennego, widzimy zarówno praktyczne 
zastosowanie zwrotu „nie czas teraz na...”, jak i „nadszedł czas, aby...” oraz 
pogłębiony sens rozpoznania w zbrojnym i cywilnym czynie niepodległościo-
wym wartości ponadczasowych. Same rozważania muszą zatem być sformu-
łowane „na czas”, tj. w porę, bez opóźnienia, i „na czas” trudny jako okres, nad 
którego przebiegiem i długotrwałością nie jesteśmy w stanie panować, ponad 
doraźnymi, ale potrzebnymi działaniami interwencyjnymi. Nie „cofniemy też 
czasu” II wojny światowej i trudnej historii stosunków obydwu dążących do 
suwerenności narodów. Nie było wówczas takiego efektu powojnia, jakie tu – 
poprzez zebrane prace i plany na wspólną przyszłość – próbujemy zabezpieczyć, 
ale raczej głęboki i ciągnący się latami powojenny defekt, rodzący toksyczne 
przemilczenia, resentymenty, niezdolność chronienia kolejnych pokoleń przed 
traumą, a miejscami fanatyzm fałszywie kojarzony z tożsamością narodową. 
(Po)wojnie, którego chcemy i możemy doświadczyć, to czas możliwej przemia-
ny i wzajemnej lekcji do odrobienia. 

* * *
Zdaliśmy sobie również sprawę, że pisanie tekstów naukowych w wa-

runkach wojennych, wywołujących specyficzne skupienie i motywację, niesie 
w sobie problem głębszy – ujawnia bowiem zarówno zbiorową świadomość, 
jak i zbiorową nieświadomość. Wydaje nam się jednak, że w takich okolicz-
nościach mają one prawo zaistnieć, stanowiąc w przyszłości problematykę 
badawczą godną wspólnego polsko-ukraińskiego projektu badawczego. Póki co 
poruszoną w monografii tematykę dało się podzielić na pięć obszarów (części), 
poprzedzając je tekstem pełniącym funkcję prologu, i zakończyć artykułem 
spełniającym rolę epilogu. Ważną częścią książki jest jej zakończenie (pełniące 
funkcję zaproszenia do dalszych badań), akcentujące nie tylko ujawnione na 
łamach artykułów zjawiska i refleksje, ale również to, czego nie uwzględniono. 
Zasoby pokazanej problematyki badawczej, która stać się może podstawą do 
kontynuacji rozpoczętych tu badań, uzasadniają objętość zakończenia. 
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Prolog autorstwa Michała Palucha o tytule: Co to znaczy naród upodmio-
towiony? Poszukiwania i tropy antropolingwistyczne dotyczy wzmiankowanego 
dylematu znaczenia słowa „podmiotowość” (a wraz z nim „wolność”, „godność” 
i „ofiarność”). Jego rekonstrukcja historyczna domaga się pogłębionej analizy 
z troską o polskiego i ukraińskiego Czytelnika. Pojawia się również aktualne 
pytanie o możliwość, a być może konieczność odnalezienia kategorii podmiotu 
w języku sąsiadów ze wschodu. Swoistą kontynuację tego problemu odnajdzie-
my także w epilogu. 

Pierwsza część publikacji nosi tytuł: Przedwojnie – wojna – powojnie. Między-
kulturowe poruszenie i edukacyjne nadzieje. W artykule otwierającym: Wymiary 
edukacyjnego wzbudzenia polsko-ukraińskiego w obliczu wojny i powojnia Bogusław 
Śliwerski przenosi akcent z przedwojnia na współczesność, w której mierzymy 
się z wyzwaniem emigracji wojennej. Artykuł zaczyna się od aktualnie podej-
mowanych wyzwań tanatopedagogicznych i dalej przeprowadza Czytelnika 
przez kluczowe – zdaniem autora – obszary edukacji na dziś i jutro, takie jak 
kształcenie międzykulturowe i demokratyczne. Dzięki tej pracy poznajemy 
również zasadnicze różnice między systemem edukacji w Polsce i w Ukrainie.

W drugim tekście: Od systemowych wizji do wojennych realiów, czyli losy ukra-
ińskiej oświaty Franciszek Szlosek sięga do niedawnych doświadczeń polskiej 
delegacji, która zaproszona została do edukacyjnego okrągłego stołu w Char-
kowie, gdzie omawiano plany całkowitej modernizacji systemu szkolnictwa 
w Ukrainie. Autor daje świadectwo innowacyjności, determinacji i nadziei 
pedagogów zza wschodniej granicy, otwierających w ten sposób nową (i niespo-
tykaną w krajach byłego bloku wschodniego) perspektywę kształcenia swoich 
obywateli, przerwaną nagłym wybuchem wojny. 

Próbę opisania indywidualnego przypadku – ucznia ukraińskiego w pol-
skiej szkole – podjął Jakub Niewiński w pracy o tytule: Ku szkole pokoju – amo 
ergo sum, która opiera się na rozwiązaniach „Szkoły pokoju” obecnej w systemie 
edukacji w Niderlandach. Wymowne dla całości treści jest podjęcie problema-
tyki Innego, wrażliwości międzykulturowej, porozumienia bez przemocy i me-
diacji rówieśniczych. 

Drugą część monografii, pt. Pogłębione konteksty pedagogiczne wobec powoj-
nia, rozpoczyna artykuł Agaty Czajkowskiej: Na frontach nauczania – edukacja 
wobec punktu bez powrotu, która rozwijając myśl pedagogiki memorialnej, zwra-
ca uwagę na pamięć społeczną i zbiorową, w tym rolę nauczycieli w odpowiedzi 
na pytanie: jak uczyć o wojnie (również w czasie wojny) i na co zwracać uwagę, 
stając się świadkiem historii? 

Słowa kluczowe w artykule Konrada Rejmana Pedagogika jako obietnica 
ocalenia informują z kolei o podjętej problematyce cierpienia, ocalenia, miłości 
i spotkania. Autor zwraca uwagę na sięganie do zasobów myśli pedagogicznej 
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i humanistycznej w przezwyciężaniu tragizmu losu osób objętych wojną i okre-
sem powojennym. 

Z kolei Mikołaj Niedek w tekście pt. Pomimo wojny – trzecia, zielona droga 
rozwoju na tle uwarunkowań pogranicza Zachodu i Wschodu akcentuje rolę 
edukacji na rzecz kontynuowania strategii zrównoważonego rozwoju mimo 
działań wojennych i nieodsuwania na boczny tor wagi i powagi innych, niezwy-
kle aktualnych, wyzwań globalnych. 

Najwięcej artykułów przesłanych do redakcji związanych jest z obszarem 
antropologii filozoficznej. Stąd tytuł trzeciej części monografii: Kręte drogi do 
Wolności – argumenty filozoficzne. Pierwszy tekst, autorstwa Witolda Starnaw-
skiego, noszący tytuł: O czym warto rozmawiać odnosi się do aktualnego spo-
łecznego i politycznego kryzysu Europy, z zaznaczeniem wpływu nihilizmu 
indywidualistycznego z Zachodu oraz ideologii „ruskiego miru” z Rosji. Przybli-
żona antropologia filozoficzna może pomóc w wydobywaniu się czy wyrastaniu 
ponad zarysowane redukcjonizmy. 

Kolejny autor, Amadeusz Pala, w tekście: Dramat wojny w Ukrainie w per-
spektywie filozofii Józefa Tischnera ukazuje fenomen solidaryzacji Ukraińców 
z własną ojczyzną, przekładający się na wolę walki w jej obronie. Autor, zgodnie 
z myślą przywołaną w tytule, wskazuje na praktyczny wymiar Tischnerowskiej 
kategorii „ja aksjologicznego”.

Chrześcijaństwo niewierzących i inne myśli etyczne Mariana Przełęckiego to 
tytuł pracy Magdaleny Matusiak-Rojek, która analizuje ideę walki bez przemo-
cy, a także granice moralnego zobowiązania człowieka. Stąd autorka nie waha 
się przed postawieniem pytania: jak powinniśmy zachować się wobec naszych 
wrogów?

Zwieńczeniem tej części monografii jest tekst Stanisława Dziekońskiego 
pt. Godność osoby ludzkiej w wychowaniu do pokoju, przywołujący pamiętną wi-
zytę Jana Pawła II w Kijowie. Tym samym treść nawiązuje do chrześcijańskiej 
myśli o godności człowieka i jej znaczenia w wychowaniu do pokoju. Autor 
stawia zasadnicze pytanie: na czym oprzeć wychowanie, którego ideałem jest 
człowiek darzący szacunkiem nie tylko siebie, ale i innych (w tym wcześniej-
szych wrogów)?

Myśląc o niedalekiej przyszłości – idee interdyscyplinarne to tytuł czwartej 
części monografii, która mieści w sobie kolejno: myśl politologiczną, opiekuń-
czo-wychowawczą oraz rozwiązania technologiczne (zdalne wsparcie psy-
chologiczno-pedagogiczne). Zaczynając od tej pierwszej, Monika Brzezińska 
odnosi się do modeli zarządzania państwem, analizowanych między innymi 
na podstawie postaci aktualnego prezydenta Ukrainy. W jej tekście pod tytu-
łem: Wczoraj – dziś – jutro: model przywództwa kreatywnego jako odpowiedź na 
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powojenne wyzwania poznajemy rolę kreatywności, uwzględniającą konieczność 
otwartości na świat przy jednoczesnym zakorzenianiu się we własnej kulturze. 

Paulina Forma, wychodząc od doświadczeń edukacji zdalnej w czasie 
pandemii, wskazuje na mechanizm przejścia do zdalnej formy wsparcia psy-
chologiczno-pedagogicznego tych osób, dla których warunki zaistniałego kon-
fliktu zbrojnego okazały się zbyt przytłaczające. Autorka tekstu o E-wsparciu 
jako kategorii wsparcia społecznego opiera się przy tym na realnym przykładzie 
działania polskiej internetowej platformy specjalistyczno-doradczej.

Tekst Piotra Kulikowskiego Retrospektywa przemian opieki nad dzieckiem 
osieroconym w Polsce jako implikacja do badań nad systemem pieczy zastępczej 
Ukrainy w warunkach transformacji systemowej ma również charakter kompara-
tystyczny, a analizy czynione są na tle historycznych i aktualnych wydarzeń 
wojennych i przemian ustrojowych.

Ostatnią częścią publikacji są Impresje własne, rozumiane jako „pisanie 
w nastroju wojny”. Znajdują się tu trzy artykuły spełniające wymogi redakcyj-
ne, ale zawierające w sobie – jak uprzedzili autorzy – dawkę bardziej osobistych 
przeżyć związanych ze świadomością toczącego się konfliktu zbrojnego. Tak się 
złożyło, że zarówno artykuł Marka Siwickiego przywracający „etos podwórka”, 
jak i list Aleksandra Cywińskiego podkreślający znaczenie poezji wojennej 
zostały przesłane do nas jako pierwsze. Są zatem świadectwem chwil, które 
większość z nas nadal kojarzy z doznaniem szoku, przerażenia, lęku, ale po-
nad wszystko z niezgodą na zło. Wspomniani autorzy odpowiedzieli z impetem 
wewnętrznych emocji, ale i dostrzegalną precyzją badawczą. Natomiast tekst 
Marka Budajczaka – przesłany do redakcji jako ostatni – również stanowić 
może pewne świadectwo, tym razem refleksji podjętej po kilku miesiącach 
trwającego konfliktu. Autor proponuje różne modyfikacje przysłowia łacińskie-
go Si vis pacem, para bellum jako tematu wartego podjęcia w gronie rodziców 
i dzieci. Artykuł o tytule: O pokoju przy kuchennym stole akcentuje tym samym 
rolę – coraz liczniej występującej w Polsce i na świecie – edukacji domowej jako 
alternatywy wobec systemu klasowo-lekcyjnego. 

Epilog Jacka Jankowskiego nosi tytuł Uchodźca, który staje się Pielgrzymem: 
wschodnia antropologia Pojednania i Spotkania. Rozpoczyna się od rozmowy au-
tora z redaktorem tomu, wprowadzającej do mało znanej polskiemu odbiorcy 
wschodniej perspektywy widzenia świata i człowieka. Tym samym treść staje 
się bardziej formą doświadczenia, co – jak uznaje Jankowski – wynika z ko-
niecznej do podjęcia próby dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. 
Rozmówcy zapewniają, że treść ich rozważań nie jest wyczerpująca wobec pod-
jętego tematu, a jedynie stanowi przykład inicjujący problematykę badawczą 
wartą dalszych, pogłębionych analiz. 

* * *
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Kiedy autorzy monografii pisali swoje teksty w nieznanej im dotąd zadu-
mie, toczyło się wokół nich wzbudzone wojną i uchodźstwem codzienne życie 
zawodowe Polaków i Ukraińców. Różne fundacje, stowarzyszenia, organizacje 
pomocowe i wyznaniowe, harcerze, wolontariusze, zwykli obywatele i niemal 
cała społeczność akademicka z dużą skutecznością udzielali wsparcia material-
nego, lokalowego, psychologicznego i pedagogicznego, medycznego i prawnego 
uchodźcom w kraju i poza jego granicami. Szczególną troską objęliśmy matki 
z dziećmi, bo jak się okazało, część z nas – autorów i redaktorów – również 
przyjęła pod swój dach rodziny uchodźców, szybko nazwanych przez nas, 
w tym samego prezydenta Polski, Gośćmi9. Z czasem dochodziły informacje 
i świadectwa objęcia pomocą dzieci osieroconych, dzieci z niepełnosprawnoś-
ciami, osób starszych oraz doniesienia o heroicznej postawie wolontariuszy na 
przejściach granicznych. Prezydent Ukrainy nadał honorowe tytuły „miast ra-
towników” Rzeszowowi i Przemyślowi oraz specjalny status obywatelom Polski 
w Ukrainie.

Należy również wspomnieć o przedsięwzięciu wydawniczym jeszcze sprzed 
wojny, które było wyrazem wzmacniających się więzi współpracy i otwartości 
między środowiskiem akademickim w Polsce i w Ukrainie. Wyjątkowym, obo-
pólnie przemyślanym świadectwem partnerskich intencji jest ponad pięciuset-
stronicowa, interdyscyplinarna publikacja Leszka Pawelskiego i Marka Rem-
bierza pt. Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej 
współpracy naukowej (2021), która zawiera 37 artykułów. Na szczególną uwagę 
i docenienie zasługują również czasopisma, które zrzeszały licznych autorów 
podejmujących problematykę relacji polsko-ukraińskich, zanim doszło do 
agresji rosyjskiej w 2014 i 2022 roku. W latach 1999–2013 w Częstochowie10 
pod redakcją Joanny Wilsz wydawane było czasopismo o nazwie „Kształcenie 
Zawodowe: Pedagogika i Psychologia. Rocznik polsko-ukraiński, ukraińsko-
-polski”, a od 2014 roku pod zmienioną nazwą jako „Rocznik Polsko-Ukraiński” 
(red. Kazimierz Rędziński), którego ostatni, 20. tom, ukazał się w 2018 roku. 
Nieco wcześniej, od 1998 do 2008 roku, w ramach współpracy Katedry Ukraini-
styki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Ukrainoznawczego 
oraz Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szewczenki, wydawano rocznik znany 
jako „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”. Jego publikacja kontynuowana 
jest od 2014 roku do dziś pod nazwą: „Studia Polsko-Ukraińskie”. Wymienić tu 

 9 Chodzi o przemówienie Andrzeja Dudy w Kijowie z 22 maja 2022 roku, kiedy przed Najwyż-
szą Radą Ukrainy zapewniał: „Chciałbym, żebyście wiedzieli, że Wasi bliscy, którzy musieli 
wyjechać z Ukrainy, także do Polski, uciekając przed tragedią wojny – nie są dziś w naszym 
kraju uchodźcami. Są naszymi gośćmi” (za: 7. rok prezydentury Andrzeja Dudy, 2022).

10 Wówczas Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
im. Jana Długosza w Częstochowie.
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należy również czasopismo „Więź”, które od wielu lat podejmuje tę problema-
tykę, dając jej szczególnie aktualny wyraz w „wojennym” wydaniu specjalnym 
(Nosowski, 2022). Trudno przy tym nie wspomnieć o trwającym ponad dekadę 
cyklu audycji radiowych pt. „Hortus (In)Conclusus”, prowadzonych na antenie 
Ukraińskiej Redakcji Polskiego Radia od 2007 roku, które doczekały się osob-
nej i ważnej dla badaczy książki (Marczyński, 2017). W tym kontekście11 nasza 
aktualna publikacja jest jedynie skromnym dołączeniem się do trwającego od 
lat wielogłosu. 

Drugim aktualnym wydarzeniem, częściowo zdalnym, ale i stacjonarnym, 
integrującym nasze środowiska akademickie, było IX Polsko-Ukraińskie/Ukra-
ińsko-Polskie Forum Naukowe, które odbyło się w Lublinie w dniach 11–12 maja 
2022 roku. Forum zostało zorganizowane przez Instytut Pedagogiki Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Akademią Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, skupiając łącznie ponad 150 uczestni-
ków, w tym z Ukrainy przyjechało ponad 20 doktorów habilitowanych i profe-
sorów, głównie z części zachodniej tego kraju. Delegacji ukraińskich uczonych 
przewodniczyła prof. Nelli Nyczkało, sekretarz naukowy i członek Narodowej 
Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (NANP).

Podczas wspomnianego forum jego licznie zgromadzone międzynarodo-
we grono przez aklamację przyjęło specjalny dokument zaświadczający o tym, 
że reprezentanci edukacji i nauki wezmą udział w wyjściu z wojennej traumy, 
zniszczeń, okrucieństw i eksterminacji ludności cywilnej. Integrując się z Syg-
natariuszami owej rezolucji, dołączamy jej treść na końcowej stronie wprowa-
dzenia do niniejszej monografii.

Propozycja zdjęcia na okładkę została nadesłana przez Aleksandra Te-
reszczenkę, psychologa ukraińskiego, prowadzącego od marca do września 
2022 roku, wraz z redaktorem tomu, warsztaty dla polskich nauczycieli pt. „Lek-
cje pokoju w warunkach wojennych”.

Michał Paluch, Bogusław Śliwerski

Warszawa, 11 sierpnia 2022 roku
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Rezolucja 
Uczestników IX Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego 

Forum Naukowego

My, Uczestnicy IX Forum Naukowego pedagogów polskich i ukraińskich, 
odbywającego się w dniach 11–13 maja 2022 roku w murach Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podejmujemy w dyskursie akademickim 
aktualne problemy naukowe i edukacyjne, będące przedmiotem badań i analiz 
w naszych bratnich krajach, a dotyczące obszaru edukacji wirtualnej.

Pragniemy, aby to bilateralne Forum naukowe, służyło dalszemu pogłę-
bianiu współpracy pedagogów polskich i ukraińskich, popularyzacji wzajem-
nych osiągnieć naukowych i dydaktycznych, wzmacnianiu więzi przyjaźni oraz 
stanowiło podstawę do dalszych wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych 
i oświatowych.

Tegoroczna edycja Forum przebiegała w czasie niezwykle dramatycznym, 
związanym z agresją Federacji Rosyjskiej na naszego wschodniego sąsiada. 
Jesteśmy pełni uznania dla heroicznej walki narodu ukraińskiego, obrony 
wolności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a jednocześnie 
wierności wartościom tak nam bliskim w zjednoczonej Europie, takich jak de-
mokracja, wolność i pokojowa współpraca między narodami.

Wyrażamy głęboki szacunek i oddajemy hołd Bohaterom Ukrainy, dekla-
rując także dalszą pomoc na rzecz rozwoju i odbudowy suwerennej, demokra-
tycznej Ukrainy!

Chwała Ukrainie, Bohaterom chwała





Prolog





Znajduję kilka argumentów przemawiających za zastosowaniem w ni niej
szej monografii kategorii „prologu”, spotykanej najczęściej w dziełach literac
kich. Etymologicznie rzecz ujmując, mowa jest o przedmowie do dramatu czy 
wystąpieniu mówcy, który wprowadza do fabuły. Literalnie, widzimy prefiks 
„pro” (przed) oraz podstawę znaną powszechnie jako „logos” (słowo, mowa, 
dyskurs). W filozofiach greckiej i łacińskiej, na których zasadza się cywilizacja 
europejska, pojęcie Logosu (pisane często wielką literą) odgrywa szczególną 
rolę tam, gdzie poszukujemy podstawy poznawania i rozumienia świata, jego 
budowy i funkcji oraz sensowności, powinności i przeznaczenia człowieka. 
W tradycji judeochrześcijańskiej również odnajdziemy „Logos” jako „zasadę 
stwórczą” czy wręcz „umysł Boga”.

Pierwszy artykuł niniejszej monografii, będący w istocie jej prologiem, na
wiązuje do węższego, ale równie fundamentalnego dla cywilizacji europejskiej 
pojęcia podmiotu (łac. suppositum, subiectum), odnoszącego się do kategorii pod
stawy, z której wszystko (świat materii oraz ducha) niejako się wyłania i wzra
sta zarówno jako byt, jak i bytowanie. Antropolodzy filozoficzni wskazują tu na 
możliwość aktualizacji podmiotu na coraz wyższych wymiarach ontycznych, 
a w przypadku podmiotowości człowieka – na osiągnięcie stanu źródłowego 
doświadczenia w sobie i innych pełni i głębi człowieczeństwa. Myślenie w ka
tegorii logosu i podmiotu zbliżać nas może do rozumienia samych siebie jako 
Europejczyków, Polaków i Ukraińców, a ponadto do współrozumienia własnych 
tożsamości i ich ograniczeń.
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Co to znaczy naród upodmiotowiony? 
Poszukiwania i tropy antropolingwistyczne

Streszczenie: Treść artykułu sięga do źródeł wolności zawierających się w pojęciu 
podmiotowości człowieka. Kategoria ta od ponad dwóch stuleci dojrzewa w polskiej 
myśli humanistycznej i doczekała się wielu znakomitych przedstawicieli z Karolem 
Wojtyłą na czele. W artykule analizowane są fragmenty wypowiedzi księcia Adama 
Kazimierza Czartoryskiego (1734–1823), który z niezwykłą determinacją wprowadził 
słowo „podmiot” do struktury języka polskiego, oraz Bronisława F. Trentowskiego 
(1808–1869), który pół wieku później – w warunkach emigracji – jako pierwszy podjął 
się próby systemowego stworzenia wielowymiarowej myśli pedagogicznej. Przywołanie 
tej mało znanej historii i jej wyjątkowego wpływu na losy i postawę Polaków (również 
wobec uchodźców) w kontekście trwającej agresji Rosji na Ukrainę nie jest przypadko
we. Myśl podmiotowa rozwijała się w Polsce w latach jej zniewolenia i poddana została 
późniejszej próbie w czasach faszyzmu i komunizmu, stanowiąc istotny wkład w „polską 
filozofię narodową”. Tożsamość Polaków, wzbogacona ideą podmiotowości osobowej, 
wzmacnia ich zdolność i determinację w przezwyciężaniu tragizmu losu ukraińskich 
sąsiadów. Samo zaś pojęcie podmiotu, jako desygnatu wartości aktów osobotwórczych 
i wolnościowych, może nie tylko odnaleźć się w bogatym słowniku odradzającego się 
języka ukraińskiego, ale być na tym gruncie pogłębiane. 

Słowa kluczowe: podmiot, przedmiot, wolność, godność, niewola, „ja”, wspólnota, myśl 
pedagogiczna

Wprowadzenie – „podmiot”, brakujące ogniwo

Do grona pojęć, które uznać można za fundamentalne dla cywilizacji 
europejskiej, a w szczególności dla kultury i tożsamości Polski, należy słowo 
„podmiot”. Jak pokażę w niniejszym artykule, zarówno dotarcie tego słowa do 
naszych granic, jak i jego rozwinięcie na gruncie języka polskiego nie było wca
le takie oczywiste. Nawet dziś nie każdy mieszkaniec znad Wisły potrafi owo 
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słowo zdefiniować, a co dopiero rozpoznać jego znaczenie w praktyce relacji 
z samym sobą i innymi osobami oraz rzeczami (przedmiotami). Tymczasem 
słowo to zawiera w sobie – wciąż niezgłębiony – potencjał antropologiczny, być 
może czekający na kolejne narody i kultury gotowe do jego podjęcia. Gotowość 
do doświadczenia podmiotowości, tak jak to miało miejsce w przypadku Polski, 
rodzi się w warunkach ogólnonarodowego wzbudzenia duchowego, kiedy inte
lektualiści i ludzie kultury odczuwają naglącą potrzebę zdefiniowania kategorii 
wolności, godności i tego wszystkiego, co (i kto) ma o nich – jako wolnych oso
bach – stanowić. 

W ramach wprowadzenia do pojęcia podmiotu i jego historii warto już teraz 
podkreślić, że przede wszystkim ma ono związek z samodoświadczeniem wol
ności i zniewolenia człowieka, a więc takim stanem – psychicznym, duchowym, 
emocjonalnym, biologicznym i społecznym – który można określić inaczej jako 
doświadczanie tego „ja”, które staje się „mną” (Paluch, 2020), jak również tego 
„ja”, które nie może, nie chce i w końcu nie wie, jak być sobą. Przywołam w tym 
miejscu grupę pisarzy rosyjskich, którzy jako pierwsi zdecydowali się opisać 
(najczęściej prozą) skutki bolszewickiego totalitaryzmu, jaki od początku 
XX wieku – i w istocie do dziś – rzuca cień na sporą część świata, w tym wiele 
krajów Europy. Warto w tym miejscu podkreślić, że kategoria podmiotowości 
człowieka nie tylko nie rozwijała się w obrębie rosyjskojęzycznym, ale także 
całkowicie nie pasowała do obowiązującej w Rosji bolszewickiej epistemologii 
marksistowskoleninowskiej. Już sam tytuł pierwszej antyutopii1 (wyrażony 
w formie zaimka), My Jewgienija Zamiatina z 1924 roku (gdzie każdy z bohate
rów wyrażony jest nie imieniem, ale numerem), każe spojrzeć podejrzliwie na 
to wszystko, co chciałoby i mogłoby wyrazić sobą zakazane „ja”. Kolejne tytuły 
z serii proroczych powieści to Homo sovieticus z 1982 roku autorstwa Alek
sandra Zinowjewa i najbardziej aktualny, amorficzny tytuł, Kyś z 2000 roku 
autorstwa Tatiany Tołstoj, nazywający tajemniczą postać odbierającą ludziom 
rozum. Nie sposób w tym gronie pominąć mistrza gatunku, Georga Orwella, 
z jego Rokiem 1984, powieścią napisaną w latach 40. XX wieku na podstawie 
doświadczeń angielskiego autora z praktykami rozwijającego się reżimu stali
nowskiego. 

Wymienione antyutopie jednoznacznie wskazują na źródła i konsekwen
cje największych totalitaryzmów XX wieku (faszyzmu i komunizmu), mogąc 
jednak budzić słuszne obawy o losy społeczeństw bezkrytycznie afirmujących 
kapitalizm. W każdym przypadku bowiem, w którym człowiek jako podmiot, 

1 Antyutopia to inaczej utopia negatywna, wskazująca na mechanizmy całkowitego społecznego 
i politycznego zniewolenia, pozbawiającego ludzi przede wszystkim potrzeby samodzielnego 
myślenia i odpowiedzialności.
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a więc ten, który o sobie i sobą stanowi, przestaje być przedmiotem własnego 
krytycznego poznania, grozi zniewolenie ideologiczne. Jak pisała Katarzyna 
Sobijanek: 

Homo sovieticus zatracił taką zdolność – ciągłe dostosowywanie się do prze
jawów totalitarnej rzeczywistości pozbawiło go umiejętności wglądu w siebie. Stał 
się, jak bohaterowie opowiadań popularnego w latach dwudziestych ostatniego 
wieku humorysty Michaiła Zoszczenki, zlepkiem sentencji oficjalnej doktryny, 
propagandowych haseł, wzorców i oczekiwań ze strony ideologii. Utracił tym 
samym zdolności do samodzielnej inicjatywy i indywidualnego sposobu zachowa
nia. Nakładanie maski, jaką wymuszało społeczeństwo radzieckie, stało się dla 
homososa sposobem na sprostanie jego wymogom, pogrążając go jednocześnie 
w nieprawdzie o sobie samym (Sobijanek, 2010, s. 158). 

Nieprzypadkowo zaczynam od twórców literatury, wrażliwych na poję
cia sensu i znaczenia, których prace podejmowane są – w pierwszej kolejno
ści – przez tłumaczy. Ci bowiem rozumieją różnice kulturowe, w tym różnice 
występujące w języku i jego naturze. Pragnę w ten sposób zwrócić uwagę, że 
historyczne opowieści (te spisane i niespisane) przemawiają nie tylko samą fa
bułą, miejscami lirycznością i poetyką, lecz także gramatyką. Występuje duże 
prawdopodobieństwo, że w języku ukraińskim konstrukcja zdań nie opiera 
się na doświadczeniu – tak ścisłej jak w języku polskim – relacji podmiotu do 
orzeczenia. Pozostawiając szczegóły tego problemu lingwistom2, zaznaczam, że 
artykułowane przez wszystkie przypadki w wielu miejscach niniejszego arty
kułu i całej monografii pojęcia podmiotu, podmiotowości, upodmiotowienia, 
jak również zawarte w nich znaczenie wyrażane domyślnym „Jestem” (pierw
sza osoba liczby pojedynczej), nie są dla czytelników ukraińskich (póki co) tak 
oczywiste i przejmujące jak dla nas. Pytanie, czy powinny (?), jest – w mojej 

2 Zgodnie z przeprowadzoną konsultacją wzmiankowaną we wprowadzeniu do monografii oraz 
wydaną wstępną ekspertyzą lingwisty ukraińskiego czytamy: „»Ideę podmiotowości«, czyli 
»pidmetowosti«, którą – jak pan zauważył – w filologii polskiej rozpoczął Czartoryski, w fi
lologii ukraińskiej w latach 1760–1770 rozpoczął Grzegorz Skoworoda (lata życia 1722–1794). 
Napisał część dzieł w języku staroukraińskim, część w języku starosłowiańskim lub łacińskim. 
Jego prace zaczęto publikować po jego śmierci w Petersburgu od 1795 r., kiedy w tym czasie 
pracował w Petersburgu Czartoryski. Jest prawdopodobne, że znał dzieła Skoworody, ponie
waż ukraiński filozof był autorytetem wśród współczesnych ówczesnej Rosji, którzy na własny 
koszt publikowali jego prace po śmierci naukowca. To pytanie byłoby interesujące do zbadania, 
ale w tym celu należy zrewidować korespondencję Czartoryskich z tego okresu. Niestety, teraz 
archiwa Petersburga Ukraińcom nie są dostępne. Idea »pidmetovosti« jest dość skorelowana 
z poglądami Skoworody. Nie wprowadził on jednak nowego leksemu w oznaczeniu tego po
jęcia, lecz używał latynizmów. Możemy prowadzić dyskusję na temat przyczyn zapożyczania 
wyrazów obcojęzycznych, w tym na temat poszukiwania odpowiednika polskiego leksemu, 
ale to już inny poziom dyskusji” – zaopiniował Mihajlo Vintoniv, kierownik Katedry Języka 
Ukraińskiego Uniwersytetu Kijowskiego.
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ocenie – pytaniem zasadnym. Nienachalnie wyrażana troska o to, żeby na 
gruncie języka ukraińskiego popularyzować słowo „podmiot”, jest zachętą do 
kontynuacji pracy polskich XIXwiecznych lingwistów, którzy dokonując tłu
maczeń z języka łacińskiego – z niemałym trudem – ufundowali podstawy dla 
rodzimej antropologii filozoficznej i pedagogicznej, filozofii narodowej, rozwi
jających się właśnie w czasach zniewolenia zaborami, wojnami i ciężkiej próby 
powojnia. O specyfice i trudnościach w dotychczasowym rozwoju ukraińskiej 
myśli filozoficznej (co wymaga osobnej lektury) informuje Stefan Konstańczak 
w artykule pod wymownym tytułem: Ukraińskie dylematy z tradycją filozoficzną 
(Konstańczak, 2021).

Podmiot jako podstawa tożsamości narodu –  
geneza pojęcia

„Strzec   się   będzie   nie   jeden   używania   tego   słowa   [...]”3   –   w   taki   sposób 
ksią żę Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), autor manuskryptu o wy
mownym tytule: Myśli o pismach polskich. Z uwagami, nad sposobem pisania w roz-
maitych materiach (1801), zaczyna uzasadniać pojawienie się w języku polskim 
słowa „podmiot”. W języku staropolskim czasownik zwrotny „strzec się” mógł 
oznaczać: „mieć się na baczności”, „czuwać nad sobą”, co współcześnie możemy 
rozumieć jako uważanie na siebie. Dalsza część wypowiedzi Czartoryskiego częś
ciowo wyjaśnia sugerowaną rozwagę. „[...] do wyrażenia materyi czyli argumen
tu pracy piśmienney i nagani dla tego, że nazywa się »podmiotem« słoma, którą 
pod bydło ścielą [...]”. Istotnie, pojęcie „podmiotu” od dawien dawna – i z kon
kretnym pożytkiem – funkcjonowało w gwarze polskiej, oznaczając między in
nymi: „podrzutka”, „fałszerstwo”, „oszukanie” lub „podłożenie czegoś pod coś” 
(Linde, 1858, s. 227). Co więcej, jeszcze w Słowniku gwar polskich z 1906 roku 
pod pojęciem „podmiot” można znaleźć określenia takie jak „gnój” czy „śmiecie 
wyrzucane na jedno miejsce”4 (Karłowicz, 1906, s. 182). 

Polski książę, znany zarówno z zamiłowania do literatury pięknej, jak też 
jej tworzenia, zapewne liczył się z niefortunną konotacją, jaka może przeszko
dzić popularyzacji nowej – trzeba przyznać odległej od dotychczasowej – defi
nicji tego słowa. A sprawa nie była prosta, tym bardziej że nie chodziło tylko 
o wyrażenie samej „materyi” (przedmiotu sprawy), ale o to, co głębszego się 
w niej mieści: 

3 Analizuję cytowaną wypowiedź etapami. Źródłem jednolitej wersji jest: Czartoryski, 1801, 
s. 30–31.

4 W udzielonej konsultacji Mihajlo Vintoniv potwierdził, że w ukraińskim słowniku etymo
logicznym, porównującym znaczenia słów występujących w językach słowiańskich, polskie 
słowo „podmiot” widnieje jako rzecz zamieciona pod coś innego. 
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[...] myśli nie zwracając na tę uwagę, że „podmiot” subiectum, tak dobrze jak „przed
miot” obiectum, pochodząc a verbo miotać, czyli rzucać, służyć może równie jak 
i tamte w fizycznym i w moralnym sensie.

Można by zapytać dziś, dlaczego pojawił się etyczny wymiar dwoistości 
widzianej w parze subiectum – obiectum. Pamiętać musimy, że cytowany książę 
bywał na salonach ówczesnej Europy (Italii, Francji, Austrii, Rosji), ale i uczest
niczył w pracach Komisji Edukacji Narodowej (1773)5. Znakomite, międzyna
rodowe wykształcenie, wrażliwość na słowo, osobisty talent pisarski, lecz też 
poczucie odpowiedzialności za losy narodu dały o sobie znać w dobie polskiego 
romantyzmu, ale w sercu i umyśle człowieka oświecenia. Na przełomie tych 
epok w kręgach myślicieli europejskich dominowały z jednej strony idee wol
nościowe, a z drugiej uniwersalizm, europejskość, próby tworzenia pierwszych 
encyklopedii, słowników, podręczników służących usystematyzowaniu dotych
czasowych dokonań poznawczych ludzkości. W tym duchu działał Czartoryski, 
należący do ponadnarodowej, zaznajomionej z klasyką wspólnoty intelektual
nej. I właśnie w tym oświeceniowym duchu kładł szczególny nacisk na definicje 
ważnych pojęć rodem ze starożytności. Tam bowiem należy szukać – od Greków 
począwszy6 – tego, co w Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce tłumaczono za 
subiectum jako „podstatność” lub „podstawę” (Rzepiela, 2014). 

Rzeczownikowa forma sub-iectum7 oznacza „to, co rzucone pod”, „coś leżą
ce pod czymś”. Łaciński prefiks „sub” przetłumaczony na polskie „pod” wraz 
z rdzeniem „iectum”, tłumaczonym jako „miotanie”, utworzył złożenie znane 
jako pod-miot. Natomiast oryginalnie polskie słowo „podmiot”, wyprzedzające 
kalkę łacińską, wobec której lingwiści mieli uzasadnione obawy, też miało swój 
„miot”, ale pochodzący od staropolskiego czasownika „mieść”, pierwotnie wy
rażającego czynność zamiatania czy podmiatania (ogólnie związanego z czyn
nością sprzątania miotłą), a następnie miotania, rzucania czy kołysania (Boryś, 
2005, s. 329). Ostatecznie – tak jak zapewne prześledził to Czartoryski – zarów
no rzeczownikowa forma subiectum – „podmiot”, jak i przymiotnikowa subiec-
tus – „podmiotowy” (subiektywny) pochodzą od łacińskiego czasownika subice-
re – „podporządkować”, „podłożyć” (Maryniarczyk, 2009, s. 254). Stąd można 

5 Warto zaznaczyć, że Komisja Edukacji Narodowej była wyrazem głębokiej reformy ówczesnej 
oświaty, o skali innowacyjności niemającej sobie równych w całej Europie, stanowiąc dla tego 
kontynentu swoisty przykład udanej próby centralizacji systemu i ujednolicenia programu 
nauczania w duchu idei oświeceniowych. 

6 Należy pamiętać, że tłumaczenie scholastycznego terminu subiectum jest przekładem z grec
kiego hypokeimenon, który u Arystotelesa oznaczał dosłownie „leżące pod czymś”.

7 Zarówno rzeczownikowa forma subiectum – „podmiot”, jak i przymiotnikowa subiectus – „pod
miotowy” (subiektywny) pochodzą od czasownika subicere – „podporządkować”, „podłożyć” 
(Maryniarczyk, 2009, s. 254). 
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pokusić się o wyprowadzenie bardziej współczesnego pytania: „co o mnie sta
nowi?” jako wyrażenia tego, czemu w istocie jestem podporządkowany (od stro
ny biologicznej i duchowej) i co związuje mnie z moralnym wymiarem moich 
czynów. Dziś pytanie to mogłoby przyjąć następujące formy: jakiemu systemo-
wi wartości jestem podporządkowany, czy rozumiem te wartości i czy wiem, 
dlaczego stanowić mają podstawę mojego postępowania? 

Wobec znaczenia, jakie rozwój tej myśli miał dla losów narodu polskiego, jej 
inicjator wykazał się nie tylko niezwykłą intuicją, ale i nieprzejednaniem: „Na 
koniec – oznajmił – jeżeli zdawać się będzie komu to słowo niedosadnem, niech 
sobie zada pracę wynalezienia dogodnieyszego a tak potrzebnego wyrazu”. Jak 
wiemy, nikt już nie próbował konkurować z tą inicjatywą, która wzmocniona 
została przez cytowanego myśliciela – znakomitym po dziś dzień – zdefiniowa
niem przedmiotu, dopełniając klasyczną dwoistość subiectum – obiectum: 

[...] nic użytecznego, nic zbliżającego się do doskonałości wydać nie zdoła w żad
nym rodzaju umysł ludzki; że przedmiot każdy chce bydź w koło obeyrzanym 
i przetrawionym starownie (Czartoryski, 1801, s. 195).

Tak też się stało: dwoistość podmiotowoprzedmiotową podjęło od tamtej 
chwili wielu wybitnych polskich humanistów – z Karolem Wojtyłą (1920–2005), 
późniejszym Janem Pawłem II, na czele – opierając się zarówno redukcjonizmo
wi przedmiotowemu (uprzedmiotowieniu), jak i zbytniej egzaltacji podmiotu. 

Osobotwórcza świadomość podmiotowa

Świadomość (łac. conscientia) jest stanem psychicznym, który wedle neuro
psychologów wyróżnia się między innymi odróżnieniem przez jednostkę świa
ta wewnętrznego (subiektywnego) od świata zewnętrznego (obiektywnego). 
Dokładniej mówiąc: 

Świadomość to pewien proces mózgowy, który z jednej strony wiąże się 
z uwagą (czyli z procesem „zdawania sobie sprawy z czegoś”), z drugiej zaś – z jaź
nią i poczuciem tożsamości, z istnieniem pierwszoosobowego punktu widzenia, 
z poczuciem, że moje doznania i doświadczenia są właśnie moje (Pąchalska, 2007, 
s. 241–242).

Współczesna definicja świadomości wydaje się tylko pozornie kompletna. 
Brakuje w niej bowiem odniesienia do procesu zdania sobie sprawy nie tylko 
z czegoś (przedmiotu), ale także z obecności w polu doświadczenia samych 
siebie kogoś innego – innej osoby, drugiego podmiotu. Innymi słowy, cechą 
konstytutywną dla naszej świadomości jest nie tylko fakt, że w naszej perspek
tywie pojawił się drugi człowiek. Nie pozostajemy również obojętni na świado
mość znajdywania się w pierwszoosobowej perspektywie kogoś drugiego. Czym 
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innym jest oczywiście intencjonalne lekceważenie owej świadomości obecności 
drugiego lub próby jej uprzedmiotowienia – sprowadzenia do narzędzia uży
cia dla własnych celów. Nie przekreśla to jednak tego pierwotnego przebłysku 
świadomości pod tytułem „tu jest Człowiek”. 

Pozostając na poziomie owego chwilowego przebłysku, możemy obrać dwie 
drogi świadomego postępowania, w każdym przypadku mogąc śledzić działa
nie owej świadomości. Będzie ona osobotwórcza, jeśli wraz ze stwierdzeniem 
faktu „tu jest Człowiek” do głosu dojdzie świadomość jego podmiotowości. 
Jednym z możliwych przykładów jest wyobrażenie sobie, że nie tylko jest on 
jakimś przedstawicielem naszego rodzaju (gatunku ludzkiego), ale w istocie 
jest on jedyny (kimś unikalnym) w swoim rodzaju. Rozpoznanie potencjału 
własnej osobotwórczości odbywa się właśnie poprzez uwzględnienie owego 
minimum egzystencjalnego drugiej osoby, oznaczającego uznanie jej wyjątko
wości, zwanej godnością. Słowa modlitwy – „nie jestem godzien, abyś przyszedł 
do mnie”8 – oznaczają, że nie jestem aż tak wyjątkowy i unikalny, żebyś się 
(Boże) musiał mną przejmować (trudzić moją obecnością). Innymi słowy, „nie 
jestem godzien” jest zawołaniem o tym, że nie zasługuję na Twoją uwagę. Osta
tecznie interesuje nas sytuacja odwrotna, świadcząca o zachowaniu uważności 
na obecność drugiej osoby, co w dochodzeniu do świadomości podmiotowej 
(zdawania sobie sprawy z obecności siebie i drugiego jako podmiotów) stanowi 
moment inicjacyjny. Teraz bowiem pojawia się pytanie: co o mnie stanowi, że 
jestem uważny na drugiego? Musi być bowiem we mnie coś więcej niż samo 
aprioryczne uznanie czyjejś godności. 

Zanim odpowiemy na tak postawiony problem, prześledźmy możliwość 
zlekceważenia owego przebłysku „tu jest Człowiek”, informującego nas, że 
znajdujemy się we wzajemnej perspektywie poznawczej. Historia ludzkości po
kazuje, że owo lekceważenie nie jest nam obce. Przypadki XXwiecznych totali
taryzmów – rzutujących na losy wielu narodów w wieku kolejnym – informują 
nas z jednej strony o możliwości uznania drugiego człowieka za nienależącego 
do tego samego rodzaju ludzkiego (faszyzm), a z drugiej o możliwości wyklucze
nia bycia jedynym w swoim rodzaju (komunizm). Jak wspomniałem wcześniej, 
ustrój kapitalistyczny, promujący bezkrytyczne i atropocentryczne „self” o na
chyleniu narcystycznym, zbliża się niebezpiecznie do uznania (przykładowo) 
transhumanizmu za mogącą obowiązywać ideologię. W każdym z wymienio
nych totalizmów podmiot osobowy zostaje unicestwiony na rzecz całkowitego 
uprzedmiotowienia człowieka. 

8 Jest to fragment modlitwy wypowiadanej przez wiernych Kościoła katolickiego przed przyję
ciem Komunii świętej i nawiązanie do motywu Ewangelii Mateusza (Mt 8, 5–17).
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Powracamy teraz do problemu samostanowienia człowieka osobotwór
czego, dla którego podmiot stanowi szczególny przedmiot troski i poznania. 
Osoba mająca kontakt z własną podmiotowością postawi warunek: chcesz 
mnie poznać, poznaj najpierw samego siebie, a jeśli ja będę chciał poznać ciebie, 
będziemy musieli zacząć ode mnie. To oczywiście pewne modelowe przedsta
wienie faktycznego wysiłku, jaki wiąże się z rozpoznaniem tego, czy kieruję 
się w swoim postępowaniu wolnością, czy wynika ono z potrzeby zniewolenia 
(siebie i innych). Dalsze rozwijanie tego ważnego problemu zasługuje na konty
nuację już w innym miejscu, ustępując tu pola przedstawieniu – choćby w za
rysie – dorobku pierwszego z Polaków, który podjął się próby stworzenia myśli 
pedagogicznej na fundamencie podmiotu i jego wolności. 

Będąc świadomy obecnej sytuacji w Ukrainie, gdzie wielu ludzi godnie mie
rzy się z tragizmem losu, wystawiając swoją podmiotowość na próbę strachu 
i cierpienia, dalsze analizy szczególnie temu powierzam.

„Wyzwolenie Pojedynczości z pod tyranii Ogółu”

Już w pierwszej połowie XIX wieku zagadnienie podmiotu zyskało wy
jątkowego głosiciela. Był nim polski pedagog i filozof, Bronisław Ferdynand 
Trentowski (1808–1869), który w dziełach znanych pod tytułami Chowanna 
(1842)9 czy Myślini (1844)10 podjął się wyjątkowo skrupulatnej analizy relacji 
subiectum – obiectum, uzasadniając przy tym konieczność wprowadzenia pojęcia 
„conjectum”. W jego innowacyjnym podejściu ważną rolę odgrywa trójnia zna
czeniowa, którą wyrazić można w złożeniu słów: miot – podmiot – przedmiot. 
Autor widział więc świat pomiędzy dychotomiami, pomiędzy biegunami tego, 
co rzucone (iectus), „pod” (łac. sub), i tego, co rzucone „przed” (łac. ob). Tę dwoi
stość widzimy w wielu fragmentach jego dzieł. Szczególne znaczenie przypisał 
wartości wolności: „Wolność jest przemiennym ograniczeniem, przedmioto
podmiotowością i podmiotoprzedmiotowością [...]”. Jak kontynuował: 

Wolność jako „przemienne ograniczenie” nie jest utożsamiana z pytaniami 
wychowawcy: Jak wdrożyć wychowanka do wolności?, Jak go wdrożyć do posłu
szeństwa?, lecz pytaniem: Jak wdrożyć go do wolności, respektując obowiązujące 
prawo oraz jak wdrożyć go do posłuszeństwa, respektując słuszność (prawość) 
nieposłuszeństwa? (Andrukowicz, 2015, s. 45).

Dostrzeżenie przez Trentowskiego słuszności, a wręcz prawości nieposłu
szeństwa zilustrować można innym fragmentem, w którym czytamy o „wy

 9 Pełny tytuł to: Chowanna czyli System pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, 
nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży (Trentowski, 1845).

10 Pełny tytuł to: Myślini czyli Całokształt logiki narodowej (Trentowski, 1844).
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zwoleniu Pojedynczości z pod tyranii Ogółu”11. Warto zauważyć, że nie jest to 
działanie kogoś przeciwko komuś lub czemuś, ale wolność do indywidualnego 
wyrażenia sprzeciwu wobec ogółu, jeśli tylko ogół ten stanowi zagrożenie dla 
podmiotowości mniejszości. Jest to więc wyrażenie troski o warunki, w któ
rych większość respektuje każdą z „pojedynczości”, z której w istocie się składa. 
Rozwinięcie tej myśli znaleźć możemy u Karola Wojtyły, który wiele miejsca 
poświęca konieczności wyrażenia sprzeciwu wobec konformizmu i uniku12, ja
kie wytworzyć się mogą w warunkach fałszywej wspólnotowości. Podobny trop 
rozpoznamy również w stwierdzeniu pioniera badań opinii publicznej, Wal
tera Lippmanna (1889–1974): „Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli 
zbyt wiele”, akcentującym niebezpieczeństwo psychologicznego mechanizmu 
obniżania się samokrytyki, refleksyjności i odpowiedzialności w grupie ludzi 
nierespektujących różnic indywidualnych. 

Wynika z powyższego, że podmiotowość człowieka nie służy afirmacji 
antropocentrycznego indywidualizmu. Wręcz przeciwnie: stanowić może źród
ło troski o „podmiotową wspólnotę działania”, wewnątrz której ewentualne 
napięcia między „Ja” i „My” przyjmują charakter addytywnokonstruktywny, 
sumujący najbardziej wartościowy rezultat indywidualnego i wspólnotowego 
sposobu bycia, jakim jest doświadczenie wolności. Nie inaczej rozumieć należy 
sytuację tylko pozornie odwrotną, którą możemy opisywać jako „wyzwolenie 
Ogółu spod tyranii Pojedynczości”. 

Zgodnie z aksjologicznym imperatywem wolności, mówiącym o tym, że 
jest ona zadana do osiągnięcia (czasami zdobycia) i utrzymania, a nie dana 
raz na zawsze, jej uzyskanie wymaga szczególnego wysiłku egzystencjalnego 
i intelektualnego. Trentowski wydaje się dostrzegać w tym istotną rolę pod
miotowości: „[...] Podmiotowość jest szczególności i przeczenia spólnym wyra
zem. [...] Podmiotowość jest przeciwnicą polarną, czyli duszą przedmiotowości” 
(Trentowski, 1844, s. 270–271) i dalej: „Jest to myśl, dusza, duch, który stoi pod 
kommendą woli. Nie samo ciało, ale także duch znajduje się w służbie jaźni” 

11 Jak komentuje Wiesław Andrukowicz: „[...] u Trentowskiego mamy do czynienia z ciągłą 
oscylacją realnego i pożytecznego uczestniczenia w świecie zewnętrznym lub wewnętrznym 
oraz idealnego i szlachetnego dążenia do lepszego człowieka i jego świata, jak również z cią
głym procesem zmieniania się dominanty: indywidualna wolność – dziejowa konieczność 
w »żywej syntezie« (różnojedni), która w dookreśleniu biegunowych napięć i we wzajemnym 
dopełnieniu przesuwała akcenty i proporcje wpływu, lecz nie znosiła różnicy” (Andrukowicz, 
2015, s. 44).

12 „[...] unik – pisał krakowski filozof – zdaje się nie dbać o te pozory odniesienia do dobra 
wspólnego, na jakich polega konformizm. [...] Konformizm unika sprzeciwu, unik zaś uchyla 
się od konformizmu. [...] Unik jest tylko wycofaniem się. Może na znak protestu, ale bez 
próby podjęcia uczestnictwa. Jest więc unik brakiem uczestnictwa, jest nieobecnością we 
wspólnocie” (Wojtyła, 2000, s. 328).
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(Trentowski, 1844, s. 272). Przekładając to na język konkretu, widzieć może
my przypadek wolności ludzkiej woli, która ćwiczy się i hartuje13 w warunkach 
zniewolenia, a nie zupełnej swobody. Stąd dramatyczny, lecz jakże przejmujący 
wniosek dla człowieka wolnego: im większe zniewolenie, tym większa prze
strzeń dla doświadczania wewnętrznej (duchowej) wolności. Tragizm czło
wieka poddanego totalitarnym represjom, w tym szantażom i torturom, ale 
i świadomego kruchości życia na polu bitwy zasadza się w dojmującej prawdzie 
o wolności, która jako wartość definiująca podstawę człowieczeństwa wymaga 
czasem najwyższej ofiary. Składanie ofiary z samego siebie na ołtarzu wolności 
nie jest przypadkiem rzadkim, szczególnie w krajach wyzwalających się spod 
reżimów totalitarnych. Warto jednak zaznaczyć, że wspomniana „ofiara” nie 
może być mylona z przypadkiem poświęcenia „pojedynczości” na rzecz ogó
łu. Przy poszukiwaniu właściwego zamiennika dla słowa „ofiarność” zasadna 
wydać się może propozycja mówiąca o Zwycięstwie Ogółu, który stworzył 
wewnątrz siebie warunki do rozwoju „Pojedynczości” gotowej do walki o we
wnętrzną i zewnętrzną wolność. Tak rozumiana „wspólnota działania”14 może 
być nazwana Narodem upodmiotowionym. 

Zakończenie

Historia Polski wskazuje na doświadczenie zniewolenia jako inicjacyjnego 
dla pogłębionej myśli o wolności nie tylko w wymiarze zewnętrznym (tery
torialnym, materialnym), ale także wewnętrznym (duchowym, egzystencjal
nym). Podjęcie problematyki podmiotowości i przedmiotowości przez polskich 
lingwistów XIX wieku zbiegło się z początkiem trwających 123 lata rozbiorów 
Rzeczypospolitej. Czasom tym zawdzięczamy znakomite dzieła filozoficzne, 
które legły u podstaw odradzającej się w duchu głębokiego zreflektowania się 

13 Motyw ten poruszony został przez jednego z emigrantów rosyjskich, przeciwnika bolszewi
zmu, który na ziemiach polskich rozwijał nurt personalizmu pedagogicznego: „Osobowość 
człowieka utwierdza się i wolność jej wzrasta w tragicznym przezwyciężeniu losu, a nie 
w indywidualistycznym wyżywaniu się własnego »ja«. Stanowisko personalizmu [...] nie ma 
nic wspólnego z optymistycznym indywidualizmem, zakładającym przyrodzoną harmonię 
między jednostkami, z których każda dąży do największego zaspokojenia własnej jaźni” 
(Hessen, 1997, s. 13).

14 Warta osobnego podjęcia jest kluczowa różnica dostrzeżona przez Karola Wojtyłę: między 
„wspólnotą działania” a „wspólnym działaniem”. W przypadku tego ostatniego celem dzia
łania jest coś zewnętrznego wobec wspólnoty, co pozostaje jednak przedmiotem zaintere
sowania jej członków, jak np.: wspólne słuchanie wykładu, wspólny udział w manifestacji, 
wspólne podjęcie działań zbrojnych wobec agresora. Jednakże – co szczególnie ważne w kon
tekście powojennej tożsamości Ukrainy – kluczowym wymiarem owej tożsamości jest osiąg
nięcie świadomości „wspólnoty działania” jako celu samego w sobie, i to celu nadrzędnego. 
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myśli pedagogicznej. Wydała ona swoje owoce w twórczości i postawie kolej
nych pokoleń, wystawionych na próbę faszyzmu i komunizmu. W czasie wojen 
i okupacji – zarówno w zachowaniach zwykłych ludzi, jak i twórczości pisarzy – 
dają się zauważyć błyski refleksów pogłębionego myślenia wolnościowego. Ka
tegorie podmiotu i osoby stanowią z osobna, a tym bardziej razem, podstawę 
antropolingwistyczną dla języków wielu narodów, ale w szczególności tych, 
które na kartach historii własną krwią zapisać musiały słowa: wolność i nie
podległość. 
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What does it mean to be the nation with subjectivity?  
Anthropolinguistic research and tracks

Summary: The history of Poland points to the experience of enslavement as an 
initiating for thought of freedom not only in the external (territorial, material), but 
also in the internal (spiritual, existential) dimension. The taking up of subjectivity 
and objectivity by Polish linguists of the 19th century coincided with the beginning of 
the 123yearlong partitions of Poland. We owe these times an excellent philosophical 
works that lay at the root of the pedagogical thought that was reborn in a spirit of deep 
reflection. It has borne fruit in the creativity and attitude of subsequent generations, 
put to the test of fascism and communism. One of their most eminent representatives 
turned out to be Karol Wojtyła, who crowned the work of his predecessors with his cre
ativity and life. However, it was they – led by the pedagogue Bronisław F. Trentowski – 
who laid the foundations of liberation thinking in the difficult times of enslavement, 
thanks to which the category of ‘personal subject’ plays a contemporary key role in 
understanding the subjectivity of the Nation.

Keywords: subject, object, freedom, dignity, bondage, self, community, pedagogical 
thought
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Wymiary edukacyjnego wzbudzenia 
polsko-ukraińskiego w obliczu wojny i powojnia 

Streszczenie: Szybka, zdecydowana i konstruktywna reakcja Polaków na wybuch 
wojny i natychmiastowy kryzys uchodźczy jest wyrazem specyficznych, a zarazem 
ogólnoludzkich postaw, potrzeb i umiejętności. Zapewne „polski fenomen” – doceniany 
nie tylko w zaatakowanej przez Rosję Ukrainie – będzie badany i wyjaśniany z różnych 
perspektyw. Natomiast treścią artykułu jest próba uchwycenia tych pierwszych reakcji, 
które uznać można za istotne edukacyjnie oraz ważne dla edukacji pokoju, jaka po-
winna stać się stałym fundamentem kultury pedagogicznej wolnych narodów Europy, 
która na nowo przemyśleć musi pojęcie zjednoczenia. W tym kontekście w pierwszej 
kolejności zarysowane zostały przestrzenie tanatopedagogii, ogniska rodzinnego, 
demokracji dla edukacji i edukacji dla demokracji. Następnie przybliżono specyfikę 
systemu edukacji w Ukrainie, który zarówno przed wojną, jak i dla okresu powojnia 
stanowić może przykład systemowej i konstruktywnej próby cywilizacyjnego odcięcia 
się od ciążącej na narodach Europy Wschodniej sowietyzacji.

Słowa kluczowe: wojna, systemy edukacji, Polska, Ukraina, edukacja międzykulturo-
wa, tanatopedagogika, demokracja

Wyzwania i wezwania tanatopedagogiczne 

Jeszcze do niedawna tanatopedagogika rozwijana była w Polsce jako nowa 
subdyscyplina nauk pedagogicznych, określana tak za greckim słowem thánatos, 
oznaczającym śmierć. Wyrosła na gruncie potrzeb budowania przez pedagogów, 
psychoterapeutów i lekarzy oraz służb socjalno-pielęgniarskich sieci wsparcia 
dla rodzin pozostających w żałobie, osób, którym umarł ktoś bliski lub osób 
pełniących opiekę nad terminalnie chorym pacjentem. Konieczna bowiem była 
nowa wiedza na temat przygotowywania osób do pracy w hospicjach instytu-
cjonalnych czy w domowej opiece paliatywnej (zob. Binnebesel, 2013, 2017; Go-
dawa, 2016). Przybycie do Polski dzieci wojny nadało pedagogice dodatkowego 
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zakresu treściowego, którego wcześniej nie mogła spodziewać się Europa, uśpio-
na fałszywą i ekspansywną polityką zagraniczną Federacji Rosyjskiej. 

W tym kontekście warto odnotować pojawienie się w trybie interwen-
cyjno-kryzysowym ogólnodostępnych warsztatów dla dyrektorów szkół, 
pedagogów i nauczycieli1, prowadzonych pod wymownymi tytułami: „Jak się 
zachować, kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia?”; „Lekcje pokoju 
w warunkach wojennych”; „Stres traumatyczny spowodowany wojną”; „Ukra-
iński uczeń – kultura, doświadczenia, relacje”. W trakcie wspólnej rozmowy 
poruszano takie zagadnienia, jak: przygotowanie się do reakcji na graniczne 
sytuacje lękowe (śmierć rodzica na wojnie); wyzwalanie momentów podwyż-
szonej troskliwości wobec osieroconej osoby i siebie wzajemnie; reagowanie na 
zachowania obronne uczestników traumatycznego wydarzenia; rytuały i kody 
kulturowe równoważące ekstremalny stres i wzmocnienie zasobów egzysten-
cjalnych ucznia na dalsze lata życia2. 

Relacje rodzinne podstawą pokoju

Wojna to czas niepewności, ryzyka, losu, który skutkuje obniżeniem po-
czucia sensu życia, racji istnienia i działania. W takich sytuacjach wśród dzieci 
z Ukrainy – poza indywidualnymi przypadkami – może nastąpić obniżenie po-
ziomu nie tylko motywacji własnej do uczenia się, ale i oczekiwań, aspiracji do 
realizowania dalekich celów, wartości indywidualnych i pozaosobistych, a tak-
że związanych z własnym rozwojem. Terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjal-
ni, nauczyciele, wolontariusze oraz rodziny przyjmujące w domach uchodźców 
mogą spotkać się z sytuacją potrzeby towarzyszenia Gościom (ofiarom wojny) 
w ich cierpieniu, które zostaje spowodowane dodatkowo informacją o ranach, 
kalectwie lub utracie najbliższej im osoby. W środowisku rodzinnym powyższe 
doświadczenie będzie zapewne intuicyjnie łagodzone, dorośli bowiem musieli 
wcześniej radzić sobie z traumą po stracie najbliższej osoby, koleżanki, kolegi, 
przyjaciółki, przyjaciela, partnerki, partnera, członka rodziny.

Co jednak mają czynić ci, którzy nie mieli takich doświadczeń? Jak za-
chować się w sytuacji, gdy wiadomość o śmierci bliskiej osoby, która musiała 
pozostać w Ukrainie, dociera do dziecka/ucznia doświadczającego w obcym dla 
niego środowisku jej straty w wyniku militarnej agresji wroga? Dzieci z Ukrainy 

1 Wymieniam tylko jedną z wielu inicjatyw zarówno rządowych, jak i pozarządowych, jakie 
zaistniały w przestrzeni ostatnich miesięcy na terytorium Polski. Omówiony przypadek to 
krajowy „Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w czasie 
pandemii”, który okazał się możliwy do zastosowania również w kontekście wojennym. 

2 Relacja z tych spotkań stała się przedmiotem artykułu w prasie ogólnopolskiej (Wilczyński, 
2022, s. 24–26). 
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opuściły swoją ojczyznę, dom, codzienne środowisko życia wraz z najbliższą 
sobie osobą, by chronić życie, ale i żyć nadzieją na możliwość powrotu. Ta zaś 
może być odroczona w czasie, jeśli w wyniku zniszczeń zostały pozbawione 
własnego domu. Zdolność do życia w pokoju, tolerancja i przestrzeganie w ży-
ciu zasady fair play wcale nie są czymś oczywistym. Nadal aktualne jest pyta-
nie, ilu jeszcze katastrof musi doświadczyć ludzkość, aby nie po szkodzie, lecz 
właśnie przed nią nauczyła się wreszcie żyć w pokoju. Taką szansą na ponowne 
odkrycie wartości pokoju między ludźmi, szansą dla wszystkich dorosłych, nie 
tylko profesjonalnie zajmujących się dziećmi, stają się wzajemne relacje między 
rodzicami i dziećmi, w tym przyjętymi do polskich rodzin dziećmi z Ukrainy. 
Podczas wspomnianych wcześniej warsztatów jeden z ich trenerów Aleksander 
Tereszczenko, ukraiński psycholog, wyjaśniał słuchaczom, jak ważna jest rola 
ogniska domowego w Polsce wobec konieczności odbudowania więzi rodzin-
nych i ciepła rodzinnego w powojennej Ukrainie. „Pomóżcie się nam przygo-
tować do wielkiego, powojennego Zjazdu Rodzinnego” – zapisywał wielkimi 
literami Tereszczenko. 

Znaczenie demokracji dla edukacji

W obliczu tak dramatycznych zdarzeń warto przypomnieć pogląd klasyka 
pedagogiki społecznej, profesora Uniwersytetu Łódzkiego, pisarza, harcmi-
strza Aleksandra „Kamyka” Kamińskiego na temat konieczności stosowania 
oporu wobec ustroju totalitarnego oraz niezbędności demokratyzowania po-
lityki oświatowej. Mimo że pisał o tym w okresie II wojny światowej w swoim 
studium zatytułowanym Wielka gra, a powracał do tych kwestii w latach 70. 
XX wieku, to jego tezy nie tylko nie straciły na aktualności, ale także stają się 
zobowiązaniem społeczno-moralnym dla kolejnego pokolenia. Studiując dzieła 
„Kamyka”, odnajdziemy w nich kluczowe przesłanie, że oto nie konstytucja, nie 
ustrój państwa, nie koncepcje reform, nie masy ludzkie i nie granice stanowią 
o wielkości jednostki i narodu, tylko sam człowiek, istota ludzka ze swoją po-
tencjalną zdolnością do kształtowania własnego charakteru. Każdy z nas powi-
nien angażować się w walkę z każdego rodzaju totalitaryzmem jako swoistego 
rodzaju bestią (Kamiński, 1981).

Kamiński jednoznacznie sformułował w okresie okupacji hitlerowskiej wi-
zję demokratycznego społeczeństwa i istotę człowieczeństwa. Owocem jego ar-
gumentacji jest między innymi antytotalitarny model humanistyki, sytuujący 
go wśród protagonistów ustroju demokratycznego. Eksponował w nim bowiem 
takie jego zalety, jak wolność, równość i parlamentaryzm. Pisał: 

Wolność polega na tym, że państwo demokratyczne zapewnia obywatelom 
swobodę słowa, druku i stowarzyszeń. U podstaw demokracji leży wiara w człowie-
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ka i zaufanie do obywatela. Równość polega głównie na tym, że wszyscy obywatele 
państwa demokratycznego bez różnicy narodowości, warstwy społecznej i przy-
należności partyjnej są równi wobec prawa. [...] Ustrój demokratyczny jest jedną 
z najlepszych form ustroju państwowego, chociażby dlatego, że pozwala w sposób 
pokojowy bez rewolucji, bez rozlewu krwi i wojen wewnętrznych na przekazywa-
nie władzy oraz łatwiej niż inne ustroje daje możność wyrażenia społeczeństwu 
nurtujących go prądów (Kamiński, 1992, s. 109). 

Kamiński był przekonany, że oprócz zaistnienia ustroju demokratyczne-
go niezbędna jest jeszcze demokracja w systemie oświaty, życia społecznego 
i gospodarczego państwa. Ustrój demokratyczny pozbawiony demokracji w po-
wyższych dziedzinach życia nie ma sensu, gdyż powtórzyłby jedynie obraz za-
kłamania władz społeczeństw rzekomo demokratycznych.

Dramatyczne przerwanie reformy szkolnej w Ukrainie

Na kilka lat przed kolejną inwazją wojsk na Ukrainę wprowadzona została 
w tym kraju reforma szkolna, która miała zapoczątkować radykalne przejście 
na porównywalne rozwiązania z ustrojami szkolnymi w krajach Europy Za-
chodniej. System edukacji w Ukrainie jest odmienny od polskiego, toteż należy 
brać to pod uwagę w relacjach z przebywającymi w Polsce dziećmi tego z kraju. 
W 2017 roku rozpoczęto wdrażanie reformy oświatowej, której ostatni etap 
miał nastąpić w 2027 roku. Głęboka reforma ustrojowa szkolnictwa – trze-
ba przyznać, że idąca dalej niż dotychczasowe próby reformowania systemu 
edukacji w Polsce – została oparta na edukacji progresywnej z naciskiem na 
technologie, zbliżonej do szkolnictwa w krajach angloamerykańskich. Nie czas 
i miejsce na krytyczne odniesienie się do reformatorskich zamiarów naszego 
wschodniego sąsiada. Nadmieniam jedynie, że unowocześnieniu systemu po-
winno towarzyszyć zwiększanie świadomości ucznia w wymiarze egzystencjal-
nym wobec samego siebie i otoczenia. Te kompetencje3, a może raczej wzbu-
dzona wrażliwość dzieci, młodzieży i dorosłych, mogą odegrać ważniejszą rolę 
w okresie powojnia niż biegłość w tworzeniu społeczeństwa sieci. Tym bardziej 
że wojna w Ukrainie trwa już kolejny miesiąc i każdy dzień przynosi informacje 

3 W Polsce sami przejawialiśmy pewien zachwyt i zachłyśnięcie się tym, co zachodnie, nie ba-
cząc często na konieczne do uwzględnienia różnice kulturowe i samodzielność w tworzeniu 
autorskich szkół i rozwiązań metodycznych. Aktualna myśl pedagogiczna w kraju nad Wisłą 
wydaje się uwzględniać konieczność odejścia od systemu klasowo-lekcyjnego, nadmiernej 
efektywności i biurokratyzacji systemu (Śliwerski, Paluch, 2021). Zaczynamy również zwracać 
uwagę na powrót do źródeł aktów nauczania i uczenia się, a poza kompetencjami społecznymi 
(miękkimi), kompetencjami kluczowymi i cyfrowymi zaczynamy rozwijać bliskie kulturowo 
kompetencje głębokie (Paluch, 2021).
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o zabijaniu przez rosyjskiego agresora ludności cywilnej, gwałtach, kradzieżach 
mienia, bezwzględnym niszczeniu potencjału gospodarczego, infrastruktural-
nego, kulturalnego, oświatowego kraju, który był coraz bardziej nowoczesny. 

Docierają z ukraińskiej prokuratury generalnej dane o stanie zniszczeń 
548 placówek oświatowych, w tym 72 całkowitych oraz uszkodzonych 220 bu-
dynków szkół i 155 przedszkoli. Są miasta, wioski, które w wyniku zmasowa-
nych bombardowań już nie istnieją, napływające do nas zdjęcia wywołują zaś 
nie tylko wizualne przerażenie. Bombardowane są placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze dla dzieci, biblioteki, obiekty sportowe, a co gorsza, bombardowane 
są szpitale i przychodnie lekarskie. Trudno jest liczyć straty ludzkie w warun-
kach trwających działań wojennych, masowego uchodźstwa przede wszystkim 
do Polski. 

Podstawowe różnice w systemach oświaty Ukrainy i Polski

Ukraińskie dzieci rozpoczynają obowiązkową edukację w szóstym roku 
życia, a zatem do matury przystępują osiemnastolatkowie. Ustrój szkoły po-
wszechnej, obowiązkowej jest trzystopniowy, obejmuje czteroletnią edukację 
początkową w szkole podstawowej I stopnia i pięcioletnią edukację systema-
tyczną w szkole podstawowej II stopnia. Szkoła podstawowa w tym kraju jest 
dziewięcioletnia. Jej absolwenci mogą wybrać dalszą ścieżkę edukacyjną, która 
ma albo proakademicki charakter, a więc ogólnokształcącą na poziomie trzylet-
niej szkoły wyższej I stopnia (odpowiednik naszego liceum ogólnokształcącego 
lub technikum), albo charakter prozawodowy, robotniczy, rzemieślniczy, arty-
styczny itp. (Friedman, Trines, 2019). 

Kształcenie ogólne realizowane jest na wszystkich trzech poziomach 
edukacji powszechnej, podobnie jak edukacja ogólnokształcąca specjalistycz-
na, poszerzająca wiedzę z niektórych przedmiotów. Są zatem w tym systemie 
szkolnym już od klasy piątej: 
– gimnazja jako szkoły profilowane drugiego i trzeciego poziomu;
– licea jako szkoły tylko trzeciego poziomu o wyspecjalizowanym profilu lub 

specjalności zawodowej;
– kolegia będące szkołami tylko trzeciego poziomu, a specjalizujące się w filo-

logii, filozofii, medycynie lub o profilu ogólnokulturowym;
– inne szkoły, na przykład trzyletnie szkoły zawodowe, do których można 

uczęszczać po zakończeniu drugiego szczebla edukacji (po dziewiątej klasie), 
kończące się z tytułem wykwalifikowanego robotnika.

W materiale informacyjnym na temat szkolnictwa w Ukrainie, który zo-
stał wydany w ramach programu NAVA, znajdziemy informację wskazującą na 
jedną z istotnych różnic: 
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Na Ukrainie średnie szkoły zawodowe (technika, ucziliszcza, koledże) zostały 
włączone do systemu szkolnictwa wyższego i w związku z tym wydawane przez 
nie dyplomy młodszego bakaławra lub młodszego specjalisty są tam uważane za 
dokumenty poświadczające ukończenie edukacji na poziomie wyższym. Z tego też 
powodu nie mogą być one traktowane w Polsce jako świadectwa szkolne uzyskane 
za granicą, o których mowa w art. 93 ustawy o systemie oświaty. [...] Studia krótkie 
na Ukrainie trwają 3–4 lata na podbudowie 9-letniej szkoły albo 2–3 lata na bazie 
11-letniej pełnej szkoły średniej i kończą się uzyskaniem dyplomu młodszego spe-
cjalisty (Молодший спеціаліст). Dyplom ten – zgodnie z nową ukraińską ustawą 
o wykształceniu, która weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. – został zastąpiony 
dyplomem młodszego bakaławra (Молодший бакалавр), przy czym ostatni nabór 
na kształcenie prowadzące do uzyskania dyplomu młodszego specjalisty nastąpił 
w 2019 r. (Ukraina. Praktyczny przewodnik do uznawalności wykształcenia, 2022, s. 6).

W Polsce szkoły ponadpodstawowe nie są usytuowane jako pierwsze ogni-
wo szkolnictwa wyższego. Rozwiązania ukraińskie są więc bliższe amerykań-
skim aniżeli naszym. Obecni w naszym kraju uczniowie szkolnictwa podstawo-
wego i średniego (w ich rozumieniu – wyższego I stopnia) mają inną skalę ocen 
od polskiej, bo od najlepszej oceny (1) do najniższej (12). 

Pedagogika pogranicza i międzykulturowej edukacji

Upadek w Polsce w 1989 roku socjalistycznego systemu nadwładzy i zerwa-
nie serwilistycznych więzi z ZSRR doprowadziły do odejścia polskiej pedagogi-
ki szkolnej od angażowania się w politykę międzynarodową i instrumentalne-
go wykorzystywania do niej kolejnych modeli czy utopii. Polska oświata była 
w tym czasie skoncentrowana na zaangażowaniu nauczycieli w zupełnie nowe 
wyzwanie polityczne, jakim była konieczność przygotowania młodych pokoleń 
do możliwej integracji Polski ze Wspólnotą Europejską. 

Wraz z transformacją ustrojową niezbędne było odrobienie strat w odzy-
skaniu dostępu polskiej nauki do ocenzurowanej politycznie wielości prądów 
i kierunków myśli pedagogicznej na świecie. 

Zobowiązało to pedagogów ówczesnego pokolenia do zasadniczych prze-
mian dotychczasowych postaw wobec idei wąsko pojmowanego wychowania 
międzynarodowego do życia za „żelazną bramą”. Prowadzone w kraju badania 
szkół naukowych na uniwersytetach w Łodzi, Toruniu, Gdańsku i Poznaniu 
owocowały licznymi konferencjami międzynarodowymi i publikacjami doty-
czącymi nieobecnych w czasach socjalizmu nurtów współczesnej myśli peda-
gogicznej (zob. Hejnicka-Bezwińska, 1997; Kwieciński, 1992, 1993, 1994, 1997, 
2000a, 2000b; Szkudlarek, Śliwerski, 1991; Śliwerski, 1992, 1993, 1996, 1998, 
2007, 2009). Można dziś uznać, że mniej więcej w ciągu dwóch dekad zada-
nie przywrócenia nieobecnych dyskursów zostało wykonane, co nie oznacza 
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braku konieczności podejmowania dalszych prac przez kolejne pokolenie oraz 
ciągłych trudności w praktycznej recepcji aktualizowanych treści (zarówno na 
poziomie administracyjnym, jak i mentalnym).

Projektowi kształcenia i wychowania młodego pokolenia sprzyjała rozbu-
dzona potrzeba wejścia do grona państw Zjednoczonej Europy oraz reagowania 
na wyzwania globalne w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. Pierwszy prezydent 
Klubu Rzymskiego, włoski andragog Aurelio Peccei, twierdził w latach 80. 
XX wieku: 

Człowiek stał się panem swojej przyszłości na skalę całego globu – oto pod-
stawowa teza, którą trzeba uznać za punkt wyjścia nowej, nieznanej jeszcze wizji, 
jaką powinniśmy wytworzyć na temat nas samych, świata i naszego w nim miejsca 
(Peccei, 1987, s. 31).

W tym czasie Arnold Toynbee pisał o następowaniu końca „europeizacji” 
świata na rzecz zapoczątkowania prawdziwego świata światów, w którym zna-
czące dotychczas struktury europejskiej kultury nie będą już więcej dominować 
w skali globalnej. Miał następować proces wymieszania i synkrazji wartości 
oraz znaczeń różnych kultur mieszkańców naszej planety. Takie problemy 
globalne świata, jak groźba zagłady nuklearnej, katastrofy ekologiczne, pola-
ryzacja bogactwa i nędzy, wzrost fanatyzmu i nietolerancji, walki bratobójcze, 
terroryzm, emigracje zarobkowe, choroby i epidemie sprawiają, że idee wycho-
wania międzynarodowego nabierały charakteru edukacji jutra (Suchodolski, 
1990), a więc edukacji ukierunkowanej na problemy przyszłości świata. 

W podobnej sytuacji tworzenia pedagogii pogranicza znajdują się młodzi 
Ukraińcy. Mam nadzieję, że wejście Ukrainy do Europejskiej Wspólnoty pozwo-
li na doświadczenie przez młodzież tego kraju zróżnicowania kulturowego nie 
tylko na naszym kontynencie. Spotykający się ze sobą ludzie różnych kultur 
i narodowości są bardziej skłonni do przełamania istniejących uprzedzeń, 
a równocześnie sami poszukują lepszego zrozumienia obcej sobie kultury, za-
chowując własną tożsamość narodową i kulturową. W Polsce szok wolności, 
jaki przyniósł ze sobą rozpad minionych struktur społeczno-politycznych PRL, 
gwarancji i wartości, do których nasze społeczeństwo było przyzwyczajone, 
wydobył na jaw jeden z projektów pedagogiki zachodniego modernizmu, eks-
ponujacego konieczność ukierunkowania procesów edukacyjnych na problemy 
przyszłości świata. Pedagogika międzynarodowa i międzykulturowa stała się 
nowym nurtem w naukach o wychowaniu, który w społeczeństwach wielonaro-
dowych i wielokulturowych politycznie orientuje się nie tylko na pracę z cudzo-
ziemcami, ale także z własnymi obywatelami, by wzajemnie uczyli się wobec sie-
bie szacunku, tolerancji, wzajemnego i pokojowego współżycia oraz obopólnego 
doświadczania bogactwa swoich kultur. Punktem wyjścia uczyniono założenie, 
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że problemy rasizmu, skrajnego nacjonalizmu, nietolerancji, wrogości między 
narodami i inne można rozwiązywać również na płaszczyźnie edukacyjnej.

Nie chodziło tu tylko o porównywanie czy konfrontowanie różnych kul-
tur ze sobą, ale o inspirowanie wzajemnych spotkań i wymianę doświadczeń 
młodych pokoleń, które pozwalałyby na pokojowe współistnienie, tolerancję 
i zrozumienie (porozumienie). Pedagogika w społeczeństwie międzykulturo-
wym powinna bowiem reagować na polityczną rzeczywistość i społeczne prze-
miany oraz działać w obszarze tej polityki. Wychowawcy zdawali sobie sprawę 
z tego, że nie żyją w społecznościach monokulturowych. Powinni pomóc swoim 
wychowankom nie tylko w poznaniu języka obcego, urzędowego kraju migracji 
lub w podróży zagranicznej, ale i w zrozumieniu obcej kultury, sytuacji prawnej 
oraz społecznej innego kraju i jego społeczeństwa4. 

Wychowanie międzykulturowe sprzyja szerokiemu rozumieniu pojęcia 
„kultura”, które łączy w sobie zarówno materialne, jak i duchowe oraz środo-
wiskowe warunki codziennego życia każdego człowieka. Ważne jest dla tego 
typu wychowania poszanowanie praw ludzi i narodów do zachowania własnej 
tożsamości, a więc i odmienności kulturowej. Jego przesłaniem jest prowadze-
nie do partnerskiego współżycia i pokoju osób rozmaitych kultur i narodów bez 
usilnego dążenia do harmonii, ale i umiejętne rozwiązywanie pojawiających się 
na tym tle różnic czy konfliktów. Ze względu na zajmowanie się społecznymi 
warunkami życia czy doraźnego przebywania ludzi w obcej sobie kulturze staje 
się ono także pedagogiką polityczną, interweniując czy wprowadzając określo-
ne zmiany w edukacji i społeczeństwie. Celem pedagogiki międzykulturowej 
jest zatem stworzenie równoprawnych warunków życia dla różnych kulturowo 
i etnicznie grup żyjących w danym kraju. 

Odmienność kultur reprezentowanych przez migrantów i środowisko no-
wego miejsca zamieszkania prowadzi do wielorakich następstw, które Jadwiga 
Bińczycka i Władysław Jacher następująco scharakteryzowali: 

Pierwsza faza – prowadzi do sytuacji konfliktowych: starcia się dwóch kultur. 
Po tej fazie następuje proces akomodacji – wyrażający się w zewnętrznym przysto-
sowaniu (po to, by żyć – trzeba się przystosować). Potem mają miejsce próby po-
znawania kultury zastanej i poszukiwanie punktów stycznych z kulturą rodzimą. 

W wyniku tych poszukiwań dochodzi do adaptacji kulturowej wyrażającej się 
w tolerancji dwu kultur (Bińczycka, Jacher, 1980, s. 209).

4 W niemieckich szkołach pojawiały się problemy z frekwencją rodzimych uczniów w klasach, 
w których uczyły się też dzieci obcokrajowców. Integrowanie z nimi dzieci imigrantów i zmu-
szanie do uczenia się języka niemieckiego, by mogli porozumiewać się w urzędach na terenie 
Niemiec, zapobiegało wprawdzie kłopotom natury społecznej, ale też obniżało poziom na-
uczania w tych szkołach. Nauczyciele musieli bowiem uwzględniać w toku kształcenia trudno-
ści tych dzieci w sferze komunikacji. 
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Poszukiwanie zatem rozwiązań pedagogicznych, które nie naruszałyby 
interesów kulturowych przedstawicieli żadnej z narodowości, jest jednym 
z zadań współczesnej pedagogiki. Jej rolą jest bowiem umożliwienie młodym 
pokoleniom i obywatelom nabycia umiejętności i gotowości do wolnych od 
uprzedzeń spotkań między osobami różnej narodowości. 

Zakończenie

Kształcą nie tylko podróże, ale także ci, którzy przyjechali do nas z inne-
go kraju. Dzieci i młodzież Ukrainy wzbogacają nas swoją obecnością, szeroko 
pojmowaną kulturą, osobistym świadectwem cierpienia. Okażmy im naszą 
polską gościnność, otwartość na świat i tolerancyjną postawę. Nie ulegajmy 
(pro)rosyjskiej propagandzie, jej trollom, wykorzystującym polskich obywateli, 
również polityków, działaczy nacjonalistycznych organizacji do wywoływania 
negatywnych nastrojów wobec poszukujących pomocy, schronienia, opieki, 
przetrwania i edukacji uchodźców z Ukrainy. Bądźmy nadal razem z ofiarami 
wojny, dzieląc ich traumę, ból, cierpienie, rozłąkę, utratę domu i doświadczenie 
jarzma sowietyzacji. Pomagajmy, tym bardziej że nie jest jeszcze powiedziane, 
że sami tej pomocy nie będziemy potrzebowali. Jest w nas wielka i, co warto za-
uważyć, powtarzalna solidarność międzyludzka – tym razem z ofiarami wojny 
nikczemnie prowadzonej przez Federację Rosyjską. 
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Dimensions of polish-ukrainian educational awakening 
in the face of war and post-war

Summary: The quick, decisive and constructive reaction of Poles to the outbreak of 
war and the immediate refugee crisis is an expression of specific and, at the same time, 
human attitudes, needs and skills. Probably the ‘Polish phenomenon’ – appreciated 
not only in Ukraine attacked by Russia – will be examined and explained from various 
perspectives. On the other hand, the content of the article is an attempt to capture the 
first reactions that can be considered educational and essential for the education for 
peace, which should become a permanent foundation of the pedagogical culture of the 
liberty nations in all Europe, who are under pressure to rethinking concept of the uni-
fication. In this context, the areas of thanatopedagogy, the heart of home, democracy 
for education and education for democracy were outlined. Then, the specificity of the 
education system in Ukraine was presented, before the war and for the post-war period, 
as an example of a systemic and constructive civilizational attempt to cut off from the 
sovietization burdening the peoples of Eastern Europe.

Keywords: war, education systems, Poland, Ukraine, intercultural education, thanato-
pedagogy, democracy
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Od systemowych wizji do wojennych realiów, 
czyli losy ukraińskiej oświaty

Streszczenie: W krótkim z założenia tekście została podjęta próba ukazania 
losów ukraińskiej oświaty w okresie ostatniego roku, czyli pomiędzy czerwcem 2021 
a czerwcem 2022 roku. Skrajność sytuacji, w jakiej znalazł się na przestrzeni relatywnie 
krótkiego czasu ukraiński system edukacji i jego główny podmiot: uczeń, jest przytła-
czająca. Na początku tej wypowiedzi wyartykułowano w sposób sygnalny wizję nowego 
modelu systemu oświaty u naszego wschodniego sąsiada, jaką przedstawił Minister 
Oświaty i Nauki Ukrainy 24 czerwca 2021 roku w Charkowie, jej uzasadnienie i drogę 
do pomyślnej realizacji tej głębokiej oświatowej modernizacji, nazwanej Oświata Ukra
iny – 30. Narodowy technopark poprawy jakości edukacji. W artykule podkreślono także 
udział polskich pedagogów podczas prezentacji planowanych zmian w systemie ukra-
ińskiej oświaty i w pierwszych dyskusjach nad sposobem ich realizacji. W drugiej części 
tego tekstu zamieszczono opis sytuacji ukraińskiego ucznia w polskiej szkole i proble-
mów związanych z jego adaptacją i realizacją celów nauczania. 

Słowa   kluczowe:   Ukraina,   Polska,   system   oświaty,   technopark,   jakość   edukacji, 
STEM-system, zdalne nauczanie

Wprowadzenie

Jest 24 czerwca 2021 roku, upalne przedpołudnie. W przepięknym Charko-
wie, pierwszej stolicy Ukrainy, życie toczy się stosownie do pory roku i wysokich 
temperatur. W Centralnym Parku setki fontann ochładzają otoczenie, tworząc 
swoistą architekturę stylizowanego piękna. Nieco dalej, w pobliżu głównego 
placu tego historycznego miasta, w hotelu Kharkiv Palace Minister Oświaty 
i Nauki naszego wschodniego sąsiada – Siergiej Szkarlet – na Ogólnoukraińskiej 
Sesji Strategicznej zorganizowanej pod hasłem Oświata Ukrainy – 30. Osiągnięcia 
i perspektywy prezentuje nowy projekt głębokiej modernizacji systemu oświaty 
Ukrainy. W spotkaniu uczestniczy elita ukraińskich naukowców zajmujących 
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się problematyką oświatową, w tym rektorzy uniwersytetów i dyrektorzy in-
stytutów naukowo-badawczych realizujących kształcenie i doskonalenie na-
uczycieli, członkowie Komitetu ds. Oświaty, Nauki i Innowacji w Wierchownej 
Radzie (Sejm Ukrainy), władze administracyjne obwodu charkowskiego oraz 
dyrektorzy szkół. Na obrady tak ważnej dla ukraińskiej oświaty sesji strategicz-
nej zostali zaproszeni polscy reprezentanci nauk o wychowaniu – jako jedyna 
delegacja zagraniczna. 

Nowoczesny model szkolnictwa – ucieczka do przodu

Nowy model systemu edukacji został nazwany Oświata Ukrainy – 30. Naro
dowy technopark poprawy jakości edukacji i został oparty na siedmiu następują-
cych filarach, zwanych Hub-ami:
    I. Stworzenie systemu edukacji na wzór inkubatora (STEM – inkubator, czyli 

oświatowy hightech)1.
   II. Stworzenie serwisów stanowiących wsparcie dla technologii nauczania.
  III. Zapewnienie intelektualnego zaplecza dla platformy TeachHub.
  IV. Otwarte partnerstwo (open partnership).
    V. Oświata dla mnie – szkoła dla wszystkich.
  VI. Oświata. Nauka. Osobowość (Education. Science. Personality).
VII. Innowacyjne zarządzanie oświatą (innovative management).

Głównym celem wprowadzenia do praktyki oświatowej modelowych roz-
wiązań miało być podniesienie jakości kształcenia i wychowania w ukraińskich 
szkołach do poziomu najbardziej efektywnych systemów na świecie (Szlosek, 
2022). Warto pamiętać, że w 2021 roku Ukraina obchodziła 30-lecie swej nie-
podległości, stąd w tytule nowego modelu systemu oświaty liczba „30” ozna-
cza, iż proponowane zmiany są wynikiem oceny i refleksji nad oświatą w tym 
kraju od 1991 roku. Projekt modernizacyjny ukraińskiej oświaty, nawiązujący 
do STEM-systemów od lat funkcjonujących z powodzeniem w Stanach Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach – po analizie przedstawionego 
uzasadnienia wydawał się interesujący, dobrze przygotowany, przekonujący, 
a co najważniejsze – możliwy do realizacji w warunkach tego relatywnie mło-
dego państwa. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy 
dyskusje nad istotą proponowanych zmian systemowych i ich zakresem nale-
ży przeprowadzić w formie okrągłych stołów, przy których powinni zasiadać 

1 STEM-system jest swoistą koncepcją zwiększenia udziału nauk przyrodniczych (science), 
technologii (technology), nauk inżynieryjnych (engineering) oraz matematyki (mathematics) 
w szkolnych programach nauczania. 
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reprezentanci „całej wspólnoty oświatowej”2. W drugim dniu obrad polska 
delegacja uczestnicząca w Ogólnoukraińskiej Sesji Strategicznej w Charkowie 
na nieformalnym spotkaniu z Wiceminister Oświaty i Nauki Ukrainy, Wirą 
Rogową, została zaproszona do udziału w obradach ukraińskiego oświatowego 
Okrągłego Stołu.

Obrady przy Okrągłym Stole

Na trzy i pół miesiąca przed agresją rosyjską na niepodległe państwo ukra-
ińskie, tj. w dniach 8–9 listopada 2021 roku, zorganizowane zostało, także 
w Charkowie, pierwsze spotkanie określone jako Międzynarodowy Okrągły 
Stół nt. „Jakość współczesnej edukacji w kontekście nowego paradygmatu: 
metodologia, teoria, praktyka”. I w tym przypadku jedyną zagraniczną grupą 
zaproszoną do udziału w spotkaniu była grupa polska. W materiałach przygo-
towanych na obrady pierwszego Okrągłego Stołu ds. Oświaty Ukrainy wyarty-
kułowano tezę, że „STEM-system to główny trend reformowania narodowych 
systemów edukacji w XXI stuleciu”3. W tych samych materiałach wyraźnie za-
akcentowano, że jako punkt wyjścia modernizowania treści i form ukraińskiej 
oświaty przyjęto dwie następujące przesłanki o ekonomicznym (?) wymiarze:
1. Drogą do przezwyciężenia globalnych wyzwań ludzkości jest IV rewolucja 

przemysłowa, której główna cecha sprowadza się do rozmywania granicy 
pomiędzy fizycznymi, technologicznymi i biologicznymi sferami.

2. Systemotwórcza cecha IV rewolucji przemysłowej zrodziła się i rozwinęła 
w wysoko zaawansowanych technologicznie krajach tak zwanego szóstego 
porządku technologicznego, który charakteryzuje się rozwojem nano- i bio-
technologii (Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, 2021) i do wyzwań ak-
tualnego, a przede wszystkim przyszłego porządku technologicznego należy 
przygotować ucznia współczesnej szkoły (Ministerstwo Oświaty i Nauki 
Ukrainy, 2021).

Te, wydawałoby się, zbyt ogólne, mające na pozór tylko gospodarczy wy-
dźwięk przesłanki, niebędące w ścisłym związku z praktyką edukacyjną, w prze-
konaniu autorów nowego modelu ukraińskiej oświaty odnoszą się do samej 
istoty cywilizacyjno-kulturowych zmian, jakie w tempie dotąd niespotykanym 

2 Cała wspólnota oświatowa to instytucje administracji państwowej odpowiedzialne za oświatę, 
szkoły wyższe kształcące nauczycieli, placówki oświatowego nadzoru zewnętrznego, dyrekto-
rzy szkół i innych placówek oświatowych, nauczyciele, reprezentanci rodziców i uczniów, czyli 
wszyscy interesariusze działalności oświatowej państwa.

3 Materiał z obrad pierwszego Międzynarodowego Okrągłego Stołu ds. Oświaty Ukrainy, za-
tytułowany: Naukowopedagogiczny projekt „Intelekt Ukrainy” (Ministerstwo Oświaty i Nauki 
Ukrainy, 2021).
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zachodzą i zachodzić będą we współczesnym świecie. Są one bowiem źródłem 
i jednocześnie katalizatorem potrzeb społecznych o zupełnie nowym obliczu, 
także (a może przede wszystkim?) w sferze edukacyjnej, mającej „obowiązek” 
przygotowania człowieka do funkcjonowania w tym nieustająco zmieniającym 
się świecie. W świecie zdominowanym przez ciągle udoskonalaną cyfryzację, 
dążącym do zastąpienia ludzkiego umysłu sztuczną inteligencją. Tak ustano-
wione relacje, oparte z jednej strony na zasadach determinizmu ekonomiczne-
go, z drugiej zaś na indywidualizmie sieciowym, prowadzą do ukształtowania 
jednostki aktywnej, kreatywnej, a więc człowieka twórczego zawodowo, ale 
także twórczego społecznie, nie tylko w środowisku sieciowym.

Przygotowane i zaprezentowane przez resort oświaty Ukrainy założenia 
transformacji systemu edukacji w tym kraju są niewątpliwie ambitne, nowo-
czesne, uwzględniające współczesne światowe trendy reformowania krajowych 
systemów edukacyjnych. Niezwykle istotny dla możliwości realizacyjnych 
nowego modelu oświatowego w Ukrainie był fakt jego dobrego odbioru przez 
zdecydowaną większość pedagogicznego środowiska w tym kraju. Zgodnie ze 
wstępnym założeniem pełne wprowadzenie projektu Oświata Ukrainy – 30. Na
rodowy technopark poprawy jakości edukacji do praktyki edukacyjnej miało nastą-
pić w 2027 roku. A już pod koniec lutego 2022 roku, w dniu zaborczej agresji Ro-
sji na Ukrainę, skończyły się wszelkie marzenia u naszego wschodniego sąsiada 
o stworzeniu systemu kształcenia i wychowania nawiązującego do najlepszych 
światowych wzorów, a zatem działającego na możliwie najwyższym poziomie.

Od pandemii do wojny – zdalne nauczanie w Ukrainie 

Obecnie system oświaty w Ukrainie funkcjonuje w warunkach wojennych 
w formie zdalnego nauczania. Płynące z różnych ośrodków i regionów tego 
kraju informacje o poziomie prowadzonych zdalnie zajęć są w przeważającej 
liczbie pozytywne. Wydaje się, że głównym czynnikiem sprawczym niezłych 
osiągnięć zdalnego nauczania w Ukrainie jest fakt, że wspomaganie infor-
matyczne zajęć dydaktycznych w większości ukraińskich szkół jeszcze przed 
wojną z Rosją stało na co najmniej dobrym poziomie. Od 4 kwietnia zdalnym 
nauczaniem objęto, zgodnie z decyzją Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy (Mi-
nisterstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, 2022), dzieci i młodzież ukraińską, które 
wyemigrowały w związku z zagrożeniami wojennymi do innych krajów, w tym 
głównie do Polski. Jeśli zatem w warunkach brutalnej wojny, fizycznie nisz-
czącej także setki szkół i innych placówek edukacyjnych, jest powszechnie 
prowadzony proces nauczania – uczenia się, to mamy namacalny dowód, jak 
potężnym narzędziem systemowym jest dzisiaj zdalne nauczanie, które swo-
bodnie może przekraczać granice geograficzne, kulturowe, a nawet polityczne, 
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co zresztą w pełni potwierdza sytuacja oświaty w okresie pandemii. Jest wielce 
prawdopodobne, że jedna z rozwijających się w kilku krajach w szalonym tem-
pie odmiana kształcenia na odległość – szkoła wirtualna4 – zastąpi w niezbyt 
odległym czasie „wiekowy” system klasowo-lekcyjny.

Tocząca się obecnie wojna w Ukrainie spowodowała, co oczywiste, odło-
żenie reformatorskich planów oświatowych w kraju naszego wschodniego 
sąsiada – bezterminowo, „na później”. Dzisiejszą ogólną sytuację w Ukrainie, 
a w szczególności w jej systemie oświatowym, dobrze oddają słowa wspomnia-
nego już Ministra Oświaty i Nauki Siergieja Szkarleta wypowiedziane w głów-
nych programach telewizji ukraińskiej po prawie miesięcznej walce z rosyjskim 
najeźdźcą: 

Te 29 dni na zawsze zmieniły nasze życie. Dowiedliśmy, że Ukraińcy to na-
ród silny, niezachwiany, miłujący wolność, to naród, który o swoje zwycięstwo 
i niepodległość będzie bić się do końca. Każdy z nas robi wszystko, co może, aby 
zwycięstwo było bliższe. Ktoś gołymi rękoma zatrzymuje czołgi, ktoś wychodzi na 
protesty w okupowanych miastach, ktoś gotuje smaczną zupę dla naszych żołnie-
rzy, ktoś zwraca się z modlitwą do Boga, ktoś kontynuuje nauczanie i uczenie się 
i dba o to, żeby nauka trwała. Na pewno przetrwamy. Zbudujemy jeszcze piękniej-
szą Ukrainę (Telewizyjna wypowiedź Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy Siergieja 
Szkarleta, 2022). 

To są słowa człowieka, który stosownie do swojego stanowiska jeszcze 
kilka miesięcy wcześniej prezentował wyjątkowo ambitną wizję nowoczesnego 
systemu oświaty w Ukrainie, a dzisiaj, adekwatnie do zaistniałej sytuacji, musi 
starać się o zaspokojenie elementarnych potrzeb edukacyjnych młodego poko-
lenia tego kraju. A w powojennej Ukrainie nie oświata będzie najważniejszym 
priorytetem do odbudowy...

Próby adaptacji uchodźców do szkolnictwa w Polsce

W Polsce na koniec kwietnia bieżącego roku zarejestrowano blisko 200 ty-
sięcy dzieci mających ukraińskie obywatelstwo i będących uczniami naszych 
szkół. Jednocześnie około 540 tysięcy dzieci z Ukrainy, które przebywają 
w naszym kraju, korzysta z ukraińskiego systemu oświaty w formie zdalnej 
(Wypowiedź Wiceministra Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego dla 
Polskiego Radia, 2022). Ani Polska nie miała dotychczas doświadczeń z napły-
wem tak dużej liczby emigrantów-uchodźców wojennych w wieku szkolnym, 
ani państwo ukraińskie w warunkach postępującej agresji nie jest w stanie 
w pełni organizować i koordynować procesu nauczania – uczenia się dla dzieci 

4 Szerzej o tego typie szkoły wirtualnej zob. Szlosek, 2021.
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i młodzieży pozostających w kraju i przebywających na emigracji. Tym bardziej 
że miejsca pobytu obywateli Ukrainy za granicami tego kraju są często zmien-
ne. W przypad ku uczniów ukraińskich korzystających z polskiego systemu edu-
kacyjnego pojawiają się typowo praktyczne problemy dotyczące:
1. Zakresu i głębi treści nauczania, wynikające z różnic programowych. 

Wiadomo bowiem, że dziewięcioletni uczeń pochodzący z Ukrainy nie po-
winien zostać automatycznie przypisany do trzeciej klasy w polskiej szkole 
podstawowej, gdyż ukraińska szkoła podstawowa trwa dziewięć lat, a na-
ukę szkolną rozpoczyna się w szóstym roku życia. Nawet pobieżna analiza 
porównawcza, jak pisze Tomasz Knapik, w zakresie treści matematyki czy 
szeroko rozumianego bloku STEM pokazuje, że uczniowie ukraińscy dys-
ponują szerszym zakresem wiedzy i umiejętności niż ich polscy rówieśnicy 
(Knapik, 2022).

2. Odpowiedniej liczby godzin języka polskiego dla ukraińskiego ucznia. 
Problem ten należy do podstawowych, bariera językowa bowiem powoduje, 
że na zajęciach cierpią trzy strony: uczeń ukraiński, uczeń polski i nauczy-
ciele prowadzący zajęcia. Braki w komunikacji werbalnej w sposób zasadni-
czy wpływają na obniżenie efektów edukacyjnych.

3. Przygotowania polskich uczniów do współpracy z ukraińskimi rówieśni-
kami. Chodzi między innymi o to, czy nauczanie z udziałem uczniów znad 
Dniepru należy organizować w oddziałach przygotowawczych, czy przypi-
sywać ich do zwykłych klas. W praktyce w większości polskich szkół dzieci 
ukraińskie przypisuje się do konkretnych klas, starając się w miarę możli-
wości przygotować uczniów tych klas do ich przyjęcia. Ewa Bartel, dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, tak 
charakteryzuje przygotowanie uczniów jej szkoły do spotkania z ukraiński-
mi rówieśnikami: 

W naszej szkole nie utworzono oddziałów przygotowawczych. Dzieci zostały 
zapisane do klas na podstawie informacji rodziców lub aktów urodzenia. [...] Szko-
ła musi przede wszystkim zadbać o przygotowanie polskich uczniów na przyjęcie 
kolegów z Ukrainy. Ważnym elementem działań stały się obecnie zajęcia na temat 
uchodźców, wyjaśnienie ich sytuacji, kształtowanie postaw otwartości, komuni-
kacji i empatii (Bartel, 2022).

4. Hierarchii celów w pracy pedagogicznej z dziećmi – emigrantami wo-
jennymi. Hierarchia celów w sytuacji kryzysowej, a taką bez wątpienia jest 
 konieczność opuszczenia przez dziecko własnego domu i znalezienie się w ob-
cym kulturowo środowisku, winna ulec istotnej zmianie. Cele dydaktyczne 
winny ustąpić pierwszeństwa celom wynikającym z potrzeb, które Abraham 
Maslow określił jako podstawowe. Zatem priorytetem edukacyjnym dzieci 
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ukraińskich w polskiej szkole wydaje się zaspokojenie potrzeby bezpieczeń-
stwa, przynależności emocjonalnej czy potrzeby równowagi. 

5. Sposobu adaptacji ukraińskich dzieci w nowym środowisku klasowym. 
W tym zakresie rodzi się fundamentalne pytanie: jak przywitać w klasie 
ucznia z Ukrainy i jakie stworzyć mu warunki do pełnej adaptacji? Powie-
dzieć, że odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa – to oznacza 
praktycznie dużą dozę bezradności. A takie stwierdzenia nierzadko padają 
zarówno w środowisku terapeutycznym, jak i nauczycielskim. I nie wynika 
to z niedoskonałości zawodowej, ale z faktu, że „sytuacja przerosła ludzkie 
doświadczenie”. Co prawda tworzone są tzw. kroki czy procedury adaptacyj-
ne (np. osiem etapów adaptacji dzieci z Ukrainy), ale kiedy spojrzymy na ich 
istotę, to mają one raczej charakter życzeniowy aniżeli praktycznie przy-
datny i tym samym efektywny. Główna trudność polega na tym, że każde 
dziecko ukraińskie przychodzi z innym bagażem przeżyć traumatycznych, 
a ich diagnoza, będąca podstawą działań terapeutycznych, jest utrudniona 
brakiem komunikacji językowej.

Zakończenie

Obecnie już dość dobrze widać, jakie koszty emocjonalne pociąga za sobą 
bezwzględne wyrwanie dziecka z dotychczasowego świata, w jakim ono żyło. 
Wyraźnie także widać, jakim ogromnym wyzwaniem dla polskiego systemu 
edukacyjnego jest włączenie tak dużej liczby dzieci i młodzieży z innego kraju, 
zmuszonych działaniami wojennymi do emigracji. Ale przede wszystkim widać 
skrajność sytuacji, w jakiej znalazła się oświata Ukrainy i uczniowie tego kraju 
w stosunku do podjętych jeszcze rok temu przez władze państwowe zamierzeń 
i działań edukacyjnych. A stan oświaty ukraińskiej, będący pochodną ogólnej 
sytuacji u naszego wschodniego sąsiada, jest coraz trudniejszy. I nic nie wska-
zuje na jego poprawę...
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From systemic visions to the realities of war,  
i.e. the fate of Ukrainian education

Summary: In a short text, an attempt was made to show the fate of Ukrainian 
education in the last year, i.e. between June 2021 and June 2022. The extreme situa-
tion in which the Ukrainian education system and its main subject: the student, have 
found themselves over a relatively short period of time, is overwhelming. At the be-
ginning of this statement, the vision of a new model of the education system in our 
eastern neighbor was articulated, which was presented by the Minister of Education 
and Science of Ukraine on June 24, 2021 in Kharkiv, its justification and the way to the 
successful implementation of this deep educational modernization, called Education of 
Ukraine – 30. National technopark to improve the quality of education. The article also 
emphasizes the participation of Polish educators during the presentation of planned 
changes in the Ukrainian education system and in the first discussions on how to im-
plement them. The second part of this text describes the situation of a Ukrainian stu-
dent in a Polish school and the problems related to his adaptation and implementation 
of the learning goals.

Keywords: Ukraine, Poland, education system, technopark, quality of education, 
STEM-system, remote learning



Jakub Niewiński 
Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: 0000-0002-8791-9882

Ku szkole pokoju – amo ergo sum

Streszczenie: Data 24 lutego 2022 roku staje się ważną cezurą myślenia o go-
towości Polaków do zmiany swojego myślenia i postępowania w stosunku do Innego 
i rozwijania wrażliwości międzykulturowej. Polska szkoła została postawiona przed 
wyzwaniem zmiany paradygmatu nauczania i uczenia się w klasach, w których pojawili 
się uczniowie z zupełnie innej rzeczywistości edukacyjnej, w większości niemówiący 
po polsku, trochę rozumiejący proste komunikaty i czasem mający już swoją rodzinę 
od pewnego czasu w Polsce. Nauczyciele z ogromnym przejęciem, ale też ciekawością 
każdego dnia witali w swoim zespole nowego ucznia z doświadczeniem migracyjnym. 
Wojna w Ukrainie zmusiła Artema i jego mamę do przyjazdu do Polski. Znaleźli bez-
pieczną przystań w wielkopolskim domu oraz w wielkopolskiej szkole podstawowej. 
Przez pryzmat jego losów autor artykułu wskazuje na mocne strony polskiej szkoły, 
która w kreatywny sposób realizuje wybrane elementy niderlandzkiej szkoły pokoju, 
stawiającej na komunikację bez przemocy, z użyciem języka żyrafy wypełnionego em-
patią i uważnością, oraz pobudza młodych ludzi do krytycznego myślenia o świecie, 
dekonstruowania fake newsów i walki z propagandą. Według chłopca z Ukrainy „polska 
szkoła jest fajna” i chciałby już po wojnie do niej jeszcze raz przyjechać.

Słowa kluczowe: szkoła pokoju, pedagogika serca, uczeń z doświadczeniem migra-
cyjnym, Inny, wrażliwość międzykulturowa, porozumienie bez przemocy, mediacje 
rówieśnicze 

Kim jest Wołodymyr?

Wołodymyr (ukr. Володи́мир) to ukraińskie imię pochodzenia starosło-
wiańskiego, które w polskich dokumentach pojawiło się pod koniec XII wieku 
początkowo jako Włodymir (ros. Владимиp). Współcześnie polskim odpowied-
nikiem jest Włodzimierz, szczególnie popularny w naszym kraju w latach 50. 
Imię składa się z dwóch członów: „włodzi-” – pochodzącego od słowiańskiego 
„panować” lub/i rosyjskiego/ukraińskiego владыка/владика (w mowie oficjal-
nej podniośle o „panu”, „władcy”, „lordzie”), „-mierz” od мир (mir), czyli „pokoju” 
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(ukraiński oraz rosyjski) i „świata” (rosyjski)1. Przywołując etymologiczno-se-
mantyczne konteksty, dostrzegamy jednoznaczną pozytywną lub negatywną 
konotację: „władca pokoju” lub „władca świata”. Pierwsza eksplikacja pasuje 
tylko do jednego z dwóch prezydentów, o których od 24 lutego 2022 roku mówi 
cały świat. O tym drugim z przyzwoitości nie będę pisał. Wołodymyr Ołeksan-
drowycz Zełenski jako prezydent Ukrainy na naszych oczach tworzy historię. 
Już nie musi odgrywać roli nauczyciela historii w kijowskiej szkole (serial Sługa 
narodu, reż. Aleksey Kiryushchenko, trzy sezony od 2015 do 2019) – Wasyla Pie-
trowicza, który zostaje sfilmowany przez jednego z uczniów z klasy 10b – Gloto-
wa (wcześniej na lekcji otrzymał od niego kolejną dwóję), gdy w prywatnej roz-
mowie, używając wielu przekleństw, krytykuje korupcję w Ukrainie i ukraińską 
władzę. Nakręcony smartfonem przez ucznia film trafia do internetu i osiąga 
ponad osiem milionów wyświetleń, co wymiernie przekłada się na wymyślony 
przez uczniów tej samej klasy crowdfunding (tzw. finansowanie społecznościo-
we) i zebranie dwóch milionów hrywien na kampanię wyborczą. Innymi słowy: 
młodzież z klasy 10b zapewnia prezydenturę swojemu nauczycielowi, który 
od razu po wyborze na najważniejszy urząd w państwie jedzie do szkoły i robi 
sobie z uczniami zdjęcie, wspólnie krzycząc do smartfona: „historia!”. Janusz 
Korczak byłby zadowolony z pomysłowości uczniów kijowskiej szkoły (w tym 
roku przypada rocznica 100 lat od napisania i pierwszego wydania Króla Maciu-
sia Pierwszego). 

Profetyczna komedia stała się rzeczywistością. Kolejny raz w dziejach 
ludzkości sprawdzają się słowa Dawida Ben Guriona, że kto nie wierzy w cuda, 
nie jest realistą. Wołodymyr to także imię ojca Artema2 – ukraińskiego ucznia, 
który razem z mamą przyjechał do Polski i trafił do polskiej szkoły na począt-
ku marca 2022 roku. Ojciec, pomimo semantyki swojego imienia, pozostał 
w Ukrainie, by walczyć o jej wolność i o pokój właśnie. 

„Polska szkoła jest fajna”

Trzynastoletni Artem tydzień po rozpoczęciu wojny pojawił się w polskiej 
szkole. Pochodzi z Irpienia – miasta w obwodzie kijowskim położonego pięć ki-
lometrów od Buczy. Na przełomie lutego i marca toczyły się tam zaciekłe walki 

1 Konsultacje lingwistyczne w zakresie znaczenia i użycia poszczególnych wyrazów zostały 
przeprowadzone z rusycystą z Liceum Ogólnokształcącego Porkom im. Ireny Sendlerowej 
w Gnieźnie. 

2 Artem jest imieniem nadanym ukraińskiemu uczniowi przez autora artykułu. Zmiana praw-
dziwego imienia jest podyktowania względami bezpieczeństwa, by zapobiec ponownemu 
traumatyzowaniu młodego człowieka z doświadczeniem migracyjnym i nie narażać go na inne 
niespodziewane sytuacje.
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między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi. Podczas okupacji miejscowości 
oraz innych pobliskich terenów żołnierze rosyjscy dopuścili się licznych zbrod-
ni wojennych na ludności cywilnej. Najokrutniejsza miała miejsce w Buczy, 
gdzie zamordowali ponad 400 osób. Irpień oraz Bucza po wyzwoleniu otrzy-
mały tytuły miast-bohaterów Ukrainy3. Artem już po kilku dniach w polskiej 
szkole stał się nieformalnym liderem pozostałych dzieci ukraińskich. Znalazł 
także wspierającą grupę polskich koleżanek z klasy, z którymi zapoznał swoich 
kolegów z Ukrainy. Wspólnie spędzali przerwy, rozmawiając oraz gotując i je-
dząc kisiel. Artem nie chciał taryfy ulgowej. Podejmował wszystkie wyzwania 
proponowane przez polskich nauczycieli, łącznie z napisaniem wypracowa-
nia z języka polskiego na temat wartości zmiany w życiu człowieka. Chłopcu 
najbardziej podobała się lekcja, w czasie której uczniowie porównywali funk-
cjonowanie ważnych formuł powitalnych i pożegnalnych w mowie oficjalnej 
i nieoficjalnej (w tym młodzieżowej) w języku polskim i ukraińskim. Młodzi 
ludzie mieli szansę przećwiczyć w praktyce interakcję rówieśniczą (edukacja 
rówieśnicza)4 oraz zobaczyć (usłyszeć) różnorodne przenikanie się języków, na 
przykład rosyjskiego do ukraińskiego, angielskiego do polskiego i ukraińskiego, 
łacińskiego do wszystkich wcześniej wymienionych. Artem stał się nie tylko 
odbiorcą lekcji, ale także jej współtwórcą i poczuł swoją sprawczość oraz to, że 
może dać od siebie swoją cząstkę innym w klasie. W ankiecie badającej skalę 

3 Місто-герой України – Wołodymyr Ołeksandrowycz Zełenski dekretem prezydenckim 
z 6 marca 2022 roku ustanowił ten honorowy tytuł „w celu uczczenia wyczynu masowego 
bohaterstwa obywateli w obronie ich miast podczas odpierania zbrojnej agresji Federacji Ro-
syjskiej przeciwko Ukrainie”. Podobny tytuł – miast-bohaterów – istniał w ZSRR. Stalin 1 maja 
1945 roku nazwał tak Leningrad, Odessę, Sewastopol i Stalingrad za męstwo w czasie wiel-
kiej wojny ojczyźnianej. W dniu 21 czerwca 1961 roku w 20. rocznicę ataku Niemiec na ZSRR 
dołączył do nich Kijów. Oficjalnie honorowe wyróżnienia „miasto-bohater” ustanowiono 
8 maja 1965 roku. Ostatnim miastem wyróżnionym tym tytułem w 1985 roku był Smoleńsk. 
Radziecka nagroda „miasto-bohater” była elementem sowieckiej ideologii, mającym na celu 
promowanie wyjątkowego wkładu sowieckiego reżimu w zwycięstwo nad nazizmem w II woj-
nie światowej; por. Президент встановив відзнаку „Місто-герой України”, 2022.

4 Edukacja rówieśnicza (ang. peer education) – według Kirstie Lilley możemy mówić o trzech 
rodzajach edukacji rówieśniczej: mimowolna edukacja rówieśnicza, gdy młodzi ludzie prze-
kazują informacje na tematy ich interesujące bez odpowiedniego przeszkolenia i polecenia; 
formalna edukacja rówieśnicza, kiedy młodym ludziom po prostu mówi się, aby przekazali 
pewną informację, na której treść mają niewielki wpływ, oraz właściwa edukacja formalna – 
ma miejsce, gdy młodych ludzi szkoli się w samodzielnym opracowywaniu programu mającego 
na celu przekazanie pewnych informacji rówieśnikom. Eksperci wymieniają wiele korzyści 
płynących z edukacji rówieśniczej: młodzi ludzie silniej identyfikują się z ludźmi w swoim 
wieku, a informacje uzyskiwane od rówieśników mogą się im wydawać bardziej wiarygodne; 
prawdopodobnie chętniej obdarzą zaufaniem osoby w podobnym wieku i powiedzą szczerze, 
co czują lub myślą swoim rówieśnikom niż starszej osobie, której oceny będą się obawiać; por. 
Crolla, 2003, s. 49–50.
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wrażliwości międzykulturowej polskich i ukraińskich uczniów określił siebie 
jako osobę, która zdecydowanie szanuje sposoby zachowania się oraz wartości 
ludzi z różnych kultur, jest bardzo uważna podczas interakcji z ludźmi z od-
miennych kultur oraz często pokazuje zrozumienie dla swojego odpowiedni-
ka odmiennego kulturowo poprzez werbalne i niewerbalne zachowanie. Dnia 
24 czerwca Artem zakończył razem z polskimi uczniami rok szkolny 2021/2022 
i na początku lipca wrócił do Ukrainy. W wiadomości e-mailowej do nauczyciela 
napisał: 

[...] przez ten czas spotkałem dużo osób, który pomogły mi trochę bardziej poznać 
Polskę i ten język. Przez spędzony tutaj czas, nauczyłem się zachowywać w róż-
nych trudnych sytuacjach. Jak dla mnie, Polska szkoła jest fajna, uczy ona uczniów 
rozmawiać pomiędzy sobą, a nie siedzieć w komórce na każdej przerwie [...] (frag-
ment prywatnego e-maila napisanego przez Artema do polskiego nauczyciela).

Szkoła pokoju szkołą serca

W stolicy Niderlandów nastąpiła moja wyraźna iluminacja w myśleniu 
o tym, czym szkoła powinna być i co jest najważniejszą wartością nadającą 
sens jej istnieniu. Zastanawiając się nad modelem edukacji we współczesnej 
szkole, z pewnością wiele osób związanych nie tylko z nauczaniem wysunę-
łoby bez wahania następującą hipotezę: polska szkoła niszczy w uczniach 
pasję, kreatywność, poczucie obywatelskiej odpowiedzialności, chęć działania 
i podejmowania inicjatywy, podaje wiedzę, nie pomagając w budowaniu relacji 
międzyludzkich. Wyraźnie o potrzebie budowania relacji pisał duński pedagog 
i terapeuta Jesper Juul. W książce Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców wyjaśnia, że „[...] kompetencje budowania relacji zawiera-
ją umiejętności i chęć poważnego traktowania myśli i uczuć osoby, która stoi 
naprzeciwko” (Juul, 2014, s. 38). Nierzadko instytucjonalna edukacja zatraca 
personalistyczne podejście do ucznia, nauczyciela i rodzica, staje się „niszczar-
ką marzeń” (Szyłło, 2014) oraz „rzeźnią” (Wilczyński, 2015). W aktualnym 
dyskursie pedagogicznym w Polsce pojawił się zdecydowany głos w sprawie ko-
nieczności odejścia od systemu klasowo-lekcyjnego (Śliwerski, Paluch, 2021). 
Warto włączyć się w tę refleksję. 

Wasyl Pietrowicz (w tej roli Wołodymyr Zełenski, obecnie prezydent Ukra-
iny) z serialu Sługa narodu (2015–2019), o którym pisałem na początku arty-
kułu, jest nauczycielem historii w ukraińskiej szkole powszechnej, reprezen-
tującej dziewiętnastowieczny model szkolnictwa, w którym najważniejsza jest 
znajomość faktów, dat czy miejsc. Nie o takiej szkole myślą ci, którzy poszukują 
nowego modelu edukacji. Od wielu lat pojawiają się różnorodne koncepcje szkół 
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alternatywnych i demokratycznych5, wpisujące się w ideę humanizacji eduka-
cji i uczynienia jej dialogiczną oraz bezpieczną przestrzenią do realizowania 
autonomicznych uczniowskich zainteresowań, pasji i projektów oraz pogłębia-
nia relacji z drugim człowiekiem6. Wymienione pomysły wspierają budowanie 
„kultury współżycia i dzielenia się z innym opartej na zasadach wolności, spra-
wiedliwości i demokracji, tolerancji i solidarności” (Mayor, 2001, s. 468) oraz 
wcielają z życie najważniejsze postulaty kultury pokoju, która 

[...] odrzuca przemoc, dąży do zapobiegania konfliktom u ich źródeł oraz do roz-
wiązywania problemów przez dialog i negocjacje; jest kulturą, która zapewnia 
wszystkim pełnię praw i możliwości pełnego uczestnictwa w endogennym rozwoju 
społeczeństwa (Mayor, 2001, s. 468). 

Jest to ważne narzędzie do realizowania założeń pedagogiki pokoju7. 
Niezależnie od koncepcji szkoły oraz paradygmatu pedagogicznego, w ra-

mach którego funkcjonuje dany typ szkoły, wspólnym aksjomatem łączącym 
większość szkół powinna być konstatacja, że najważniejszym celem działań dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych instytucji edukacyjnej musi być 
szczęście dzieci i młodzieży. W raporcie UNICEF-u z 2020 roku na temat dobro-
stanu dzieci (rozumianego jako zdrowie psychiczne, fizyczne oraz umiejętności 
akademickie i społeczne) w krajach bogatych na 38 krajów uczestniczących 
w badaniu od wielu lat pierwsze miejsce zajmują Niderlandy8, drugie Dania, 

5 Wśród twórców szkolnictwa alternatywnego trzeba na pewno wymienić: Janusza Korczaka, 
Marię Montessori, Helen Parkhurst (plan daltoński), Rudolfa Steinera (szkoła waldorfska), 
Kurta Hahna (ojca edukacji empirycznej opartej na czterech filarach: treningu fizycznym, dzia-
łaniu społecznym, projekcie oraz wyprawie; założył w Niemczech nad Jeziorem Bodeńskim 
międzynarodową elitarną szkołę Schule Schloss Salem); zob. Leitbild & Pädagogik. „Entdec ke, 
was in Dir steckt und werde, der Du bist!”, b.d. 

6 Gerald Hüther, niemiecki neurobiolog od wielu lat zajmujący się edukacją i implementowa-
niem wiedzy o procesach uczenia się do systemów edukacyjnych, jest jednym z inicjatorów 
Budzącej się Szkoły (Schule im Aufbrych) – projektu realizowanego między innymi przez Szkołę 
Ewangelicką w Berlinie. W Polsce entuzjastką tej idei jest Marzena Żylińska, która w książce 
Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi zauważa, że istnieje wyraźny zwią-
zek między stopniem sformalizowania systemu edukacyjnego a motywacją dzieci i młodzieży 
do nauki. Im więcej testów i formalnego oceniania, tym mniejszy jest zapał młodych ludzi do 
uczenia się i poznawania świata (por. Żylińska, 2013). Żylińska jest również pomysłodawczy-
nią polskiej grupy nauczycielek i nauczycieli skupionych wokół Budzącej się Szkoły (zob. strona 
internetowa Budzącej się Szkoły).

7 Ideę kultury pokoju rozpowszechniło UNESCO, a pierwsze definicje pedagogiki pokoju w Pol-
sce zostały sformułowane przez Bogdana Suchodolskiego, który znalazł się w gronie twórców 
UNESCO i jej ideałów, Irenę Wojnar, Eugenię Annę Wesołowską, Halinę Gajdamowicz w latach 
80. i 90. ubiegłego wieku oraz współcześnie między innymi przez Agnieszkę Piejkę. 

8 W styczniu 2000 roku rząd Królestwa Niderlandów podjął decyzję o zmianie nazwy tego kraju 
na Niderlandy. Jak informuje Internetowa Poradnia Językowa przy Uniwersytecie Humani-
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a podium zamyka Norwegia. Potem mamy Szwajcarię, Finlandię, Hiszpanię, 
Francję oraz Belgię. Dziesiąte miejsce zajmuje Szwecja. Skandynawia wygrywa. 
Polska zajmuje dalekie trzydzieste pierwsze miejsce. W tym samym raporcie 
piętnastolatkowie oceniają swoje zadowolenie z życia w skali od 0 do 10. We 
wszystkich krajach większość dzieci uzyskała pięć i więcej punktów. Najlepszy 
wynik pozostaje przy Holandii. Polscy nastolatkowie zajmują siódme miejsce 
od końca (UNICEF, 2020, s. 11, 16).

W czym tkwi fenomen Holendrów? Jak mówi jeden z rodziców9: 

W Holandii nie wszystko kręci się wokół stopni i dostania się na najlepsze stu-
dia. Edukacja ma tutaj zupełnie inny cel. Tradycyjnie jest postrzegana jako droga 
do dobrego samopoczucia dziecka i jego rozwoju jako jednostki. Nie trzeba mieć 
odpowiednich stopni, żeby dostać się na studia; wystarczy świadectwo ukończenia 
szkoły średniej. Maturzyści nie muszą ze sobą konkurować. Aby zrozumieć holen-
derski system szkolnictwa, musiałam zdjąć z barków całe mnóstwo psychologicz-
nego bagażu i nieuświadomionych wartości i przemyśleć na nowo, o co naprawdę 
chodzi w kształceniu. Musiałam się też rozstać z wieloma głęboko zakorzenionymi 
przekonaniami (Acosta, Hutchison, 2018, s. 141).

Poznając koncepcję szkoły pokoju z Niderlandów, uświadamiałem sobie, że 
jej założenia świetnie wpisują się w ideę pedagogiki serca Marii Łopatkowej, 
która uczy, jak kochać i szanować drugiego człowieka10. „Kim jest człowiek wo-
bec drugiego człowieka i jaki być powinien? Co robić, aby stał się homo amans – 
człowiekiem miłującym?” – pyta Łopatkowa (1992, s. 7). Celem pedagogiki ser-
ca jest takie wychowanie człowieka, by stał się orędownikiem pokoju, który 
urzeczywistniając miłość do ludzi i świata, mógłby powiedzieć o sobie: amo ergo 
sum – kocham, więc jestem (Łopatkowa, 2016, s. 12). Taki człowiek stałby się 
nadzieją na pozytywną transformację skonfliktowanego świata ku trwałemu 
pokojowi. 

 styczno-Przyrodniczym w Częstochowie, w polskim nazewnictwie do tego rodzaju zmiany 
nie doszło (zob. Holandia a Niderlandy, 2020). Potwierdzeniem tego stanowiska jest brak sto-
sownej decyzji Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej (KSNG), która w publikacji z 2021 roku nadal posługuje się nazwą Holandia (zob. 
strona internetowa Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpo-
spolitej Polskiej). Mamy więc z jednej strony oficjalną decyzję z Hagi, a z drugiej brak zmiany 
nazwy w polskim urzędowym wykazie nazw państw i terytoriów. Zgodnie z ideą postawy 
dialogicznej, o której traktuje niniejszy artykuł, nazwa Królestwa Niderlandów będzie poja-
wiała się wymiennie jako Niderlandy (niderlandzki) oraz Holandia (holenderski). 

 9 Tak o swoim doświadczeniu mówi Michelle Hutchison z Wielkiej Brytanii, która wraz z mę-
żem Holendrem przeprowadziła się do Amsterdamu. Tam zapisali swojego syna Bena do 
szkoły Montessori.

10 Maria Łopatkowa (1927–2016) ideę pedagogiki serca zaprezentowała w wielu swoich pracach 
naukowych; por. np. Łopatkowa, 1992, 2016 i inne.
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Nie wyniki, rankingi, ale szczęście, poszanowanie drugiego człowieka, prze-
jęcie się jego losem, relacje, wzajemnie zrozumienie pomiędzy uczniami, nauczy-
cielami, rodzicami, otwartość na różnorodność są fundamentalnymi aksjomatami 
w edukacji, a niderlandzka szkoła pokoju świetnie to egzemplifikuje11. 

Kontekst powstania autorskiego programu szkoły pokoju mocno osadzo-
ny jest w sytuacji społeczno-politycznej Holandii z końca lat 90. Stworzenie 
szkoły było odpowiedzią na wyzwania tamtego czasu, które nie straciły na ak-
tualności, zwłaszcza we współczesnej rzeczywistości kryzysu epidemiologicz-
nego i wojennego. Mówi o nich lider szkoły pokoju oraz doradca ds. innowacji 
i rozwoju – Rob van der Gaag-Verheij. Wymienia: emancypację (emancipatie), 
kwestie związane z migracjami (migratievraagstukken), społeczeństwo wielo-
kulturowe (multiculturele samenleving), cyfryzację i związane z nią samotność, 
media społecznościowe (digitalisering: eenzaamheid, sociale media). Van der 
Gaag-Verheij w swoim wystąpieniu zainteresowanych koncepcją szkoły pokoju 
zachęca do kontaktu oraz przesłania krytycznych uwag (De Vreedzame School 
Informatievideo, 2022).

Koncepcja szkoły pokoju mocno osadzona jest w tradycji anglosaskiej. Ko-
rzysta przede wszystkim z planu daltońskiego – systemu nauczania opartego 
na czterech filarach: wolności, samodzielności, współpracy i refleksji, opra-
cowanego w Dalton w stanie Massachusetts, gdzie Helen Parkhurst założyła 
pierwszą na świecie szkołę daltońską inspirowaną pedagogiką Marii Montes-
sori, z którą przez wiele lat współpracowała (Parkhurst, 1928). Jednak bezpo-
średnim impulsem do sformułowania ostatecznej koncepcji programu szkoły 
pokoju była wizyta studyjna holenderskich nauczycieli w USA. W 1998 roku 
w Nowym Jorku poznali oni Program Kreatywnego Rozwiązywania Konfliktów 
(RCCP), który funkcjonuje tam od 1985 roku i który stał się jednym z najbar-
dziej znanych i skutecznych ogólnoszkolnych programów rozwiązywania kon-
fliktów w Stanach Zjednoczonych. 

Niderlandzka szkoła pokoju kieruje się zasadami zwanymi „naszymi 
szkolnymi zasadami” (onze schoolregels), obowiązującymi w równym stopniu 
nauczycieli, uczniów i rodziców. Istnieje sześć filarów szkoły pokoju: wspólne 
podejmowanie decyzji (gezamenlijke besluitvorming), rozwiązywanie konflik-
tów (conflikthantering), odpowiedzialność (verantwoordelijkheid), otwartość na 
różnice (openstaan voor verschillen), demokratyczne ABC (het democratisch ABC) 
oraz krytyczna postawa (kritische houding)12. 

11 Pierwsza placówka realizująca jej założenia powstała w Utrechcie ponad 20 lat temu, kolejne 
w Rotterdamie i Amsterdamie. 

12 Program szkoły pokoju cały czas się rozwija. W ulotce informacyjnej czytamy, że obecnie 
najważniejszymi kwestiami są: krytyczne myślenie (kritisch denken), wykorzystanie tematów 
społecznych (benutten van maatschappelijke thema’s) oraz radzenie sobie z różnorodnością 
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W stolicy Niderlandów znajduje się ona w minimalistycznym budynku 
wykonanym z drewna. Zamiast betonowych ścian dominują otwarte szklane 
przestrzenie z sofami oraz pufami. Różnorodna, pełna jasnych odcieni ko-
lorystyka wypełnia przestrzenie, w których łatwiej o uważność i wrażliwość 
międzykulturową. Sensualne elementy pozytywnie oddziałują na psychikę 
uczniów, nauczycieli, rodziców oraz tych, którzy znajdują się w sąsiedztwie 
budynku oraz przekraczają jego progi. Można mówić o sprzyjającej atmosferze, 
bezpieczeństwie, swoistym klimacie szkoły. Takie postrzeganie tego miejsca 
wpisuje się w narrację o Amsterdamie rodowitych jego mieszkańców, któ-
rzy mówią o nim jako o bezpiecznej przystani, używając żydowskiego słowa 
w jidysz „Mokum” (םוקמ)13.

Małgorzata Dymnicka oraz Katarzyna Rozmarynowska piszą wręcz o od-
działywaniu przestrzeni budynku na psychikę odbiorców: 

Odpowiednia aranżacja i zastosowanie właściwych kolorów może sprzyjać 
koncentracji lub wręcz przeciwnie, rozpraszać [...]. Poza tym dobry obraz szkoły 
w wielu jej kontekstach zapewnia uczniom ważne poczucie emocjonalnego bezpie-
czeństwa (Dymnicka, Rozmarynowska, 2006, s. 258).

Aktualnie w Niderlandach program szkoły pokoju realizuje ponad 1000 pla-
cówek14. Koncepcja rozwinęła się we współpracy z Uniwersytetem w Utrechcie 
w kompletny program kompetencji społecznych i demokratycznego obywatel-
stwa. Badania naukowe pokazują, że nauczyciele i kierownictwo szkół pokoju 
dostrzegają znaczną różnicę w klimacie szkoły i zachowaniu uczniów przed 
wprowadzeniem i po wprowadzeniu programu. Szkoły, które pracują według 
założeń szkoły pokoju od trzech lat lub dłużej, odnotowują spadek liczby kon-
fliktów. Uczniowie zachowują się spokojniej i bardziej odpowiedzialnie, traktują 
się nawzajem z większym szacunkiem, lepiej artykułują swoje potrzeby (Pauw, 
2013; Van der Craats, Spelbos, 2017; https://devreedzame.school/ima ges/ dvs/
downloads/algemeen/onderzoeken/Evaluatiegegevens%20van%20DVS%20
2017.pdf). 

W obliczu wojny w Ukrainie i napływu nowych dzieci oraz młodzieży z do-
świadczeniem migracyjnym do Niderlandów szkoły pokoju stworzyły specjalny 

(omgaan met diversiteit). Z tego samego źródła poznajemy wizję oraz misję: „[...] szkoła jest 
społecznością, gdzie dzieci czują się słyszane i widziane, otrzymują głos i gdzie uczą się 
wspólnie podejmować decyzje i rozwiązywać konflikty [...]. Szkoła pokoju jest przeznaczona 
dla instytucji, które wierzą, że edukacja oznacza również pomaganie dzieciom w stawaniu się 
dobrymi ludźmi” (Folder De Vreedzame School, b.d.).

13 Więcej o Amsterdamie jako bezpiecznej przystani oraz symbolu wolności, tolerancji i demo-
kracji można przeczytać w najnowszej książce Piotra Oczki (2021).

14 Program zdobył wiele nagród, między innymi Nagrodę Bezpieczeństwa Publicznego 
w Utrechcie (2001), Nagrodę Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Hagi (2003). 
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program „Nowicjusz” (Nieuwkomerskinderen), w ramach którego zostały opra-
cowane praktyczne plany lekcji dla wszystkich szkół zajmujących się nowo 
przybyłymi uchodźcami15. Scenariusze zajęć dotyczą między innymi powita-
nia, pogłębienia znajomości, bezpiecznej grupy, współuczestnictwa, a ostatnia 
lekcja dotyczy pożegnania (Voor wie – Nieuwkomerskinderen, b.d.). 

Na stronie internetowej Brede Basisschool Fiep Westendorp (dosłownie 
„Szeroka Szkoła Podstawowa im. Fiep Westendorp” w Amsterdamie – „szero-
kość” oznacza, że oprócz szkoły podstawowej znajdują się tam jeszcze żłobek, 
przedszkole, świetlica oraz opieka pozaszkolna) czytamy: 

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie De Vreedzame School [szkoły pokoju], 
ponieważ uważamy, że ważne jest, aby każdy czuł się w szkole jak w domu i mógł 
aktywnie się do tego przyczyniać [...]. W tym celu niezbędna jest nauka pozytyw-
nej interakcji. Uczniowie uczą się, jak traktować się poważnie i jak rozwiązywać 
konflikty. Uczniowie uczą się również brać odpowiedzialność za atmosferę w kla-
sie i szkole [...]. Dzieci zyskują głos i uczą się go właściwie używać (Wypowiedź 
Jana van Aerta, dyrektora, b.d.).

Szkołę pokoju budują: krytyczne myślenie (kritisch denken), wyjście z włas-
nej bańki (uit de eigen bubbel) oraz żywa demokracja (democratie voorleven). 
Dzieci oraz młodzież już od pierwszej klasy stawiają sobie filozoficzne pytanie: 
„Jak należy żyć?” oraz uczestniczą w zajęciach na temat tożsamości. Ważnym 
aspektem programu szkoły pokoju jest wzmacnianie wzajemnego zrozumie-
nia opartego na zaufaniu. W tym celu wykorzystuje się mediacje rówieśnicze 
(leerlingmediatie)16. Mediatorami i mediatorkami są uczennice i uczniowie 
(Paluch, Wilczyński, 2022), którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wspierają 

15 Polscy nauczyciele otrzymują merytoryczne oraz dydaktyczne wsparcie do prowadzenia 
lekcji z uczniami z doświadczeniem migracyjnym w formie szkoleń oraz materiałów przy-
gotowywanych między innymi przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które stworzyło 
dedykowaną   im   podstronę:   https://ceo.org.pl/aktualnosci/wojna-w-ukrainie-jak-rozma-
wiac-o-niej-z-dziecmi-i-mlodzieza (dostęp: 20.07.2022), oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji: 
https://www.ore.edu.pl/2022/05/zroznicowane-potrzeby-edukacyjne-uczniow-z-ukrainy-
-jak-na-nie-odpowiadac/ (dostęp: 20.07.2022). Również Ministerstwo Edukacji i Nauki w ra-
mach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli w czasie 
pandemii” wprowadziło zajęcia dla nauczycieli polskich przygotowujących się do przyjęcia 
podopiecznych z Ukrainy, patronując również niniejszej publikacji: https://pwpp.uksw.
edu.pl/ (dostęp: 20.07.2022). Warto zajrzeć także do wydanej sześć lat temu również przez 
CEO publikacji Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość – znajduje się tam 
przygotowany przeze mnie scenariusz zajęć Akceptująca wielokulturowość na wyciągnięcie ręki: 
https://ceo.org.pl/sites/default/files/UCH_MEN_publikacja_www.pdf (dostęp: 16.07.2022).

16 W 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka opublikował Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej 
w szkołach i innych placówkach oświatowych z ważnym komentarzem we wstępie do doku-
mentu: „Stosowanie mediacji w szkole kształtuje umiejętności konstruktywnego podej-
ścia do konfliktów, w tym myślenia o konflikcie w kategoriach problemu do rozwiązania. 
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proces rozwiązywania konfliktów pomiędzy rówieśnikami oraz uczą się odpo-
wiedzialności w działaniu17. Michał Paluch proponuje, by w zespole klasowym, 
w którym znajdują się uczniowie ukraińscy, wybrać spośród grona młodych 
ludzi dwóch asystentów: do spraw trudnych oraz asystenta rówieśniczego ce-
chującego się szczególną empatią, dzięki którym nauczyciel wzmocni dobrą 
komunikację pomiędzy dziećmi oraz zyska wsparcie w trudnych momentach18 
(Paluch, Wilczyński, 2022, s. 26). Klasa i szkoła stają się w ten sposób miejscem 
dla aktywnego i demokratycznego obywatelstwa19. 

Fundamentem myślenia o konstruktywnej pracy z konfliktem są teore-
tyczne założenia Marshalla Rosenberga oraz jego praktyczne wykorzystanie 
w strefach międzynarodowych konfliktów, na przykład w Rwandzie, w byłej 
Jugosławii czy Izraelu. Sposób komunikowania się ludzi, za pomocą którego 
przyczyniamy się do poprawy jakości życia swojego i innych, Rosenberg nazwał 
językiem miłości – Porozumieniem bez Przemocy (ang. nonviolent communica-
tion). Autor konstatuje:

Porozumienie bez Przemocy pomaga każdemu z nas nawiązać kontakt z in-
nymi i z sobą samym w taki sposób, żeby mogło rozkwitnąć wrodzone nam współ-
czucie. Metoda ta pomaga nam zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, 
co mówią inni. Zmiana następuje dzięki nauce skupiania uwagi na czterech obsza-
rach: na tym, co spostrzegamy, co czujemy, czego potrzebujemy oraz na kierowa-
nych ku innym ludziom prośbach, których spełnienie może wzbogacić nasze życie. 
Stosowanie PBP sprzyja wnikliwemu słuchaniu, wzajemnemu szacunkowi i em-
patii, a także obustronnemu pragnieniu dawania z serca. Niektórzy posługują się 
PBP, żeby nauczyć się okazywać więcej współczucia samym sobie, inni chcą w ten 
sposób pogłębić swoje związki osobiste, a jeszcze inni budują tą metodą bardziej 
owocne relacje w pracy lub w sferze polityki. Na całym świecie PBP znajduje zasto-
sowanie w działalności mediacyjnej podczas rozstrzygania dysput i konfliktów na 
wszelkich możliwych poziomach (Rosenberg, 2017, s. 29).

Sprzyja tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły, służy wzmacnianiu kompetencji społecz-
nych w środowisku szkolnym” (Rzecznik Praw Dziecka, 2017).

17 W Polsce do programu wykorzystującego w pracy wychowawczej mediacje rówieśnicze 
przystąpiło kilkanaście szkół podstawowych i średnich. Jedną z nich jest Szkoła Podstawo-
wa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, która w roku szkolnym 2020/2021 realizowała 
projekt edukacyjno-profilaktyczny, w którego wyniku powstał Klub Mediatora &TEMIDA&; 
zob. Czernecka, b.d.

18 Pedagog zwraca uwagę na sytuacje graniczne, na przykład kiedy dziecko ukraińskie dowia-
duje się o śmierci swojego rodzica i nie można zostawić klasy (dosłownie i w przenośni) bez 
opieki i zaopiekowania się poszczególnymi ukraińskimi i polskimi uczniami. 

19 Przykładem wcielania w życie mediacji rówieśniczych są działania Domu Pokoju z Wroc-
ławia, który we współpracy z Holendrami realizuje program zarządzania konfliktem; zob. 
Zarządzanie konfliktem i relacje rówieśnicze, b.d. 



Ku szkole pokoju – amo ergo sum 69

Koncepcja PBP opiera się na ważnej symbolice dwóch zwierząt: żyrafy 
i szakala20. Żyrafa została wybrana przez Rosenberga, ponieważ ma największe 
serce (w stosunku do masy ciała) spośród lądowych ssaków, a serce przecież 
jest źródłem emocji i potrzeb. Z kolei szyja żyrafy symbolizuje otwartość na 
rozmowę i szczerość. Długa szyja oznacza także umiejętność słuchania potrzeb 
innych. Język żyrafy jest łagodnym językiem serca, miłości, przemyślanym 
i nieraniącym (Widstrand, 2005, s. 12). Z kolei język szakala jest pełen „uja-
dania”, „szczekania”, „jazgotu” – ataku, oskarżeń, obwiniania. Jest językiem 
przemocowym, wypełnionym ocenami, stereotypami oraz uogólnieniami 
zawierającymi jedną subiektywną prawdę. Jego celem nie jest porozumienie. 
Szakal nie podejmuje rozmowy. Dwoma najczęściej nadużywanymi słowami 
przez szakala są „zawsze” oraz „nigdy”, na przykład „ty zawsze się spóźniasz” 
(Widstrand, 2005, s. 15). Artem doświadczył w polskiej szkole języka miłości, 
współczującego porozumienia serca, języka empatii i szacunku (żyrafy), a nie 
oceniającego i osądzającego (szakala). 

Niderlandzka szkoła pokoju jest otwarta na dzieci z różnych środowisk, 
kultur i religii. Dzięki różnorodności młodzi ludzie kształtują umiejętność em-
patycznego postrzegania drugiego człowieka, nie tylko wzmacniają tolerancję 
i akceptację inności, ale także zachowują się spokojniej i bardziej odpowiedzial-
nie. Dzieci otrzymują głos i zdobywają pewność, że mogą uczestniczyć w de-
mokratycznym społeczeństwie. Szkoła pokoju jest na wskroś partycypacyjna 
i demokratyczna.

20 W pracy edukacyjnej metodą PBP warto porozmawiać z uczniami o metaforach wykorzy-
stywanych przez amerykańskiego psychologa, by upewnić się, że młody człowiek rozumie 
ich znaczenie. Mimo że ekosystemy zarówno Polski, jak i Ukrainy nie są naturalnymi śro-
dowiskami dla żyraf, to uczniowie polscy i ukraińscy znają tego ssaka nie tylko z mediów, 
różnych tekstów kultury, ale także na przykład z wizyt w zoo. A jeśli chodzi o szakala, warto 
uświadomić młodemu człowiekowi, że należy on do drapieżnych psowatych (mniejszy od 
wilka, a większy od lisa), zamieszkujących przede wszystkim Afrykę oraz Azję, ale obserwo-
wany jest także w Polsce i Ukrainie (oraz w innych krajach Europy Wschodniej i Południowej) 
od 2015 roku. W 2018 roku został wpisany na oficjalną listę ssaków Białorusi. Mówimy tutaj 
o szakalu złocistym (canis aureus), którego obecność nad Biebrzą i w województwie lubelskim 
eksperci tłumaczą zmianami klimatycznymi oraz zmianami zachodzącymi w krajobrazie 
wsi – znaczna część terenów wiejskich, także w dużej części Europy, to obecnie łąki i ugory, 
które stanowią naturalne środowisko dla gryzoni. Naukowcy określają go mianem migran-
ta naturalnego, ponieważ sam zadecydował o rozszerzeniu swojego występowania (Berg, 
2019). W szkole ukraińskiej w klasie piątej na języku ukraińskim dzieci czytają indyjską bajkę 
pt. Farbowany szakal i porównują ją z Farbowanym lisem Iwana Franki – ukraińskiego pisarza, 
który korespondował między innymi z Elizą Orzeszkową i przyjaźnił się z Janem Kasprowi-
czem. Można więc powiedzieć, że zarówno w języku polskim, ukraińskim, jak i angielskim 
słowo „szakal” wywołuje podobne, negatywne skojarzenie. 
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David Tuohy (2002, s. 130) podkreśla, że aby doprowadzić do zmiany po-
staw uczniów, muszą oni przebywać w miniaturowym społeczeństwie (szko-
le integrującej), w którym żyją i znajdują poparcie wartości niewystępujące 
w szerszych społeczeństwach. Według niego zadaniem szkoły jest zintegrowa-
nie w jedną społeczność grup o bardzo różnej tożsamości religijnej, etnicznej, 
językowej, nawet intelektualnej (Tuohy, 2002, s. 138). Autor wprowadza pojęcie 
kultury szkoły, która nie ma nic wspólnego z jakością nauczania i wynikami, 
ale z tym, 

[...] jak szkoła traktuje wkład tych różnych podgrup w szkolną społeczność, bo-
wiem to jest wskaźnik, z jakiej perspektywy patrzy na dystrybucję bogactwa 
w społeczeństwie (Tuohy, 2002, s. 138).

Szkoła podstawowa w Wielkopolsce, do której uczęszczał Artem, od wie-
lu lat realizuje wybrane założenia niderlandzkiej szkoły pokoju (wcześniej 
placówka funkcjonowała jako gimnazjum, w którym realizowano innowację 
pedagogiczną w formie klasy interdyscyplinarnej). Kilka lat temu nauczycie-
le uczestniczyli w programie realizowanym we współpracy z Domem Pokoju 
z Wrocławia pt. 100 lat dla pokoju w Europie. W ramach wyżej wymienionego 
programu poznali między innymi mediacje rówieśnicze oraz zasady pro-
gramowe szkoły pokoju21. Wiele polskich szkół po inwazji Rosji na Ukrainę 
rozpoczęło oddolny proces transformacji myślenia o edukacji, myślenia o jej 
aksjologicznych fundamentach, sposobach, metodach i narzędziach nauczania 
oraz uczenia się, najczęściej nieświadomie realizując elementy właśnie szko-
ły pokoju. Nauczyciele zaprosili młodych ludzi do krytycznego zderzenia się 
z fake newsami, dezinformacją oraz propagandą. W bezpiecznych warunkach 
stworzyli swoim podopiecznym możliwość wyjścia ze sfery komfortu, własnej 
bańki, aby młodzi ludzie mogli lepiej przyjrzeć się światu oraz rządzącym nim 
prawom. Irena Wojnar (2016, s. 190) zwraca uwagę na to, że sama diagnoza 
świata nie wystarcza i w ramach programu wychowania dla pokoju trzeba ją po-
łączyć „z artykulacją odpowiedzialności człowieka za czyny popełnione” wraz 
z „rozumieniem mechanizmów, jakie dziś tym światem kierują”.

21 Projekt 100 lat dla pokoju w Europie był realizowany w latach 2015–2016 w 13 szkołach podsta-
wowych i gimnazjach w całej Polsce przez Fundację Dom Pokoju z Wrocławia we współpracy 
z Domem Anny Frank z Amsterdamu oraz ogólnoeuropejską siecią nauczycieli EUROCLIO. 
Stanowił część działań w ramach inicjatywy Edukacja Pokoju – szeregu działań edukacyjnych 
prowadzonych od przez Fundację Dom Pokoju wraz z doświadczonymi edukatorami, głównie 
w szkołach i placówkach oświatowych powiązanych z takimi obszarami tematycznymi, jak: 
komunikacja empatyczna i bez przemocy, zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze, 
historia opowiedziana, prawa człowieka i prawa dziecka, edukacja obywatelska, wielokultu-
rowość.
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Od wielokulturowości ku aktywnej międzykulturowości

Dzięki pobytowi uczniów ukraińskich polska szkoła na naszych oczach staje 
się nie tylko miejscem mówienia o wielokulturowości (na przykład na lekcjach 
historii, języka polskiego czy podczas realizacji projektów edukacyjnych, w tym 
wymian międzynarodowych22 oraz wizyt studyjnych), ale także przestrzenią 
wzajemnego przenikania się różnych tożsamości, zmieniania percepcji, negocjo-
wania sensów, wzmacniania wrażliwości interkulturowej, ustawicznych inter-
akcji, które zakładają, oprócz zauważania siebie, chęć poznania i zrozumienia 
innych (Nikitorowicz, 2008, s. 11). Zdaniem Jolanty Muszyńskiej: 

Miejsce jako przestrzeń indywidualnych doświadczeń i przeżyć, ale też jako 
przestrzeń codziennych kontaktów i działań jednostek, należy ujmować w kate-
gorii nie fizycznego, ale emocjonalnego przywiązania jednostki. Emocjonalna 
przynależność jednostki do miejsca pozwala traktować środowisko lokalne – pier-
wotną przestrzeń doświadczeń społecznych jednostki – jako przestrzeń dającą po-
czucie bezpieczeństwa i pewnej stabilności w niepewnym świecie. Tylko pod takim 
warunkiem miejsce, w którym żyje jednostka, będzie dla niej znaczące i ważne 
(Muszyńska, 2014, s. 13–14).

Miejsce i przestrzeń stanowią ważne kategorie w pedagogice miejsca. 
W 2001 roku pojawiła się monografia Aleksandra Nalaskowskiego Przestrzenie 
i miejsca szkoły, w której autor zajmuje się architekturą szkoły z perspektywy 
nie tylko akademika, ale przede wszystkim praktyka – nauczyciela. Pogłębioną 
refleksję nad pedagogiką miejsca podejmuje Maria Mendel23. Według badaczki: 

Szkoła powinna być miejscem wspólnym, wyrażać dążenie do demokracji. De-
mokracja nie może przy tym istnieć bez konfliktu, na którym przecież zbudowana 
jest szkoła. Konflikt stanowi podstawę demokracji. Oczywiście pod warunkiem, że 
strony konfliktu zachowują troskę o dobro publiczne i komunikują się w dialogu, 
w który wpisana jest dążność do równości. Wtedy zyskuję równość, kiedy zapew-
niam ją innemu (Mendel, 2018, s. 6).

Mendel potwierdza potrzebę dialogu, bez którego nie możemy mówić 
o porozumieniu bez przemocy, konstruktywnej pracy z konfliktem w ramach 
mediacji rówieśniczych oraz wrażliwości międzykulturowej. Wymienione wy-
żej aspekty refleksji pedagogicznej wokół miejsca i przestrzeni bezpośrednio 

22 Przykładem działania wielokulturowego jest polsko-izraelski projekt edukacyjny, o którym 
można przeczytać w: Niewiński, 2011. 

23 Maria Mendel – profesor nauk humanistycznych, pracuje na Uniwersytecie Gdańskim w Za-
kładzie Pedagogiki Społecznej. Autorka i redaktorka takich rozpraw, jak: Eduwidma. Rzeczy 
i miejsca nawiedzone (2020), Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła (2017), Miasto pe-
dagogiczne (2016), Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności (2007), Pedagogika miejsca 
(2006), Miasto jako wspólny pokój (2005).
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prowadzą nas do filozofii dialogu – filozofii spotkania24. W tym miejscu warto 
przywołać Buberowską „zasadę dialogiczną”, która głosi, że podstawowym fak-
tem decydującym o istocie ludzkiej egzystencji jest „człowiek z człowiekiem”, 
a stawanie się przez Ja osobą w sposób konieczny odbywa się poprzez spotkanie 
z Ty (Buber, 1993, s. 91). Takie żywe, bezpośrednie spotkanie stanowi w filozofii 
Martina Bubera wzorzec dla międzyludzkich interakcji. Prawdziwe spotkanie 
z drugą osobą musi wiązać się z porzuceniem postawy zdystansowanego ob-
serwatora. Tym samym dialogika i inspirowane nią nurty pedagogiki dialogu 
w zakresie wychowawczo-edukacyjnym głoszą kluczową rolę nauczyciela i jego 
relacji z uczniem i uczennicą, wyznaczając drugoplanową rolę, a nawet wska-
zując słabe punkty narzucanych odgórnie nakazów oraz masowo stosowanych 
procedur edukacyjnych i wychowawczych. Filozofia spotkania otwiera prze-
strzeń dla tolerancji i szacunku do odmienności, daje uczniom wywodzącym się 
z mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych poczucie uczestnictwa we 
wspólnocie szkolnej i w społeczeństwie, a także poczucie bycia akceptowanym 
takim, jakim się jest. Stwarza możliwość wnoszenia własnego punktu widze-
nia do dyskusji, podnosi poczucie wartości własnej tożsamości kulturowej jako 
równorzędnej wobec tej dominującej. Spotkanie z drugim człowiekiem jest jed-
nocześnie spotkaniem z odmiennym od naszego obrazem świata, a tym samym 
możliwością otwarcia się na to, co różnorodne i tajemnicze. 

Filozofia spotkania wprowadza kategorię Innego. Spotkanie z drugim 
człowiekiem zawsze odbywa się w przestrzeni etycznej. Edukacja między-
kulturowa oraz transkulturowa ma otwierać na odmienne perspektywy, 
światopoglądy, aksjomaty, które mogą zostać włączone w horyzont poznawczy 
jednostki, zmieniając osobę, a co za tym idzie – jej postawy i zachowania. Ta 
transformacja jest możliwa dzięki „inności Innego”, dzięki różnicy stającej się 
tutaj wartością umożliwiającą przeobrażenie jednostki, wykroczenie poza sie-
bie i swój świat ku Innemu, włączenie go do nieustającej rozmowy, która ciągle 
dodaje nowe punkty widzenia i przebudowuje sensy (Lévinas, 1991, s. 82–95).

Agnieszka Piejka podkreśla, że dialog jest najważniejszym elementem kul-
tury pokoju, która 

[...] sama w sobie jest między innymi umiejętnością prowadzenia dialogu; dialogu, 
który jest czymś zasadniczo innym, niż sprawność w prowadzeniu rozmowy i for-
sowaniu własnych argumentów (Piejka, 2018, s. 31). 

24 Filozofię dialogu/spotkania zainicjował na początku XX wieku Ferdinand Ebner (austriacki 
filozof, który przyczynił się do rozwoju personalizmu). Za najważniejszych przedstawicieli 
filozofii dialogu uznaje się żydowskich myślicieli: Martina Bubera oraz Emmanuela Levinasa. 
Ważną postacią jest także Józef Tischner, który w Filozofii dramatu (2006) relacje człowieka 
z człowiekiem określa jako związek dialogiczny (agatologiczny), w którym spotykają się dwie 
wartości, a ten Drugi staje cały w swojej bezbronności i mówi: „Nie zabijaj!”. 
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Raúl Fornet-Betancourt w swojej filozofii wyraźnie akcentuje, że opiera się 
na nim (dialogu) człowieczeństwo: 

[...] dialog jest źródłową substancją, z której człowiek – wraz z przynależną mu 
wieloznacznością – rozwija swoje człowieczeństwo i wyróżnia swoją sytuację 
w świecie (Fornet-Betancourt, 2011, s. 292). 

Kubański filozof dodaje, że w międzykulturowym dialogu każda ze stron 
powinna doświadczać sensowności swojego mówienia oraz 

[...] bycia-potrzebnym-nawzajem, które oznacza możliwość przeżycia przez każde-
go zarówno tego, jak on potrzebuje innego, jak i tego, jak on jest potrzebny innym 
(Fornet-Betancourt, 2011, s. 299).

Niespodziewana oraz nadal rozwojowa i niedająca się przewidzieć sytuacja 
wojenna w Ukrainie oraz przybycie (przybywanie) do Polski w krótkim czasie 
kilku milionów uchodźców uświadomiły wszystkim aktorom życia społeczne-
go, że prawdopodobnie ani polska ulica, szkoła, ani żadna inna przestrzeń nie 
będą takie same25. Nie wystarczy już tylko akceptować różnorodności, ale trze-
ba wejść z nią w interakcję. Coraz częściej przeważa przekonanie o potrzebie 
zastąpienia edukacji wielokulturowej, nastawionej przede wszystkim na wza-
jemne poznawanie się przedstawicieli różnych kultur oraz pokojowe współist-
nienie i bycie tolerancyjnym, na edukacją międzykulturową, w której akcen-
tuje się transkulturowy charakter procesów wzajemnego uczenia się i wymiany 
idei. Danuta Konieczka-Śliwińska podkreśla, że 

[...] celem edukacji międzykulturowej jest zatem nie tylko kształtowanie u uczniów 
umiejętności rozumienia odmienności kulturowych, ale także przygotowanie ich 
do dialogowych interakcji z przedstawicielami innych kultur (Konieczka-Śliwiń-
ska, 2004, s. 299). 

25 Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami z Zakładu Psychologii Stosunków 
Międzygrupowych na Uniwersytecie Warszawskim jest w trakcie prowadzenia badań do-
tyczących stosunku Polaków do Ukraińców po 24 lutego 2022 roku. W przededniu wojny 
razem ze współpracownikami przeprowadził sondaż, z którego wynika między innymi, że 
postawy Polaków i Polek wobec Ukraińców przed wybuchem konfliktu zbrojnego były prze-
ważnie pozytywne. Pod koniec 2021 roku ponad 90% Polaków było skłonnych zaakceptować 
osobę ukraińskiego pochodzenia jako współpracownika oraz jako sąsiada. Niemal 90% osób 
badanych nie miało nic przeciwko temu, żeby w ich rodzinie znalazł się Ukrainiec; uprze-
dzenia Polaków wobec Ukraińców w 2021 roku były mniejsze niż w 2017 roku. Polacy i Polki 
w 2021 roku byli również zdania, że Ukraińcy są bardziej przyjaźni, bardziej kompetentni 
i bardziej moralni niż w 2017 roku; por. Bulska, 2022.
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Z kolei Izabela Skórzyńska już kilkanaście lat temu żywiła przekonanie, 
że praktyki edukacyjne projektu wielokulturowego mają swoje ograniczenia, 
których rozwiązaniem może być interkulturowość zmierzająca ku transkultu-
rowości 

[...] wyrosłej z zaawansowanej wymiany międzykulturowej jako zupełnie nowej 
jakości i nowej kategorii opisu kulturowości współczesnego świata (Skórzyńska, 
2004, s. 87). 

Kompetencje aksjologiczne i kompetencje głębokie

Przybycie do Polski uczniów z doświadczeniem migracji oraz zaproszenie 
ich do interakcji w polskiej szkole z polskimi uczniami w małych i większych 
miastach oraz wioskach jest szansą wzmocnienia w obydwu grupach kompe-
tencji aksjologicznych niezbędnych do pokojowego funkcjonowania we współ-
czesnym świecie. Ewa Pasterniak-Kobyłecka wyraźnie podkreśla, że młody 
człowiek 

[...] kompetentny aksjologicznie posiada wrażliwość aksjologiczną, ceni wartości 
ogólnoludzkie (pokój, altruizm, tolerancję, człowieczeństwo), podejmuje próby 
pomnażania dobra i piękna (Pasterniak-Kobyłecka, 2018, s. 61). 

Obecna sytuacja jawi się jako szansa na przeciwdziałanie lub w znacznym 
stopniu ograniczenie globalizacji obojętności, na którą zwraca uwagę w swoim 
tekście Irena Wojnar, pisząc: „Wśród aktualnych określeń sytuacji współczes-
nego człowieka zwróciło moją uwagę sformułowanie globalizacja obojętności” 
(Wojnar, 2016, s. 186). Autorka wierzy w możliwości aktywnego „ja”, przezwy-
ciężającego egoizm, bierność i determinizm zarówno w sferze własnego ist-
nienia, jak i w stosunku do otaczającego świata. Warto zwrócić uwagę, że na 
gruncie współczesnej myśli pedagogicznej w Polsce oraz kryzysów cywilizacyj-
nych rozwijane są również kompetencje głębokie, rozumiane jako umiejętność 
sięgania do własnych źródeł egzystencjalnych. Ze względu na to, że dotyczą one 
takich kategorii, jak sens przemijania, cierpienia, poczucia winy, autentyczno-
ści, przebaczania i szeroko rozumianego zreflektowania się (Paluch, 2021; Pa-
luch, Tempczyk-Nagórka, 2022), mogą stanowić istotny wkład w rekonstrukcję 
poczucia człowieczeństwa w okresie powojnia. 

Polacy, przyjmując do swoich domów sąsiadów ze Wschodu, nie tylko 
otworzyli swoje serca, ale także wyraźnie pokazali, że są odważni, wrażliwi 
i empatyczni. Polska szkoła oraz organizacje pozarządowe, kościoły, związki 
wyznaniowe, nauczyciele, edukatorzy, lokalni aktywności, księża, przewod-
nicy duchowi, samorządowcy oraz wiele innych niewymienionych tutaj osób 
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i zawodów zdało egzamin z człowieczeństwa. Marian Turski w dniu otwarcia 
Muzeum Historii Żydów Polskich w 2014 roku powiedział: 

Gdy człowiek czuje się zagrożony, gdy jest osamotniony, gdy dają mu do zro-
zumienia: jesteś obcy – wtedy ucieka lub ukrywa swoją tożsamość... Chcę tu powie-
dzieć bardzo osobiście: człowiek zostaje lub wychodzi z ukrycia, gdy czuje wokół 
siebie empatię, gdy nie jest samotny, gdy doznaje ludzkiej solidarności. Jestem cał-
kowicie przekonany, jestem pewien, że gdy dziś powiem: „Mir zenen da! Jesteśmy 
tutaj!”26 – usłyszę odzew bardzo wielu wspaniałych ludzi: „Jesteśmy razem z tobą, 
jesteśmy razem z wami” (Turski, 2021, s. 51).

Zakończenie

Zmieniamy się jako naród, jako obywatele i jako mieszkańcy zarówno tej 
dużej, jak i tej małej ojczyzny, w której na co dzień żyjemy oraz pracujemy obok 
nowych członków naszych społeczności i razem z nimi. Uczymy się od siebie, 
wzmacniamy, ale także szukamy porozumienia bez przemocy, wykorzystując 
zamiast języka szakala język żyrafy – serca. Jesteśmy w dialogu międzykultu-
rowym, który się rozwija. To ważny proces. W wypracowaniu z języka polskiego 
Artem napisał: „Według mnie warto być odważnym i dokonywać zmian, ponie-
waż dzięki temu możemy spełniać marzenia”. Po zakończeniu roku szkolnego 
chłopak razem z mamą wrócił do Ukrainy. Niedawno wysłał e-maila z wia-
domością: „Jedyne marzenie, które teraz mam, to żeby skończyła się wojna. 
I chciałbym przyjechać jeszcze raz do Polski”. 
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Towards a peace school

Summary: February 24, 2022 becomes an important caesura of thinking about 
Poles’ readiness to change their thinking and behavior towards the Other and to 
develop intercultural sensitivity. The Polish school was faced with the challenge of 
changing the teaching and learning paradigm in classes where there were students 
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from a completely different educational reality, most of whom did not speak Polish, 
who understood simple messages a bit, and sometimes have had their family in Poland 
for some time. Teachers with great enthusiasm and curiosity welcomed a new student 
with migration experience in their team of students every day. The war in Ukraine 
forced Artem and his mother to come to Poland. They found a safe space in a house in 
Wielkopolska and in an primary school there. Through the prism of his fate, the author 
of the article points to the strengths of the Polish school, which creatively implements 
selected elements of the Dutch peace school, focusing on non-violent communication 
using the language of a giraffe filled with empathy and mindfulness, and stimulates 
young people to think critically about the world, deconstruct fake news and fighting 
propaganda. The boy from Ukraine said: ‘Polish school is cool’ and he would like to come 
back to it after the war.

Keywords: peace school, heart pedagogy, student with migration experience, the  Other, 
intercultural sensitivity, non-violent communication, peer mediation
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Streszczenie: Dramatyczne wydarzenia, które naznaczyły nie tylko historię da-
nego kraju, ale także jego psychohistorię, są niejednokrotnie przyczyną rozmaitych lę-
ków, trudności życiowych czy problemów pogarszających jakość egzystencji człowieka. 
W następstwie takich sytuacji ważne jest, by zobaczyć historię danej osoby czy rodziny 
w szerszym kontekście po to, aby wspomóc jednostkę w uporaniu się z „nieodbytą żało-
bą”, która może mieć wymiar zarówno podmiotowy, jak i symboliczny (może dotyczyć 
osób, miejsc, sytuacji, straconych szans itd.). Na pierwszym froncie odbudowy mental-
nej społeczeństwa dotkniętego wojną i jej skutkami znajdują się między innymi nauczy-
ciele i pedagodzy konfrontowani z podstawowym pytaniem: jak uczyć o wojnie w czasie 
wojny? Niniejszy tekst traktuje o możliwych wyzwaniach powojennej rzeczywistości 
w aspekcie pamięci społecznej i zbiorowej, z którymi mierzy się także edukacja.

Słowa kluczowe: edukacja, pamięć, pedagogika pamięci, psychohistoria, trauma, wojna

Wprowadzenie

Synchronicznie z upadkiem muru berlińskiego, głasnostią, rozpadem 
ZSRR, odrodzeniem Rosji, krajów bałtyckich, Ukrainy i innych republik, które 
funkcjonowały pod administracją sowiecką w czymś na kształt Pax Sovietica, 
dały o sobie znać nacjonalizmy i konflikty etniczno-religijne prowadzące do po-
gromów, unicestwienia oraz całkowitego usunięcia danych grup z określonego 
obszaru (Schützenberger, 2016, s. 90). Nikt nie żywił zapewne podejrzenia – 
wbrew cyklicznej wizji świata i infinityzmowi historycznemu1 – że podobne 

1 Infinityzm historyczny (od łac. infinitus – nieograniczony, nieskończony) – pogląd przyjmu-
jący nieskończoność świata. Jest związany z cyklicznym modelem świata, zgodnie z którym 
historia rozwija się w logicznym porządku na drodze wydarzeń połączonych związkiem przy-
czynowo-skutkowym. Według modelu cyklicznego ten proces nigdy nie miał początku i nie 
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wydarzenie będzie mogło się jeszcze w Europie powtórzyć. Tymczasem tytu-
łowe „punkty bez powrotu”, czyli między innymi eksterminacje, czystki, ma-
sowe zbrodnie, zbiorowe traumy, ponawiają się w cyklu dziejów, są atrybutem 
ludzkości – parafrazując słowa Yehudy Bauera – krzywdy, jakie ludzie wyrzą-
dzają sobie nawzajem, nie są nieludzkie, to my chcielibyśmy, aby takie były, jako 
takie chcemy je postrzegać. Tymczasem świat rozwija się określonymi cyklami. 
Państwa i narody, epoka po epoce, przechodzą ewolucje zgodnie z własną logiką 
(uwzględniającą tradycje, religie, obyczaje, język, systemy wartości i inne swo-
istości), przeobrażają się niepozornie, acz przewidywalnie i kierują ku nowym 
czasom oraz nowej mapie geopolitycznej.

Jak w takiej niejednoznacznej historycznie sytuacji mają odnaleźć się 
edukacja, nauczyciele i uczniowie? Jak rozwijać egzystencjalne zasoby skrzyw-
dzonego społeczeństwa, na co być wyczulonym i uważnym w formującej się na 
nowo rzeczywistości? 

Nauczanie bardziej niż cokolwiek innego jest aktem wiary w przyszłość. 
Rzeczy, których uczniowie uczą się w jednej klasie, na konkretnym przedmiocie 
lub w jednym semestrze, mają znaczenie głównie jako części składowe proce-
su, który ma sprawić, że będą się uczyć przez całe życie. Nauczyciele starają 
się wspierać i prowadzić młodych ludzi po ścieżce ku dorosłości – aby stali się 
zdolni do uważnego, kontemplacyjnego i twórczego myślenia, a w efekcie byli 
obywatelami zdolnymi do samodzielnego dostrzegania rzeczy i kontynuowa-
nia uczenia się nawet wtedy, gdy nauczyciele nie będą już fizycznie obecni, by 
ich prowadzić.

Wszelkie uzasadnienia wojny pochodzą bezpośrednio z praktyk niektó-
rych najbardziej antyedukacyjnych elementów społeczeństwa, między innymi 
mass mediów i obszaru imagistyki społecznej2 (public relations). W tych sferach 
złożone problemy mają proste rozwiązania, a „szybkie aktualizacje” zwalniają 
z odpowiedzialności za przemyślenie sprawy. Polskie społeczeństwo ze swoim 
nasyconym polaryzacjami bagażem historycznym przez dekady uczyło się wi-
dzieć przez zewnętrzne pozory, unikać drogi najmniejszego oporu i uwzględ-
niać złożoność oraz sprzeczności minionych doświadczeń zapisanych w pamię-
ci zbiorowej. Ten proces nadal trwa. 

będzie miał końca – tzn. koniec świata jest jednocześnie jego początkiem, a każde wydarzenie 
powtarza się w nowym cyklu w tej samej kolejności.

2 Imagistyka społeczna stanowi obszar psychologii zajmujący się obrazami oraz zarządzaniem 
wrażeniami. W języku polskim jest synonimicznie utożsamiana z pojęciem public relations. 
Jej celem jest kształtowanie relacji między publicznie działającym podmiotem a jego otocze-
niem – szczególnie budowanie określonego (najczęściej pozytywnego) wizerunku osoby lub 
organizacji/zespołu w społeczeństwie. 
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Niefortunnego   poszukiwania   bezpiecznych   sposobów   omawiania   bie-
żących wydarzeń nie udaje się skonfrontować z podstawowym pytaniem: jak 
powinniśmy, jako nauczyciele, uczyć o wojnie w czasie wojny? W tym pytaniu 
kluczowe są dwa elementy: sformułowanie „jako nauczyciele” i słowo „powinni-
śmy”. Powinność implikuje moralny imperatyw. Zatem nauczyciel ma moralny 
obowiązek być w procesie kształtowania umysłów i bycia kimś więcej niż tylko 
rzecznikiem dążącym do lobbowania pozaedukacyjnych celów czy też modera-
torem debaty, który nigdy nie zmusza uczniów do konfrontacji z ich własnym 
myśleniem. Platon napisał, że kierunek, w którym edukacja prowadzi człowie-
ka, określi jego przyszłe życie (zob. Kaplan, 1992). Metoda platońska działa 
jednak tylko wtedy, gdy uczniowie są skłonni do przemyślenia danej sprawy 
aż do logicznego zakończenia. Wykształcenie w uczniu nawyku oceniania do-
wodów i używania rozumu do ustalenia prawdy jest szczególnym zadaniem, 
ale nauczyciele muszą również przekazać uczniom wiedzę, która pozwoli im 
ugruntować ich opinie w rzeczywistości – nie ma bowiem praktyk bez podtrzy-
mujących je nośników ani nośników bez dynamizujących je praktyk. Nośnik 
pamięci przypomina stelaż utkany z symboli, sposobów myślenia, wciąż ży-
wych bądź zatartych idei i nagromadzonych wspomnień. Na nim rozpościera 
się pamięć, tworząc zamknięty system, w którym treści podlegają nieustannym 
zmianom pod wpływem rozmaitych procesów – mogą nimi być następstwa po-
koleń, odkrycia naukowe, postęp technologiczny czy cywilizacyjny, ale także 
kryzysy, transformacje ustrojowe lub ekonomiczne. O tym, czy dany przedmiot 
bądź zjawisko staną się nośnikami pamięci, decydujemy my sami. Ich przy-
puszczalne źródła tkwią wszędzie, ale dopiero ludzka aktywność przydaje im 
ową właściwość3.

3 Potencjalnym nośnikiem pamięci jest dosłownie wszystko. Najbogatszy przegląd takich 
nośników przedstawił Marcin Kula (2002), wskazując między innymi na symbole religijne, 
Kościoły jako instytucje i świątynie, archiwa, prawo, pieniądze, kalendarze (francuski kalen-
darz rewolucyjny, kalendarz juliański), pieśni i utwory muzyczne (Mazurek Dąbrowskiego, 
Marsylianka), przedmioty codziennego użytku, stroje, meble, zwierzęta, przyrodę nieożywio-
ną, miasta i budowle, język, pismo, obyczaje, produkty, cmentarze i groby czy ruiny. Nieco 
odmienną analizę rozwinął Paul Connerton (2012), ograniczając się do (zaledwie) trzech noś-
ników pamięci: miary czasu (w tym także kalendarzy, przyglądając się zarówno kalendarzowi 
chrześcijańskiemu, żydowskiemu, obrzędom pogańskim, jak i swoistej corocznej liturgii świąt 
NSDAP), przestrzeni (topografia pamięci i pamiętanie poprzez miejsca) oraz ciała (nawyko-
we odczytywanie i odtwarzanie praktyk społecznych, norm i postępowań). Równie ciekawą 
i mocno zbliżoną do zamysłu Marcina Kuli koncepcję nośników pamięci przedstawił Marian 
Golka (2009). Ogólne kategorie nośników, wśród których wymienia techniczne środki zapa-
miętywania (np. pismo, fotografie), instytucje czy środowiska zajmujące się gromadzeniem 
wytworów kultury (muzea, archiwa, biblioteki) oraz rocznice, stanowią jedną z wielu prób 
uporządkowania i nazwania nośników pamięci. Koncepcja wyróżnia się zaakcentowaniem roli 
zbiorowości, która traktowana jest przez autora jako najważniejszy nośnik pamięci społecznej, 
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Intergeneracyjność vs transgeneracyjność

Czy „punkt bez powrotu”, który staje się udziałem jednostki, może prze-
istoczyć się w nieuświadomione, choć bardzo realne dziedzictwo, przekazywa-
ne z pokolenia na pokolenie? Jakie implikacje pokoleniowe i edukacyjne niesie 
ze sobą doświadczenie uchodźstwa, imigracji, niepewności, zagrożenia życia? 
Pytania te są częścią szerszej debaty na temat tego, co jest nabywane w sposób 
kolektywny. Intergeneracyjność i transgeneracyjność (zob. m.in. Schützenber-
ger, 2017) to dwa rodzaje przekazu, które są wobec siebie sprzeczne. Przekazy 
te mogą dotyczyć zarówno wydarzeń szczęśliwych, jak i smutnych, trudnych, 
nawet traumatycznych – ale bez wątpienia znaczących i nasycających biografię 
jednostki (także biografię edukacyjną) kardynalną treścią. 

Intergeneracyjność charakteryzuje wszystko to, co za życia członków danej 
społeczności (narodu, rodziny) zostaje przekazane między pokoleniami w spo-
sób jawny i przejrzysty. Ten rodzaj przekazu zachodzi między przedstawiciela-
mi pokoleń, które są ze sobą w kontakcie i w sposób świadomy dzielą się tym, 
co jest im wspólnie znane. 

Transgeneracyjność natomiast przypomina „gorącego kartofla” przerzu-
canego z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. W tym przekazie zawiera się 
wszystko to, co ukryte, niejawne, niewypowiedziane, skrywane w tajemnicy.

Oba rodzaje przekazu bardzo silnie zaznaczają się w edukacji nieformal-
nej (tzw. edukacji na tle życia, której przejawem jest między innymi uczenie 
się z biografii innych osób)4, przebiegającej równolegle z edukacją formalną 
i pozaformalną. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na pojawiające się 
przed edukacją wyzwanie: z jednej strony jest nim odbudowywanie na nowo 
narracji na temat własnej przeszłości i tożsamości, a z drugiej strony potrzeba 
zapomnienia w sytuacji, gdy taka pamięciowa rekonstrukcja, a dokładniej re-

a także wskazaniem na węzłową funkcję miejsca w podtrzymywaniu pamięci. O ile w tym 
kontekście miejsce jako społeczno-kulturowe ulokowanie pewnej wartości nie budzi wątpli-
wości, o tyle zbiorowość korzystniej byłoby przyjąć raczej za „nosiciela” pamięci (a zarazem 
orędownika, strażnika i protektora). Wszystkie przytoczone stanowiska wskazują na dwoisty, 
przedmiotowo-podmiotowy i materialno-duchowy charakter nośnika pamięci. Z jednej stro-
ny, gdyby nie ludzkie doświadczenie i działanie nie powstawałyby nośniki pamięci, z drugiej 
strony ich obecność warunkuje zdolność rememoracji (bezwiednego, nieuświadomionego, 
przebiegającego bez udziału woli procesu pamięciowego, w trakcie którego wspomnienia 
napływają do świadomości poprzez analogie bądź skojarzenia oparte na styczności lub po-
dobieństwie), rekolekcji (świadomej i celowej refleksji, wskrzeszania w pamięci określonych 
wrażeń) czy rekognicji (rozpoznawania zjawisk za pośrednictwem zmysłów).

4 Edukacja nieformalna trwa całe życie i zachodzi we wszystkich jego momentach – nie ma ona 
skonkretyzowanej formuły, lecz oparta jest na nabywaniu doświadczeń w toku codziennych 
interakcji jednostki z otoczeniem, również poprzez nieświadome komunikaty (z uwzględnie-
niem zarówno działania, np. gestów, jak i zaniechania, np. przemilczenia).
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kolekcja (czyli świadome i celowe wskrzeszanie w pamięci określonych wrażeń, 
od łac. recollectum – zbierać ponownie, odzyskać) nie jest możliwa lub jest zbyt 
trudna. 

Ukryta lojalność

Jesteśmy tym, czym jest nasza pamięć5. W niej zawiera się historia, trady-
cja, wartości i wszystkie symbole naszego istnienia, umożliwiające identyfikację. 
Pamięć o własnej tożsamości powstaje zarówno z czynów dobrych i złych, z cięż-
kiej pracy, krwi, łez i bólu, jak i z nadziei, wiary, filozofii życia. Utrata pamięci 
jest niczym utrata oblicza, człowiek przestaje wiedzieć, kim jest. Jak z pamięcią 
radzą sobie społeczeństwa i narody? Jakie wyzwania pojawiają się przed nimi? 

Można przywołać zasadę ukrytej lojalności, zgodnie z którą gdy wydarza 
się coś poważnego, o czym się nie mówi – powstaje stan swoistej próżni: z jednej 
strony nie wolno tego wydarzenia zapomnieć, a z drugiej strony nie wolno o nim 
pamiętać6. Ukryta lojalność może zachodzić względem rodziny, grup, zespołów. 
Przetrwanie jakiejkolwiek grupy społecznej jest związane z odczuwaną przez 
jej członków lojalnością w stosunku do pozostałych osób. Lojalność ta jest tym 
głębsza, im bliższe więzy łączą nas z członkami danej grupy. Najgłębsza będzie 
lojalność w stosunku do członków własnej rodziny, z którymi łączą nas więzy 

5 Pedagogikę pamięci można rozumieć nie tylko jako rozwijającą się subdyscyplinę współczes-
nej polskiej myśli pedagogicznej, ale także jako jedną z wielu możliwych refleksji zognisko-
wanych wokół wychowania, kształcenia, nauczania i uczenia się. Sytuuje się ona bowiem na 
osi swoistego kontinuum, którego krańce wyznaczają odpowiednio: refleksja historyczna 
w pedagogice oraz refleksja pedagogiczna w historii – będące punktami odniesienia zarówno 
dla konstruowania teorii, jak i dla realizowania działań praktycznych. Do reprezentantów 
rozwijającej się subdyscypliny należą między innymi: Aleksandra Boroń, Agata Czajkowska, 
Tomasz Kranz, Marta Kubiszyn, Michał Paluch.

6 Przykładem mogą być wydarzenia opisane przez anonimową autorkę w pamiętniku pt. Kobie-
ta w Berlinie – zapiski te, które powstały w berlińskiej piwnicy, gdzie autorka szukała schronie-
nia przed nalotami, ostrzałem, szabrownikami, a na końcu przed gwałtem, obejmują okres od 
20 kwietnia do 22 czerwca 1945 roku. Pamiętnik ukazał się w tłumaczeniu na język angielski 
w 1954 roku. Dopiero 5 lat później, w 1959 roku, książka ukazała się w oryginale, w języku 
niemieckim – jednak wydana została w Szwajcarii, nie w Niemczech. Reakcje niemieckich 
czytelników dobitnie obrazują przykład sytuacji nie-do-zapomnienia i nie-do-pamiętania 
(lekceważenie, milczenie, wrogość, społeczna amnezja – oczekiwanie społeczne było takie, aby 
Niemki przemilczały tematy gwałtów, „seksualnej współpracy” i innych „niewygodnych” dla 
opinii publicznej wątków). Trzeba było kolejnych 20 lat, by młode pokolenie Niemek ośmie-
liło swe matki i babki do opowiedzenia o ich doświadczeniach wojennych. Wszelkie rodzaje 
zapomnienia, na przykład zapomnienie konstytutywne dla tworzenia nowej tożsamości czy 
normatywna niepamięć (zob. Connerton, 2008), zostawiły ślady w losach wielu narodów – 
Polska doświadcza ich między innymi w związku ze zbrodnią katyńską, zbrodnią piaśnicką czy 
ludobójstwem na Wołyniu.
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pokrewieństwa, ale równie głęboka więź może dotyczyć reprezentantów grupy 
rówieśniczej, członków klasy szkolnej, a w kontekście „punktów bez powrotu” – 
członków grupy imigracyjnej czy uchodźczej (por. Boszormenyi-Nagy, 1973).

Innym wyzwaniem może okazać się zmiana pokoleniowa, która będzie 
stopniowo przesuwała potencjał wspomnień, z którymi jednostki są konfronto-
wane w życiu prywatnym i publicznym (na ten potencjał składają się w przypad-
ku powojnia wspomnienia ofiar, sprawców, świadków, biernych świadków, czyli 
tzw. bystanders; to także wspomnienia sprzed wojny – z okresu dzieciństwa, 
młodości, pierwszych prób wejścia w dorosłość złamanych sytuacją polityczną). 
Ma to bez wątpienia duże konsekwencje dla świadomości społeczeństwa, po-
dobne przesunięcia bowiem będą się dokonywały także w innych dziedzinach, 
szczególnie w edukacji. Minione doświadczenia będą podlegały reinterpreta-
cji, będą zyskiwały nowe znaczenia, a doświadczenia świadków historii będą 
ulegały segmentacji. Dokonanie rachunku sumienia pamięci społecznej w kon-
frontacji z młodym pokoleniem będzie spoczywało głównie na edukacji. Proces 
ten, dla zachowania wiarygodności, będzie wymagał udzielenia odpowiedzi na 
pytania o przeszłość, które swoje źródło będą miały w kategorii i przesłanek 
różniących się od tych wcześniejszych pod względem pokoleniowym – ta swo-
ista praca pamięci może działać jako siła oporu i zmian w odniesieniu do form 
wiedzy, nauczania, kształtu edukacji w zmieniających się warunkach.

Efekt Zeigarnik – dręczące skutki  
niedokończonych zadań

W 1928 roku psycholog Bluma Zeigarnik, która prowadziła badania pod 
kierunkiem profesora Kurta Lewina, wykazała w ramach serii eksperymentów 
sprawdzających zdolność do zapamiętywania różnych zadań, że człowiek lepiej 
pamięta o tym, co niedokończone, niż o tym, co już skończone (zob. Zeigar-
nik, 1938). Zeigarnik zauważyła, że czynności, których dokończenie przerwa-
no, są o 90% lepiej zapamiętywane niż te, które można było dokończyć. Ten 
efekt określany jest jej nazwiskiem i zyskał szerokie zastosowanie. Na czym 
dokładnie polega niedokończone czy przerwane zadanie? Mogą to być nieod-
byta żałoba, stracone szanse, utrata bliskiej osoby, utrata domu, przyjaciół, 
ulubionego miejsca czy materialnej pamiątki, nagła przeprowadzka, zmiana 
szkoły, doświadczenie przemocy, przymusowa izolacja, zdrada – człowiek 
do takich sytuacji wielokrotnie powraca myślami, nieskończenie rozpatruje 
przeszłość. By ją zamknąć, trzeba taką nieodbytą żałobę odpracować, czasami 
także w imieniu wcześniejszych pokoleń, po to, by zwrócić nawet symbolicznie 
tę część „spadku”, który przypadł w udziale danej osobie być może niesłusz-
nie, a może przypadkowo. Dziecięce wspomnienia również mogą stanowić 
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edukacyjne i wychowawcze wyzwanie – szczególnie w sytuacji, gdy edukacja 
ta została gwałtownie przerwana, a następnie była kompensowana w zupełnie 
innych warunkach i na innych zasadach. Trzeba pamiętać, że traumą nie jest 
wyłącznie przemoc fizyczna, lecz także utrata bliskiej osoby (rodzica, członka 
rodziny, przyjaciela), wychowywanie się w niepełnej rodzinie, zmiana miejsca 
zamieszkania, utrata znajomego miejsca (przedszkola, szkoły, ogrodu, placu 
zabaw itp.), rozłąka z materialnym elementem konstytuującym tożsamość 
dziecka (zwierzęcy pupil, własny pokój, zabawki, książki itp.), jak również nad-
opiekuńczość ze strony otoczenia.

Atom społeczny

Atom społeczny to globalny obraz osobistego świata – emocjonalnych więzi 
z otoczeniem oraz pozytywnych i negatywnych interakcji z nim. Pojęcie atomu 
społecznego zostało wprowadzone przez Jacoba L. Moreno, twórcę psychodra-
my, a jego rozwinięcia jako narzędzia edukacyjnego i terapeutycznego dokonała 
Anne A. Schützenberger (2017). W aspekcie pracy z traumą lub podejmowania 
tematów związanych z wojną koncepcja atomu społecznego pozwala odkryć 
kontekst socjokulturalny ważny dla danej osoby – sytuację jej rodziny, bliskich, 
czasów, w jakich żyli przodkowie, wydarzeń i doświadczeń zarówno osobistych, 
jak i globalnych (takim globalnym wydarzeniem jest między innymi wojna na 
której tle rozgrywają się losy jednostkowe). Pozwala to w pewnym sensie ożywić 
to, co zapomniane, oddać cześć temu, co ważne w biografii jednostki. Umiesz-
czenie ludzi i wydarzeń, ale także innych elementów, o których mowa niżej, 
pozwala zrozumieć trudne wydarzenia i relacje międzyludzkie w kontekście 
„niszy psychohistorycznej” – nie sposób odczytać przemian geopolitycznych 
zachodzących w świecie bez okoliczności, zasad, idei, norm, tradycji, które zo-
stały ustanowione przez konkretne osoby żyjące w określonym czasie i miejscu. 
To, czego nie wiemy, jest tak samo brzemienne w następstwach, jak to, o czym 
wiemy – jest to szczególnie ważne w procesie edukacji i transmisji wiedzy.

Na atom społeczny składają się ludzie (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, 
sąsiedzi, niania, koledzy i koleżanki, wychowawczyni w szkole, inne osoby 
znaczące), zwierzęta domowe, flora i fauna, niektóre ważne przedmioty z prze-
szłości, miejsca i przestrzenie, wrażenia zmysłowe (smak potraw, zapachy, 
dźwięki i tekstury), postaci historyczne i literackie, wartości rodzinne, religijne 
czy szkolne (por. Schützenberger, 2017, s. 230). Wszystkie te elementy człowiek 
przechowuje w swojej pamięci, niezależnie od tego, czy czuje się blisko czy da-
leko od nich. Co ważne, zawartość atomu społecznego nie przestaje ewoluować 
w czasie – to, co ważne, kluczowe, transformujące, zostaje włączone w jego ob-
ręb, wszystkie czynniki zaś podlegają przewartościowywaniu. Atom społeczny 
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to także technika projekcyjna, którą można wykorzystać w pracy z dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi. Zadanie polega na tym, aby za pomocą rysunku spró-
bować określić, co w pozytywny, a co w negatywny sposób wpłynęło na daną 
osobę. Ważne jest, by umiejscowić siebie względem swoich bliskich (żyjących, 
zmarłych i tych symbolicznych, których nosimy w sobie, w sercu) oraz wzglę-
dem innych elementów – im dalej zostaną umieszczone, tym mniej pozytywne 
emocje dana osoba będzie z nimi łączyła. Każdy element jest opatrywany krót-
kim opisem i komentarzem. Technika ta służy przede wszystkim rozwijaniu 
umiejętności społecznych (np. inwentaryzacji potrzeb, wspomnień – w tym 
tych trudnych), autodiagnozie roli społecznej, odnalezieniu swego miejsca 
w świecie – niekiedy na nowo, w zmienionych warunkach (w tym ustaleniu sy-
stemu wartości, zainteresowań, pragnień).

Uwagi końcowe

W ostatnich latach nastąpiło odrodzenie filozoficznie zorientowanej lite-
ratury dotyczącej jednego z najbardziej elementarnych pytań edukacyjnych: 
po co jest edukacja?7 Duża część tej literatury powstała w odpowiedzi na to, 
co John White (1991, s. 10) scharakteryzował jako „próżnię celów” w eduka-
cji. Filozof edukacji i pedagog, Gert Biesta, argumentuje, że obecnie żyjemy 
w społeczno-politycznym i ekonomicznym klimacie, w którym fundamentalnie 
ważne pytania dotyczące tego, co jest wartością w edukacji, zostały skutecznie 
wyparte z popularnej, politycznej, a do pewnego stopnia nawet akademickiej 
świadomości przez zorientowane na rynek, menadżerskie dyskursy stawiające 
na pierwszym miejscu takie pojęcia, jak: „skuteczność”, „wydajność” i „odpo-
wiedzialność”. W takim klimacie tylko środki lub technologie edukacji są pod-
dawane krytyce lub kontroli, podczas gdy cele edukacji są przedstawiane jako 
oczywiste i dlatego nie są otwarte na refleksyjne rozważania lub debatę. Biesta 
twierdzi, że 

[...] pytanie o dobrą edukację – pytanie o cel, pytanie o to, po co jest edukacja – 
powinno być głównym i ciągłym problemem w praktyce edukacyjnej, polityce i ba-
daniach (Biesta, 2010, s. 4). 

Aby ułatwić ciągłe rozważanie potencjalnych – i potencjalnie konkurują-
cych – celów i zadań każdej formy edukacji, Biesta proponuje, abyśmy zaczęli 
od krytycznego rozpoznania trzech centralnych funkcji, jakie pełnią wszystkie 
systemy edukacyjne: „kwalifikacji”, „socjalizacji” i „subiektywizacji” (Biesta, 

7 Na gruncie współczesnej polskiej myśli pedagogicznej temat podjęty został szeroko w książce 
pt. Uwolnić szkołę z systemu klasowo-lekcyjnego (Śliwerski, Paluch, 2021).
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2010, s. 19–22). Kwalifikacja odnosi się do roli edukacji w dostarczaniu jed-
nostkom specyficznej „wiedzy, umiejętności i zrozumienia”, „dyspozycji i form 
osądu”, które są potrzebne, by jednostki mogły realizować określone działania 
na różnych polach (takich jak rynek pracy, społeczeństwo obywatelskie czy 
rodzina). Socjalizacja odnosi się do sposobów, w jakie edukacja przygotowuje 
jednostki do stania się częścią istniejącego porządku społecznego, kulturowego 
i/lub politycznego poprzez aktywne lub ukryte przekazywanie wspólnych tra-
dycji, wartości i norm. W wielu aspektach subiektywizacja oznacza przeciwień-
stwo socjalizacji. Odnosi się bowiem do potencjału edukacji w zakresie wypo-
sażania młodych ludzi w umiejętności stawania poza istniejącymi porządkami, 
myślenia niezależnego i działania autonomicznego, a w rezultacie być może 
kwestionowania i/lub przekształcania status quo. W tym miejscu należy wyjaś-
nić, że identyfikując te trzy funkcje lub „domeny” edukacji, Biesta nie sugeruje, 
że mogą lub powinny one być wykorzystywane jako sposób klasyfikacji lub 
kategoryzacji poszczególnych celów nauczania. Raczej wyjaśnia on, że te trzy 
funkcje zawsze nakładają się na siebie na różne sposoby: kiedy angażujemy się 
w kwalifikację, zawsze wpływamy również na socjalizację i na subiektywizację. 
Podobnie gdy angażujemy się w socjalizację, zawsze robimy to w odniesieniu do 
konkretnych treści – a więc łączymy się z funkcją kwalifikacyjną – i będziemy 
mieli wpływ na subiektywizację. A gdy angażujemy się w edukację stawiającą 
na pierwszym miejscu podmiotowość, to zazwyczaj nadal będziemy to robić 
w odniesieniu do konkretnych treści programowych i zawsze będzie to mia-
ło również wpływ socjalizacyjny. Trzy funkcje edukacji można więc najlepiej 
przedstawić w postaci diagramu Venna, czyli jako trzy częściowo pokrywające 
się obszary – gdzie ciekawsze i ważniejsze pytania dotyczą tak naprawdę prze-
cięć między tymi obszarami, a nie poszczególnych obszarów per se. Najważniej-
sze jest to, abyśmy byli świadomi różnych wymiarów, tego, że wymagają one 
rozmaitych uzasadnień, a także tego, że choć możliwa jest synergia, to istnieje 
także ambiwalentny potencjał pomiędzy tymi trzema obszarami – wymagający 
podjęcia wysiłku ich harmonizowania i wychodzenia poza „martwe punkty”. 
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On the frontlines of teaching –  
education in the face of a blind spot

Summary: Dramatic events that have marked not only the history of a country, 
but also its psychohistory, are often the cause of various anxieties, difficulties in life 
or problems that impair the quality of a person’s existence. In the aftermath of such 
situations, it is important to see the history of a person or a family in a broader context, 
in order to help the individual to cope with the ‘missed mourning’, which can have not 
only a subjective but also a symbolic dimension (it can refer to persons as well as places, 
situations, missed opportunities, etc.). On the frontline of the mental reconstruction 
of a society affected by war and its consequences are, among others, teachers and edu-
cators who are confronted with the fundamental question: How to teach about war in 
wartime? This paper deals with the possible challenges of post-war reality in terms of 
social and collective memory, which education also faces.

Keywords: education, memory, pedagogy of remembrance, psychohistory, trauma, war
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Pedagogika jako obietnica ocalenia

Streszczenie: Pedagogika działać powinna blisko człowieka i jego życiowych do-
świadczeń, które bardzo często kształtowane są przez tragedie, ból i cierpienie. Pedago-
gika powinna zatem być też blisko człowieka cierpiącego, uciekającego przed tragedia-
mi, chcącego ocalić swoje życie. Wówczas staje się przestrzenią ocalenia, przestrzenią, 
w której uczymy się trudnej sztuki bycia razem i składania sobie etycznych deklaracji. 
W przestrzeni pedagogicznej możemy się spotkać, możemy wziąć się pod opiekę i trwać 
przy sobie. Spotkanie uświadamia nam, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy, aby 
nasze działania miały sens, a nie rozmyły się w błahych przedsięwzięciach. Powojnie 
jako czas odbudowywania będzie właśnie czasem spotkania, brania za siebie odpowie-
dzialności, jak również czasem miłości, która rozumiana jako kompetencja społeczna 
będzie pomagała w rozwiązywaniu konfliktów i pokonywaniu antagonizmów. Szcze-
gólna rola pedagogiki w powojniu na tym właśnie będzie polegać, aby uczyć się trwania 
przy sobie i dotrzymywania obietnic składanych drugiemu człowiekowi.

Słowa kluczowe: cierpienie, pedagogika, ocalenie, miłość, spotkanie, wojna, zobowią-
zanie etyczne, deklarowanie

Wprowadzenie

Codzienność ludzkiego doświadczania obejmuje zdarzenia, które zagrażać 
mogą ciągłości istnienia. Tragizm ludzkiej egzystencji na tym właśnie polega, 
że spotykają nas sytuacje mogące naruszyć integralność naszej osobowości czy 
też zagrozić naszemu życiu.

W sytuacjach egzystencjalnego zagrożenia myśl pedagogiczna i huma-
nistyczna stać się może ważnym zasobem, dostarczającym takiej wiedzy 
o człowieku, z której będzie on mógł czerpać, kiedy przyjdzie mierzyć mu się 
z czekającymi na niego kryzysami i tragediami. Warto w tym miejscu podkre-
ślić, że myśląc o pedagogice, nie mam na myśli akademickich dyskusji o niskim 
poziomie powiązania z życiem codziennym, w których stawia się człowieka 
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w bezpiecznej, nieangażującej odległości. Pedagogika to refleksja zatroskana 
losem człowieka – realnego człowieka, nie konstruktu czy wyobrażenia. Jest 
też pedagogika przestrzenią dla uczenia się niełatwej sztuki bycia razem i to-
warzyszenia sobie w cierpieniu. I taką jej interpretację chciałbym w tym tekście 
przedstawić.

Cierpienie i jego sens

Cierpienie jest rodzajem egzystencjalnego wstrząsu. To zdarzenie, którego 
nie wybieramy dla siebie ani nie chcemy go dla nikogo innego – jeżeli rozumie-
my jego sens. Dlatego kiedy doświadczamy cierpień, staramy się je racjonali-
zować i usensowniać, aby zachować zdolność przeżywania własnego życia, aby 
w tym życiu wciąż być aktywnie obecnym, nie utracić zdolności do działania 
i decydowania o sobie. Usensowniamy cierpienie, aby fakt jego doświadczania 
nie pozbawiał nas zdolności do aktywnego kształtowania rzeczywistości.

Jednak cierpienie bardzo często bywa używane jako narzędzie. Używa się 
go świadomie, żeby osiągnąć określone cele polityczne – mamy wtedy do czy-
nienia z instrumentalizacją cierpienia. Przy instrumentalizowaniu cierpienia 
myśli się o człowieku w kategoriach „używania”. Zatem nie tylko cierpienia się 
używa, ale używa się człowieka, pozbawiając jego życie wartości, traktując go 
jako przeszkodę do realizacji planów, choćby były one najbardziej absurdalne. 

Ten właśnie wymiar cierpienia, w którym się go „używa”, w którym staje 
się ono strategią politycznego działania, może naruszyć osobową ciągłość i in-
tegralność istnienia. Najtrudniej na powrót poszukiwać sensu, kiedy nie ponosi 
się żadnej winy, kiedy jest się krzywdzonym tylko dlatego że przynależy się do 
jakiejś konkretnej grupy, do konkretnego narodu, którego w tym czy innym 
momencie dziejowym „trzeba użyć”.

Używanie człowieka, zadawanie mu niczym nieuzasadnionego bólu i cier-
pienia należy uznać za okrucieństwo. Trudno wówczas nie rezygnować z ak-
tywnej obecności w świecie. O wiele łatwiej poddać się tragedii, kiedy zabijanie 
i śmierć stają się narzędziami, a destrukcja staje się doświadczeniem dnia co-
dziennego. Rozbita osobowość, zanegowana tożsamość to często przeszkody 
zbyt wielkie, aby odnaleźć nowy sens i wymyślić siebie i świat na nowo. 

Cierpieniu towarzyszy również samotność, bo przeżyć musimy je sami, bo 
nikt nas w tym przeżywaniu nie zastąpi i choć brzmi to trywialnie, jest do-
świadczeniem znanym nam wszystkim. W cierpieniu jestem sam i samotność 
cierpienia przytłacza najbardziej. Bo nie oznacza ono jedynie bólu fizycznego, 
ale przede wszystkim „pomniejszenie, a nawet zniszczenie zdolności do dzia-
łania, możności czynienia, odczuwane jako naruszenie integralności siebie” 
(Ricoeur, 2005, s. 316).
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Viktor E. Frankl jako ocalały z Zagłady przekonuje jednak, że nawet w tra-
gicznych okolicznościach „można zachować ludzką godność” (Frankl, 2011, 
s. 110), mimo że aktywność człowieka zostaje ograniczona, jego życie zredu-
kowane do zaledwie podstawowych potrzeb fizjologicznych i nie może on już 
aktywnie kształtować rzeczywistości. Jednak nawet gdyby odrzeć ludzkie ży-
cie ze wszystkich możliwości aktywnego działania, to pozostaje człowiekowi 
ostatnia ze swobód, czyli zdolność do decydowania o tym, jak swoją egzystencję 
postrzega i jak względem tragedii się zachowa.

Spotkanie, czyli ocalenie

Czy człowiek doświadczony tragediami i cierpieniami może na powrót od-
naleźć swój sens, może odzyskać chęć do aktywnego kształtowania świata? Na 
to pytanie pedagogika nie dostarczy odpowiedzi. Jednakże refleksja pedago-
giczna – czyli przede wszystkim refleksja o człowieku – może pomóc zrozumieć, 
że „sens ten staje się pewnym zadaniem, pracą do wykonania” (Reut, 2010, 
s. 45). W ramach pedagogicznego działania możemy uświadomić sobie, że źród-
łem sensu nie jest bycie jedynie dla siebie – to jest owo zadanie, o którym pisze 
Maria Reut. Jeśli ograniczymy swoją egzystencję jedynie do własnego wnętrza, 
sensu nie tyle nie znajdziemy, ile go utracimy. Pozostaniemy „w pomniejszeniu” 
i samotnie trudno będzie nam odzyskać „możność czynienia”. Szukając sensu, 
warto pamiętać, że obiektem naszego działania nie możemy być wyłącznie my 
sami. Jak stwierdza Tadeusz Kotarbiński: 

Zawsze tu idzie o więź z innymi istotami zdolnymi do tego, by odczuwać, 
w szczególności odczuwać cierpienie [...] (Kotarbiński, 1976, s. 15).

Powojnie – który to termin zaproponował Michał Paluch – będzie czasem 
utraty, żałoby, czasem gniewu i opłakiwania, ale równocześnie okresem od-
budowywania. Nie tylko miast i wsi, nie tylko budynków, będzie też czasem 
odbudowywania sensu istnienia. Sens ma, owszem, wymiar subiektywny, ale 
ważniejszy jest ten relatywny, który na względzie ma drugiego człowieka, uwi-
kłanego w konkretną – właśnie teraz doświadczaną i przeżywaną – sytuację. 
Kotarbiński twierdzi, że: 

Kto szuka sensu życia, szuka tego [...] właśnie, o to właśnie jest zatroskany, by 
jego czyny nie były bezcelowe, a ściślej, by jego działalność nie wyczerpywała się 
w błahych przedsięwzięciach [...] (Kotarbiński, 1976, s. 22). 

I aby nasze działania nie wyczerpały się w błahości, potrzeba, aby ich przy-
czyną i troską był drugi człowiek.



Konrad Rejman96

Powojnie będzie czasem, w który razem jesteśmy uwikłani. W tym kon-
kretnym uwikłaniu w świat się spotykamy i jak pisze Józef Tischner: 

Gdy cię spotykam, czuję, iż budzi się we mnie dobro, które jest moim dobrem 
dla ciebie i wiem jednocześnie, że i ty przynosisz mi dobro, które obudziła moje 
obecność przy tobie. Połączyło nas coś, czego w samotności nie posiadamy ani po-
siadać nie możemy (Tischner, 1990, s. 182).

Wzajemność – bo na to zdaje się Tischner zwracać naszą uwagę – czyli po-
dejmowanie decyzji większych od jednostkowego Ja, to branie odpowiedzial-
ności nie za siebie, ale za innych, to zrozumienie, że najbardziej źródłowym 
doświadczeniem jest doświadczanie świata z drugim człowiekiem, że budować 
można tylko wspólnie, bo bez siebie można jedynie niszczyć. Zatem nieważne 
jest, co oddzielało mnie od innych, jakie antagonizmy były między nami, jakie 
napięcia i konflikty w życiu społecznym występowały, ponieważ tworzyć i bu-
dować możemy tylko wspólnie, i znaleźć sens możemy tylko będąc razem, a nie 
działając każdy z osobna. Musimy bowiem dążyć 

[...] do oparcia współdziałań i stosunków międzyludzkich na kierownictwie świa-
domym, pokonując w trudzie i zmaganiach powstające na tej drodze dysharmonie 
i antagonizmy (Kotarbiński, 1976, s. 46).

Koncentrując się jedynie na swoim własnym rozumieniu sensu, które za-
wsze będzie rozumieniem ograniczonym, niepełnym, to nie sens odnajduję, ale 
jedynie zaspokajam swoje pragnienia, a więc zbliżam się do praktyk i mechani-
zmów „używania” człowieka, który staje się środkiem do realizowania moich 
celów. Musimy zatem być obecni, być przy sobie: 

[...] być obecnym to dopełniać stworzenia, to zostawiać ślady, działać w świecie, 
który beze mnie mógłby być inny [...] nie negować solidarności [...] wchodzić w re-
lacje i serie interakcji, dotrzymywać obietnic i przebaczać, czynić sprawiedliwość, 
być świadomym swojego związku ze światem – koncentrować się na przyszłości 
(Włodarczyk, 2009, s. 299).

Dlatego musimy się spotkać, aby zostawiać w sobie ślady, by mieć świado-
mość wszystkich egzystencjalnych splotów, które między nami się zawiązują, 
a przestrzeń pedagogiczna daje nam ku temu okazję, ponieważ jest ze swej 
istoty miejscem spotkania. I kiedy myślimy o spotkaniu, to mamy na myśli 
doświadczanie (czyli poznawanie) drugiego człowieka, trwanie przy nim mimo 
tego, co nas dzieli, chęć słuchania się nawzajem. Spotykać zaś 

[...] to coś więcej niż mieć świadomość, że inny jest obecny obok mnie lub przy 
mnie. Wmieszany w uliczny tłum mam świadomość, że obok mnie są inni ludzie, 
co jednak nie oznacza, że ich spotykam. Spotkanie jest wydarzeniem. Spotkanie 
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pociąga za sobą istotną zmianę w przestrzeni obcowań. Ten, kto spotyka, wykra-
cza – transcenduje – poza siebie [...] (Tischner, 1990, s. 27).

Do sensu zatem zbliża się człowiek, kiedy wykracza poza siebie, zapomina 
o sobie. Ta postawa wyraźnie urzeczywistnia się w sytuacji walki za drugiego 
człowieka, który nie może sam się obronić, który komuś powierza swój los. Ta-
deusz Kotarbiński – kiedy rozważa charakter spolegliwego opiekuna – dostrze-
ga, że najgorszą jego postawą byłoby 

[...] ze strachu lub dla zysku zdradzić istotę słabszą, którą wzięliśmy pod swoją 
opiekę, i pozbyć się jej w drodze znęcania się nad nią w czasie grożącego jej niebez-
pieczeństwa, z którym niewygodnie by nam się uporać (Kotarbiński, 1970, s. 225).

Spolegliwość będzie tu oznaczała dotrzymywanie słowa, wywiązywanie się 
ze zobowiązań, wierne trwanie przy drugim człowieku, nie zaś uległość, bier-
ność czy też wycofywanie się. Walcząc za innych, zapominamy o sobie, bronimy 
człowieczeństwa innych, często za cenę własnego życia. Jednak kiedy walki 
ustają, z dużą łatwością mogą powrócić konflikty wewnętrzne i wcześniej ist-
niejące antagonizmy społeczne i polityczne, które wcześniej dzieliły wspólnotę.

Zapominanie o sobie to zdolność składania deklaracji; deklaracji w swoim 
imieniu. Kiedy zapominam o sobie, składam deklarację innemu człowiekowi. 
Jeśli zaś coś obiecuję drugiemu człowiekowi, to chcę tej obietnicy dotrzymać. 
I jej dotrzymanie jest moim etycznym zobowiązaniem. Świadome złożenie de-
klaracji drugiemu człowiekowi jest działaniem etycznym, obietnicą wzięcia go 
pod swoją opiekę. Tym, którzy tę obietnicę złożyli, zawierzamy: 

Że taki stanie twardo na placu w obliczu niebezpieczeństwa, broniąc tych, 
którzy są zdani na jego obronę, że takiemu nie zabraknie chęci, by móc innemu 
wydobyć się z klęski, że taki, skoro zapowiedział, że zrobi co potrzeba, to dotrzyma 
zapowiedzi i zrobi [...] (Kotarbiński, 1976, s. 175).

Odpowiedzialność za drugiego ma wymiar nieskończoności, co oznacza, 
że nie ustaje, nie zostaje zawieszona, kiedy zawiesza się walki, i nie kończy się, 
kiedy kończy się wojna. Chodzi zatem o troskę i opiekę za drugiego człowieka, 
niezależnie od tego, w jakim momencie dziejowym się znajdujemy. Odpowie-
dzialność to 

[...] spełnienie tego, co było obiecane (wyraźnie lub domyślnie, explicite lub mil-
cząco), obrony tych, których pokrzywdzono lub którym grozi pokrzywdzenie 
w dziedzinie dostępnej naszej interwencji, a w obrębie tej obrony – represji dla 
naprawienia krzywd ze strony krzywdzicieli (Kotarbiński, 1970, s. 226).
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Dotrzymanie deklaracji, tego, co się przyrzekło „w dziedzinie dostępnej na-
szej interwencji”, oznacza zatroskanie losem innego podczas wojny i w powoj-
niu, to budowanie silnej wspólnoty, w której zawsze będziemy przy sobie trwać.

Kiedy odbudować trzeba świat, a mowa tu nie tylko o znaczeniu symbolicz-
nym takiego stwierdzenia, ale przede wszystkim o dosłownym odbudowywaniu 
domostw i infrastruktury, zbiorowej i indywidualnej tożsamości, najważniejszą 
deklaracją wydaje się deklaracja tego, że cię nie opuszczę, że jesteśmy w świecie 
razem, że nie zostawię cię samego. I choć nie zastąpię cię w twoim cierpieniu, 
a ty nie staniesz w moim miejscu, to będziemy trwać razem, obok siebie i przede 
wszystkim dla siebie. I to wyjście poza samego siebie to – zdaniem Tischnera – 
oznaka człowieczeństwa: „Być człowiekiem to znaczy zawsze: umieć wyjść poza 
samego siebie, umieć siebie przekroczyć” (Tischner, 2017, s. 13).

Miłość i pedagogika po wojnie

Spotkanie z drugim człowiekiem, prawdziwe i autentyczne, a więc takie, 
podczas którego nie „używam” człowieka, ale otwieram się na jego potrzeby, 
słucham jego głosu i jestem gotowy, aby mu towarzyszyć w jego cierpieniu 
i udzielić mu pomocy czy też schronienia, motywowane powinno być miłością. 
Miłość będzie tu oznaczać kompetencję społeczną. Nie chodzi zatem o uczucie 
romantyczne i sentymentalne, ale o umiejętność bycia z drugim człowiekiem. 

Miłość, szczególnie ta w wymiarze społecznym, nie musi być czymś wznio-
słym, zatracaniem się w uczuciu. Jest raczej procesem otwierania się na to, co 
przynosi drugi człowiek, oznacza zatem zapominanie o sobie, ale nie rezyg-
nację z siebie. Będziemy zatem mówić tu o miłości jako aktywności twórczej – 
o wspólnym tworzeniu świata. Choć będzie to miłość trudna i niedana raz na 
zawsze. Miłość rozumiana jako niełatwy proces zbliżania się do siebie i bycia 
razem. Za Kotarbińskim powtórzymy, że „wychowanie może tu dużo zrobić”: 

Pedagogowie szerzą maksymę: ilekroć masz do czynienia z kimś innym, sta-
raj się wejść w jego położenie, spojrzeć na sprawę z jego punktu widzenia. To daje 
zrozumienie cudzego stanowiska, wzbudza ducha tolerancji, osłabia natężenie 
konfliktów, zbliża ludzi, a jest już pewną zaczątkową formą pomocy (Kotarbiński, 
1976, s. 71).

Miłość jako kompetencja – nie zaś romantyczne zakochanie – konieczna 
jest, aby budować dojrzałe społeczeństwo, w którym z całą pewnością będą 
występować różne konflikty, w którym będzie miejsce na niezgodę, ale niezgo-
dę twórczą, czyli otwarcie się na nowe sposoby myślenia i działania, mogące 
powstać tylko w sytuacji, kiedy gotowi jesteśmy wyjść poza oczywistości, poza 
interes własnej grupy i działać wspólnie. Miłość będzie zatem tą kompetencją, 
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która w sytuacjach nieuniknionych napięć i konfliktów będzie stwarzała moż-
liwość ich rozwiązania bez antagonizowania społecznych i politycznych relacji.

Z miłością współgrają i współistnieją inne kompetencje, nadające jej doj-
rzały i bardziej kompletny kształt. Za jedną z nich możemy uznać solidarność. 
Solidarność to szczególny atrybut miłości, który czyni z projektu budowa-
nia i odbudowywania społeczeństwa projekt inkluzywny, nie pozwalając na 
krzywdzące podziały i tworzenie peryferii, na które spycha się niepasujących 
do projektu. Solidarnie, czyli razem. A zatem mamy tu do czynienia z etyczną 
deklaracją, że jesteśmy razem w tym konkretnym momencie dziejowym. Jego 
tragizmu doświadczamy wspólnie, rozumiejąc nawzajem swoje cierpienia. So-
lidarność oznacza również, że dzięki temu, że „jesteśmy w czymś razem”, two-
rzymy wspólnie przestrzeń odbudowy, w której dla nas wszystkich znajdzie się 
miejsce i która stanowi przeciwwagę dla destrukcji i mechanizmów „używania” 
człowieka. 

Kiedy zatem myśleć będziemy o odbudowywaniu, warto pamiętać, że nie 
tylko drogi i budynki trzeba odbudować, ale na nowo wymyślić trzeba siebie 
i wspólnotę. Z pomocą przychodzi nam tu pedagogika i tradycja humanistycz-
na, która pozwala spojrzeć na człowieka jako na kogoś, kto przezwyciężyć może 
tragedie i wyjść poza bierność, w którą spycha nas cierpienie. Pedagogika to 
bowiem nauka bycia razem i składania deklaracji, że cię nie opuszczę. Musimy 
jednocześnie mieć świadomość, jak blisko miłości jest ta deklaracja i jak wielką 
nadzieję daje na ocalenie, rozumiane jako poleganie na sobie i towarzyszenie 
sobie w cierpieniach i tragediach.
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Pedagogy as a promise of salvation

Summary: Pedagogy should work close to people and their life experiences, which 
are very often shaped by tragedies, pain and suffering. Therefore, pedagogy should also 
be close to the suffering person, running away from tragedies, wanting to save his life. 
Then it becomes a space of salvation, a space in which we learn the difficult art of being 
together and making ethical declarations. In the pedagogical space, we can meet, we 
can take care of each other and stay with us. The meeting makes us realize how much 
we need each other so that our actions make sense, and not be blurred in trivial un-
dertakings. Postwar times, as a time of rebuilding, it will be a time of meeting, taking 
responsibility for oneself, as well as a time of love, which, understood as a social compe-
tence, will help in resolving conflicts and overcoming antagonisms. The special role of 
pedagogy in the post-war period is what it will consist in learning to abide with oneself 
and keep the promises that are made to other people.

Keywords: suffering, pedagogy, salvation, love, meeting, war, ethical commitment, 
declaring
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Pomimo wojny –  
trzecia, zielona droga rozwoju

Streszczenie: Celem artykułu jest zarysowanie perspektyw, jakie stwarza dla 
współpracy polsko-ukraińskiej i rozwoju regionu Międzymorza koncepcja trwałego 
i zrównoważonego rozwoju w swoich aspektach filozoficznych, ekonomicznych i peda-
gogicznych. W dziedzinach tych coraz bardziej rozwijają się w Polsce proekologiczne 
nurty, które podejmują ważne dla współczesności problemy, związane z degradacją śro-
dowiska ze strony dominujących niezrównoważonych sposobów produkcji i konsump-
cji. Aktualna wojna w Ukrainie jest przejawem konwencjonalnych i partykularnych 
podziałów politycznych i ideologicznych między umownie pojmowanym Wschodem 
a Zachodem i odsunięciem na boczny tor wagi i powagi wyzwań globalnych. Rozwój 
współpracy między krajami Międzymorza powinien, zdaniem autora, opierać się na 
koncepcji trwałego i zrównoważonego ekologicznie i społecznie rozwoju, do czego waż-
ny wkład mogą wnieść niekonwencjonalne i proekologiczne idee rozwijane na gruncie 
filozofii, pedagogiki i ekonomii. Identyfikacja, porównanie i wykorzystanie spuścizny 
polskich i ukraińskich autorów zaangażowanych w tę problematykę może, w opinii 
autora, stanowić istotny punkt wyjścia w stronę budowania wizji zrównoważonej 
przyszłości naszego regionu, w którym równie ważny jak pokój społeczny i polityczny 
będzie pokój zawarty ze środowiskiem i przyrodą. 

Słowa kluczowe: ekofilozofia, eko-filozofia, zrównoważony rozwój, edukacja, pedago-
gika, Międzymorze 

Między Wschodem a Zachodem

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej leżą na przecięciu dwóch obszarów cy-
wilizacyjnych i kulturowych: Wschodu i Zachodu. Wpływy tych kręgów i dyna-
mikę ich oddziaływania można odnaleźć w wielu obszarach: w historii i polity-
ce, w efektach zaborów odzwierciedlonych w geografii wyborczej i gospodarczej 
Polski, w kulturze, w strukturze wartości społecznych czy w systemie edukacji. 
W okresie realnego socjalizmu dominował wpływ wschodniego totalitaryzmu, 
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by po przemianach ustrojowych początku lat 90. XX wieku poddać się ekspan-
sywnym wpływom liberalnego Zachodu (westernizacji). Możliwość budowania 
własnej tożsamości Polski pojawiła się na krótko w dwudziestoleciu między-
wojennym, kiedy doszło też do współpracy militarnej Polski i Ukrainy prze-
ciw bolszewickiej Rosji. Jeśli wybór pomiędzy Wschodem a Zachodem nie jest 
ultymatywny, a kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie są na niego skazane 
i jest możliwa trzecia droga rozwoju na osi Północ – Południe1, powstaje py-
tanie, jaki powinien być fundament ideowy i aksjologiczny, na którym może 
być budowana współpraca pomiędzy krajami tego obszaru? A także jakie mają 
być w tym kontekście edukacja i pedagogika kształtujące przyszłych obywa-
teli regionu? Na optykę dyskusji nad kwestiami społecznymi, kulturowymi, 
gospodarczymi i politycznymi zasadniczo wpływa autentyczne uwzględnienie 
problematyki ekologicznej i powiązanej z nią koncepcji trwałego i zrównowa-
żonego rozwoju (sustainable development) – koncepcji rozwijanej w wymiarze 
globalnym, międzynarodowym i regionalnym od końca lat 80. XX wieku i uzna-
wanej za największe wyzwanie XXI wieku i trzeciego milenium (Skolimowski, 
1999; Kozłowski, 2005; Kronenberg, Bergier, 2010; Rogall, 2010; Sadowski, 
Łepko, 2017)2.

Według geopolitycznych diagnoz wojna w Ukrainie jest przejawem global-
nego konfliktu między Wschodem a Zachodem, między cywilizacją wolności 
i cywilizacją zniewolenia lub też, używając słów Joe Bidena z przemówienia 
w marcu 2022 roku w Warszawie, pomiędzy demokracją a autokracją. Proxy war, 
która toczyła się również w Syrii3, to jednak według Jacka Bartosiaka i Piotra 
Zychowicza dopiero preludium, a docelowy konflikt ma według tych autorów 
rozegrać się na Indopacyfiku pomiędzy USA i Chinami (Bartosiak, Zychowicz, 
2021). W obliczu wojny globalne starania o pokój, ochronę planety i jednocze-
nie się ludzkości wobec kryzysu globalnego środowiska, ambitne milenijne 
cele, plany i agendy organizacji międzynarodowych zostają zawieszone. Inter 
arma silent Musae et leges. Górę biorą „tradycyjne” podziały, ambicje imperial-
ne, interesy i ekspansja kosztem innych. Następuje eksplozja agresji, przemo-

1 Geopolityczne, ekonomiczne i militarne znaczenie współpracy państw na osi Północ – Połu-
dnie akcentowane było w koncepcjach: Heartlandu Halforda J. Mackindera, Międzymorza 
Eugeniusza Romera, Intermarium George Friedmana, Trójmorza, jak również w planach poli-
tycznych Józefa Piłsudskiego, Władysława Sikorskiego i Lecha Kaczyńskiego.

2 Według powszechnego ujęcia (tzw. definicji Brundtland) zrównoważony rozwój oznacza roz-
wój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, nie pozbawiając jednocześnie przyszłych 
pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb. Jest to rozwój pożądany społecznie, uzasadnio-
ny ekonomicznie i dopuszczalny ekologicznie; rozwój w zgodzie z otoczeniem przyrodniczym 
i społecznym, a nie ich kosztem. 

3 Autorytarny reżim Baszszara al-Asada wspierany był przez Rosję, a walczących z nim rebelian-
tów wspierały USA.
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cy i zniszczenia (z perspektywą eskalacji jądrowej), ruiny, kalectwa, traumy, 
śmierć i cierpienie setek tysięcy niewinnych ludzi. Największy terytorialnie 
kraj świata o ogromnych zasobach naturalnych jest ciągle nienasycony, a ra-
cję i sens swojego istnienia upatruje w ciągłym podboju i wchłanianiu coraz to 
nowych obszarów. W turańskiej, rosyjskiej optyce wszystko jest wojną i walką 
o władzę i dominację4. Wojna to nie tylko straty ludzkie, materialne, gospodar-
cze i dóbr kultury, ale również straty ekologiczne. Na zagrabionych terenach 
Ukrainy wycinane są rabunkowo lasy, przyroda jest niszczona do gołej ziemi, 
a pola uprawne pokrywane są masą militarnych odpadów i zanieczyszczeń. 

Warto jednak zauważyć, że od konkwistadorskich, kolonizatorskich i impe-
rialnych zapędów, choć nie w tak barbarzyńskiej formie jak w przypadku despo-
cji wschodnich, nie był wolny i Zachód. Rozwinął niewolnictwo, prowadził przez 
stulecia ekspansję polityczną, ekonomiczną i technologiczną na wszystkich 
kontynentach. Duch imperialny przejawiał się wielokrotnie w historii i polityce 
państw Wschodu i Zachodu, a socjalizm (narodowy i międzynarodowy), komu-
nizm i kapitalizm w wydaniu wschodnim (chińskim) czy zachodnim bazują na 
tej samej antagonistycznej filozofii, postrzegającej świat w kategoriach walki, 
podboju i zwalczających się wzajemnie przeciwieństw, w których zwyciężyć 
i dominować musi jedna strona, dążąca do politycznego i ekonomicznego mo-
nopolu. Świadomy współczesnych wyzwań i możliwości autodestrukcji i całego 
życia na planecie, jakie dała człowiekowi współczesna cywilizacja techniczna 
i jej militarny i jądrowy potencjał, za szczególną wartość i ratunek Hans Jonas 
uznał zasadę odpowiedzialności (Jonas, 1996; Rosół, 2017). Niestety, jak po-
kazują obecne konflikty, globalne zagrożenia ekologiczno-klimatyczne, przed 
jakimi stoi ludzkość jako całość, nie są jeszcze, mimo wielu alarmistycznych 
ostrzeżeń (Skubała, Kulik, 2021), postrzegane przez rozgrywających geopoli-
tyczną i geoekonomiczną grę jako powód do zreflektowania się nad kierunkami 
i konsekwencjami prowadzonych dotychczas polityk i działań. 

Wojna towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów, a według Ericha 
Fromma walka pomiędzy umiłowaniem życia i śmierci (biofilią i nekrofilią), 
między siłą konstruktywną i destruktywną wpisana jest antropologicznie 
w samą ludzką naturę (Fromm, 1991); lub też jak w manicheizmie i dialektycz-
nej walce przeciwieństw wpisana ontologicznie w naturę samego bytu. W wy-
miarze psychologicznym, indywidualnym i jednocześnie globalnym postawę tę 
ujmuje koncepcja „wszystkopochłaniającego Ja” (all consuming self ) – dążenie 
do zagarniania, przywłaszczania i konsumowania coraz to nowych zasobów 

4 Według Feliksa Konecznego Rosja przynależy do cywilizacji turańskiej, której główną cechą 
jest autorytaryzm, kult wodza i wojskowy typ organizacji życia zbiorowego (Koneczny, 2002). 
Cywilizacyjne podziały kulturowe i religijne jako źródło konfliktów i wojen legły również 
u podstaw koncepcji cywilizacji Samuela Huntingtona (1996).
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i prowadzenia wojny z Naturą (Kanner, Gomes, 1995). Źródłem tej postawy są 
wewnętrzny brak i alienacja, spowodowane dualizmem – pęknięciem oddzie-
lającym świadomość od ciała, ducha od materii, człowieka od natury własnej 
i przyrodniczej (Capra, 1987; Roszak, 1995; Hoły-Łuczaj, 2018). Rozpaczliwe 
próby zapełnienia tej pustki (Cushman, 1992) doprowadzają do degradacji 
zarówno nadmiernie eksploatowane przez żarłoczną gospodarkę środowisko 
(dziś już wymiarze globalnym), jak i samo społeczeństwo, uzależnione od kom-
pulsywnej konsumpcji, która przecież nigdy nie zaspokoi wewnętrznego głodu 
partycypacji w większej, nadającej sens Całości i duchowej próżni wywołanej 
przez materialistyczny redukcjonizm. 

Eko-filozoficzna trzecia droga

Krytykę zarówno kapitalizmu, jak i socjalizmu jako przejawów tego sa-
mego mechanistycznego paradygmatu, odpowiedzialnego zarówno za podbój 
i degradację przyrody, jak i zniewolenie i wypaczenie ludzkich umysłów i spo-
łeczeństw, przedstawił w swojej ekologicznej filozofii Henryk Skolimowski 
(1930–2018). Doświadczając w życiu zarówno komunizmu, jak i społeczeństwa 
nadkonsumpcji w USA, był zwolennikiem trzeciej drogi: trwałego i zrównowa-
żonego rozwoju – cywilizacji przetrwania Życia w długofalowej perspektywie 
(Fiut, 2009). Koncepcję tę ufundował na wizji kultury ekologicznej opartej na 
postulowanych przez eko-etykę wartościach: afirmacji i rewerencji dla życia, 
empatii, różnorodności, sprawiedliwości ekologicznej, odpowiedzialności, 
partycypacji w Naturze, nadziei (Skolimowski, 1993, 2005). Z pragmatycznego 
punktu widzenia można jednak zadać pytanie, jak mają się piękne idee i wizje 
eko-filozofii do rzeczywistości wojny i politycznego realizmu?

Zastanawiając się nad tym, przypomniałem sobie fragment z autobiogra-
fii profesora Skolimowskiego, w którym wspomina, jak po wielu dniach cięż-
kich bombardowań Warszawy w powstaniu warszawskim wyszedł na otwar tą 
przestrzeń (Skolimowski, 2011, s. 14). Być może to wtedy zrodziły się w nim 
pierwsze uczucia ekologiczne, których doznaje człowiek, autentycznie obcując 
z przyrodą: życiodajnym powietrzem, słonecznym światłem, ziemią, roślina-
mi ocalałymi z wojennej pożogi5. Po traumatycznych doświadczeniach wojny 
i okresu powojennego (stalinizm) swoją koncepcję humanizmu ekologicznego 
z naczelną ideą Świata jako Sanktuarium Skolimowski sformułował 30 lat 

5 Motyw zadarniania się zniszczonej powierzchni miasta i ruin został ciekawie opisany w dziele 
Urszuli Zajączkowskiej i stanowi dobry asumpt do rozwoju refleksji ekofilozoficznej i ekoeste-
tycznej w kontekście problematyki wojny (zob. Zajączkowska, 2019). 
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później (Skolimowski, 1974)6. Mimo ponad trzydziestoletniej kariery na uczel-
niach amerykańskich Skolimowski nie chciał, by eko-filozofia była dyscypliną 
akademicką, lecz by wyszła z uczelnianych auli i stopiła się z życiem, manifestu-
jąc się jako zrównoważony ekospołecznie styl życia inspirowany wartościami 
ekologicznej kultury i etyki (Niedek, 2001)7. Według sir Juliana Rose’a eko-fi-
lozofia znajduje swoje przedłużenie w ekologicznym pragmatyzmie rozumia-
nym jako praktykowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, polegających 
na tworzeniu bezpośrednich relacji i krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy 
producentem i konsumentem z eliminowaniem pośredników, którymi są naj-
częściej korporacje handlowe z zachodnim kapitałem (Rose, 2014). Rolnictwo 
ekologiczne, które jest przyjaznym przyrodzie i środowisku, zrównoważonym 
i trwałym systemem gospodarowania człowieka na Ziemi, opiera się w swoich 
fundamentalnych założeniach na eko-filozofii (Górny, 1992).

Tradycje rolnicze krajów Europy Środkowo-Wschodniej stanowią ich eko-
nomiczne i kulturowe dziedzictwo i kluczowy kapitał społeczno-gospodarczo-
-przyrodniczy, który powinien być wykorzystywany w zrównoważony sposób 
dla endogennego i trwałego rozwoju tych krajów (Kwarc-Niedek, 2017). Współ-
praca na tej płaszczyźnie jest wymogiem strategicznym bezpieczeństwa żyw-
nościowego regionu, a sposób tego gospodarowania bezpośrednio wpływa na 
coraz ważniejsze dziś bezpieczeństwo przyrodniczo-ekologiczne. W kontekście 
geopolitycznym jest to o tyle istotne, że wraz z militarną obecnością USA w re-
gionie będą postępować wpływy globalnych korporacji i agrobiznesu, forsują-
cego przemysłowe metody produkcji rolnej (w tym inżynierii genetycznej, która 
jest w ekorolnictwie niedopuszczalna). Budowanie rezyliencji na te wpływy 
w gospodarce żywnościowej Polski, Ukrainy i innych krajów regionu ma wagę 
również strategicznego, choć pozamilitarnego bezpieczeństwa. 

Warunki naturalne i struktura społeczno-ekonomiczna krajów Między-
morza predestynują je do bycia liderem proekologicznej transformacji cywi-
lizacyjnej, w szczególności gospodarki żywnościowej, w której możliwe są do 

6 Eko-filozofia Skolimowskiego odróżnia się od radykalnie ekologicznych (ekologistycznych) 
i antyantropocentrycznych ujęć problematyki ekologicznej, jakie stworzyła ekologia głęboka 
w swoim egalitarystycznym biocentryzmie (Devall, Sessions, 1994) czy zielony anarchizm 
Murraya Bookchina (1990), i sytuuje się bliżej ujęć umiarkowanie antropocentrycznych i kon-
serwatywnych, takich jak zielona filozofia Rogera Scrutona czy ekologia integralna papieża 
Franciszka (Niedek, 2020, 2021).

7 Styl życia ten określam mianem frugalizmu, rozumianego jako „[...] trwała dyspozycja etyczna 
charakteru osoby ludzkiej ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych w spo-
sób umiarkowany, oszczędny i skromny, przeciwstawiający się konsumpcji nadmiaru i marno-
trawstwu oraz świadomy szerszych uwarunkowań i konsekwencji społecznych i ekologicznych 
dokonywanych wyborów konsumenckich” (Niedek, Krajewski, 2021). 
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uzyskania wysokie przewagi jakościowe8. Chodzi tu głównie o wytwarzanie 
produktów tradycyjnych i ekologicznych, lokalnych i regionalnych, a także 
społecznych i spółdzielczych systemów organizacji krótkich łańcuchów dostaw 
żywności producent – konsument, omijających wielkopowierzchniowe placów-
ki handlowe (głównie z kapitałem zachodnim). Liderem rozwiązań proekolo-
gicznych są kraje skandynawskie i z tego kierunku, na linii Północ – Południe, 
może być transferowanych wiele doświadczeń i rozwiązań, również w obsza-
rze gospodarki: komunalnej; energetycznej (w tym prosumenckiej energetyki 
obywatelskiej); gospodarowania wodą i jej retencją, odpadami i odzyskiem 
surowców w obiegu zamkniętym; tworzenia proekologicznych, względnie sa-
mowystarczalnych wspólnot lokalnych; prowadzenia skutecznej edukacji eko-
logicznej społeczeństwa, sprzyjającej transformacji ekonomicznej i mentalnej 
w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Ku zrównoważonej edukacji i pedagogice

Na ideowy profil edukacji i pedagogiki oddziałują zatem zarówno uwarun-
kowania wewnętrzne, związane z przyjmowaną filozofią, systemem wartości 
i założeniami światopoglądowymi, jak i uwarunkowania zewnętrzne, związane 
z czynnikami społeczno-kulturowymi, politycznymi i ekonomicznymi. Spo-
śród tych ostatnich w niniejszym artykule zasygnalizowano wagę problematyki 
ekologicznej i kryzysu środowiskowego będącego globalnym kryzysem relacji 
Człowiek – Przyroda (Waloszczyk, 1996), w tym problematykę bezpieczeństwa 
ekologicznego i żywnościowego, powiązanego z jej trwałą i zrównoważoną pro-
dukcją i konsumpcją (Niedek, Hoffmann-Niedek, 2014).

Pedagogika krajów postkomunistycznych, do których zaliczają się Polska 
i Ukraina, obciążona jest dziedzictwem poprzedniego systemu socjalistyczne-
go, którego pozostałości rezydują zarówno w sferze mentalnej, jak i instytu-
cjonalnej. Transformacja ustrojowa nie doprowadziła do zasadniczej reformy 
polskiej edukacji i pedagogiki, otwierając je, analogicznie jak gospodarkę, na 
inwazyjne wpływy Zachodu: praktycznego materializmu, kultu wzrostu i kon-
sumpcjonizmu, ze wszystkimi tego skutkami psychicznymi, społecznymi, 

8 Mimo stałego wzrostu rynku żywności ekologicznej maleje w Polsce liczba ekogospodarstw: 
z 24 tys. na koniec 2011 roku do 18,5 tys. na koniec 2020 roku (Biuro Rolnictwa Ekologicznego 
i Produktów Regionalnych, 2021). Dla porównania na koniec 2019 roku w Niemczech aktyw-
nych było 34 136 ekoproducentów rolnych, a we Włoszech 70 561. Wskazuje to na potrzebę 
dynamizacji polityki ekologicznej względem rolnictwa, obszarów wiejskich i gospodarki żyw-
nościowej i nadania jej priorytetu gospodarczego. Dotyczy to również Ukrainy, która wyko-
rzystuje jedynie 5,3% z 7,4 mln ha gruntów nadających się pod uprawy ekologiczne (Rolnictwo 
ekologiczne na Ukrainie ma ogromny potencjał, 2018). 
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kulturowymi i środowiskowymi. Powoduje to bezrefleksyjną reprodukcję przez 
system edukacyjny kadr podtrzymujących szkodliwy dla środowiska system 
produkcji i konsumpcji (Walewicz, 2019). W pedagogice dominuje konwencjo-
nalny, mechanistyczny i scentralizowany system klasowo-lekcyjny, wymagają-
cy fundamentalnej przemiany mentalnej i instytucjonalnej (Śliwerski, Paluch, 
2021). Zmiana ta powinna uwzględniać zarówno wewnętrzne uwarunkowania 
ideowe i aksjologiczne, jak i zewnętrzne, związane ze współczesnymi wyzwa-
niami społecznymi, gospodarczo-politycznymi, ekologicznymi i globalno-
-planetarnymi. Stanowią one łącznie przedmiot pedagogiki zrównoważonego 
rozwoju (Tuszyńska, 2018), pedagogiki lasu oraz edukacji na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju (Ogrodnik, Kulik, Skubała, 2010). W koncepcjach tych istotną 
rolę do odegrania ma eko-filozofia, tworząc ideową bazę i szerszy, uzasadniają-
cy kontekst dla holistycznej edukacji ekologicznej społeczeństwa (Tuszyńska, 
2018, s. 31). 

Tworzeniu ożywczych perspektyw w pedagogice sprzyja analiza idei 
i działań aktywistów polskich i ukraińskich, czego przykładem może być po-
równanie postaci Janusza Korczaka i Wasyla Suchomlińskiego (Pobirchenko, 
2021). Pionierem polskiej wrażliwości zdrowotno-żywieniowo-ekologicznej był 
Julian Aleksandrowicz (Aleksandrowicz, 1988), a swój wkład w rozwój ekofilo-
zofii wniosło wielu zasłużonych autorów (Najder-Stefaniak, 2013). Identyfika-
cja i analiza dzieł i myśli polskich i ukraińskich ideowych innowatorów może 
być ważnym punktem wyjścia do budowy nowej, zrównoważonej pedagogiki, 
tworzącej mentalno-społeczny fundament pod przyjazną życiu i zdrowiu przy-
szłość krajów naszego regionu i jego przyrodniczego dziedzictwa. 

Przeszłość, doświadczenia historyczne, kwestie kulturowe, językowe 
i religijne potrafią równie łączyć, co dzielić. Świadomość wspólnych zagrożeń 
i troska o przyszłość, a przede wszystkim wola przetrwania w obliczu kryzy-
sów i przeciwdziałania ich eskalacji, czego wyrazem jest koncepcja trwałego 
i zrównoważonego rozwoju, ma moc integrującą. Dualizm, podział i skazanie 
na wybór pomiędzy „dobrym” Zachodem i „złym” Wschodem (lub odwrotnie) 
są fałszywe, a pomyślność rozwoju krajów położonych w obszarze Intermarium 
zależeć będzie od trafnego rozpoznania i wykorzystania uwarunkowań i moż-
liwości podążania trzecią drogą. Drogą zrównoważonego i odpowiedzialnego 
ekospołecznie rozwoju, rozumianego zgodnie z założeniami filozofii przyjaznej 
życiu, przyrodzie, człowiekowi i ludzkiej wspólnocie w długofalowej perspek-
tywie. Dobrze rozumiana koncepcja sustainable development jawi się wyborem 
koniecznym – wyborem przyszłości, która łączy. 
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Despite the war – the third, green way of development

Summary: The aim of the article is to outline the perspective for Polish-Ukrainian 
cooperation and the development of the Intermarium region by the concept of sustaina-
ble development in its philosophical, economic and pedagogical aspects. In these areas, 
pro-ecological trends are developing more and more in Poland, which take up problems 
important for the present day, related to the degradation of the environment from the 
dominant, unsustainable patterns of production and consumption. The current war in 
Ukraine is a manifestation of conventional and particularistic political and ideological 
divisions between the conventionally understood ‘East’ and ‘West’ and sidelining the 
importance of global challenges. The development of cooperation between the coun-
tries of the Intermarium should, according to the author, be based on the concept of 
ecologically and socially sustainable development, to which an important contribution 
may be made by unconventional and pro-ecological ideas developed on the basis of 
philosophy, pedagogy and economics. Identification and analysis of the opus of Polish 
and Ukrainian authors involved in this issue may, in the author’s opinion, constitute 
an important starting point towards building a vision of a sustainable future for our 
region, where peace with the environment and nature is as important as social and 
political peace.

Keywords: ecophilosophy, eco-philosophy, sustainable development, education, peda-
gogy, Intermarium
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O czym warto rozmawiać

Streszczenie: Wojna w Ukrainie zmienia nieodwracalnie sytuację w całej Europie 
i stwarza nowy kontekst relacji i dialogu między Polakami i Ukraińcami. Dialog powi-
nien uwzględnić czynniki historyczne: stopień uzależnienia od sowieckiego totalitary-
zmu, oddziaływanie kulturowe Wschodu i Zachodu oraz współczesne uwarunkowania 
cywilizacyjne: wpływ nihilizmu indywidualistycznego z Zachodu, a także ideologii „ru-
skiego miru” z Rosji. Kluczowymi elementami opisującymi cywilizacyjny i kulturowy 
kryzys w Europie i wskazującymi drogi jego przezwyciężania są pojęcia osoby, prawdy 
i transcendencji. Związane z nimi problemy, antynomie i paradoksy są tym, o czym 
warto rozmawiać, odsłaniają one bowiem głębszą prawdę o osobie i ludzkiej wspólnocie.

Słowa kluczowe: Polska, Ukraina, Europa, cywilizacja, kryzys, osoba, prawda, trans-
cendencja 

Od autora

O czym warto rozmawiać? Nie jest to pytanie, lecz propozycja. Zawsze war-
to rozmawiać o sprawach ważnych i bardzo ważnych. Warto rozmawiać także 
dlatego, aby to, co jest przedstawiane z jednej perspektywy, stało się bardziej 
zrozumiałe i uniwersalne. Nawet jeśli będzie kontrowersyjne, tym lepiej, po co 
mówić o tym, co dla wszystkich jest oczywiste.

Kontekst

Jest nim niewątpliwie wojna, która powinna Polakom uświadomić, że 
żyją na terytorium przyfrontowym. Niezależnie od tego, jak będą przebiegać 
działania wojenne, tej sytuacji nie da się już odwrócić. W Europie zmieniło się 
coś, co sprawia, że wizja trwałego pokoju i związanego z nim dobrobytu, jako 
stanu naturalnego, załamała się. Może nie wszyscy to widzą. Ułudą okazało 
się też przekonanie o nieodwracalności całkowitego zniesienia granic. Polskie 
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granice nie są tylko na papierze. To są realia, które zaczynają powoli wkraczać 
do świadomości Polaków, także młodych. W wychowaniu, w ostatnich latach, 
wojna, walczący żołnierze, imigranci wojenni nie byli obecni, a jeśli tak, to jako 
coś odległego, niemal abstrakcyjnego. Tymczasem rzeczywistość pokazuje swo-
je ponure oblicze: brutalna siła odnosi sukcesy, przemoc i bezczelne kłamstwa 
pozostają bez odpowiedniej reakcji. Polityczna i wojskowa odpowiedź „wolnego 
świata” pełna jest niekonsekwencji i zawiera zbyt wiele dwuznaczności, aby 
można uznać nawoływania do kompromisu i dialogu za wiarygodne i przybli-
żające trwały pokój. 

Znika wizja świata, w której właściwie nie było wrogów, wszyscy pragnę-
li pokoju, byli sojusznikami lub mogli się nimi stać. Nawiasem mówiąc, ktoś 
odpowiada za to, że taka „nierzeczywistość” stała się powszechnym przeko-
naniem, że nie zauważano i nie rozpoznawano możliwego zarzewia wojen, 
których pierwsze źródło tkwi w ludzkich umysłach i sercach. Czy nieosądzenie 
i nierozliczenie komunizmu jako systemu zbrodniczego nie było jednym z tych 
zaniedbań? Zmiany są powolne, ale wydaje się – nieuchronne, wiele wskazuje 
na to, że nie ma powrotu do tego, co było. Także Europa stoi przed dużą próbą 
jedności, nie wiadomo, czy widoczne dziś pęknięcia, brak solidarności, nierów-
ne traktowanie państw nie doprowadzą do głębszych podziałów, czy nie staną 
się przyczyną trwałych rozłamów. Czy Europa – odrzucająca chrześcijaństwo – 
zdoła znaleźć jakąś zastępczą ideę jednoczącą, czy może porozumieć się co do 
nowych zasad, czy wypracuje jedną koncepcję pokoju? Jaka nowa idea zostanie 
przywołana, jeśli podważane są dotychczasowe czynniki jednoczące: wspólno-
ta kultury opartej na trwałych wartościach moralnych, budowa społeczeństwa 
odwołującego się do pojęcia sprawiedliwości i dobra wspólnego czy rozumienie 
wychowania, w którym równie ważne są zarówno działania na rzecz kształ-
towania indywidualnej doskonałości, jak i tworzenie wspólnoty. Wprawdzie 
w przeszłości zasady te nie zawsze były realizowane w sposób konsekwentny 
i spójny, ale ich samych nie kwestionowano. 

Kairos

Niewątpliwie jest to czas Ukrainy. Jej pozycja i rozwój zdecydują w du-
żej mierze o przyszłym obliczu Europy. Jest to także, w pewnej mierze, czas 
Polski. Nie tylko ze względu na aktualne i dla wielu niespodziewane zbliżenie 
z Ukrainą. Jeśli dla Ukraińców ważne są teraz kwestie przynależności narodo-
wej, określenie swojego miejsca na mapie cywilizacyjnej, to jest to również dla 
Polaków okazja, aby na nowo powrócić do sprawy narodowej tożsamości, po to, 
aby można rozważyć, co wynika z tego – w dużej mierze wymuszonego przez 
historię – zetknięcia się i konfrontacji dwu społeczeństw i kultur, podobnych, 
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ale i różnych, choćby ze względu na stopień uzależnienia od sowieckiego tota-
litarnego imperium i wynikający z tego stopień dewastacji cywilizacyjnej. Jest 
to również okazja, aby dokończyć i wypełnić – właśnie w dziedzinie kultury 
i ducha – tę zmianę, która rozpoczęła się przełomem „Solidarności” i pracą 
Jana Pawła II w dziedzinie budowania tożsamości Europy. Wielki potencjał 
tamtych wydarzeń nie został w pełni zrealizowany, one same trwają raczej już 
tylko w sferze symbolicznej i sentymentalnej. Jest niebezpieczeństwo, że dzie-
dzictwo to stanie się martwe, jeśli nie będzie podtrzymywane i odnawiane. Jan 
Paweł II pisał:

Wolność stale trzeba zdobywać, 
nie można jej tylko posiadać. 
Przychodzi jako dar, 
utrzymuje się poprzez zmaganie (Wojtyła, 2007).

Obecny czas daje okazję, aby to nie w pełni zrealizowane dziedzictwo 
rozważyć na nowo, oczyścić i przystosować do nowych wzywań, tak aby polski 
model wychodzenia z komunizmu i porzucania sowieckiego człowieka w sferze 
mentalności i ducha stał się bardziej wyrazisty i przekonujący. Zbyt jedno-
stronne i nazbyt dogmatyczne traktowanie kierowanych z Zachodu propozycji 
okazało się nie w pełni udanym eksperymentem, obok pozytywnych rezulta-
tów przyniosło niepokojące skutki w sferze wartości i postaw: egocentryczny 
liberalizm, bezwzględny pragmatyzm, zachłanny konsumpcjonizm. Nie są one 
dowodem porzucenia komunizmu, nie wydaje się też, aby były jedynie słusz-
nym modelem realizującym wartości europejskie, cokolwiek by to niejasne 
określenie miało znaczyć. 

Jan Paweł II zwracał uwagę na wkład, który mogą i powinny wnieść narody 
Europy Środkowo-Wschodniej. Pisał: 

W okresie samoobrony przed totalitaryzmem marksistowskim ta część Euro-
py przebyła drogę duchowego dojrzewania, dzięki czemu pewne istotne dla życia 
ludzkiego wartości mniej się tam zdewaluowały niż na Zachodzie (Jan Paweł II, 
2005, s. 148).

Pisał również o ryzyku dla tych krajów, związanym z procesem jednoczenia 
Europy, polegającym na „[...] bezkrytycznym uleganiu wpływom negatywnych 
wzorców kulturowych rozpowszechnionych na Zachodzie”. I dodawał: 

[...] toczy się tutaj jakieś duchowe zmaganie, od którego zależeć będzie oblicze Eu-
ropy tworzące się na początku tego tysiąclecia (Jan Paweł II, 2005, s. 148).

Teraz decyduje się nie tylko to, kim będą Ukraińcy, ale i Polacy w tej nowej, 
europejskiej rzeczywistości, o której nie wiemy, jaka będzie. 
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Między Wschodem a Zachodem

Historia tej części Europy sprawiła, że Polska i Ukraina stały się terenem 
granicznym oraz obszarem przenikania się dwu odłamów chrześcijaństwa – za-
chodniego i wschodniego, a dzieje pokazały, że również dwu formuł cywilizacji 
i kultury. Chrześcijański Wschód i Zachód różnią się: odpychają i przyciągają. 
Jan Paweł II mówił o dwu płucach Europy, dopominał się o dowartościowanie 
i dopełnienie Zachodu bogactwem dziedzictwa Wschodu. Dopominał się nie 
zawsze skutecznie. Przeszkodą była postawa rosyjskiej Cerkwi. Jej stanowczy 
sprzeciw sprawił, że nigdy nie mógł zrealizować swego marzenia – udania się 
z papieską wizytą do Rosji. To prawda, że Rosji nie można wykluczać z pola 
dialogu między Wschodem a Zachodem. Ona sama wyklucza się z niego dłu-
goletnią polityką izolacjonizmu, pretensją do reprezentowania jedynej prawo-
witej formuły chrześcijaństwa, postawą niewolniczej niemal uległości wobec 
władzy: carskiej, sowieckiej i postsowieckiej, a dziś nieodcinaniem się, a nawet 
akceptacją zbrodni reżimu. 

Podczas wizyty w Ukrainie w czerwcu 2001 roku Jan Paweł II przypomi-
nał, że 

[...] nie może być „pokojowej Europy zdolnej do szerzenia cywilizacji bez osmozy 
i uczestnictwa różnych komplementarnych wartości”, które są typowe dla Wscho-
du i Zachodu (Pielgrzymka Jana Pawła II na Ukrainę – 2001 r. Wymiary jedności, b.d.). 

Rosja i chrześcijaństwo rosyjskie zrodziły się w Kijowie. Ten fakt dla wiel-
komocarstwowej myśli i postawy Rosjan jest niewygodny i drażniący, ale nie 
musi być takim w przyszłości. 

Napięcia między Wschodem a Zachodem w sferze kultury, mentalności, 
sposobu przeżywania i ekspresji mają duże znaczenie dla ludzi i społeczeństw 
krajów, które znajdują się w sferze „między”, podlegają obydwu wpływom. 
Polska i Ukraina w różnym stopniu i w odmienny sposób pozostają w zasięgu 
działających i ścierających się ze sobą sił kulturowych. Niekiedy jest to siła nisz-
cząca, a wtedy wymusza na narodach i społeczeństwach walkę nawet z dwoma 
wrogami naraz, przeciwstawianie się złu w dwu postaciach. Polska znalazła się 
w takiej sytuacji, kiedy musiała stawić opór ekspansji germańskiej i rosyjskiej 
podczas zaborów czy hitlerowskiej i sowieckiej w czasach II wojny światowej. 

Wydaje się jednak, że różnice te mają głębsze historycznie korzenie. Cyprian 
Kamil Norwid w Pieśni od ziemi naszej w niemal genialny sposób wskazał odmien-
ną istotę groźnego powiewu cywilizacyjnej zarazy z każdej ze stron czy, mówiąc 
bardziej precyzyjnie, odmienność „ciemnej strony” każdej z tych cywilizacji1. 

1 Piszę o ciemnych stronach, co przecież wcale nie oznacza, że nie mają one jasnych stron. Do-
strzeżenie aktualności tej Norwidowej diagnozy zawdzięczam przytoczonemu w bibliografii 
tekstowi Filipa Memchesa.
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Najpierw wiatr ze Wschodu: 

Od wschodu mądrość kłamstwa i ciemnota,
Karności harap lub samotrzask z złota,
Trąd, jad i brud.

Zachód truje inaczej: 

Na zachód kłamstwo wiedzy i błyskotność,
Formalizm prawdy, wnętrzna bezistotność,
A pycha pych! (Norwid, 1968, s. 424)

Nie ma miejsca na głębsze wyjaśnianie trafności i aktualności tej diagno-
zy, dość powiedzieć, że wydają się one współgrać z dwiema formułami cywi-
lizacyjnymi, które rozbijają tożsamość tradycji europejskiej: „ruskiego miru”, 
czyli nihilizmu totalitarnego od Wchodu i nihilistycznego indywidualizmu od 
Zachodu. 

Czas, w którym przyszło nam żyć, pokazuje, że formuła Europy opartej na 
obiektywnej wartości osoby, trwałych zasadach moralnych, odwołująca się do 
chrześcijańskiej wizji wspólnoty, kruszeje nie tylko pod naporem zdecydowanej 
i zdyscyplinowanej oraz wyrazistej kulturowo i religijnie presji fundamenta-
listycznego islamu, ale także od wewnątrz, na skutek równie zdecydowanego 
działania tych dwu różnych wersji nihilizmu.

Wobec nihilizmów

Jeśli prawdą jest, że ewangelizacja stworzyła Europę (por. Jan Paweł II, 
2005, s. 96–97), to zasadne jest pytanie o efekty działań tych, którzy podważają 
chrześcijańskie korzenie Europy. Jan Paweł II źródła tego procesu widział w fi-
lozoficznych fundamentach współczesnych ideologii zła (Jan Paweł II, 2005, 
s. 14–21), zwłaszcza w dziedzictwie oświecenia. Pisał: „[...] oświecenie sprze-
ciwiło się temu, czym Europa stała się w wyniku ewangelizacji” (Jan Paweł II, 
2005, s. 101). Podsumowując dokonania oświecenia, stwierdził: 

[...] można powiedzieć, że w jakościowo nowej formie, przedtem niespotykanej, 
a przynajmniej nie na taką skalę, otwarto drogę do przyszłych wyniszczających 
doświadczeń zła (Jan Paweł II, 2005, s. 104).

Punktami przełomowymi stało się odrzucenie Boga jako Stwórcy (czyli 
samoistnego Istnienia) i pozostawienie jedynie „idei Boga”, poddanej władzy 
ludzkiego myślenia oraz nadanie człowiekowi władzy decydowania o tym, co 
jest dobre, a co złe (Jan Paweł II, 2005, s. 18–19). Współcześnie doprowadziło 
to do formowania się ideologii, którą można określić jako indywidualistyczny 
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nihilizm. „Nihilizm” – ze względu na odrzucanie obiektywności prawdy i po-
zbawienie trwałego, obiektywnego fundamentu wartości, zwłaszcza moral-
nych, ale także wartości osoby i jej ontycznej godności (por. Jan Paweł II, 1998, 
s. 90, 91). „Indywidualistyczny” – ze względu na uzurpację indywidualnej wol-
ności absolutyzującej znaczenie jednostki ludzkiej. 

Równocześnie wojna w Ukrainie odsłoniła groźne oblicze ideologii okre-
ślanej jako „ruski mir”, tworzącej zadziwiający konglomerat: odrodzonego 
sowieckiego komunizmu, faszyzmu i nacjonalistycznych pretensji ubieranych 
w szaty religijne moskiewskiej wersji prawosławia. Pomijając kwestię spójności 
ideologii złożonej z takich elementów, jak doktryna Aleksandra Dugina, myśl 
Iwana Iljina, uznawanego niekiedy za „filozofa Putina”, czy wątki ideologiczno-
-religijne eksponowane przez przedstawicieli Moskiewskiego Patriarchatu, 
warto dostrzec, że oddziaływanie tej ideologii może wyjaśniać w pewnym 
stopniu akceptację poczynań władzy przez znaczną część rosyjskiego społe-
czeństwa. 

Nihilizm, który jest podstawą „ruskiego miru”, ma prostszą od zachodniej 
wersji postać, jest ekspansją brutalnej siły, bezczelnego kłamstwa, niewolni-
czego poddaństwa i pokusy wielkomocarstwowości. Można powiedzieć, że 
rewolucja francuska i prądy oświeceniowe w filozofii i kulturze dały początek 
współczesnemu indywidualistycznemu nihilizmowi, a rewolucja sowiecka sta-
ła się oparciem dla współczesnej wersji ideologii „ruskiego miru”.

Transcendencja

Wydaje się, że kluczowym elementem przezwyciężania kryzysu cywili-
zacyjnego i kulturowego jest przywrócenie znaczenia pojęciu transcendencji. 
Chodzi o transcendencję i obiektywność prawdy, a także transcendencję jako 
właściwość człowieka, istotny element jego duchowości. Transcendencja jest 
bowiem „drugim imieniem osoby” (por. Styczeń, 1994, s. 502–505). Kryzys 
prawdy, spowodowany krótkowzrocznym i nieodpowiedzialnym intelektualnie 
usuwaniem jej z przestrzeni nauki i kultury oraz skutecznym kwestionowa-
niem jej obiektywności w świadomości społecznej, ma poważne konsekwencje 
w sferze egzystencjalnej – prowadzi do podważenia wolności i woli jako władzy 
stanowienia o sobie. W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II pisał: 

[...] wolność zapiera się samej siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia 
drugiego człowieka, gdy przestaje uznawać i respektować konstytutywną więź, 
jaka łączy ją z prawdą (Jan Paweł II, 1995, s. 19).

Transcendencja, czyli zdolność przekraczania siebie, stanowi istotę ducho-
wości osoby: najpierw konstytuuje ją samą, zarówno w sferze poznania, dając 
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zdolność stwierdzania prawdy i samorefleksji, jak i w sferze woli, umożliwiając 
władzę nad sobą, panowanie sobie; następnie umożliwia działanie duchowe, 
którego istotą jest przekraczanie siebie w różnych wymiarach: w aktach mi-
łości, przebaczenia, przezwyciężania siebie, w bezinteresownym działaniu czy 
tworzeniu wspólnoty. 

Należy podkreślić, że kryzys dotyczy samego pojęcia prawdy. Prawda zna-
czy daleko więcej niż tylko prawda poznawcza – jest samą rzeczywistością jako 
prawda ontyczna („prawdą jest to, co jest” według formuły św. Augustyna), ale 
też „żyje w osobie” i kształtuje ją od wewnątrz. Otwarcie na prawdę obiektyw-
ną i jej uwewnętrznienie jest zadaniem sumienia, realizacja poznanej prawdy 
w czynach to zadanie moralności, a rozpoznanie prawdy o sobie i doskonalenie 
siebie w świetle tej prawdy jest przedmiotem wychowania i samowychowania. 
Współmierność prawdy i osoby przejawia się w tym, że prawda żyje w osobie 
(jest uwewnętrzniona w intelekcie i sumieniu), osoba aktualizuje się i spełnia 
dzięki prawdzie, a więc „żyje prawdą” i kiedy tak się dzieje, można powiedzieć, 
że uczestniczy w prawdzie, poniekąd więc „jest prawdziwa” oraz staje się świad-
kiem prawdy.

Wierność paradoksom

Fenomen osoby przejawia się wszędzie tam, gdzie napotykamy paradoksy, 
dylematy, trudne do rozwiązania czy wręcz nierozwiązywalne z ludzkiej per-
spektywy antynomie. Wskazują one na swoistość fenomenu osoby, polegającą 
na tym, że nie daje się ona ostatecznie sprowadzić do innych kategorii bytów, 
przekracza je, jest poniekąd „kimś więcej niż jest”. Warto więc zatrzymywać nad 
tymi paradoksami, ujawniają one bowiem jakiś ważny aspekt osobowego bytu, 
którego nie wolno pomijać pod groźbą zniekształcenia prawdy o człowieku.

Twórcze przeciwstawienia rozpatrywane z perspektywy filozofii osoby do-
tyczą między innymi:
– cielesności i duchowości – „teologia ciała” Jana Pawła II jest próbą zmierzenia 

się z problemem „duchowości ciała” i otwiera perspektywy pedagogii ciała;
– indywidualności i wspólnotowości człowieka – ontyczne (metafizyczne) po-

jęcie osoby, zachowując jednostkowość i ontyczną odrębność bytu osobowe-
go, wskazuje na wspólnotowy, komunijny charakter ludzkiego bytu;

– unikalności (jedyności) bytu ludzkiego i powszechności ludzkiej natu-
ry – wspólnota natury nie musi oznaczać zakwestionowania „jedyności” bytu 
ludzkiego opartego przecież na indywidualności aktu istnienia, indywidual-
nej duchowości (świadomości, intelekcie, woli);

– obiektywności i subiektywności w ludzkim bycie, a więc napięcia, lecz nie 
sprzeczności między podmiotowością (ontyczną i przeżywaniową) a przed-
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miotowością (bytową), czyli dwoistości między „wnętrzem” i „zewnętrzem” 
człowieka;

– opieraniu się na rozumie i wierze jako dwu różnych drogach prowadzących do 
prawdy, w odrębny sposób odnoszących się do tajemnicy człowieka i świata;

– teorii i praktyki lub kontemplacji i czynu jako dwu form aktualizacji udziału 
człowieka w życiu społecznym;

– przywiązania do rodziny, ojczyzny wraz z wynikającymi stąd zobowiązania-
mi a postulatem uniwersalizmu, przekraczaniem granic i barier. 

Wszystkie te przeciwstawienia i wiele innych, na przykład dotyczących 
miłości siebie i miłości drugiego jako zapomnienia o sobie czy wolności jako 
władzy nad sobą, a więc poniekąd władzy ograniczania siebie, mają charakter 
twórczych napięć i rodzące się na ich tle problemy nie powinny być „rozwiązane” 
przez odrzucenie któregoś z elementów, lecz winny prowadzić do wydobywania 
prawdy każdego z nich w przekonaniu, że odrębności i różnice nie muszą wieść 
do różnych, niezależnych od siebie prawd, lecz są drogą do prawdy pełniejszej, 
głębszej, rozświetlającej rzeczywistość w bardziej wielowymiarowy sposób. 

* * *
Powyższe uwagi pisane są w przekonaniu, że czas daje nam sposobności, 

które mogą, ale nie muszą być wykorzystane. Nic nie dzieje się samo, także roz-
mowy, dyskusje i spory mogą być podjęte lub pozostać tylko niewykorzystaną 
szansą. 
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What is worth talking about

Summary: The war in Ukraine irreversibly changes the situation across Europe 
and creates a new context for relations and dialogue between Poles and Ukrainians. The 
dialogue should take into account historical factors: the degree of dependence on Soviet 
totalitarianism, the cultural influence of the East and the West, and contemporary civi-
lization conditions: the influence of individualistic nihilism from the West and the ‘Ru-
thenian mir’ ideology from Russia. The notions of person, truth and transcendence are 
the key elements describing the civilization and cultural crisis in Europe and showing 
the ways of overcoming it. The related problems, antinomies, and paradoxes are worth 
talking about as they reveal a deeper truth about the person and human community.

Keywords: Poland, Ukraine, Europe, civilisation, crisis, person, truth, transcendence
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Dramat wojny w Ukrainie  
w perspektywie filozofii Józefa Tischnera

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę spojrzenia na dramat wojny w Ukrainie 
z perspektywy filozofii Józefa Tischnera. Dzięki teorii Ja aksjologicznego ukazano 
fenomen solidaryzacji Ukraińców z własną ojczyzną, przekładający się na wolę walki 
w jej obronie. W konsekwencji kluczowe znaczenie ma nie ontologia wojny, ale jej aksjo-
logia. Następnie za pomocą podstawowych założeń filozofii dramatu ukazano różnicę 
i znaczenie dwóch odniesień: odniesienia intencjonalnego podmiotu do przedmiotów 
świata jako sceny dramatu oraz odniesienia dialogicznego, międzypodmiotowego, 
dotyczącego uczestników dramatu. W ramach tego ujęcia dramat wojny w Ukrainie 
rozgrywa się głównie w odniesieniu dialogicznym, pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami, 
i tylko na tym poziomie może się ostatecznie rozstrzygnąć. Próby rozstrzygnięcia go 
tylko w ramach odniesienia do sceny dramatu, którą jest teren Ukrainy, będą niewy-
starczające i pozorne. 

Słowa kluczowe: wojna w Ukrainie, Józef Tischner, Ja aksjologiczne, filozofia dramatu, 
nadzieja

Wprowadzenie

Dnia 24 lutego 2022 roku Rosja pod rządami prezydenta Władimira Putina 
napadła zbrojnie na pokojowo nastawioną Ukrainę1. Rosja, jako agresor, jest 
w pełni odpowiedzialna moralnie za zło tej wojny2. Ukraina, przeciwstawiając 

1 Obecna agresja stanowi eskalację rozpoczętej przez Rosję w lutym 2014 roku wojny hybrydo-
wej przeciwko Ukrainie. Z tego względu o dramacie w kontekście Ukrainy pisano już wcześniej 
(np. Wierzbicki, 2021).

2 Taką ocenę potwierdza wiele wypowiedzi czołowych przedstawicieli społeczności międzynaro-
dowej, w tym Zgromadzenie Ogólne ONZ, które 7 kwietnia 2022 roku zawiesiło członkostwo 
Rosji w Radzie Praw Człowieka. Zob. UN General Assembly votes to suspend Russia from the 
Human Rights Council (2022).
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się brutalnej inwazji, prowadzi klasycznie rozumianą wojnę obronną, nazywa-
ną wojną sprawiedliwą, której celem jest przywrócenie pokoju i obrona dóbr 
osoby ludzkiej. 

Nie wiemy, dokąd wojna zaprowadzi Ukrainę oraz resztę świata. Chociaż 
przyszłość wymyka się naszym zdolnościom poznawczym, to patrząc z nadzie-
ją na wytęskniony pokój i mając na uwadze wielowymiarowe wyzwania stojące 
przed Ukraińcami, w tym przed ich pedagogami i humanistami, powołanymi 
do wychowania obywateli do wolności, już teraz warto podjąć próbę spojrzenia 
na dramat tej wojny z każdej możliwej perspektywy, która daje szansę lepszego 
zrozumienia i duchowego przepracowania nieprawdopodobnego ogromu zła, 
z którym walczy ten dzielny naród. 

Jedną z takich perspektyw jest namysł filozoficzny, zaś polskim filozofem, 
którego poglądy mogą pomóc w próbie zrozumienia dramatu tej wojny i wy-
zwań z nią związanych, był ks. prof. Józef Tischner (1931–2000)3, postać pod 
wieloma względami wyjątkowa w polskim środowisku intelektualnym drugiej 
połowy XX wieku. Nie sposób w tym miejscu streścić bogactwa jego myślenia, 
można jedynie powiedzieć, że był on twórcą oryginalnej antropologii filozoficz-
nej, ukazującej dramatyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Skierowane zwłaszcza 
do Czytelnika z Ukrainy krótkie przedstawienie osoby Tischnera oraz kilku wy-
branych idei jego filozofii w kontekście wojny w Ukrainie stanowi cel niniejszego 
artykułu. Należy przy tym podkreślić, że dramatu jakiejkolwiek wojny nie wy-
czerpie żadna filozofia, nawet ta najbardziej dramatyczna, ale pomimo tego ów 
dramat – być może jak żaden inny – zasługuje na naszą szczególną uwagę.

Filozof wychowujący do wolności w czasach zniewolenia

Gdy w 1939 roku wybuchła w Polsce II wojna światowa, Tischner miał 
osiem lat, a więc już jako dziecko stopniowo nabierał świadomości o straszli-
wym obliczu wojny. Potem przez całe dorosłe życie jako filozof przeciwstawiał 
się wszelkim zamachom na wolność i godność człowieka. Nie tylko z bliska 
obserwował, do jakiego zła prowadzą systemy totalitarne nazizmu i komuni-
zmu, ale nadto starał się zrozumieć istotę tego zła, aby następnie w ramach 
swojej filozofii ją objaśnić i w ten sposób przestrzec innych przed uleganiem 
złu prowadzącemu do zniewolenia. Obok nauczania Jana Pawła II to w dużej 
mierze właśnie jego myśl, przede wszystkim zawarta w Etyce solidarności, stała 
się intelektualnym fundamentem dla NSZZ „Solidarność”, wyjątkowego zrywu 
polskiego społeczeństwa, który doprowadził w Polsce do upadku komunizmu 

3 Istnieją liczne publikacje przybliżające osobę i twórczość ks. prof. Józefa Tischnera (np. Ja-
giełło, 2020).
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i odzyskania wolności, jednocześnie przyczyniając się do zmiany układu sił 
w Europie Wschodniej. Wreszcie w latach 90. Tischner jako filozof angażował 
się w budowanie nowego kształtu polskiej demokracji. Po jego śmierci zaczęto 
organizować Dni Tischnerowskie, które co roku są jednym z najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych w Krakowie. 

Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że Tischner dzięki bogactwu 
swojego myślenia i osobowości, dzięki charyzmie w posługiwaniu się słowem, 
stał się dla pewnej grupy Polaków swego rodzaju wychowawcą4. Szczególnie 
w latach 90., gdy został osobowością medialną5, zaczął oddziaływać na coraz 
większe grono osób. W jednym z archiwalnych nagrań możemy zobaczyć, jak 
Tischner w niezwykle celnych słowach objaśnia istotę wychowania: 

Wydaje mi się, że problemem najciekawszym, najpiękniejszym, jest problem 
jeden: w jaki sposób człowiek może obudzić w drugim człowieku poczucie jego wol-
ności. Bo zazwyczaj zastanawiamy się nad tym, co ja powinienem zrobić, żeby dru-
gim tak, a nie inaczej pokierować. Ale pokierować drugim to znaczy zagrać z nim 
w jakąś grę, może nawet zapanować nad nim. Tymczasem najgłębszym problemem 
wychowawczym nie jest to, w jaki sposób panować nad człowiekiem, ale w jaki spo-
sób obudzić w nim człowieczeństwo. A człowieczeństwem tym jest wolność (Byli 
chłopcy byli – fragmenty wypowiedzi ks. prof. Józefa Tischnera, 2005). 

Słowa te zawierają wskazówkę, że cel wychowania jest zawsze taki sam – 
niezależnie od warunków, w jakich przebiega wychowanie – i polega na pomocy 
bliźniemu w odkrywaniu i budzeniu jego wewnętrznej wolności. W odniesieniu 
do wojny w Ukrainie widzimy, że mentalność rosyjska dąży do celu przeciwne-
go, do panowania nad innymi, nawet za cenę tej najkrwawszej „gry”, jaką jest 
wojna, co z propagandowym hasłem „wyzwolenia Ukrainy” nie ma nic wspólne-
go. Z kolei obywatele Ukrainy jeszcze mocniej manifestują swoją wewnętrzną 
wolność, którą Rosja próbuje zanegować. Naturalnie, w trudnych warunkach 
psychologicznych mechanizm samoobrony sprawia, że łatwiej budzić w sobie 
wewnętrzną wolność, bo jest zagrożona. Dlatego już teraz trzeba mieć świa-
domość, że w czasach powojennych – które, miejmy nadzieję, szybko nadejdą 
i będą oznaczać zwycięstwo wolnej Ukrainy – wychowanie do wolności wciąż 
będzie aktualne, a do tego może wcale nie być łatwiejszym zadaniem. Bowiem, 
jak pisał Tischner, „[...] wolność nie jest [człowiekowi] nigdy dana raz na zawsze, 
lecz musi ją wciąż na nowo zdobywać” (Tischner, 2013, s. 335). 

4 Również filozofia Tischnera dotyczy wychowania. Zob. np. Szary, 2009.
5 „Dla wielu – w tym także dla dziennikarzy – Tischner jawił się jako autorytet potrafiący 

z jednej strony podejmować różne, często kontrowersyjne tematy, z drugiej zaś – zaciekawiać 
swoją wypowiedzą słuchacza i widza. Stawiając pytanie o przyczynę popularności Tischnera 
można uznać, że ogromne znaczenie miała także forma Tischnerowskiego przekazu” (Secler, 
2013, s. 127).
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Ja aksjologiczne w obliczu wojny

Badania filozoficzne Tischnera od początku skupiały się na specyfice ludz-
kiego Ja. Zastanawiał się zwłaszcza, które z wielu doświadczeń Ja jest najbar-
dziej pierwotne. Odpowiadał: 

[...] wśród wielu możliwych i faktycznie przeżywanych doświadczeń własnego Ja 
doświadczenie Ja jako pewnej swoistej wartości (aksjos) jest doświadczeniem naj-
bardziej podstawowym (Tischner, 2000, s. 149).

Na kanwie tego doświadczenia wszelkie inne sposoby ujmowania Ja nie 
tyle stają się mało ważne, ile raczej ich wartość jest konstytuowana przez Ja 
pierwotne, którym jest Ja aksjologiczne. Objaśniając swoją teorię, Tischner 
mówił o fenomenie egologicznej solidaryzacji jako procesie polegającym na 
konstytuowaniu się w świadomości różnych wariantów mojego Ja poprzez 
przypisywanie temu, co „moje”, znaczenia „bycia mną”. Jako przykład takiej so-
lidaryzacji wskazuje stosunek Ja do piszącej ręki wyrażany stwierdzeniem: to 
nie moja ręka pisze, ale to Ja piszę. Ja jest z ręką zsolidaryzowane. Gdy zaś moja 
ręka w wyniku choroby odmówiłaby posłuszeństwa, wtedy już nie akceptował-
bym tej części „mojej” cielesności jako naprawdę mojej – zachodziłby proces 
desolidaryzacji. Proces solidaryzacji ma wymiar aksjologiczny i wyznacza go 
wartość, jaką „moje” posiada dla mnie6. Tischner pisał wprost: 

Jestem w tym, co dla mnie stanowi jakąś wartość. Ontologiczny obszar moje-
go Ja jest wyznaczony przez obszary wartości, z którymi potrafiłem wejść w zwią-
zek absolutnej solidaryzacji. [...] Coś jest ceną dla mnie [dodaje], ponieważ ja sam 
dla siebie w jakiejś mierze nią jestem (Tischner, 2000, s. 153). 

Próbując odnieść ideę Ja aksjologicznego do toczącej się wojny, można 
powiedzieć, że szeregowy ukraiński żołnierz, który – patrząc z zewnątrz – wy-
daje się mało ważnym pionkiem w brutalnej grze interesów, w rzeczywistości 
sam siebie doświadcza jako w pełni rozgrywającego tę grę, w pełni ważnego, 
prawdziwie cennego, dlatego gotów jest oddać własne życie za ojczyznę, gdyż 
jako Ja aksjologiczne jest z nią zsolidaryzowany. To nie ojczyzna nadaje mu 
pierwotną wartość, lecz on sam z siebie ją posiada i dzięki temu wraz ze swoimi 
współobywatelami tworzy wartość ojczyzny. Odmienną sytuację obserwujemy 
w przypadku żołnierza rosyjskiego, którego Ja aksjologiczne jest tłamszone 
przez neoimperialną, brutalną politykę władz Rosji, decydującą w sposób czy-
sto instrumentalny i nieodpowiedzialny o losie i znaczeniu życia swoich żoł-
nierzy. Wiele doniesień medialnych dowodzi, że przygotowywana z rozmachem 

6 Co ważne: „»Moje« leży niekiedy poza obrębem ciała, w świecie otaczającym nas” (Tischner, 
2000, s. 152).
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„operacja specjalna” nie tylko nie uwzględniała skutecznego zajęcia Ukrainy jak 
najmniejszym kosztem życia żołnierzy rosyjskich, ale nawet nie zapewniała im 
podstawowego zaopatrzenia w żywność. Szokuje także fakt braku chęci władz 
rosyjskich do sprowadzenia ciał swoich „bohaterów” poległych na froncie. 
Wydaje się to wewnętrznie sprzeczne, ale fakty te pokazują, że Rosjanin nie 
ma bezwzględnej wartości dla Rosji. Niskie morale wielu żołnierzy rosyjskich 
świadczy o coraz bardziej postępującym u nich procesie desolidaryzacji w sto-
sunku do „własnej” ojczyzny. Oczywiście nie dotyczy on tylko żołnierzy – rów-
nież wielu zwykłych Rosjan po wybuchu wojny opuściło coraz mniej „swój” 
kraj. Z kolei rzesze ludzi z różnych zakątków świata zaczęły solidaryzować się 
z Ukrainą, mimo że nie jest ona ich ojczyzną. 

Prowadzi to do wniosku, że szalę wygranej może przeważyć nie ontologia 
(ilość sprzętu wojskowego i żołnierzy), ale aksjologia (zdolność do solidaryzacji, 
przekładająca się na wolę walki). Wielu zagranicznych komentatorów zaskoczył 
opór stawiany przez Ukraińców, zwłaszcza w pierwszych dniach wojny – oce-
niali bowiem sytuację z perspektywy ontologii wojny, a nie aksjologii. Dlatego 
wyzwaniem największym, które stoi teraz przed Ukraińcami, jest nie tylko 
zapewnienie dostaw sprzętowych (choć oczywiście i to jest niezwykle ważne), 
ale jeszcze bardziej podtrzymywanie siły ducha, płynącego z doświadczenia Ja 
aksjologicznego, co pozwoli na nieprzerwaną i coraz mocniejszą solidaryzację. 
Ta siła płynąca z Ja aksjologicznego będzie również konieczna w czasach po-
wojennych, które będą oznaczać zadanie odbudowy tego pięknego kraju, od-
budowy zarówno w sensie materialnym, jak i duchowym. Konieczna do tego 
będzie dalsza solidaryzacja państw sprzymierzonych z Ukrainą, zapewniająca 
niezbędną i hojną pomoc krajowi, broniącemu zarówno własnej wolności, jak 
i wartości państw wolnego świata, bowiem to nie tylko wolny świat solidary-
zuje się z Ukrainą, odnajdując w niej wartość, ale także Ukraina solidaryzuje 
się z wartościami wolnego świata, którego czuje się częścią. Można to chyba 
zinterpretować w ten sposób, że ma tu miejsce solidaryzacja wzajemna: dialo-
giczna i wspólnotowa. 

Mając wciąż w pamięci bohaterską postawę żołnierzy ukraińskich, nasuwa 
się też myśl, jak to możliwe, że człowiek gotów jest podjąć walkę z wielokrotnie 
silniejszym najeźdźcą, oddając często własne życie za – wydawałoby się – z góry 
przegraną sprawę. Działa wtedy, zapominając o sobie, o swoich prywatnych dą-
żeniach, woli wybrać walkę za wspólną wartość, jaką jest ojczyzna. Pomocna 
w zrozumieniu tego może okazać się idea głodu wartości, którego nie da się 
w pełni zaspokoić, w przeciwieństwie do głodu fizycznego. 

Ja aksjologiczne – pisze Tischner – w swym fundamentalnym skierowaniu 
[...] ku przedmiotowym wartościom, skierowaniu, które daje o sobie znać stanami 
zapomnienia o sobie w chwilach fascynacji wartościami, które sprawia, że człowiek 
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żyje w swej codzienności na granicy wiedzy i niewiedzy o swych osobistych inte-
resach, które nadaje temu życiu rys dążenia ku czemuś – odsłania jakąś nie wy-
pełnioną „głębię aksjologiczną” i jakiś gnębiący je „aksjologiczny głód” (Tischner, 
2000, s. 161).

W przypadku obrońców Ukrainy głód aksjologiczny zmusza ich do walki 
o tę wartość, jaką jest wolność. Co znamienne, głód ten pojawia się nie tylko 
wśród zawodowych żołnierzy ukraińskich, ale także wśród wielu zwykłych 
Ukraińców, którzy jeszcze niedawno byli piekarzami, ogrodnikami, informa-
tykami czy prawnikami, a teraz stali się żołnierzami. W ten sposób Ja aksjo-
logiczne, które według Tischnera samo w sobie jest transcendentne i irrealne, 
w związku ze spełnianymi wartościami się urealnia, przybierając jakąś postać 
Ja społecznego (Tischner, 2000, s. 164), w tym wypadku postać żołnierza. 

Dramat wojny

Z czasem rozważania Tischnera skierowały się w stronę kategorii dramatu, 
mającej wyrażać źródłowe rozumienie ludzkiej egzystencji. Nie znaczy to, że 
Tischner porzucił filozofię człowieka zabarwioną aksjologicznie, raczej chciał 
ją dopełnić przez zmianę akcentu. We wstępie do Filozofii dramatu, jednej z naj-
ważniejszych polskich książek filozoficznych, Tischner pisał, że

[...] być istotą dramatyczną znaczy przeżywać dany czas, mając wokół siebie innych 
ludzi i ziemię jako scenę pod stopami (Tischner, 2012, s. 7). 

To jedno zdanie wydaje się streszczać cały zamysł filozofii dramatu, 
wszystkie najistotniejsze czynniki sprawiające, że człowiek jest egzystencją 
dramatyczną. Tutaj warto podkreślić dwa z nich: otwarcie dialogiczne na drugą 
osobę jako na podmiot dramatu, a także otwarcie intencjonalne na świat ze-
wnętrzny, przedmiotowy jako na scenę dramatu. Bardziej podstawowe jest ot-
warcie dialogiczne na drugiego, ponieważ wyznacza ono relację między dwoma 
podmiotami jako uczestnikami dramatu. Jednak nie bez znaczenia pozostaje 
również otwarcie intencjonalne na świat jako wspólną scenę dramatu, gdyż jest 
ona płaszczyzną spotkań i rozstań podmiotów. Ważnym tematem tej filozofii 
jest problem zła, które w odróżnieniu od nieszczęścia (np. klęsk żywiołowych) 
nie powstaje w odniesieniu intencjonalnym człowieka do sceny, ale w odniesie-
niu dialogicznym osoby do osoby. Tischner, dystansując się od metafizycznego 
ujęcia zła jako braku dobra, opisywał zło jako zjawę. Twierdził, że takie zło: 

[...] „zjawiając się”, straszy lub kusi, a często straszy i kusi jednocześnie. Straszy 
swą potwornością, kusi pozorami piękna. Zło pojmowane jako zjawa zawiera w so-
bie jakąś nieprawdę – iluzję lub kłamstwo (Tischner, 2013, s. 154).
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Próba interpretacji wojny w Ukrainie w kontekście filozofii dramatu Tis-
chnera może prowadzić do stwierdzenia, że zło tej wojny wcale nie powstało 
w odniesieniu do sceny dramatu, którą jest ukraińska ziemia, ale w odniesieniu 
dialogicznym Rosjan do Ukraińców. Zło, które niejako „rozlało się” na scenę, 
jest jedynie konsekwencją tego zła, które „zjawiło się” między dwoma narodami 
w przestrzeni dialogicznej. Tischner pisał: 

Zło pojawiające się jako niszczenie miejsc jest złem dlatego, że zwrócone jest 
przeciwko komuś. [...] O złu decyduje więc niewidzialny sens czynności, a nie tylko 
jego widzialny skutek. [...] Trzeba się więc cofnąć i szukać zła głębiej, u samych 
źródeł zniszczenia (Tischner, 2012, s. 261).

Kłamstwo, którym obecnie posługuje się Rosja, polega na próbie wmówie-
nia światu, że dramat wystarczy rozstrzygnąć w odniesieniu do sceny. Jednak 
ewentualna zgoda na żądania Rosji, dotyczące jakichkolwiek terenów Ukrainy, 
nie przyniesie prawdziwego pokoju i sprawiedliwości, gdyż nie wykorzeni zła 
dialogicznego, nie odmieni nastawienia Rosji, a wręcz umocni jej przekonania 
o własnej racji i podsyci jej wrogość. Co w tej sytuacji czynić? Czy w ogóle moż-
liwe jest, aby zmienić tego, kto zamiast widzieć w drugim podmiot równy sobie, 
uprzedmiotawia go i czyni częścią sceny, którą zawłaszcza dla siebie? Przed 
kimś takim można chyba jedynie konsekwentnie afirmować swoją podmioto-
wość, aby nie miał wyjścia i wreszcie pojął – bo prawda ta dopadnie go boleś-
nie – że uprzedmiotowienie drugiego jest wielkim błędem antropologicznym7. 
Ponadto, jakikolwiek będzie wynik tej wojny, nie można się łudzić, że owo zło 
dialogiczne zniknie z dniem podpisania zawieszenia broni lub nawet traktatu 
pokojowego, ono będzie wciąż trwało między tymi dwoma narodami, a jego 
trwanie może stać się powodem kolejnej wojny. Dlatego wielkim wyzwaniem 
powojennym, obok odbudowy zniszczonych miejsc, będzie wytrwałe podej-
mowanie prób mądrej odbudowy, wręcz przemiany relacji dialogicznej między 
Ukrainą a Rosją, do czego dojdzie tylko wtedy, jeżeli relacja ta zostanie oparta 
na prawdzie historycznej, a nie na kłamstwie. Tylko takie stopniowe i konse-
kwentne wyplenianie zła dialogicznego daje szansę, być może dopiero za kilka 
pokoleń, na doprowadzenie do braterskiego pojednania, nawet jeżeli teraz wy-
daje się ono zupełnie niemożliwe.

Warto jeszcze dodać, że oprócz kłamstwa podstawowym środkiem wywie-
rania wpływu na inne państwa, który Rosja stosuje od lat, jest groźba (przyjmu-
jąca różne formy, głównie ekonomiczną i militarną). Według Tischnera 

7 Termin „błąd antropologiczny” może być kojarzony na przykład z encykliką Centesimus annus 
(Jan Paweł II, 1991, p. 13), w której Jan Paweł II użył go jako określenia fałszywej koncepcji 
człowieka przyjętej przez socjalizm.
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[...] groźba jest zawsze w ostatecznym rozrachunku odmową prawa do istnienia. 
Ten, kto grozi, mówi: „[...] nie masz prawa istnieć” (Tischner, 2012, s. 189).

Kłamliwe i pełne groźby zapewnienia Putina o konieczności przeprowa-
dzenia „operacji specjalnej” w Ukrainie w celu wyzwolenia tamtejszej ludności 
od nazistów były żałosnym propagandowym zabiegiem, mającym odwrócić 
uwagę od prawdziwego celu, czyli odebrania Ukrainie prawa do istnienia. 

W stronę nadziei

Istotą relacji dialogicznej, międzypodmiotowej, jest „pozwolić drugiemu 
być” (Tischner, 2012, s. 271)8. Czy Ukraina i reszta świata doczeka kiedyś dnia, 
w którym Rosja pozwoli innym państwom trwać w pokoju i dobrobycie, w ele-
mentarnym poszanowaniu dla godności ludzkiej? Czy doczekamy kiedyś wolnej 
Ukrainy, członka Unii Europejskiej i NATO? Jeżeli historią nie rządzi fatalny 
determinizm, można żywić taką nadzieję, choć raczej wszystkie te przemiany 
nie dokonają się prędko, ale etapami. Oby następny etap był bliski – oto przy-
najmniej nadzieja cząstkowa. Filozofia Tischnera może w tej nadziei pomóc, 
tłumacząc jej drogę: 

[...] jedna nadzieja zapuszcza korzenie w drugą nadzieję i tak aż do dna. [...] U dna 
nadziei cząstkowych spoczywa podstawowa nadzieja, nadzieja tego, że ma sens 
wszelka nadzieja cząstkowa (Tischner, 1983, s. 206).

Nie wolno jednak zapominać o tym, że ta nadzieja musi być aktywna 
poprzez niezłomną postawę solidarności z Ukrainą. Jest to wyzwanie, które 
przywołuje na myśl słowa Tischnera z jego słynnej Etyki solidarności, dzieła to-
warzyszącego NSZZ „Solidarność” w walce o wolną Polskę, gdzie pisał: 

Cóż znaczy być solidarnym? Znaczy nieść ciężar drugiego człowieka. [...] Ta 
cnota rodzi się sama, spontanicznie, z serca (Tischner, 2005, s. 12–13).
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The drama of the war in Ukraine  
from the perspective of Józef Tischner’s philosophy

Summary: The article is an attempt to look at the drama of the war in Ukraine 
from the perspective of Józef Tischner’s philosophy. Thanks to the theory of the axi-
ological Self, the phenomenon of Ukrainians’ solidarity with their own homeland has 
been shown, which translates into the will to fight in its defence. Consequently, it is not 
the ontology of war that is more important, but its axiology. Then, as part of the basic 
assumptions of the philosophy of drama, the difference and meaning of two references 
were shown: the intentional reference, the subject to the objects of the world as the 
scene of drama, and the dialogical, inter-subjective reference concerning the partici-
pants of the drama. Based on this, the drama of the war in Ukraine is played out mainly 
in a dialogical context, between Ukrainians and Russians, and only on this level can 
it ultimately be resolved. Attempts to resolve it only by reference to the scene of the 
drama, which is the territory of Ukraine, will be insufficient and apparent.

Keywords: war in Ukraine, Józef Tischner, axiological Self, the philosophy of drama, 
hope
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Chrześcijaństwo niewierzących 
i inne myśli etyczne Mariana Przełęckiego

Streszczenie: Wojna w refleksyjnych umysłach rodzi szereg pytań różnorakiej na-
tury: o istnienie Boga, etyczne powinności względem drugiego człowieka, o granice mo-
ralnego zobowiązania. Odpowiedzi na nie poszukiwać można w refleksji filozoficznej. 
Tekst stawia sobie za cel zarysowanie poglądów na te kwestie Mariana Przełęckiego, 
ucznia szkoły lwowsko-warszawskiej. Przedstawia etyczną koncepcję filozofa, nazy-
waną chrześcijaństwem niewierzących, jego afirmatywne podejście do idei walki bez 
przemocy, a także rozważania na temat granic moralnego zobowiązania. 

Słowa kluczowe: etyka, chrześcijaństwo niewierzących, idea walki bez przemocy, gra-
nice moralnego zobowiązania

Wprowadzenie

Jako zjawisko totalne, wojna odciska piętno na każdej istocie żyjącej, zdolnej 
do odczuwania bólu, do cierpienia. Na wojnie cierpi wszystko, co ożywione. Umie-
rają ludzie, giną zwierzęta, niszczone są – nieodwracalnie – dzieła natury. Wojna 
skupia ludzkie działania na nieistnieniu, ponieważ wymierzona jest przeciwko 
życiu

– twierdzi Konrad Rejman (2021, s. 27). 
Doświadczenie ogromu zła, jakie niesie ze sobą wojenna pożoga, rodzi 

w człowieku szereg różnego rodzaju pytań. Dla ludzi wychowanych w duchu 
religii chrześcijańskiej cierpienia powodowane przez wojnę bez wątpienia im-
plikują pytanie o istnienie Boga oraz prowokują do tego, by zakwestionować 
oparte na wierze przekonania dotyczące relacji międzyludzkich. Niezależnie 
od kontekstu kulturowego, doświadczenie konfliktu zbrojnego ujawnia przede 
wszystkim dylematy o charakterze etycznym, jak chociażby: gdzie przebiegają 
granice naszych moralnych zobowiązań, jak powinniśmy zachować się wobec 
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naszych wrogów? Wagę tych pytań odczuwają szczególnie pedagodzy, dla 
których wojna to nie tylko zmagania z własnymi przeżyciami, ale także czas 
poszukiwań sposobów, jak mimo toczącego się konfliktu wychowywać młodych 
ludzi do życia w pokoju.

Odpowiedzi na zrodzone w konfrontacji z doświadczeniem wojny pytania 
można poszukiwać w bogactwie koncepcji filozoficznych. Jednym z filozofów, 
którego rozważania mogą być w tym kontekście interesujące, jest Marian Prze-
łęcki. Przyszedł on na świat 25 maja 1923 roku w Katowicach. W latach 1945– 
–1949 studiował filozofię na Uniwersytecie Łódzkim1. Na uczelni tej, jeszcze 
jako student, został zatrudniony. W 1952 roku w ślad za swoją opiekunką na-
ukową Janiną Kotarbińską przeniósł się na Uniwersytet Warszawski i pozo-
stał z nim związany podczas całej swojej drogi akademickiej. Zmarł 9 sierpnia 
2013 roku. Jako uczeń najwybitniejszych przedstawicieli szkoły lwowsko-war-
szawskiej w swoich dociekaniach badawczych koncentrował się przede wszyst-
kim na zagadnieniach szeroko rozumianej logiki, ale w jego dorobku istotne 
miejsce zajmują również rozważania o charakterze etycznym (zob. Przełęcki, 
2014) oraz te poświęcone racjonalności przekonań religijnych.

Pytanie o sens chrześcijaństwa

Marian Przełęcki twierdził, że świat z występującym w nim dobrem, ale 
także ogromem zła, może prowadzić co najwyżej do hipotezy istnienia Wiel-
kiego Budowniczego czy Artysty, który jest jego stworzycielem. Był zdania, że 
obserwując cierpienie i śmierć, nie sposób wnioskować o Bogu, który jest Do-
brym Ojcem. Sądził, że: 

Istota będąca Stwórcą świata odpowiedzialna jest nie tylko za jego bogactwo, 
harmonię i piękno, ale i za każdą chwilę cierpienia każdej istoty czującej. Czy moż-
na istotę taką nazwać dobrą, w jakimkolwiek zrozumiałym dla człowieka sensie? 
Czy nie ma więcej racji mędrzec, wołając, iż „bluźnierstwem jest posądzać Boga 
o istnienie”? Stokroć lepiej, iż nie musimy nikogo obarczać odpowiedzialnością za 
bezlitosny ład wszechświata (Przełęcki, 2014, s. 7).

Słowa te nie odzwierciedlają jednak w pełni stanowiska, jakie względem 
chrześcijaństwa zajmował ten filozof.

1 Zarówno o domu rodzinnym, jak i o wojennych losach Mariana Przełęckiego wiadomo niewie-
le. Sam filozof, prowadząc rozważania na różne tematy, nigdy do tego okresu swojego życia 
nie nawiązywał, w przeciwieństwie chociażby do swojego nauczyciela Tadeusza Kotarbiń-
skiego, który przy rozmaitych okazjach czynił wspomnienia tego rodzaju (zob. Kotarbiński, 
1970, 1987).
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W 1969 roku Marian Przełęcki opublikował artykuł Chrześcijaństwo nie-
wierzących, w którym schematycznie podzielił chrześcijańską myśl na dwie 
części – metafizyczną oraz etyczną. Pierwszej z nich nie przyjmował, definiując 
siebie jako agnostyka, którego zapatrywania na wiarę ukształtowane zostały 
przede wszystkim pod wpływem swoistej formacji intelektualnej (zob. Matu-
siak-Rojek, 2016). Drugą uważał za najbliższą swoim moralnym intuicjom. Był 
przekonany, że czyn moralnie dobry to ten podejmowany z troski o dobro dru-
giego człowieka lub nawet szerzej – innej istoty czującej. Pisał: 

Spełniam czyn dobry moralnie, gdy robię coś po to, aby komuś przysporzyć 
dobra – lub aby go uchronić od zła (Przełęcki, 1969, s. 136).

Tak rozumiane moralne dobro odnajdywał Przełęcki na kartach Ewange-
lii. Bliski wydawał mu się także maksymalistyczny wydźwięk chrześcijańskiej 
etyki, w której dobro moralne stoi najwyżej w hierarchii wartości i domaga się 
uwzględniania we wszelkich podejmowanych przez człowieka działaniach. 
Chociaż zdawał sobie sprawę, że ideał życia dla innych może wydawać się uto-
pijny, dostrzegał w nim głęboką mądrość. Bliskie sercu filozofa były zwłaszcza 
wątki pokazujące, że nie zajmujemy względem drugiego człowieka uprzywile-
jowanej pozycji, wyrażającej się w biblijnym nakazie: „Będziesz miłował swe-
go bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 39). Dla Przełęckiego przekonanie to 
stanowi najlepszy punkt wyjścia dla budowania wrażliwości na cudzą krzywdę 
oraz poczucia międzyludzkiej solidarności. Według intuicji filozofa to właśnie 
uświadomienie sobie, że nie jest się ważniejszym od innych, pozwala oderwać 
się od nadmiernej troski o własne sprawy. Ułatwia pogodzenie się z własnymi 
ograniczeniami, staje się szkołą pokory, skromności oraz umiarkowania. 

Zaproponowana przez Przełęckiego recepcja chrześcijaństwa niewątpliwie 
pozbawia je metafizycznej głębi. Jednak takie właśnie podejście może być ra-
tunkiem dla osób, które pod wpływem traumatycznych doświadczeń wojen-
nych utraciły wiarę w Boga, ale chcą zachować przekonania moralne, będące 
dla nich busolą w relacjach z innymi ludźmi.

Pytanie o stosunek do wrogów

Marian Przełęcki doskonale zdawał sobie sprawę, że ideał życia dla innych 
słusznie traktowany bywa jako nieosiągalna utopia, z dwóch powodów. Pierw-
szy ma swoje źródło w ułomności natury ludzkiej, której trudno przełamać się 
do pokonania przyrodzonego sobie egoizmu. Drugi wynika ze złożoności relacji 
społecznych i notorycznie pojawiających się sprzeczności interesów oraz dążeń 
poszczególnych ludzi. Przełęcki uważał, że w wypadku takich sporów należy 
wybierać działania przyczyniające się do dobra wszystkich stron konfliktu. 
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Postulował walkę bez przemocy (ang. nonviolence), której najgłośniejszym pro-
pagatorem i praktykiem był Mahatma Gandhi (zob. Lazari-Pawłowska, 1965). 
Zaznaczyć tu jednak należy, że filozof kwestię tę rozważał jedynie z perspekty-
wy konfliktów życia codziennego, zupełnie nie biorąc pod uwagę kontrowersyj-
ności tego stanowiska w kontekście wojny. Moralne intuicje Mariana Przełęc-
kiego prowadziły go do sokratejskiego założenia2, że człowiek, który krzywdzi 
bliźniego, tym samym krzywdzi samego siebie, popadając w moralną degrengo-
ladę. Filozof określał walkę bez przemocy nie w kategoriach sztywnych reguł, 
narzucających określone rozwiązania, lecz jako pewną moralną postawę wobec 
przeciwnika, zakładającą troskę również o jego dobro. Przełęcki zdawał sobie 
przy tym sprawę, że postulat ten bardzo często może budzić stanowczy protest. 
Ma to miejsce zwłaszcza w sytuacjach, gdy ofiarami zła padają osoby najbardziej 
niewinne, na przykład dzieci, a także gdy skala okrucieństwa czynu jest duża. 
Będąc jednak konsekwentnym w postrzeganiu upadku moralnego w kategorii 
nieszczęścia, które może spotkać każdego człowieka, uważał, że: 

Ludzie nie dzielą się na „złych” i „dobrych”. Przejście od zbrodniarza do świę-
tego jest przejściem ciągłym. Jedni są co najwyżej mniej źli niż inni. W każdym 
z nas tkwi potencjalne całe zło świata, a to, co się z niego aktualizuje, jest wypad-
kową tylu niezależnych od nas okoliczności (Przełęcki, 1970, s. 158).

Źródła złych czynów upatrywał w nieświadomości podmiotu działającego 
lub w złych doświadczeniach jednostki, które sprowadziły ją na moralne ma-
nowce. Sądził, że ludzie źli bardzo często są jednocześnie osobami głęboko nie-
szczęśliwymi, noszącymi w sobie ból skrzywdzenia i pałającymi chęcią zemsty. 
Uważał, iż skłonność do zła jest przejawem ludzkiej słabości, która zasługuje na 
współczucie. Przełęcki zdawał sobie sprawę, że najpoważniejsze obiekcje wobec 
idei nonviolence wiążą się z jej skutecznością. Uważał, że jest to wprawdzie dro-
ga trudna, wymagająca cierpliwości, odpowiedniego nastawienia wobec prze-
ciwnika, ale długofalowo przynosząca o wiele lepsze i trwalsze rezultaty niż 
działania oparte na przemocy. Oczywiście dostrzegał również występowanie 
sytuacji, w których taki sposób reagowania na zło zawodzi. Zaliczał do nich 
wszelkiego rodzaju zagrożenia, w których tylko natychmiastowa i stanowcza 
reakcja jest w stanie uchronić innych ludzi przed nieodwracalnym złem. Sytua-
cje, w których nie ma czasu na łagodną perswazję. Bez wątpienia taką właśnie 
okoliczność stanowi wojna, gdzie nie ma możliwości innej obrony przed agresją 
przeciwnika niż podjęcie walki. Sama jednak idea walki bez przemocy może 

2 Za „Sokratesowe” założenie Marian Przełęcki uznawał w tym kontekście przekonanie, „[...] iż 
dobro moralne jest niezbędnym elementem tego, co składa się na dobro w najszerszym ro-
zumieniu, że »cnota« jest dobrem człowieka, a upadek moralny jego złem, nieszczęściem” 
(Przełęcki, 1970, s. 155).
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być godną uwagi drogą do budowania relacji po zakończeniu działań zbrojnych, 
stanowić przeciwwagę dla rodzącej się w ludziach potrzeby zemsty, ale także 
remedium na wszelkie negatywne zachowania, stanowiące pokłosie trauma-
tycznych doświadczeń wojennych.

Pytanie o granice moralnego zobowiązania

Określenie granic moralnego zobowiązania stanowi ten element refleksji 
etycznej Mariana Przełęckiego, w którym możemy zaobserwować wyraźną 
zmianę w poglądach filozofa. Początkowo pojawiające się na kartach Ewangelii 
nauki o zatraceniu własnej duszy, porzuceniu tego, co się posiada, myśliciel in-
terpretował w duchu maksymalizmu etycznego3. Odczytywał je jako moralne 
wezwanie do życia dla innych. Sądził, że: 

„Samozatrata” to odwrotna strona moralnie dobrego życia, jego nieodzowny 
warunek. Bo czyn moralnie dobry – to czyn o motywacji nieegoistycznej, akt kiero-
wany troską o dobro cudze, nie własne. Odwracamy się w nim od siebie, zwracamy 
ku innym. Nie o nas nam idzie, lecz o nich. Ich dobro staje się celem naszego dzia-
łania, własne dobro przestaje się liczyć (Przełęcki, 1973, s. 162).

Uważał, że tak rozumiane życie ma w sobie coś fascynującego. Był zdania, 
że prawdziwa dobroć swoim urokiem zachęca do tego, by „wyjść poza strefę 
własnego komfortu”, wzywa do rezygnacji ze „świętego spokoju” na rzecz dzia-
łania. Ludzi, którzy gotowi byli pójść za tym wezwaniem, podziwiał. Tych, któ-
rzy jeszcze nie odważyli się na poświęcenie, do końca rozumiał i szanował za 
podejmowanie prób przełamywania własnego egoizmu.

W 1979 roku, zabierając głos w dyskusji o granicach moralnego zobowiąza-
nia, Marian Przełęcki wypowiadał się w następujący sposób: 

Nie ma „minimum moralnego”, które mogłoby nam zagwarantować czyste 
sumienie, zapewnić tytuł człowieka dobrego – człowieka, któremu nic zarzucić nie 
można, który jest „w porządku” (Przełęcki, 1979, s. 162).

3 Minimalizm etyczny bywa w filozofii rozumiany jako rozpatrywanie czynów moralnie dobrych, 
tylko gdy mają one swoje odniesienie do drugiego człowieka, nie zakładają relacji podmiotu 
z samym sobą (zob. Moń, 2019). Maksymalizm etyczny zaś patrzy na działania człowieka bar-
dziej holistycznie, koncentrując się nie tylko na ich skutkach, ale także na motywacjach, jakimi 
są powodowane. W interpretacji Mariana Przełęckiego działaniu moralnie właściwemu w du-
chu etyki chrześcijańskiej nie wystarczy, by przynosiło pozytywne skutki, ale musi być ono 
również powodowane właściwą intencją, czyli troską o dobro drugiego człowieka. Co ciekawe, 
czyny podejmowane z troski o własne zbawienie były w oczach filozofa wypaczeniem istoty 
ewangelicznego przesłania (zob. Przełęcki, 1969).
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Jakkolwiek zdawał sobie sprawę, że pomoc na szeroką skalę leży poza gra-
nicami naszych możliwości, postulował jednak, aby nie pozostawać obojętnym 
na żadną krzywdę ludzką, nawet gdy dzieje się ona tysiące kilometrów od nas. 
Uważał, że tam, gdzie nie możemy pomóc, jesteśmy w stanie chociaż uświado-
mić innych o zaistniałym nieszczęściu, uwrażliwić ich na cierpienie bliźnich. 
Sądził, iż takie postępowanie sprzyja rozwojowi działalności instytucjonalnej, 
czyli powstawaniu różnego rodzaju organizacji pomocowych, zarówno o cha-
rakterze lokalnym, jak i ogólnoświatowym, które mają większe możliwości 
dotarcia z pomocą do różnych grup potrzebujących niż samodzielnie działająca 
jednostka.

Bez mała 20 lat później Marian Przełęcki opublikował na łamach czasopis-
ma „Etyka” artykuł Czy moralna doskonałość jest naszą powinnością?, w którym 
przyznawał, że widzi w swoim życiu znaczący rozdźwięk między zapatrywania-
mi moralnymi a realizowaniem ich w praktyce. Sądził, iż dysonans ten wynika 
z maksymalistycznych założeń etyki ewangelicznej, które w całości wypełniać 
są w stanie jedynie jednostki wybitne, takie jak Matka Teresa4 z Kalkuty czy 
brat Albert Chmielowski5. Był zdania, że w moralny ideał ze swej natury wpisa-
na jest pewna nieosiągalność. Traktował go jak cel, do którego się zmierza, ale 
w pełni zrealizować mogą go tylko ludzie najbardziej silni duchowo. Przełęcki 
sądził, że rozbieżności między ideałem moralnym, w który się wierzy, a spo-
sobem realizowania go w praktyce mogą mieć źródło w interpretacji owego 
etycznego wzorca. Zauważał, iż postulowany przez chrześcijaństwo ideał życia 
dla innych jest na tyle ogólny, że może mieć bardzo wiele egzemplifikacji. Tłu-
maczył:

W życiu społecznym potrzebny jest nie tylko szpital, ale i uniwersytet; nie 
tylko schronisko dla bezdomnych, ale i teatr. Moje działanie dla dobra innych 
może być pojmowane jako mój cząstkowy wkład w ten zbiorowy wysiłek. A to, 
jaka cząstka owej zbiorowej pracy ma być moim właśnie zadaniem, wyznaczone 
być winno przez moje indywidualne możliwości. Winienem robić to, co najlepiej 
robić potrafię. Uczyć na przykład, a nie opiekować się chorymi, jeśli lepszy ze mnie 
nauczyciel niż pielęgniarz (Przełęcki, 1998, s. 138).

Kwestię rozbieżności między moralnym przekonaniem a działaniem filo-
zof był też skłonny objaśniać poprzez uwzględnienie komponenty eudajmoni-
stycznej. Dostrzegał, że oprócz postulowanej przez ewangeliczny ideał dobroci 

4 Matka Teresa z Kalkuty (1910–1997) – albańska zakonnica, założycielka zgromadzenia Misjo-
narek Miłości, którego idea skupia się na pomocy osobom ubogim, chorym i umierającym. Jest 
laureatką Pokojowej Nagrody Nobla oraz świętą Kościoła katolickiego (zob. np. Spink, 2001).

5 Brat Albert Chmielowski (1845–1916) – polski zakonnik, założyciel zgromadzeń albertynów 
i albertynek, koncentrujących się na pomocy osobom biednym i bezdomnym, święty Kościoła 
katolickiego (zob. np. Rożek, 2017).
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ogromną rolę w życiu człowieka odgrywa potrzeba szczęścia, rozumianego jako 
odczuwanie zadowolenia z życia. Zauważał, iż ludzie mogą kierować się róż-
nymi priorytetami. Skrajni moraliści w sytuacji konfliktu dobroci i szczęścia 
zawsze opowiedzą się za tym pierwszym, uznając je za wartość najwyższą. 
Rzadko jednak zdarzają się jednostki tak bezwzględnie przyznające jej prymat. 
Przełęcki uważał, że wybór w dużym stopniu uzależniony jest od konkretnej sy-
tuacji i aksjologicznych intuicji, które podpowiadają nam, jak rozstrzygać dany 
konflikt wartości. Swoje zapatrywania w tej kwestii filozof określał jako próby 
nieustannego pogodzenia ewangelicznej moralności z epikurejską ideą życia 
szczęśliwego. Zdawał sobie sprawę, że przyjęcie takiego właśnie połączenia 
warunkuje przyjmowanie chrześcijańskiego etycznego ideału jedynie w wersji 
umiarkowanej, nie heroicznej. Rozważając pojęcie miłości bliźniego, rozróżniał 
miłość czynną i bierną. Miłość bierną Przełęcki rozumiał zarówno jako życzli-
we nastawienie względem innych, jak i jako umiejętność odpowiedzenia współ-
czuciem na krzywdę drugiej istoty czującej. Filozof był zdania, że miłość bierna 
nie wchodzi w kolizję z pragnieniem szczęścia, a konflikty między wartościami 
moralnymi i eudajmonistycznymi ujawniają się dopiero na płaszczyźnie mi-
łości czynnej, czyli wyrażającej się w konkretnym działaniu na rzecz pomocy 
bliźniemu. Przełęcki dostrzegał, że na gruncie jego przekonań postulat miłości 
czynnej musi ulec zatem znacznemu osłabieniu i ograniczyć się do wersji mini-
malistycznej, narzucającej moralny obowiązek czynnej pomocy jedynie wobec 
ludzi szczególnie nam bliskich lub wobec których mamy pewne zobowiązania 
(zob. Przełęcki, 1998).

Zamiast podsumowania

Przyglądając się etycznym refleksjom Mariana Przełęckiego, można od-
nieść wrażenie, że jego rozważania etyczne ugruntowane były na przekonaniu 
o duchowej sile człowieka, który zdolny jest poświęcać dla innych samego sie-
bie, na doznawane krzywdy odpowiadać miłością, bez żadnego zewnętrznego 
wsparcia, na przykład w postaci łaski pochodzącej od Boga. W gruncie rzeczy 
zaś założenia antropologiczne filozofa były zgoła przeciwne. Za Pascalem 
postrzegał człowieka jako istotę kruchą, przytłoczoną świadomością własnej 
przemijalności (zob. Przełęcki, 2001). Doświadczenie wojny nad wyraz mocno 
nam tę słabość ludzkiego istnienia uświadamia. Przełęcki wierzył też jednak 
w to, że człowiek jest z natury dobry i posiada zdolność współodczuwania z in-
nymi (zob. Przełęcki, 2011). Był przekonany, że wrażliwość na krzywdę dru-
giego człowieka można w ludziach rozwijać dzięki właściwej edukacji etycznej. 
Sądził, że: 
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Świadomość moralna nie jest czymś z góry danym; rozwija się stopniowo pod 
wpływem różnych bodźców – różnych okoliczności i wydarzeń. Tak jest ze świa-
domością moralną poszczególnego osobnika, i tak jest ze świadomością moralną 
społeczeństwa, jak również całej ludzkości (Przełęcki, 2004, s. 54).

Konflikt zbrojny, dotykający człowieka bezpośrednio, doświadczany po-
przez spotkania z uciekającymi przed nim ludźmi czy też obserwowany za 
pośrednictwem mediów, pełen jest bodźców o charakterze negatywnym. Prze-
rażają nas zarówno masowe mordy ludności cywilnej, gwałty i grabieże, jak 
i naznaczona piętnem wojny codzienność, pełna strachu i różnego rodzaju 
ograniczeń w dostępie do leków, żywności, elektryczności, a nawet czystej 
wody. Ale to całe zło, jakie się dzieje, trochę przewrotnie prowokuje również 
do poszukiwania dobra. Szlachetności, jaką odnaleźć można nie tylko w dzia-
łaniach wielkich organizacji zaangażowanych w pomoc, lecz także poszcze-
gólnych ludzi otwierających swoje serca, a często i domy. Przesłania o świecie, 
przypominającego, jak ważna są w życiu życzliwość i współczucie, które bez 
wątpienia można odnaleźć w rozważaniach etycznych Mariana Przełęckiego.
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Christianity of non-believers and other ethical thoughts  
of Marian Przełęcki

Summary: War in reflective minds raises a number of questions of various natures: 
about the existence of God, ethical duties towards another person, or the limits of mor-
al obligation. Answers to these can be sought in philosophical reflection. The text aims 
to outline the views on these issues of Marian Przełęcki, a student of the Lviv-Warsaw 
School. It presents the philosopher’s ethical concept called Christianity of non-believ-
ers, his affirmative approach to the idea of nonviolent struggle, as well as his reflections 
on the limits of moral obligation. 
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Godność osoby ludzkiej  
w wychowaniu do pokoju

Streszczenie: Wychowanie do pokoju nabiera współcześnie szczególnego znacze-
nia, nie tylko w kontekście wojny w Ukrainie, ale też tego, co nastąpi po jej zakończeniu. 
Artykuł będący częścią monografii poświęconej okresowi „powojnia”, adresowanej do 
ukraińskiego i polskiego Czytelnika, nawiązuje do chrześcijańskiej myśli o godności 
człowieka i jej znaczenia w wychowaniu do pokoju, przypominanej w dziełach Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Niniejsza refleksja wskazuje, że jedną z za-
sadniczych umiejętności wychowawców powojnia będzie pomoc uczniom w rekonstru-
owaniu prawdy o godności człowieka, która jest źródłem innych praw przysługujących 
osobie ludzkiej, niezbywalnych i nienaruszalnych. Warunkiem właściwego ułożenia 
relacji z innymi jest pokój, rodzący się najpierw w sercu człowieka. 

Słowa kluczowe: godność, pokój, wychowanie, osoba ludzka, Stefan Wyszyński, Jan 
Paweł II, Ukraina

Wprowadzenie

Znaczenie danej wartości lepiej rozumiemy, jeśli zaczyna nam jej brakować. 
W kontekście konfliktów zbrojnych na świecie, zwłaszcza prowadzonej w pobli-
żu granicy polskiej wojny w Ukrainie, szczególną naszą uwagę przyciąga pokój. 
W obliczu tragedii ludzkich wywołanych wojną rodzi się zasadnicze pytanie: 
na czym oprzeć wychowanie, którego ideałem jest człowiek darzący szacun-
kiem nie tylko siebie, ale i innych (w tym wcześniejszych wrogów), całkowicie 
zaangażowany w budowanie dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, 
czego owocem jest między innymi pokój. Tej problematyce będzie poświęco-
na niniejsza refleksja, w której wychowanie do pokoju zostanie odniesione 
do godności człowieka, rozpatrywanej głównie na gruncie chrześcijańskim 
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(Dziekoński, 2021)1. Jakkolwiek kwestia godności jest także obecna w litera-
turze opartej na źródłach pozachrześcijańskich, w chrześcijaństwie zajmuje 
szczególne miejsce. Widzimy to, analizując między innymi życie i dzieła Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego (1901–1981), który musiał zmierzyć się z traumą 
II wojny światowej i wydarzeniami powojennymi godzącymi w dobro człowieka 
i pokój (Czaczkowska, 2013; Śliwerski, 2021). 

Miejsce godności w hierarchii wartości

W historii prawda o godności osoby ludzkiej wiele razy była przywoły-
wana, rozpoznawana i definiowana. W języku potocznym słowem „godność” 
określa się zarówno wartość wewnętrzną, jak i zewnętrzną; zarówno poczucie 
subiektywne, jak i obiektywny sposób istnienia osoby; zarówno wartość stałą, 
stabilną w wymiarze całego życia ludzkiego, jak i wartość zmienną, zależną 
od postępowania i losów człowieka. Zgodnie ze zdroworozsądkowym rozu-
mieniem godności, z których głównie czerpie filozofia, zostały wypracowane 
teoretyczne ujęcia i typologie godności. Wśród aspektów rozumienia godności 
wyróżnia się między innymi: antropologiczno-metafizyczny (sens podstawo-
wy), teologiczny, psychologiczny, socjologiczny, etyczny, prawny i pedagogiczny 
(por. Stępień, 2016). 

W praktyce, także we współczesnych relacjach międzyludzkich, godność 
ulega pogwałceniu. Kuriozalne jest to, że w XX wieku godność człowieka była 
naruszana i deptana na różne sposoby, aczkolwiek wiele mówiło się o niej 
i wiele zrobiono w celu jej ochrony. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są 
obecne na świecie wydarzenia godzące w podstawowe prawa człowieka, w tym 
w prawo do życia, prawo do rozwoju, prawo do życia w pokoju. Stąd też trzeba 
na nowo przede wszystkim odkryć, czym jest godność człowieka, której zostało 
poświęconych wiele tekstów, zwykle kojarzących ten termin z refleksją doty-
czącą osoby ludzkiej (por. Szlachta, 2019). Pod tym względem szczególne zna-
czenie zyskuje ujęcie chrześcijańskie, gdzie godność jest wartością przynależną 
każdemu człowiekowi z samej natury. Posiada ją każdy człowiek niezależnie 
od miejsca urodzenia, pochodzenia, poziomu życia czy wykonywanego zawodu. 
Tytuły tego szlachectwa człowieka zostały zapisane już na pierwszych stronach 
księgi uważanej za świętą, czyli Biblii. W interpretacji chrześcijańskiej czło-

1 Niniejsza refleksja w jakieś części zostanie oparta na opracowaniach odnoszących kwestie 
godności człowieka między innymi do wychowania. Jednym z nich jest artykuł: S. Dziekoński 
(2021). Godność osoby ludzkiej w teorii i praktyce wychowania w ujęciu Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego. W: R. Czekalski (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej. War-
szawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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wiek, będąc celem, a nie tylko środkiem, staje się motywem realnym ludzkich 
działań rozumnych i wolnych (Stępień, 2016, s. 378). 

W opisach stworzenia, przedstawionych w Księdze Rodzaju (Rdz 1, 26–28; 
Rdz 2, 5–7), jedynie w odniesieniu do człowieka została zastosowana nazwa 
„obraz Boży” (łac. imago Dei). W świetle ujęć biblijnych Bóg stwarza człowieka 
inaczej niż inne byty, ponieważ daje mu coś z siebie. Tylko człowiek jest dla 
Boga „kimś” i został powołany do udziału w Bożych rządach nad światem, 
do współpracy z Bogiem, do kierowania swoim losem i do odpowiedzialności 
za swe czyny. Zaprezentowana w Księdze Rodzaju i powracająca w księgach 
mądrościowych (Syr 17, 3; Mdr 2, 23) idea obrazu Boga, która nadała osobie 
ludzkiej specjalną, prawie sakralną godność, została pogłębiona i rozszerzona 
w Nowym Testamencie. Istotne tu było objawienie przez Jezusa Chrystusa nad-
przyrodzonego dziecięctwa człowieka oraz ojcostwa Bożego. Wyrażenie „obraz 
Boży” zostało dopełnione określeniem „Syn Boży”, co gruntownie zmieniło 
stosunek do Boga (Filipiak, Rumiński, 1977). Syn Boży stał się jednym z nas, 
przyjął ludzkie ciało i stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. 
Opis życia Syna Bożego w ludzkim ciele, Jego śmierci i zmartwychwstania sta-
nowi najwyższe potwierdzenie godności ludzkiego bytu osobowego, ze względu 
na szczególną więź człowieka z Bogiem (Stępień, 2016, s. 378). 

Opinia ta znajduje swoje rozwinięcie w wypowiedziach Stefana Wyszyń-
skiego (1901–1981) zwanego w Polsce Prymasem Tysiąclecia. Poglądy kardyna-
ła Wyszyńskiego mają szczególną wagę, ponieważ były formułowane w czasie 
zniewolenia Polaków przez system komunistyczny i zagrożenia państwa pol-
skiego. Sam prymas był szykanowany i więziony. Z wielką determinacją bronił 
jednak prawdy o godności człowieka, odwołując się do najwyższego autorytetu 
dla chrześcijan, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. W jednej z wypowiedzi mówił, 
że Jezus Chrystus 

[...] nauczył ludzkość cenić człowieka, ukazał jego wielką wartość, gdy przyjął 
na siebie człowieczeństwo, On żył po ludzku na ziemi i dał życie za człowieka. 
W ten sposób położył kamień węgielny pod życie społeczne na ziemi, które musi 
opierać się na uznaniu wielkiej godności człowieka. Od chwili, gdy Bóg stał się 
Człowiekiem, już nie ma takiej ceny materialnej, która byłaby wyższa od wartości 
człowieka (Wyszyński, 1957, s. 132).

Ze względu na swoją godność człowiek jest podmiotem praw, których 
nie można umniejszać na rzecz obowiązków, nawet względem społeczeństwa 
i państwa (por. Waśkiewicz, 1982, s. 15). 

Promowana na kartach Pisma Świętego i w tradycji chrześcijańskiej troska 
o godność osoby ludzkiej jest podstawowym kryterium uzasadniającym wszel-
kie prawa człowieka, które powinny gwarantować warunki najpełniejszego roz-
woju osoby ludzkiej i zapewnić jej aktywny udział w przemianach otaczającego 
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ją świata. Godność osobowa jest najwyższą obiektywną wartością ontyczną 
osoby ludzkiej. Jest wartością stałą, niezmienną, niezależną od uczynków czło-
wieka i od świadomości podmiotu. Człowiek nie ma możliwości realnie naru-
szyć ani swojej godności, ani godności drugiego, ponieważ jest ona własnością 
bytową. Podstawą godności jest akt istnienia człowieka (por. Stępień, 2016, 
s. 375). Godność osobowa jest kluczową kategorią współczesnych systemów 
prawnych. Do niej odwołują się dokumenty i akty prawa międzynarodowego, 
zarówno o zasięgu uniwersalnym, jak i regionalnym. Artykuł 1. Powszechnej 
deklaracji praw człowieka z 10 grudnia 1948 roku stanowi, że „wszyscy ludzie 
rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. Godność 
człowieka uzyskała także swą treść normatywną w międzynarodowych pak-
tach praw oraz aktach Unii Europejskiej. W Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej (Lizbona 2000)2 zapisano, że społeczność europejska w tworzeniu 
coraz silniejszych wzajemnych związków, dbając o duchową i moralną spuści-
znę, opiera się na takich uniwersalnych zdolnościach, jak godność, wolność, 
równość i solidarność. Zasada ochrony godności człowieka najpełniejszy wyraz 
znajduje w artykule 1. Karty, który stanowi, że „godność człowieka jest niena-
ruszalna. Należy ją szanować i chronić”. 

Godność jako dar i zadanie

Dotychczasowa refleksja jednoznacznie wskazuje, że godność człowieka 
w hierarchii wartości zajmuje pierwszorzędne miejsce. Jakkolwiek człowiek 
może żyć sprzecznie z własną godnością, jej wartość nie dozna uszczerbku 
w metafizycznej strukturze osoby. Warto jednak podkreślić, że wnikając 
w istotę godności, odkrywamy ją jako wartość nie tylko nienaruszalną, ale 
też normatywną. Godność ma obligujący charakter, wzywa do życia na mia-
rę osobowego powołania, do podjęcia wyzwań, jakie z niej wypływają. Zatem 
godność osobowa jest z jednej strony darem, z drugiej zaś zadaniem (Stępień, 
2016, s. 377). W rozwinięciu tej perspektywy szczególnego znaczenia nabierają 
opinie wyrażone przez Prymasa Tysiąclecia, który nawiązując do przekazów 
biblijnych, wprost mówił, że 

[...] najwspanialszym dziełem Boga w porządku przyrodzonym jest człowiek. 
Stworzony na obraz i podobieństwo Boże, mało co mniejszy od aniołów, uwień-
czony chwałą i czcią przez Stwórcę – człowiek staje między ziemią a niebem jako 
król i władca ziemi i jako dziedzic niebios. Wyposażony przez najlepszego Stwórcę 

2 Warto odnotować, że omawiany dokument został uznany za fundamentalny „zbiór praw czło-
wieka i obowiązków obywatelskich” przez trzy główne organy Unii Europejskiej: Parlament, 
Radę UE oraz Komisję Europejską. Wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.
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w bogactwa rozumu, woli i serca, wyniesiony ponad świat roślinny i zwierzęcy 
pięknem, dostojnością i zaletami ciała i duszy – człowiek w całej swej naturze, 
w swej postawie, w swych dążeniach i przeznaczeniu jest królem stworzeń i błogo-
sławieństwem ziemi (Wyszyński, 1975, s. 55; Wyszyński, 1987, s. 79).

Ofiarowana przez Stwórcę godność jest wartością niezbywalną i nienaru-
szaną. Opinia ta znajduje swoje potwierdzenie między innymi w następującej 
wypowiedzi Stefana Wyszyńskiego: 

Chociażbyśmy przegrali życie w oczach świata i świat by się nas wyrzekł, ska-
zując na śmierć, jak łotrów na ukrzyżowanie jest to ocena świata. Pozostaje jeszcze 
ocena Boga. Bóg przekreśla wyrok świata – „winien jest śmierci” – i ogłasza swój 
Boży wyrok – „Dziś jeszcze będziesz ze Mną w raju” (Wyszyński, 1987, s. 81).

To Bóg chce wielkości, potęgi i wyniesienia człowieka. Jesteśmy wielcy, po-
nieważ wielka jest nasza godność przekazana nam przez Boga w akcie stworze-
nia i w pełni objawiona przez Jezusa Chrystusa (por. Wyszyński, 2002, s. 214). 

Prawda o godności człowieka wymaga szczególnej promocji w świecie zdo-
minowanym przez rozwój techniczny. Według Stefana Wyszyńskiego 

[...] trzeba bardzo dużo mówić o wysokiej godności człowieka, aby zrozumiano, że 
człowiek przerasta wszystko, co może istnieć na świecie – prócz Boga! Cały bogaty 
i najbardziej wymyślny świat urządzeń technicznych, wynalazków i niewątpli-
wie potężnych zdobyczy naukowych, całe olbrzymie bogactwo globu jest niczym 
w porównaniu z jednym maleńkim człowiekiem, istotą rozumną, wolną i miłującą. 
[...] Człowiek w swej wysokiej godności przerasta wszystko, co jest na globie. Trze-
ba o tym pamiętać dziś [...]. Zwłaszcza wtedy, gdy człowiek użyty jest do budowy 
nowego świata, nowych ustrojów i możliwości, tak, iż sam musi niekiedy zapo-
mnieć o tym, że jest człowiekiem, stając się tylko kółkiem w potwornej machinie 
współczesnego przemysłu (Wyszyński, 1987, s. 135; por. Wyszyński, 1972, s. 29).

Antidotum na niegodne (przedmiotowe) traktowanie człowieka jest mi-
łość, która ma swoje źródło w Bogu i znajduje swoje wypełnienie w służbie 
bliźniemu. W refleksji dotyczącej miłości w wielu miejscach Prymas Tysiąclecia 
przywoływał jej społeczny wymiar, zachęcając do osobistej refleksji nad sobą. 
W jednej ze swych wypowiedzi polecał: 

W rachunku sumienia wielkopostnym odpowiedzcie sobie przed Bogiem: 
Czy nie odmawiacie ojczyźnie waszej miłości, pracy i ofiary?
Czy zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej siły swe oddajecie dla 

dobra wspólnego?
Czy rzetelnie pracujecie dla podniesienia dobrobytu społecznego?
Czy staracie się uszanować i ochraniać majątek narodowy?
Czy oszczędnie posługujecie się zleconym wam dobrem publicznym? 
Czy prawdziwie miłujecie wszystkie dzieci narodu, w duchu braterstwa 

chrześcijańskiego? (Wyszyński, 1953, s. 215–219).
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Uznanie godności jako warunek sine qua non  
wychowania do pokoju

Poszanowanie godności i praw człowieka zakłada pokój mający swe źródło 
w greckim eirene i łacińskim pax, kojarzony też ze spokojem, bezpieczeństwem, 
sprawiedliwością społeczną, poszanowaniem dóbr człowieka, swobodną wy-
mianą myśli, zgodną współpracą, braterskim współżyciem, rozwojem, ładem 
i porządkiem w świecie, brakiem jawnego stosowania przemocy. Słowem „po-
kój” opisujemy określone relacje między ludźmi, stan serca i umysłu człowie-
ka. W ujęciu politycznym pokój jest pojęciem określającym stosunki między 
państwami lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt 
zbrojny i używanie przemocy (Pokój, b.d.). W wychowaniu do pokoju znaczną 
rolę odgrywa pomoc w odkrywaniu wielkości człowieka zapisanej w słowie 
godność. Opinię tę potwierdza analiza wypowiedzi Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego, który podkreślał, że jednym z kluczowych zadań wychowania jest 
pomoc w pełnym odkrywaniu znaczenia godności w wymiarze indywidualnym, 
obywatelskim i społecznym, nauka odpowiedzialności ludzi za siebie nawzajem 
i rozumienie wszystkich konsekwencji braku szacunku dla godności ludzkiej 
(por. Skibińska, 1987, s. 20). 

Prymas Tysiąclecia, który kładł mocny akcent na budzenie świadomości, 
czym jest godność człowieka (por. Rynio, 2001, s. 78), był przekonany, że zro-
zumienie wielkości swego bytu, istnienia, wartości jednego, jedynego, niepo-
wtarzalnego życia wymaga oderwania się od siebie, od wąskiej otoczki własne-
go, egocentrycznego bytowania, a więc zerwania z egoizmem i równocześnie 
zgłębiania prawdy o człowieku, objawionej przez Boga (Wyszyński, 1986, s. 11). 
Pochodząca od Boga prawda pozwala dostrzec w godności człowieka źródło 
innych praw i wartości. Do nich należą między innymi prawo do życia (por. Wy-
szyński, 1990, s. 136) i prawo do wolności (Wyszyński, 2001, s. 27), traktowanej 
w wypowiedziach Prymasa, podobnie jak sama godność, jako dar i zadanie: 

Najpotężniejszym władcą samego siebie – mówił Prymas – jest człowiek. 
Największym niewolnikiem samego siebie może się stać człowiek i pełną wolność 
może sobie dać sam człowiek. Dlatego więzień skowany i zamknięty za kratkami 
może być wolnym, a człowiek hasający po bezdrożach życia, z którego hojnie czer-
pie, może być niewolnikiem. I w rzeczywistości często nim jest (Wyszyński, 2001, 
s. 27).

Wyrażone wyżej stanowisko Prymasa Tysiąclecia bardzo koreluje z wypo-
wiedzią papieża Jana XXIII, zapisaną w encyklice Pacem in terris (11 kwietnia 
1963 roku). Z punktu widzenia wychowania do pokoju dokument ten jest nie-
zwykle ważny, ponieważ wprost został poświęcony sprawie pokoju. W Pacem 
in terris papież autorytatywnie wskazywał na konkretne środki gwarantujące 



Godność osoby ludzkiej w wychowaniu do pokoju 149

pokój, w tym konieczność współpracy katolików ze wszystkimi ludźmi do-
brej woli w budowaniu pokoju i sprawiedliwości na świecie. Za pontyfikatu 
Jana XXIII afirmacja osoby ludzkiej czy też poszanowanie jej godności zostały 
ukazane jako podstawowy warunek budowania pokoju. Encyklika Pacem in ter-
ris stała się swoistą determinantą dla Soboru Watykańskiego II w kwestiach 
społecznych, w wielu miejscach wprost związanych z wychowaniem ukierunko-
wanym między innymi na budowanie solidarności w świecie (por. Dziekoński, 
2006, s. 64–65). Sam Sobór był niezwykłym wydarzeniem nie tylko ze względu 
na szeroki zakres poruszanych spraw dotyczących człowieka i świata, ale też 
z racji faktu, że wśród aktywnych uczestników tego wydarzenia znaleźli się lu-
dzie prezentujący różne światopoglądy i wyznania, nawet niewierzący. W obra-
dy zostali włączeni ludzie z różnych kultur, tradycji, osoby duchowne, zakonne 
i świeccy. Warto jednak odnotować, że u podstaw myślenia o człowieku i jego 
przyszłości znalazła się prawda o godności człowieka. 

Nauka Soboru Watykańskiego II, w dużej mierze inspirowana encykliką 
Pacem in terris i encykliką Mater et magistra, została rozwinięta w nauczaniu 
posoborowym prezentowanym w wypowiedziach kolejnych papieży. Ich wspól-
nym mianownikiem było wyartykułowane już przez Jana XXIII rozumienie 
pokoju, które znacząco różni się od teorii promujących wyścig zbrojeń jako 
jedynej gwarancji utrzymania równowagi na świecie i współżycia między naro-
dami (Dziekoński, 2006, s. 307–309). W refleksji teologiczno-społecznej pokój 
jest ukazywany jako konsekwencja odpowiedniego porządku wszechświata, 
stosunków społecznych i respektowania podstawowych praw człowieka. Gwa-
rancją pokoju jest wzajemne zaufanie, wola zrozumienia i przebaczenie. Za je-
den z czynników najbardziej zagrażających pokojowi uznał papież strach. Jego 
konsekwencją jest inwestowanie w zbrojenia (Rosińska, 2004, s. 61–62). 

Ze względu na długość pontyfikatu, jak też na liczbę i rangę wypowiedzi, 
uwagę zwraca nauczanie Jana Pawła II. Dodatkowym elementem wyróżnienia 
papieża i dzieła, jakie po sobie pozostawił, jest pielgrzymka do Ukrainy w dniach 
23–27 czerwca 2001 roku. Papież spotkał się z przedstawicielami środowiska 
politycznego, biznesowego i kulturalnego Ukrainy, z biskupami i przywód-
cami religijnymi wchodzącymi w skład konferencji Wszechukraińskiej Rady 
Kościołów (z wyjątkiem Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu 
Moskiewskiego). Podczas kazań i przemówień (wszystkich wygłoszonych w ję-
zyku ukraińskim) Jan Paweł II wzywał do oczyszczenia pamięci i pojednania. 
Doświadczonym zbrodniami XX wieku i podziałami Ukraińcom przypominał 
ich tożsamość i pokazywał powody do dumy. Najważniejsze cele swojej wizyty 
w Ukrainie Jan Paweł II wyartykułował już w przemówieniu powitalnym. Zali-
czył do nich: umocnienie katolików, złożenie hołdu ich wytrwałości wobec ko-
munistycznych represji, pojednanie z prawosławnymi, wskazanie Ukraińcom 
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ich wielkości, siły oraz chrześcijańskiej i europejskiej tożsamości. Zaproszenie 
papieża było wyrazem orientacji Ukrainy na Europę Zachodnią. Ojciec święty 
nie odżegnywał się od politycznych kontekstów swojej wizyty, podejmując mię-
dzy innymi temat europejskiej tożsamości Ukrainy i mówiąc o potrzebie pracy 
na rzecz dobra wspólnego. Szczególną uwagę papież poświęcił jedności wyznań 
chrześcijańskich, zbliżenia do siebie katolików funkcjonujących w obrębie dwu 
wyznań – rzymskokatolickiego i greckokatolickiego (tzn. obrządku wschodnie-
go, ale w jedności z papieżem) i prawosławnych. Jan Paweł II przyjechał, by 
oddać cześć Kościołowi w Ukrainie, który przetrwał krwawe prześladowania 
komunistyczne, czego wyrazem była beatyfikacja greckokatolickich męczen-
ników. Kanonizacja polskich błogosławionych: abp. Józefa Bilczewskiego 
i ks. Zygmunta Gorazdowskiego była zaś okazją do podjęcia kwestii pojednania 
ukraińsko-polskiego. Próbę pojednania z prawosławnymi papież rozpoczął 
od przeprosin i przebaczenia. Witając się z prawosławnymi Ukraińcami, po-
wiedział: 

[...] padając przed wspólnym Panem, wyznajemy nasze winy. Prosząc o przebacze-
nie błędów popełnionych w odległej i niedawnej przeszłości, zapewniamy z naszej 
strony o wybaczeniu wycierpianego przez nas zła (przemówienie powitalne, lotni-
sko Boryspol, 23 czerwca 2001 roku, cyt. za: Masny, b.d.).

Komentujący tę pielgrzymkę jednoznacznie stwierdzili, że w historii jesz-
cze nikt nie powiedział tyle dobrego o Ukrainie co papież z Polski. Warto jednak 
zauważyć ponadczasowy charakter wypowiedzi Jana Pawła II, ważny także 
dla tego czasu, który nastąpi po wojnie i będzie wymagał oparcia się na fun-
damentach zapewniających rzeczywiste i trwałe budowanie pokoju. Pod tym 
względem wyjątkowego znaczenia nabierają następujące wypowiedzi zawarte 
w przemówieniu powitalnym, spotkaniu z młodzieżą we Lwowie i przemówie-
niu pożegnalnym. Stwierdzenia te nie wymagają żadnego komentarza, a co naj-
bardziej istotne, możne je potraktować jako wskazania dla budowania pokoju 
na świecie z udziałem, a może nawet pierwszorzędną rolą Ukrainy. W przemó-
wieniu powitalnym na lotnisku Jan Paweł II powiedział: 

Pamięć przeszłości nie powinna być dzisiaj przeszkodą do wzajemnego po-
znania, które by sprzyjało braterstwu i współpracy. Świat szybko się zmienia: to, 
co wczoraj było nie do pomyślenia, dzisiaj znajduje się w zasięgu ręki. Chrystus 
zachęca nas wszystkich do ożywienia w sercu uczucia braterskiej miłości. Czyniąc 
z miłości dźwignię, można z pomocą Bożą przemienić świat (przemówienie powi-
talne, lotnisko Boryspol, 23 czerwca 2001 roku, cyt. za: Masny, b.d.).

Podczas spotkania z młodzieżą uwaga została skupiona między innymi na 
sensie prawdziwej wolności i wartości patriotyzmu: 
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Wolność jest wymagająca i w pewnym sensie trudniejsza niż niewola! [...] Nie 
przechodźcie z niewoli reżimu komunistycznego do niewoli konsumizmu, innej 
formy materializmu, który nawet nie odrzucając Boga, faktycznie Go neguje, wy-
łączając Go z życia. Bez Boga nie możemy nic dobrego uczynić. Z Jego natomiast 
pomocą potraficie podjąć wszystkie wyzwania chwili obecnej. Potraficie dokonać 
zobowiązujących wyborów, idąc pod prąd, na przykład decydując się pozostać 
wiernymi Ojczyźnie, nie ulegając mirażom łatwych fortun za granicą. Jesteście 
potrzebni tutaj, wy, młodzi, gotowi do wniesienia wkładu w poprawę stosunków 
społecznych, kulturalnych, gospodarczych i politycznych w kraju. Tu potrzeba ta-
lentów, w które jesteście bogaci, dla przyszłości tej waszej ziemi, która ma za sobą 
chwalebną przeszłość (przemówienie do młodzieży, Lwów, 26 czerwca 2001 roku, 
cyt. za: Masny, b.d.).

W przemówieniu pożegnalnym papież z Polski podkreślił znaczenie takich 
wartości, jak nadzieja i odwaga: 

[...] patrz z ufnością w przyszłość. To jest właściwy czas! To jest czas nadziei i od-
wagi. Życzę, aby Ukraina mogła w pełni włączyć się do Europy, która powinna 
obejmować cały kontynent od Atlantyku do Uralu. Jak powiedziałem [...] nie może 
być „pokojowej Europy zdolnej do szerzenia cywilizacji bez osmozy i uczestnictwa 
różnych komplementarnych wartości”, które są typowe dla Wschodu i Zachodu 
(przemówienie pożegnalne, Lwów, 27 czerwca 2001 roku, cyt. za: Masny, b.d.).

Przytoczone powyżej teksty, w kontekście obecnych wydarzeń i wyzwań 
przyszłości, można potraktować nie tylko jako testament pisany przez papieża 
pod natchnieniem Ducha Świętego, dedykowany najmilszym dzieciom przez 
ukochanego ojca, ale jako proroctwo papieża wyniesionego na ołtarze jako 
świętego. Jest to zapowiedź odbudowy w przyszłości tego, co najważniejsze dla 
szczęścia człowieka w jego wymiarze indywidualnym i społecznym. Zrozumie-
nie prawdziwego i pełnego sensu słów wypowiedzianych podczas pielgrzymki 
do Ukrainy jest nierozerwalnie złączone z nauką Jana Pawła II o godności czło-
wieka, która w nauczaniu papieża była szczególnie podkreślana i odnoszona do 
innych wartości. Warto przy tym nadmienić, że prymat wychowania w duchu 
poszanowania wartości życia ludzkiego został wpisany w istotę papieskiej kon-
cepcji wychowania, o czym świadczy treść przemówienia papieskiego w siedzi-
bie UNESCO 2 czerwca 1980 roku:

W wychowaniu [wyjaśniał papież] chodzi o to, by człowiek stawał się bardziej 
człowiekiem, by bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”, by umiał bardziej „być” 
nie tylko z drugimi, ale i „dla drugich” (Jan Paweł II, 1980). 

W tym fragmencie uwypuklona została szczególna właściwość człowieka, 
czyli jego potencjalność rozwoju, a równocześnie zdolność transcendowania. 
Tak postrzegane wychowanie w praktyce sprowadza się do rozwijania we-
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wnętrznych osobowych zdolności i mocy ludzkich, zapewnia osiągnięcie pełni 
właściwej danemu człowiekowi. Wychowanie staje się procesem „uczłowiecza-
nia” (por. Rynio, 2004, s. 107–108). 

Jako autentyczne wartości ludzkie Jan Paweł II wyszczególnił: świadomość 
własnej godności, afirmację osoby, poczucie odpowiedzialności, solidarność 
realizowaną na różnych płaszczyznach, patriotyzm, uczciwość i prawość, po-
święcenie dla wspólnego dobra i pokoju. Wybór tych wartości nie był przypad-
kowy, ponieważ wpisywał się w konteksty społeczno-kulturowe, godzące wręcz 
w podstawowe prawa człowieka. W świetle nauki papieża szczególnym rysem 
osobowego wychowania człowieka jest wychowanie do prawdy i wolności. W wy-
miarze egzystencjalnym prawda jest rozumiana jako zdolność odróżniania 
tego, co rozwija, od tego, co ogranicza i niszczy. Działanie oparte na prawdzie 
i miłości wpisane jest w powołanie człowieka wyposażonego w wolność, któ-
ra stanowi konstytutywny składnik osoby – jest darem Boga, a równocześnie 
zadaniem. Wolność człowieka, będąca jego niezbywalnym samoposiadaniem 
i uniwersalnym otwarciem się na wszystko, co istnieje, może być ograniczo-
na warunkami egzystencji i podlega słabości. Stąd też na człowieku spoczywa 
odpowiedzialność za wzrost wolności. W istocie wolności papież podkreślał jej 
wymiar etyczny. Dotykając zaś relacji między wolnością i prawdą, Jan Paweł II 
wyjaśniał, że warunkiem autentycznej wolności jest szczere i otwarte uznanie 
prawdy. Prawda pozwala zachować wolność – nawet wobec władzy – i daje siłę 
do przyjęcia męczeństwa (por. Dziekoński, 2019, s. 278–279). 

Zakończenie i wnioski

Podstawowym celem podjęcia niniejszej refleksji było ukazanie związku, 
jaki zachodzi pomiędzy wolnością a prawdą o godności osoby. Dlatego też 
pierwszą kwestią było skupienie się na kwestii właściwego rozumienia godno-
ści i wskazania, jak prawda o godności osoby ma swoje odniesienia do praw 
przysługujących człowiekowi i odpowiadających im zobowiązań. Sięgnięcie do 
literatury stanowiącej zarówno źródła, jak i opracowania dla podjętego tematu 
nie pozostawia wątpliwości, że prawda o godności osoby jest fundamentem 
praw człowieka charakteryzujących się niezbywalnością, nienaruszalnością 
i powszechnością. Uwaga ta jest niezwykle istotna w refleksji ukierunkowanej 
na wychowanie do pokoju w czasie „powojnia”, która słusznie musi być obecna 
dzisiaj, by przygotować nas na to, co przed nami w relacjach z sąsiadami i bu-
dowaniu nowego świata. Ukraińsko-polskie powojnie – wraz z wszelkimi różni-
cami kulturowymi i religijnymi, a nawet bolesnym doświadczeniem historii we 
wzajemnych kontaktach, jest niezwykle ważne w wychowaniu dla budowania 
przyszłości, w której godność osoby będzie wartością centralną dla tworzenia 
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relacji z innymi ludźmi i narodami. W kreśleniu ideału i celów szczegółowych 
takiego wychowania nieocenionym skarbem jest dorobek myśli teologiczno-
-pedagogicznej Kościoła, zwłaszcza refleksja Prymasa Tysiąclecia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Soboru Watykańskiego II oraz papieży Jana XXIII i Jana 
Pawła II. Pomoc w odkryciu wielkości człowieka zapisanej w jego naturze jest 
podstawowym warunkiem zrozumienia zadań, jakie spoczywają na każdym 
wychowawcy. 
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The dignity of the human person in education for peace

Summary: Education for peace takes on a special meaning today, not only in the 
context of the war in Ukraine, but also what will follow. The article, which is part of 
a monograph devoted to the post-war period, addressed to Ukrainian and Polish read-
ers, refers to the Christian thought about human dignity and its importance in edu-
cation for peace, recalled in the works of Cardinal Stefan Wyszyński and John Paul II. 
This reflection shows that one of the essential skills of post-war educators will be to 
help students reconstruct the truth about human dignity, which is the source of other 
inalienable and inviolable rights of the human person. The condition for a proper rela-
tionship with others is peace, which is first born in the human heart.

Keywords: dignity, peace, education, human person, Stefan Wyszyński, John Paul II, 
Ukraine
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Wczoraj – dziś – jutro:  
model przywództwa kreatywnego 

jako odpowiedź na powojenne wyzwania

Streszczenie: Celem publikacji jest próba nakreślenia modelu przywództwa łą
czącego w sobie zdolności pielęgnowania przeszłości ugruntowanej we własnej toż
samości narodowej i jednocześnie będącego otwartym na nowe, niełatwe wyzwania 
dnia dzisiejszego, ale też potrafiącego patrzeć przyszłościowo, prognostycznie czy też 
wizjonersko. Aby model ów mógł zafunkcjonować, niezbędne wydaje się zastosowanie 
adaptacji kreatywnej, zdolnej do otwartości wobec tego, co przychodzi z zewnątrz i ko
rzystnie determinuje rozwój oraz na tyle silnej, by zdecydowanie trwać i bronić tego, 
co fundamentalne dla tożsamości narodowej. Zachowanie równowagi między „tym, co 
było, jest i nadejdzie”, przy jednoczesnym filtrowaniu tego, co niekorzystne i obce, staje 
się jednym z największych wyzwań odbudowującej się Ukrainy i jej przywódczych elit. 
Na te właśnie aspekty pragnie zwrócić uwagę autorka publikacji, zwłaszcza że model 
przywództwa kreatywnego sprawdza się w każdym momencie dziejowym narodu, lecz 
w sytuacjach kryzysowych i pokryzysowych wydaje się być szczególnie istotny.

Słowa kluczowe: Ukraina, model przywództwa, przywództwo kreatywne, tożsamość 
narodowa

Wprowadzenie

Położenie historycznogeograficzne Ukrainy sprawiło, że znajdowała się 
ona w silnej strefie wpływów dwóch różnych cywilizacji: bizantyjskiej i łaciń
skiej. Fakt ten miał swoje znaczenie w kształtowaniu się jej tożsamości, w którą 
wpisywało się, podobnie jak w polską, bogactwo wielokulturowości (Lewowic
ki, 2021, s. 41). Jednakże warunkowane okolicznościami ciągłe dążenie Kijowa 
w stronę Moskwy z jednej strony, z drugiej trwałe oddziaływanie polskiej kul
tury, języka, nauki i sztuki sprawiły, iż Ukraina w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytanie, kim jest i jakie są jej korzenie albo zapominała o roli Polski, albo 
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zbyt drastycznie odcinała się od swoich więzów z Rosją. Przyczyną tej sytu
acji, i to jest hipotezą niniejszych rozważań, była słabość ukraińskiego przy
wództwa politycznego i trudności w budowaniu własnej państwowości. Jak się 
bowiem okazuje, zbytnia otwartość lub drastyczne zamknięcie się na wpływy 
z zewnątrz i narzucanie swojej woli innym prowadzi do rozmycia swojej toż
samości albo blokuje rozwój. Jedynie umiejętne czerpanie z obu źródeł, jako 
wyraz równowagi między wejściem (inputs) a wyjściem (outputs)1, może gwa
rantować Ukrainie suwerenność i niezależność. Na co zatem powinni zwracać 
uwagę przywódcy ukraińscy i co uwzględniać w swoich działaniach, by stać się 
w pełni autentycznymi i skutecznymi politykami? Czy jeden i ten sam model 
przywództwa wystarczy, by odbudować kraj ze zniszczeń i przywrócić go do 
poprzedniej świetności? Te pytania wydają się mieć zasadnicze znaczenie nie 
tylko dla bytu i tożsamości dzisiejszej Ukrainy, ale przede wszystkim dla jej 
przyszłych pokoleń.

Przywództwo jako proces warunkujący równowagę

James McGregor Burns i Joseph Rost pisali, iż rolą przywódcy jest mię
dzy innymi zaspokajanie potrzeb swoich zwolenników (Burns, 1979, s. 18) 
i że fenomen ten to relacja wpływów, wymagająca umiejętności przetwarzania 
wspólnych oczekiwań na ściśle określone cele polityczne (Rost, 1991, s. 161). 
Uznać zatem możemy, iż przywództwo polityczne to proces, w którym podmiot 
(jednostka lub grupa), dzięki uzyskanemu poparciu społecznemu, odczytuje 
żądania, przetwarza je i na nie odpowiada, proponując zmiany i spełniając 
określone cele. Cechą przywództwa jest więc dążenie do zachowania równo
wagi między oczekiwaniami a decyzjami. Tak osiągnięta homeostaza zapewni 
skuteczność i efektywność polityczną w zakresie stawianych i realizowanych 
przez siebie celów. 

Przywódca w odpowiedzi na zaistniałą sytuację może być aktywny i na
rzucać środowisku swoją wizję i własne decyzje (czyni to na wyjściu z systemu), 
wtedy postrzegany będzie jako silny polityk, albo też pozostać pasywnym i po
zwolić na wchłanianie żądań (wejście do systemu) bez żadnej ich weryfikacji 
i kontroli. Wówczas okaże się decydentem słabym i nieskutecznym.

1 Pojęcia inputs i outputs pochodzą od Davida Eastona, który definiował system polityczny jako 
pewną zamkniętą całość (tzw. czarną skrzynkę), posiadającą swoje wejście (inputs) i wyjście 
(outputs). Uważał on, że do systemu wchodzą różne żądania (na przykład oczekiwania spo
łeczne), które są przetwarzane i w postaci decyzji politycznych kierowane na zewnątrz. Jeśli 
system potrafi umiejętnie przetwarzać informacje na wejściu i przekształcać je w decyzje na 
wyjściu, pozostaje w równowadze. Jeśli nie, to równowaga zostanie zakłócona, a sytuacja staje 
się kryzysowa.
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Przywództwo aktywne to przywództwo silne, mocno akcentujące swoją 
tożsamość. Zamyka się zatem na to, co mentalnie lub kulturowo obce, a pielęg
nuje to, co własne i bliskie. Aktywny przywódca polityczny powinien mobilizo
wać do działania dostępne dla niego siły polityczne. Potrafi narzucać środowi
sku własne wartości, cele i interesy oraz zmusza innych do podporządkowania 
się mu. Istotne dla niego staje się uznanie wyższości tożsamości nad rozwojem 
(Pietraś, 2000, s. 59), koncentrować się zatem będzie bardziej na „wyjściu” niż 
na „wejściu”.

Przywództwo pasywne z kolei to przywództwo słabe, uległe, zależne 
i podatne na działania innych. Nie ceni sobie własnej tożsamości, a preferuje 
obce wpływy, które traktuje jako czynnik determinujący rozwój i postęp. Takie 
podejście może być jednak zgubne, często każe zapominać o własnej historii 
i własnych korzeniach. Decydent taki zgadza się na wchłanianie 

[...] bodźców środowiskowych, otwieranie granic systemu oraz poddawanie się 
środowisku poprzez zmianę struktury i funkcji systemu oraz dostosowanie po
lityki wewnętrznej i/lub zagranicznej do nacisków środowiskowych [...] (Pietraś, 
2000, s. 59).

Ostatecznie doprowadza do sytuacji, w której zarządzany przez niego sy
stem polityczny traci swą suwerenność i staje się częścią jakiejś większej struk
tury bądź układu lub też całkiem przestaje istnieć.

Wczoraj: przywództwo pasywne

Jeśli przyjrzymy się bliżej ukraińskiej tożsamości, to z pewnością zauwa
żymy, że jednym ze stałych jej elementów pozostaje ruskość (Nikitorowicz, 
2021, s. 174). To między innymi ona sprawia, iż państwu temu jest dziś tak 
trudno stać się niezależnym i suwerennym aktorem politycznym. Oprócz tego 
polskie wpływy, wspólne przebywanie 

[...] części obu narodów/społeczeństw w granicach jednego państwa – Rzeczypo
spolitej Polskiej przed rozbiorami oraz po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, 
ale również Rosji (w latach zaborów) także niosło ze sobą trudne relacje (Lewowic
ki, 2021, s. 31). 

Uczucie to, celowo podsycane przez komunistyczną propagandę i silne 
wpływy nacjonalistyczne, sprawiło, że „[...] Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie 
zaczęli postrzegać siebie jako wrogów, określać zdrajcami [...]” (Nikitorowicz, 
2021, s. 177). W konsekwencji zamiast budować mosty, zaowocowało wzajem
ną separacją i odsuwaniem się Polaków i Ukraińców od siebie w stronę dwóch 
odmiennych kultur: Ukrainy ku Rosji, Polski ku Europie. Co więcej, ta otwar
tość Ukraińców na wpływy bizantyjskie, choć z pewnością stanowiąca cenny 
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składnik ich tożsamości, pobudzana bezkrytyczną ideologią i nieweryfikowana 
przez przywódców narodu, doprowadziła do rosyjskiej zależności Ukrainy po 
1991 roku. Stała się też przyczynkiem większości jej kłopotów w walce o su
werenność i niezależność. Ukraińskim przywódcom tamtego okresu (proro
syjskim prezydentom, między innymi: Łeonidowi Krawczukowi, Łeonidowi 
Kuczmie, Wiktorowi Janukowyczowi), zabrakło tego, co ostatecznie udało się 
Polakom: odrzucić niekorzystne wpływy starego systemu (choć i Polsce nie 
brakuje tu swoistego modelu pasywnego przywódcy w postaci gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego) i stać się w pełni sobą.

Jeśli dla przykładu przyjrzymy się bliżej procesom decyzyjnym chociażby 
ostatniego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, to model jego 
przywództwa sprzed 24 lutego 2022 roku również ocenić można jako pasyw
ny, podatny na wpływy starych układów i przeszłego systemu politycznego, 
czerpiący jeszcze z doświadczenia i struktur Związku Radzieckiego (przykład 
nominacji Olega Tatarowa na stanowisko zastępcy Biura Prezydenta). „Obej
mował [on] urząd – wskazywał Wojciech Konończuk – sygnalizując gotowość 
do ustępstw, ale na zasadzie kompromisu z Rosją” (PAP, 2022). Zełenskiemu 
zabrakło siły i wsparcia politycznego, gwarantujących filtrację wchodzących do 
systemu żądań. Świadczyć o tym mogą częste i nietrafione zmiany składu rządu 
(odejście Andrija Bohdana i powołanie Andrija Jermaka), wewnętrzne spory 
między parlamentem a rządem, powszechna korupcja, nieskuteczne ograni
czenie wpływów politycznych ukraińskich oligarchów (Iwański, Matuszak, 
Nieczypor, Żochowski, 2020). W efekcie utracił on samodzielność decyzyjną, 
nasilił proces szwankujących mechanizmów władzy, korupcję oraz „ręczne 
sterowanie” urzędami (Matuszak, 2021). Problemy owe wynikały głównie z de
ficytu „dostępnych zasobów politycznych” w postaci wykształconej, kompeten
tnej i zgodnej co do preferowanych wartości i celów, ekipy. 

Błąd ukraińskiego prezydenta polegał zatem na tym, że zwracając się ku 
Europie Zachodniej i dążąc do odcięcia się od wpływów rosyjskich, ciągle posłu
giwał się mechanizmami sowieckimi. Nie dostosował odpowiednio metod do 
sytuacji i poniósł fiasko. Wszystko to sprawiło, że jako prezydent nie cieszył się 
on przed wojną z Rosją dużym poparciem społecznym (wynosiło ono zaledwie 
30%). Co więcej, aż 42% jego rodaków uznało go wówczas za rozczarowanie 
2020 roku (Разумков Центр, 2020). 

Dziś: przywództwo aktywne

Odwołując się do sytuacji kryzysowej, jaka ma aktualnie miejsce w Ukrai
nie, i podejmując się tu tylko pobieżnej oceny przywództwa prezydenta Zełen
skiego, należy stwierdzić, że jako polityk sprawdza się on teraz zdecydowanie 
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bardziej, jeśli chodzi o reakcję i personalne możliwości decyzyjne. Otoczony 
jest bowiem wąskim gronem zaufanych ludzi (zresztą w większości aktorami 
i reżyserami filmowymi), którzy oddani są zarówno jemu, jak i sprawie. Umie
jętnie też wykorzystuje kanały komunikacyjne ze środowiskiem zewnętrznym 
(innymi przywódcami politycznymi), a jego sposób prowadzenia narracji, 
w tym barwne i emocjonalne argumentowanie (identyfikujące się dzięki Polsce 
z europejskimi korzeniami Ukrainy), wykazuje silne cechy charyzmatyczne, 
niewidoczne wcześniej w czasie pokoju. Ucieka się on więc do własnego talentu 
aktorskiego w taki sposób, by ze swoim wołaniem o pomoc i wsparcie dotrzeć 
do jak najszerszego grona światowych przywódców. Można powiedzieć, że uda
je mu się to dość skutecznie, bowiem patrząc na konflikty zbrojne w innych 
częściach świata (na przykład w Syrii), nie dostrzegamy aż tak wielkiego poru
szenia i zaangażowania globalnych decydentów. 

Reasumując, Zełenski potrafił produktywnie, adekwatnie do potrzeb sytu
acyjnych zamknąć system na czynniki mu zagrażające (to jest rosyjską inwazję), 
domagając się udzielenia wsparcia walczącej Ukrainie. Skutkuje to nie tylko 
atencją światowych przywódców, ale i konkretną pomocą finansową, militarną 
oraz humanitarną. Co więcej, ukraiński prezydent potrafił zrobić coś, czego nie 
dokonał nikt wcześniej. Zjednoczył wszystkich Ukraińców wokół wspólnej idei 
wolności. Stał się niczym polski Wałęsa symbolem siły moralnej narodu. Dał 
zatem walczącym Ukraińcom coś, na czym dzisiaj mogą budować swoje jutro. 
Coś, co jest wyłącznie „ich”.

Można powiedzieć, że aktualnie ten model przywództwa bardzo się spraw
dza. Choć sam kryzys nie został zatrzymany, bowiem wojna ciągle trwa, to 
jednak działalność i styl uprawiania polityki przez ukraińskiego prezydenta 
zdecydowanie zmniejszyły skalę oraz zasięg kryzysu, blokując i minimalizując 
negatywne bodźce „uderzające” w system polityczny. Widać to też wyraźnie 
w poparciu politycznym, jakie zyskuje ukraiński przywódca wśród swoich ro
daków, a które plasuje się obecnie na poziomie aż 95% (Statista, 2022). 

Jutro: przywództwo kreatywne

Na powojenny czas dobry jest przywódca kreatywny, a zatem taki, który 

[...] radzi sobie z niejednoznacznościami i zmianami. [...] Potrafi odróżnić prawdzi
we pułapki od tych wyimaginowanych, a błędy zamienia w szansę (Sinetar, 1992, 
s. 108).

Jego rolą raczej nie jest wykorzystywanie własnego potencjału, ale pobu
dzanie innych do aktywności. Co więcej, decydent taki, choć otwarty na zmia
ny, nie musi wcale uwzględniać wszystkich wysuwanych pod jego kierunkiem 
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żądań. Potrafi bowiem sam je weryfikować i hierarchizować. Zdolność negocja
cji i omijanie ograniczeń to jedne z jego ważniejszych umiejętności. Co istotne, 
przywódca taki 

[...] traktuje cele jako pewne hipotezy, intuicję jako rzeczywistość, hipokryzję jako 
przejście, pamięć jako wroga, a doświadczenie jako teorię (McCall, 1995, s. 124–125).

Jest zatem odważny, podejmuje ryzyko i uczy się na błędach. Przywódca 
kreatywny dąży do elastyczności sytuacyjnej, nie lubi powtarzalności i współ
zależności. Może być obrazem paradoksu, niekonsekwencji i licznych sprzecz
ności. Zazwyczaj też nie cieszy się dużą popularnością, ale jest skuteczny, bo 
„załatwia sprawy” (McCall, 1995, s. 126–127). 

Przykładem takiego kreatywnego „męża opatrznościowego”2 był między 
innymi Jan Paweł II. Wzorując się na liście biskupów polskich do niemieckich 
z 1965 roku, w którym padły znamienne słowa: „przebaczamy i prosimy o nie”, 
przygotował on na Jasnej Górze wraz z greckokatolickim kardynałem Józefem 
Slipyjem we wrześniu 1988 roku uroczystość obchodów Tysiąclecia Chrztu Rusi. 

Polskoukraińskie millenijne uroczystości chrztu Św. Włodzimierza na Jas
nej Górze były możliwe przy założeniu, że historia obu narodów i jej traumatyczne 
doświadczenia są możliwe do przezwyciężenia jeżeli popatrzy się na nie z perspek
tywy 1000 lat wspólnego dziedzictwa chrześcijańskiego (Melnyk, 2021, s. 397).

Wiedział o tym papież, znając bolesną drogę Polaków i Niemców, i wska
zując ją również Ukraińcom i Polakom jako możliwe i prawdziwe źródło ich 
siły: wspólne dziedzictwo chrześcijańskie (Melnyk, 2021, s. 397). Jan Paweł II 
powiedział wówczas:

Niech to doświadczenie posłuży jako oczyszczenie, które ułatwi spojrzenie 
z dystansem na dawne spory, pretensje i wzajemne nieufności, a przede wszystkim 
ułatwi wzajemne przebaczenie dawnych krzywd. Dzisiaj dosłownie wszystko – 
a przede wszystkim wspólna wiara w Jezusa Chrystusa – wzywa do pojednania, 
braterstwa i wzajemnego szacunku; do szukania tego, co łączy (Jan Paweł II, 1991).

Zakończenie

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że nie da się wskazać Ukrainie 
ściśle określonego (na przykład polskiego) wzorca przywództwa politycznego. 
Model ów, by był skuteczny, musi czerpać z własnych źródeł i być „skrojony” na 

2 „Mąż opatrznościowy” to osoba, która w przeciwieństwie do „męża stanu” nie jest politykiem, 
ale potrafi myśleć intuicyjnie, patrzeć dalekowzrocznie i wykorzystywać zaistniałe okoliczno
ści, by w sytuacjach kryzysowych podejmować trudne decyzje, na przykład ratować własny 
naród bądź kraj z zagrożenia lub opresji.
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ukraińską miarę. Warto, by nasi wschodni sąsiedzi dbali o równowagę między 
pasywnością systemu a jego otwartością. Zbytnie bowiem, historycznie pa
trząc, przywiązanie systemowe Ukraińców do Rosji skutkuje dziś brakiem ich 
suwerenności. Odwrócenie się z kolei plecami do części własnej historii wywo
łuje nie tylko agresję (wybuch wojny), ale i pogarsza stosunki między sąsiadami 
(nierozstrzygnięta kwestia Wołynia). Słusznie spuentował to Jerzy Nikitoro
wicz, odwołując się do emancypacji narodowych pamięci, która to jego zdaniem

[...] uznaje, że każde państwo ma prawo mieć własną wizję przeszłości i realizować 
określoną politykę historyczną, jednak istotna jest łączność z przeszłością, która 
jest istotnym elementem kształtującym świadomość obywateli (Nikitorowicz, 
2021, s. 179).

Jeśli przywódca będzie kreatywny i zrównoważy oba te czynniki, wtedy 
możliwy będzie dalszy rozwój Ukrainy, przy jednoczesnym poszanowaniu 
jej odrębności i tożsamości. Czas wojny pokazał, że prezydent Zełenski, choć 
nieskuteczny w czasie pokoju, może stać się moralnym wzorem przywództwa, 
z którego warto czerpać w przyszłości. Istotne jest też, by potencjału jego cha
ryzmy nie zniszczyć przez przypisywanie mu ról politycznych w okresie powo
jennym. Doświadczenie bowiem pokazuje, iż pokusa taka jest bardzo realna, 
ale niestety nieskuteczna (przykład Lecha Wałęsy, którego popularność po 
1989 roku drastycznie spadła)3. Na czas jutrzejszy Ukraina potrzebować będzie 
przywódcy kreatywnego, a przywódca kryzysowy niech stanie się nieskażonym 
symbolem jedności, siły i hartu wszystkich Ukraińców.
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Yesterday – today – tomorrow: 
a model of creative leadership as a response  

to post-war challenges

Summary: The aim of the publication is an attempt to outline a model of leader
ship that combines the ability to nurture the past, grounded in its own national identi
ty and, at the same time, open to new, difficult challenges of today, but also able to look 
ahead, predictive or visionary. For this model to function, it seems necessary to apply 
a creative adaptation, capable of being open to what comes from the outside and fa
vorably determining development, and strong enough to resolutely persist and defend 
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what is fundamental to the national identity. Maintaining the balance between ‘what 
has been, is and will come’, while filtering what is unfavorable and foreign, is becoming 
one of the greatest challenges of the reconstructing Ukraine and its leadership elite. The 
author of the publication wishes to draw attention to these aspects, especially since the 
model of creative leadership works at every moment in the history of the nation, but in 
crisis and postcrisis situations it seems to be particularly important.

Keywords: Ukraine, leadership model, creative leadership, national identity
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E-wsparcie jako kategoria wsparcia społecznego 
Na przykładzie zdalnych rozwiązań  

i dobrych praktyk

Streszczenie: Artykuł ma charakter teoretyczny z odniesieniem do praktycznych 
wskazówek. Odnosi się do kategorii e-wsparcia jako subkategorii wsparcia społecznego. 
Jego walory uwidocznił zwłaszcza okres pandemii COVID-19, kiedy pomoc i wsparcie 
docierały do różnych grup odbiorców. W tekście wskazano dobre praktyki w zakresie 
pomocy obywatelom z Ukrainy przybyłym do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Słowa   kluczowe:   wsparcie   społeczne,   e-wsparcie,   pomoc,   readaptacja,   wspólnota, 
współpraca

Wstęp

Wojna w Ukrainie wstrząsnęła Polską i całym światem. Codzienne, udo-
stępniane różnorodnymi kanałami przekazy ilustrują zjawisko zagrożenia, 
docierając zarówno do dorosłych, jak i dzieci wielu narodowości. 

Uwzględniając obecne potrzeby rodzin i dzieci pochodzących z Ukrainy, 
powinniśmy stanowić przestrzeń wspólnoty1. Jak słusznie podkreśla Jerzy Ni-
kitorowicz: „[...] nie możemy kształtować wspólnoty w opozycji do siebie” (Niki-
torowicz, 2021, s. 175). Ogromnym wyzwaniem staje się zapewnienie realnej, 
solidarnej pomocy wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy lub dopiero dotrą. 
Szczególnego wsparcia i pomocy potrzebują także polscy obywatele, w tym 
dzieci, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy 
sektora oświaty i poradnictwa zaangażowani w bezpośredni kontakt z potrze-
bującymi.

1 Wspólnoty rozumianej na czas wojny i powojnia jako wspólnoty porozumiewającej się również 
w sprawach zaszłości historycznych.
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W działaniach na rzecz wsparcia i poprawy jakości życia osób dotkniętych 
kryzysem, w tym doświadczającym traumy, szczególną wartość ma zapewnie-
nie im poczucia bezpieczeństwa oraz danie szansy na przezwyciężenie trudnej 
sytuacji. Dobra, interdyscyplinarna, systemowa pomoc spełnia istotną rolę 
w tym działaniu. Należy zatem podkreślić, że znaczenia nabiera tu interwencja 
kryzysowa oraz stwarzanie warunków i możliwości integracji ze środowiskiem 
społecznym, a także zapewnianie i dostarczanie środków kompensujących i uła-
twiających przystosowanie lub readaptację społeczną (Pichalski, 2002, s. 12). 

Naprzeciw potrzebom wychodzi specjalna forma wsparcia, zwana e-wspar-
ciem2. Jej walory uwidocznił zwłaszcza okres pandemii COVID-19, kiedy pomoc 
i wsparcie docierały do różnych grup odbiorców (m.in. seniorek i seniorów, osób 
schorowanych i z niepełnosprawnościami oraz osób pozostających w kwaran-
tannie, uczniów, rodziców, nauczycieli). W tym szczególnym czasie próby na-
szych postaw obywatelskich skierowano różne rodzaje wsparcia do osób, które 
najbardziej potrzebowały i potrzebują pomocy innych. Dla tych właśnie osób 
dedykowane było i jest tytułowe e-wsparcie, obejmujące następujące obszary:
1. Pomoc w dostarczaniu żywności, produktów, zakupów – z tej formy pomocy 

mogą skorzystać osoby, rodziny, które nie radzą sobie w trudnym czasie z za-
pewnieniem żywności lub zrobieniem podstawowych zakupów, a nie mogą 
liczyć w tym zakresie na pomoc ze strony bliskich. W tym obszarze wyraź-
nie działają wolontariusze oraz organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, 
rady miasta, dzielnic, wspierając potrzebujących w doręczeniu produktów 
żywnościowych, odzieży czy niezbędnych leków. W tym zakresie, analizu-
jąc ogólnopolskie i wojewódzkie działania (najczęściej były to uchodźcze 
paczki, zbiórki charytatywne, zbiórki odzieży, obuwia, kosmetyków, środ-
ków czystości, chemii gospodarczej, środków higienicznych oraz akcesoriów 
dla niemowląt i dzieci, mebli, sprzętu AGD, RTV, akcesoriów wyposażenia 
wnętrz – ogłaszane na stronach internetowych wielu podmiotów oraz fan-
pagach), dostrzec można współpracę międzysektorową i gotowość do spo-
łecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

2. Nieodpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną – z tej formy korzystać 
mogą osoby znajdujące się w kryzysie. Do tego celu wiele podmiotów uru-
chomiło dodatkowe linie telefoniczne, bezpłatne konsultacje psychologicz-
ne z profesjonalną kadrą, specjalne akcje dające szansę na wsparcie w wa-
runkach domowych z wykorzystaniem narzędzi internetowych, platformy 
specjalistyczne, o których więcej w dalszej części opracowania.

2 Kategorię   e-wsparcia   zastosowałam   arbitralnie,   korzystając   z   wiedzy   zdobytej   podczas 
spotkań Sekcji Poradnictwa przy KNP PAN, prowadzonych pod kierunkiem naukowym 
prof. dr hab. Magdaleny Piorunek.
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3. Oferty aktywizujące społeczność podczas zawieszonych stacjonarnych za-
jęć. Przyjęły one w wielu przypadkach formę zdalnej propozycji zajęć eduka-
cyjnych, wirtualnych treningów, transmisji, lekcji pokazowych, webinariów. 
W dobie pandemii COVID-19 za pośrednictwem internetu można było wziąć 
udział w zajęciach sportowych, tanecznych, kulturowych itp. zachęcających 
do twórczego i kreatywnego spędzania czasu w domu. Wiele instytucji kultu-
rowych na bieżąco przedstawiało e-działania dla różnych grup wiekowych, 
ogłaszało konkursy dla dzieci i rodzin, projekty. Obecnie ta forma e-edukacji 
na stałe wpisała się w działalność pomocową.

Zdaniem Ewy Baniowskiej-Kopacz (2020, s. 235) okoliczności z początku 
2020 roku sprawiły, że zaczęliśmy obserwować „zdalnie” podejmowane działa-
nia pomocowe i związane z nimi różne formy współdziałania. Dla środowiska 
akademickiego, naukowców, badaczy jest to temat nadal otwarty, rozwijający 
i implikujący kolejne obszary badawcze. W niedalekiej przyszłości można za-
tem spodziewać się intensyfikacji eksplorowania tychże zagadnień w wymiarze 
interdyscyplinarnym.

Zasada wzajemności w procesie wspierania

Odnosząc   się   do   współczesnej   sytuacji   traumy3,   z   którą   spotykają   się 
ukraińscy obywatele, warto odwołać się do teorii wymiany, której jednym 
z najważniejszych elementów jest zasada wzajemności. Znajduje ona realizację 
zarówno w interakcjach zachodzących pomiędzy jednostkami, jak i jednostką 
a społecznością. Wspomniana Ewa Baniowska-Kopacz, przywołując opracowa-
nia antropologów, etnografów Marcela Maussa (1973) i Bronisława Malinow-
skiego (1984), napisała, że „[...] wymianę należy rozpatrywać jako świadczenie 
całościowe, całościowy fakt społeczny” (Baniowska-Kopacz, 2020, s. 236). Za-
sadność wyróżnionych przez autorkę teorii w kontekście próby opisu e-wspar-
cia jako kategorii wsparcia społecznego odnosi się do potwierdzonych form 
działania, tj. „dawania, wzajemności”, sprzężenia oraz doświadczania poczucia 
sprawstwa niezwykle cennych dla równowagi i porządku w życiu społecznym. 
To współodczuwanie i współdziałanie widoczne jest w skali transferowania 
internetowo zamieszczanych postów, ich udostępniania w szerszych grupach. 
Jak zauważa Magdalena Piorunek, żyjemy w czasach, w których 

[...] wobec wielości wyzwań, problemów odwiecznych, powtarzalnych i powszech-
nych, ale przede wszystkim, nowych, nieznanych, pojawiających się niejako poza 

3 Trauma – rozumiana za Piotrem Sztompką w wymiarze społecznym jako „zjawisko zbiorowe, 
stan odczuwany przez całą grupę, społeczność w wyniku zdarzeń destabilizujących” (Sztomp-
ka, 2000, s. 27). 
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jednostkową i społeczną wyobraźnią, nieprzewidywalnych, do których rozwią-
zania nie można się przygotować, a wyćwiczone scenariusze stosowane w stan-
dardowych sytuacjach określonego typu zawodzą, pojawia się zapotrzebowanie 
na pomoc, zwłaszcza gdy podmiotowe i środowiskowe zasoby jednostek, które 
mogą zostać wykorzystane w zmaganiu się z trudnościami, sytuacjami krytycz-
nymi, kryzysowymi coraz częściej nie są adekwatne do specyficznych wymagań 
społeczeństwa permanentnego ryzyka, coraz częściej konieczne jest poszukiwanie 
zewnętrznego wsparcia (Piorunek, 2010, s. 7–10).

Jak wskazuje analiza materiałów źródłowych, w chwili oferowania wspar-
cia wyróżnić można pewne etapy.

Poniżej zamieszczam autorski schemat obrazujący zestaw wieloetapowego 
procesu pomocy osobom dotkniętym trudną sytuacją.

Tabela 1.  Elementy wieloetapowego procesu pomocy osobom potrzebującym 
wsparcia

Aktywne uczestnictwo w readaptacji

Działania o charakterze leczniczym

działania obejmujące 
wsparcie duchowe

współudział osób 
doświadczających 
traumy

Działania o charakterze psychologicznym

Działania o charakterze pedagogicznym 

Działania o charakterze społecznym

Działania o charakterze zawodowym

Źródło: opracowanie własne. 

Odnosząc się do literatury przedmiotu, należy zaznaczyć, że pomoc oso-
bom wymagającym wsparcia zależna jest w dużej mierze od miejsca tych osób 
w społeczeństwie (Sztaba, 2011, s. 318). Dla osób przybywających z Ukrainy 
ważną cezurą, wyznaczającą ich miejsce w społeczeństwie, stała się data 24 lu-
tego 2022 roku. Obywatele Ukrainy zostali niejako podzieleni na już przeby-
wających i tych, którzy dotarli po wybuchu wojny. Spowodowało to pojawienie 
się różnych rozwiązań, zwłaszcza dotyczących legalizacji pobytu w Polsce lub 
procesu readaptacji4. Ponadto 12 marca 2022 roku w Polsce uchwalona zosta-
ła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa, która daje wiele praw obywatelom Ukrainy prze-

4 Dobrym przykładem w tym zakresie może być świętokrzyska inicjatywa kursów języka pol-
skiego, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy przebywający na terenie Kielc. Kurs 
taki organizuje między innymi gmina Starachowice przy współpracy z Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w Kielcach z pozyskanych na ten cel środków w ramach projektu „Kierunek 
Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego z Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2014–2021.
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bywającym w Polsce oraz upraszcza procedury związane ze wspomnianą wyżej 
legalizacją pobytu czy też zatrudnianiem pracowników z Ukrainy.

Realizacja procesu wsparcia stawia zatem określone wymagania zarówno 
osobie potrzebującej, jak i społeczeństwu, które powinno przyjmować te osoby 
i pomóc im na równych prawach z innymi. 

Warto dodać, że sposób i zakres pokonywania trudności przez osoby do-
świadczające traumy podlega różnicowaniu w kontekście czynników osobowoś-
ciowych i społecznych.

Lepszemu i szybszemu radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami sprzyja 
obecność i pomoc innych ludzi, w tym rodziny (Matyjas, 2012, s. 161). Z uwagi 
na sam fakt doświadczania wojny i jej następstw nieuchronne jest pojawie-
nie się bardzo trudnych przeżyć. I tu właśnie ogromną rolę odgrywa system 
e-wsparcia jako kategorii wsparcia społecznego. Stanowi ono zarówno czynnik 
sprzyjający redukcji stresu, przyczynia się do wzmocnienia odporności jednost-
ki, a także wspiera przekształcanie pewnych potencjalnych zasobów człowieka 
w faktycznie wykorzystywane w efektywnym i adaptacyjnym radzeniu sobie 
z sytuacjami trudnymi (Sęk, 1991, s. 493–494).

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, pojęcie wsparcia społecznego 
cechuje się wieloznacznością, stąd odnosząc się do niego w kontekście zdalnych 
form pomocy osobom przeżywającym traumę, poniżej ilustruję dwa ujęcia na 
podstawie napotkanych dotychczasowych stanowisk naukowych uwzględnia-
jących strukturę i funkcje wsparcia. 

Tabela 2. Wsparcie społeczne w różnych ujęciach

Rodzaj ujęcia Definiowanie pojęcia wsparcia

Ujęcie strukturalne

Wsparcie społeczne definiowane jest jako „[...] obiektywnie istniejące 
i dostępne sieci społeczne, które [...] pełnią funkcję pomocną wobec 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji” (Sęk, Cieślak, 2004, s. 14). 
Te obiektywnie istniejące sieci, ujmowane jako źródła wsparcia, 
określane są również mianem zasobów formalnych i nieformalnych 
wsparcia społecznego. 

Ujęcie funkcjonalne

Relacyjny charakter wsparcia społecznego wyrażający się między 
innymi w konsekwencjach jego udzielania oraz otrzymywania, 
ocenie postrzeganej dostępności i adekwatności do potrzeb, a także 
problemów osoby doświadczającej sytuacji trudnych.

Źródło: opracowanie własne.

Nawiązując do opisów zamieszczonych w powyższej tabeli, należy zazna-
czyć, że w przypadku osób dotkniętych traumą szczególnie ważne są zasoby 
(Orłowska, 2012, s. 240) obejmujące najczęściej takie źródła wsparcia, jak: 
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– rodzinne, 
– przyjacielskie, 
– towarzyskie, 
– sąsiedzkie, 
– grupy współpracowników,
– grupy wyznaniowe, 
– towarzystwa, 
– instytucje, 
– osoby profesjonalnie przygotowane do udzielania pomocy, 
– wolontariusze.

Należy przy tym podkreślić fakt, iż naturalne wspomniane w tabeli sieci 
wsparcia, w których pomoc jest dobrowolna i wzajemna, działają skuteczniej 
i korzystniej, gdy nie stygmatyzują i nie są związane z kosztami, a są łatwiej 
dostępne (Solomon, Smith, Robins, Fischbach, 1987).

Warto w tym miejscu wspomnieć za Tadeuszem Lewowickim (2021, s. 46) 
i Bogusławem Śliwerskim (2021, s. 46), że warunki oferowanego wsparcia po-
trzebują kształtowania (się) wspólnot. Dobrym przykładem wspólnoty, jak piszą 
wspomniani autorzy, są wspólnoty naukowe, kreujące przyjazne i pożyteczne 
relacje między społeczeństwami i państwami Polski i Ukrainy.

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  
jako wzór zdalnych rozwiązań i dobrych praktyk

W ten rodzaj podejmowanych działań pomocowych wpisuje się „Program 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”, kierowany 
przez prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego dr hab. Annę Fidelus, prof. UKSW, który oferuje e-wsparcie 
(wsparcie online) dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz specjalistów z po-
radni psychologiczno-pedagogicznych. Członkami komitetu sterującego wspo-
mnianego programu są praktycy i eksperci z dziedzin pedagogiki i psychologii. 
Niezwykle cennym środkiem transferującym e-wsparcie okazała się interneto-
wa platforma specjalistyczno-doradcza (b.d.). Stanowi ona wartościowe źródło 
wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji 
negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie, także związanych 
z potrzebą zapewnienia kształcenia dzieciom z Ukrainy. Jej walorem jest 
fakt, że gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji 
i materiałów dydaktycznych oraz badawczych zarówno w języku polskim, jak 
i ukraińskim. Ponadto oferowane e-wsparcie ma charakter indywidualnych 
i grupowych spotkań online, prowadzonych przez kilkudziesięciu specjalistów 
(psychologów, pedagogów, psychoterapeutów), mających wieloletnie doświad-
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czenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterape-
utycznej), współpracujących z sektorem edukacji.

Taka forma e-wsparcia, e-doradztwa obejmuje pomoc psychologiczno-
-pedagogiczną w sytuacji: depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych 
i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem włas-
nej wartości, w napadach lęku i paniki, trudnościach z nauką, występowania 
zachowań agresywnych, zaburzenia poprawnej komunikacji, rozwiązywania 
konfliktów, budowania relacji, radzenia sobie z przewlekłym stresem oraz 
trudnymi emocjami itp. Warto zwrócić uwagę także na e-wsparcie dla nauczy-
cieli, dyrektorów szkół, specjalistów, rodziców uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, objętych szczególnym rodzajem wsparcia, tj. e-wsparciem 
dydaktyczno-metodycznym.

Niezwykle cenne okazały się także e-spotkania, nazwane „Lekcjami poko-
ju w warunkach wojennych”, których celem jest możliwie szybka próba adap-
tacji klas, szkół i środowisk lokalnych do przyjęcia grup uczniów i nauczycieli 
zza wschodniej granicy. Poprowadzenia otwartych spotkań wspierających pod-
miotowość uczestników podjął się Michał Paluch, który wcześniej zajmował 
się szkoleniem kadry wspierającej w zakresie rozwoju kompetencji głębokich5. 
W ich ramach po wybuchu wojny prowadził spotkania pt. „Jak się zachować, 
kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia?”6. 

Zakończenie

Reasumując, e-forma jako kategoria wsparcia społecznego stała się współ-
cześnie widoczna i odczuwalna, zasługująca na szczególną uwagę. Należy jed-
nak pamiętać, że przed nami dalsza praca wychowawcza na rzecz integracji 
międzykulturowej, międzyreligijnej i egzystencjalnej, profilaktycznej, zapobie-
gającej zjawiskom występującym po konfliktach zbrojnych, jak podwyższony 
poziom gniewu i potrzeba zemsty. Działania te wymagają „pedagogiki serca” 
(Suchomliński, 2019; Łopatkowa, 1992), zaufania, integracji, dialogu podmio-
towego, połączenia polsko-ukraińskiej myśli pedagogicznej, wsparcia pedago-
gicznego na przyszłość. Mogą one mieć na przykład formę wspólnych projek-
tów badawczo-naukowych, konferencji, seminariów, platform internetowych.

5 Kompetencje głębokie to propozycja dla nauczycieli, trenerów i terapeutów wzmacniająca ich 
własne źródła egzystencjalne i równoważąca nastawione na efektywność i funkcjonalność 
kompetencje społeczne i kompetencje kluczowe (Paluch, 2021, 2022).

6 Ze względu na trudną tematykę do prowadzenia zajęć zaproszono również ukraińskiego 
psychologa Aleksandra Tereszczenkę oraz doświadczoną doradczynię metodyczną Beatę Sa-
piejewską-Dąbrowską.
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E-support as a category of social support 
On the example of remote solutions and good practices

Summary: The article is of theoretical nature with references to practical applica-
tions. It refers to the e-support category as a sub-category of social support. The advan-
tages of e-support were particularly visible during the COVID-19 pandemic, when help 
and support reached various groups of recipients. The article describes good practices 
concerning helping Ukrainian citizens in Poland after February 24, 2022.

Key words: social support, e-support, help, readaptation, community, cooperation
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Retrospektywa przemian opieki nad dzieckiem 
osieroconym w Polsce jako implikacja do badań 

nad systemem pieczy zastępczej Ukrainy  
w warunkach transformacji systemowej

Streszczenie: Aktualną sytuację w Ukrainie można określić jako krytyczną. Wa-
runki wojenne, w jakich znalazło się społeczeństwo ukraińskie, przyczyniają się do sta-
wiania pytań nie tylko o obecne działania, polegające przede wszystkim na bieżącym 
reagowaniu na sytuacje kryzysowe we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa, 
ale także o jego przyszłość. Niniejszy tekst stanowi próbę ukazania przemian w podej-
ściu do dziecka osieroconego w kontekście szeregu wymuszonych przeobrażeń, jakich 
doświadczało państwo polskie pod wpływem wydarzeń wojennych i transformacji 
ustrojowych. To również próba wykazania, że pomimo różnic kulturowych dwa sąsiadu-
jące ze sobą państwa mogą wspólnie dążyć do kreowania rozwiązań ukierunkowanych 
na polepszenie sytuacji określonych grup społecznych zagrożonych marginalizacją. 

Słowa kluczowe: dziecko osierocone, opieka, wychowanie, system pieczy zastępczej

Słowo wstępu

Aktualną sytuację w Ukrainie można określić jako krytyczną. Warunki 
wojenne, w jakich znalazło się społeczeństwo ukraińskie, przyczyniają się do 
stawiania pytań nie tylko o obecne działania, polegające przede wszystkim na 
bieżącym reagowaniu na sytuacje kryzysowe we wszystkich obszarach funkcjo-
nowania państwa, ale także o jego przyszłość. Punktem wyjścia do podjętych 
rozważań jest lakoniczne, aczkolwiek wymowne stwierdzenie, że „historia lubi 
zataczać koło”. Oznacza to, że pewne procesy i wydarzenia są przewidywalne, 
mogą również stanowić podstawę do formułowania wniosków dostarczających 
podłoża do szybszych i bardziej efektywnych działań w obrębie niwelowania 
skutków negatywnych wydarzeń. Właśnie takie podejście stanowi implikację 
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dla niniejszego tekstu, którego głównym celem jest ukazanie przemian w po-
dejściu do dziecka osieroconego w kontekście szeregu wymuszonych przeobra-
żeń, jakich doświadczało państwo polskie w konsekwencji wydarzeń wojennych 
i przemian ustrojowych w ostatnim stuleciu. To również próba wykazania, że 
pomimo różnic kulturowych oba sąsiadujące ze sobą państwa mogą wspólnie 
dążyć do kreowania rozwiązań ukierunkowanych na polepszenie sytuacji okre-
ślonych grup społecznych zagrożonych marginalizacją. 

Zważywszy na działania, które mają miejsce w Ukrainie, należy zakładać, 
że w bliższej lub dalszej perspektywie ulegną one zakończeniu, a państwo ukra-
ińskie będzie wówczas dążyło do jak najszybszego powrotu do stabilizacji, nie 
tylko ekonomicznej czy politycznej, ale również społecznej. Niestety, warunki 
powojenne wymuszają określone starania, w ramach których dokonywana jest 
transformacja, definiowana jako 

[…] zmiana ustrojowa budowana w procesie demokratyzacji w połączeniu z re-
formami instytucjonalnymi służącymi dostosowaniu się do nowych warunków. 
Oparta jest także na transformacji ekonomicznej, tj. urynkowieniu gospodarki 
oraz transformacji społecznej i kulturowej, kreującej społeczeństwo obywatelskie 
aprobujące takie wartości, jak wolność i pluralizm kulturowy (Sakson, 2009, s. 8). 

Analizując ostatnie nieco ponad sto lat niepodległości państwa polskiego, 
można zauważyć, że w tym okresie wspomniana transformacja dokonała się 
dwukrotnie. Pierwsza miała miejsce w 1918 roku, kiedy to po I wojnie świa-
towej Polska odzyskała niepodległość, druga rozpoczęła się w 1989 roku po 
upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Za każ-
dym razem społeczeństwo polskie musiało mierzyć się z głębokimi kryzysami 
we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania. W perspektywie podjętej 
tematyki najbardziej interesujące wydają się zmiany w obszarze szeroko ro-
zumianej polityki społecznej i wchodzącej w jej obszar pomocy społecznej. To 
właśnie w ramach tego zakresu funkcjonowania państwa kreowano działania 
ukierunkowane na pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży, które z różnych przy-
czyn zostały pozbawione opieki rodzicielskiej. 

Retrospekcje i teraźniejszość,  
czyli przemiany systemu opieki nad dzieckiem osieroconym 

na przestrzeni dekad w Polsce

Niniejszy tekst w założeniu, co zostało wskazane wyżej, ma stanowić im-
plikację dla podjęcia dyskusji w zakresie systemu opieki nad dzieckiem osie-
roconym – stąd zamysłem autora nie jest przytaczanie pełnej historii rozwoju 
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tego obszaru działalności państwa, a jedynie skupienie się na czasach najnow-
szych po roku 1989. Nie można jednak pominąć faktu, że 

Lata Polski Ludowej (1944–1989) to najdłuższy okres w dziejach pomocy społecz-
nej minionych stu lat. Nie był to czas jednorodny dla funkcjonowania omawianego 
systemu. Możemy wyróżnić przynajmniej trzy okresy: po zakończeniu działań 
wojennych trwała akcja pomocy doraźnej nazywana ratownictwem społecznym; 
rok 1948 r. stanowi umowną datę początku okresu stalinowskiego, mającego de-
strukcyjne konsekwencje dla systemu opieki społecznej; z kolei odwilż październi-
kowa 1956 r. rozpoczęła czas budowania opieki społecznej w warunkach państwa 
socjalistycznego (Brenk, Chaczko, Pląsek, 2018, s. 156–157).

To właśnie tutaj możemy dopatrywać się zmian w podejściu do pracy 
z dziećmi, z różnych przyczyn przebywającymi w systemie całkowitej opieki in-
stytucjonalnej. Niestety, zważywszy na specyfikę czasów słusznie minionych, 
nacechowanych dążeniem do ujednolicenia i ideologizacji edukacji, opieki i wy-
chowania, zmiany, których wówczas dokonano, nie przełożyły się na faktyczną 
pomoc podmiotom ich działalności, pomimo że takie próby były podejmowane. 
Specyfika tamtego okresu charakteryzowała się tym, iż wszystkie dziedziny 
odpowiedzialne za kreowanie świadomości społecznej były organizowane w za-
leżności od kierunków zmian politycznych (Domańska, 2009, s. 133–144).

Obecnie przez system pieczy zastępczej należy rozumieć 

[...] zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki 
i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wycho-
wania przez rodziców (art. 2 ust. 2 Ustawy o wspieraniu rodziny…).

Aktualny kształt tego systemu stanowi rezultat transformacji społeczno-
-politycznej, której początek należy określić na rok 1990. Transformacja, doko-
nująca się w Polsce po upadku systemu komunistycznego, spowodowała ogrom-
ny rozwój sektora instytucji pozarządowych, w tym także tych działających na 
rzecz dziecka i rodziny1. Warto w tym miejscu podkreślić, że badania organizacji 
pozarządowych wskazują, iż główne pola działalności w pierwszej dekadzie 

1 Stowarzyszenia i fundacje zakładane przez obywateli na początku lat 90. w Polsce, stawiają-
cych sobie za cel realizację wspólnych celów i przysparzanie dobra wspólnego, szybko zajęły 
miejsce między gospodarką a sferą publiczną, tworząc trzeci sektor. W perspektywie doko-
nujących się zmian stanowiły one jedną z wielu form podejmowania działań przez obywateli 
w celu realizacji jakichś wspólnych dążeń czy wartości. Z upływem lat i w związku z coraz 
częstszym finansowaniem wspomnianych organizacji ze środków publicznych ich „ideowa” 
działalność zamienia się powoli w świadczenie określonych usług. Niemniej jednak w dalszym 
ciągu są organizacje wpisujące się w działalność świadczoną na rzecz dzieci i rodziny, wśród 
których wymienić można między innymi Fundację Robinsona Crusoe (https://www.fundacja-
robinson.org.pl), Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (https://fdds.pl), Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami” (http://ponadgranicami.pl).
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ich funkcjonowania to: pomoc społeczna i działalność charytatywna (17%), 
edukacja, oświata i wychowanie (16%) oraz ochrona zdrowia i rehabilitacja 
(20%) (Juros i in., 2004). Kluczowa zmiana, mająca znaczenie dla dokonującej 
się transformacji w tym zakresie, dotyczyła rozwoju świadomości społecznej, 
w perspektywie której politykę społeczną zaczęto rozpatrywać nie tylko jako 
stricte zespół działań jedynie opiekuńczych, ale również jako narzędzie pozwa-
lające inwestować w przyszłość najmłodszych członków społeczeństwa (dzieci 
i młodzież). Takie podejście może wynikać ze sposobu rozumienia tego pojęcia, 
które, jak można odnieść wrażenie, nie było w pełni zdefiniowane. Warto zatem 
w tym miejscu, w celu dopełnienia kwestii definicyjnych, przytoczyć ciekawy 
i bardzo trafny punkt widzenia, który zaproponował w swoich rozważaniach 
Marek Ziółkowski, podkreślając, że ma ona (świadomość społeczna) dwie 
podstawowe warstwy. Pierwszą określił jako indywidualne przekonania ludzi 
komunikujących się ze sobą, natomiast drugą warstwę stanowią „mowa, pismo, 
obraz i czyn”, czyli w rzeczywistości wszystkie formy przekazu komunikacyj-
nego. Wśród tych przekazów możemy wyróżnić te zupełnie błahe i codzienne 
rozmowy, poprzez intelektualne dyskusje i debaty, literaturę, prasę, media, 
skończywszy na mniej lub bardziej oficjalnych uroczystościach. Odgrywają one 
znaczącą rolę w rozwoju świadomości społecznej nie poprzez rzeczywisty wy-
raz opinii i postaw, ale, co ważne, mogą one wywierać wpływ na przekonania, 
co w nawiązaniu do podjętego tematu jest bardzo istotne (Ziółkowski, 2015). 
Potwierdzeniem takiego podejścia jest przyjęty wzór działań posttransforma-
cyjnej polityki społecznej, opierający się na zintegrowanej współpracy wielu 
podmiotów, wśród których kluczową rolę odgrywało nie tylko państwo, jak 
miało to miejsce dotychczas, ale także organizacje pozarządowe, samorządy 
lokalne oraz same rodziny. To właśnie wspomniane instytucje lokalne przejęły 
od tego momentu dominującą inicjatywę w procesie przemian, co wynikało z za-
łożenia, że najlepiej znały potrzeby i problemy dzieci oraz stan infrastruktury 
społecznej w danym regionie. Dysponowały one również bezpośrednią wiedzą 
na temat możliwości świadczenia usług i udzielania pomocy tym osobom i śro-
dowiskom, które ich potrzebowały. Doprowadziło to do decentralizacji wielu 
uprawnień i przekazania ich samorządom (Kulikowski, 2020, s. 20). 

Przeobrażenia polityki społecznej w Ukrainie –  
stan aktualny

Jak pokazały doświadczenia polskie lat 90., świadomość społeczna stano-
wi podstawę, na której społeczeństwo staje się swego rodzaju suwerenem w kre-
owaniu polityki społecznej. Warto zatem nieco bliżej spojrzeć na te kwestie 
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w perspektywie realiów naszych ukraińskich sąsiadów. Okazuje się bowiem, 
że władze Ukrainy, ale również samo społeczeństwo dostrzega w tego typu 
rozwiązaniach możliwości zmian w perspektywie rozwoju usług społecznych. 
Jak zauważa Julja Viktorivna Okun’ovs’ka, w ustawie O zasadach polityki we-
wnętrznej i zagranicznej z 1 lipca 2010 roku została określona polityka państwa 
w zakresie kształtowania instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskie-
go oraz uregulowano zasady ich relacji z organami władzy publicznej, sposobu 
sprawowania obywatelskiej kontroli nad działalnością władzy oraz przepro-
wadzania regularnych konsultacji społecznych (Soloshenko, 2015). Z dniem 
1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa ustawa O stowarzyszeniach obywa-
telskich. Jej uchwalenie 22 marca 2012 roku było zwieńczeniem długiego pro-
cesu legislacyjnego, w którym cały czas aktywnie uczestniczyli przedstawiciele 
instytucji społeczeństwa obywatelskiego (Okun’ovs’ka, 2019, s. 151). Porównu-
jąc stopień rozwoju trzeciego sektora w Polsce i Ukrainie, widać znaczące różni-
ce, mogące stanowić podstawę do pogłębiania współpracy w tym zakresie. Jak 
się bowiem okazuje, w perspektywie Ukrainy organizacje pozarządowe stano-
wią aktualnie przede wszystkim ciało doradcze, pełniąc funkcje konsultacyjną 
i przedkładając władzom samorządowym oddolne propozycje. Niepełny lub ra-
czej ograniczony rozwój organizacji trzeciego sektora w Ukrainie powodowany 
był przede wszystkim brakami w zakresie bazy normatywnej regulującej sposo-
by finansowania poszczególnych organizacji. Sytuacja uległa zmianie po odzy-
skaniu niepodległości przez Ukrainę, co rozpoczęło proces instytucjonalizacji 
różnych form społeczeństwa obywatelskiego. Wydaje się jednak, że w obecnej 
sytuacji kryzysu wojennego znaczenie organizacji pozarządowych na rzecz po-
mocy i wsparcia grup społecznych zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jest kluczowe. Należy tutaj podkreślić, że 
zarówno Polska, jak i Ukraina mają stosunkowo niewielkie doświadczenie w za-
kresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, jednak zważywszy na 
przeprowadzone instytucjonalne zmiany związane z procesem demokratyzacji 
w Polsce, mogą one stanowić dla Ukrainy ważny punkt odniesienia, zwłaszcza 
w okresie powojnia, w zakresie kreowania i tworzenia metod i form współpracy 
pomiędzy organami władzy a organizacjami pozarządowymi, opartych na ta-
kich zasadach, jak: partnerstwo, zaufanie i dialog (Okun’ovs’ka, 2019).

System pieczy zastępczej w Polsce i w Ukrainie,  
czyli implikacje dla współpracy

Wracając do rozważań na temat zmian dokonujących się obszarze opieki 
i wychowania nad dzieckiem osieroconym w Polsce, należy zwrócić uwagę, że 
nie byłoby to możliwe bez kluczowych zmian legislacyjnych dokonujących się 
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kolejno w 1999 roku i zmiany struktur państwa wynikających z Ustawy z dnia 
24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603), uchwalenia Ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o systemie pomocy społecznej, która spowodowała 
wzrost zainteresowania systemem rodzicielstwa zastępczego oraz uchwalenia 
w dniu 9 czerwca 2011 roku Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), stanowiącej holistyczne ujęcie funk-
cjonowania opieki i wsparcia nad rodziną w kryzysie i pieczą zastępczą. Zakres 
przedmiotowy ostatniego ze wskazanych aktów prawnych określił:
– zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
– zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodziel-

nianiu jej pełnoletnich wychowanków;
– zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pie-

czy zastępczej;
– zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
– zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

Wskazana ustawa w sposób kompleksowy reguluje problematykę wspiera-
nia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym także działania profilaktyczne 
skierowane do rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, 
buduje mechanizmy pracy z rodziną dziecka, organizuje system pieczy zastęp-
czej oraz zajmuje się problematyką usamodzielnień pełnoletnich wychowan-
ków pieczy zastępczej. Właśnie za sprawą tego aktu prawnego powołano do 
życia nowe struktury, zawody i instytucje związane z opieką2, zdystansowane 
wobec struktur pomocy społecznej, choć czasami powiązane ze sobą (Królak, 

2 W uchwalonej 9 czerwca 2011 roku Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
przyjęto, że państwo jest zobligowane do wspierania rodzin i przebywających w nich dzieci 
w środowisku rodzinnym, dlatego też ustawodawca powołał między innymi instytucję asy-
stenta rodziny, który co do zasady prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub 
w miejscu wskazanym przez rodzinę. W myśl ustawy rodzinę wspierającą tworzą osoby z bez-
pośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Należy tutaj również podkreślić „zawo-
dy”, których powstanie wynikało z jawiących się potrzeb środowisk zagrożonych marginaliza-
cją w połączeniu z rosnącą świadomością społeczną i odpowiedzialnością obywatelską. Wśród 
nich za najbardziej istotnych należy uznać streetworkerów reprezentujących pedagogikę uli-
cy rozumianą jako długofalowa praca z dziećmi i młodzieżą, spędzających niemalże całe swoje 
życie poza domem rodzinnym, na przysłowiowej „ulicy”, organizujących go sobie samemu bez 
wsparcia i opieki odpowiedzialnych osób dorosłych, ale także animatorów społecznych, czyli 
osoby świadomie zaangażowane w działania społeczne, edukację czy pracę z różnymi grupami 
na gruncie społecznym lub kulturalnym, którzy za główny cel stawiają sobie poszukiwanie 
nowych możliwości i aktywizowanie ludzi do działania. 
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Rączka, 2017). Zarówno w momencie tworzenia zapisów wspomnianego do-
kumentu, jak również obecnie, główne zamierzenie ustawodawcy łączy się ze 
stopniowym ograniczaniem instytucjonalnych form opieki zastępczej na rzecz 
ich rodzinnych odpowiedników. Realizowana od 2012 roku przebudowa pie-
czy zastępczej i związane z nią zmiany ukierunkowane są na wzmocnienie 
statusu rodzinnych form pieczy zastępczej, sytuując je na uprzywilejowanych 
pozycjach w omawianym kontekście. Przyjęta trajektoria zmian jest w pełni 
zrozumiała, ponieważ założeniem jej jest działanie przede wszystkim na rzecz 
dobra dziecka, a proces ten możemy określić mianem deinstytucjonalizacji 
(Kulikowski, 2020). Przedstawione założenia polityki społecznej powodują, że 
dochodzimy do miejsca, w którym prezentowane w tym zakresie poglądy Polski 
i Ukrainy znajdują wspólny mianownik. 

W perspektywie prawnych rozwiązań, które można obserwować w Ukra-
inie po 2000 roku, zauważamy spójne z polską perspektywą podejście do roz-
wiązań opiekuńczych, ukierunkowane przede wszystkim na dobro dziecka. 
Zostało ono podkreślone w przyjętej w dniu 26 kwietnia 2001 roku Ustawie 
o ochronie dzieciństwa, w której ochrona dzieciństwa i dobro dziecka zostały 
określone jako „ogólnonarodowy priorytet strategiczny”

[…] ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy i skuteczności 
krajowej polityki państwowej, a także w celu zapewnienia realizacji prawa dziecka 
do prawa do życia, zdrowia, edukacji, ochrony socjalnej, wszechstronnego rozwoju 
i wychowania w środowisku rodzinnym, ustala podstawowe zasady polityki pań-
stwa w tej sferze w oparciu o zapewnienie najlepszego interesu dziecka (Ustawa 
z dnia 26 kwietnia 2001. Prawo Ukrainy o ochronie dzieciństwa nr 2402–III). 

Dalsze zmiany w zakresie rozwiązań legislacyjnych w Ukrainie (Kryva-
chuk, 2018) pokazują, że działania państwa w sposób zdecydowany opierają 
się na założeniu ograniczenia instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem. 
Jeszcze w 2018 roku Liudmyla Kryvachuk pisała, że 

[…] państwo (ukraińskie) stoi przed zadaniem zwiększenia skuteczności pozytyw-
nych procesów w sferze ochrony społecznej i prawnej dzieci osieroconych i pozba-
wionych opieki rodzicielskiej, przede wszystkim w zakresie rozwoju rodzinnych 
form wychowawczych. Rodzina jest przecież w stanie stworzyć wszystkie niezbęd-
ne warunki do wychowania i rozwoju dzieci, aby otoczyć je atmosferą szczególnej 
uwagi i troski. Dlatego też, wspólnym zadaniem zarówno państwa, jak i społeczeń-
stwa Ukrainy jest zapewnienie prawa każdego dziecka – obywatela państwa do 
wychowania w środowisku rodzinnym.

Obecnie te słowa nabierają zupełnie nowego, bardziej wyraźnego znacze-
nia i wydaje się, że przyjęta Narodowa strategia reformy systemu instytucjo-
nalnej opieki i wychowania dzieci na lata 2017–2026 (https://en.childrights.
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org.ua/news/open-letter-on-the-draft-order-on-amendments-to-the-national-
-strategy-for-reforming-the-system-of-institutional-care-and-upbringing-of-
-children-for-2017-2026/) musi ulec pewnym korektom w celu jej dostosowania 
do faktycznych warunków, które wystąpią po zakończeniu kryzysu wojennego 
w Ukrainie. 

W ocenie autora artykułu proces opieki i wychowania nad dzieckiem osie-
roconym stanowi przestrzeń do wspólnych badań teorii i praktyki realizowa-
nych przez przedstawicieli polskich i ukraińskich środowisk zainteresowanych 
obszarem edukacji, opieki i polityki społecznej. Wynika to z założenia, że to 
właśnie proces wychowania odgrywa istotą rolę w życiu nie tylko jednostki, 
ale również wszystkich podmiotów składających się na ogół społeczeństwa. 
Prawidłowo realizowany proces wychowania kształtuje osobność człowieka 
i wspiera jego rozwój, przygotowuje do życia w zgodzie z samym sobą i inny-
mi uczestnikami życia społecznego. Zapewnia jednocześnie przekazywanie 
w społeczeństwie określonych wartości i postaw, będąc przy tym gwarantem 
ciągłości kulturowej. Jednakże pełnia prognozowanych założeń tego proce-
su nie byłaby możliwa bez pełnego poznania dziecka, właściwego określenia 
jego potrzeb oraz doboru skutecznych form i metod oddziaływania. Dlatego 
tak istotny jest interdyscyplinarny dyskurs w tym zakresie, dający podstawę 
stworzenia całościowego obrazu założeń procesu wychowania i opieki. Toczą-
ca się aktualnie dyskusja na temat zmian systemu pieczy zastępczej w Polsce 
(Grewiński, Lizut, 2021; Kędzierska, 2020; Kulikowski, 2020; Zagulski, 2020; 
Kucharczyk-Zdanowicz, 2020; Milczarek, 2018; Bitner, Lubaredzka-Gruca i in., 
2018) może stanowić zachętę do włączenia w nią partnerów z Ukrainy. Słuszna 
wydaje się bowiem wymiana doświadczeń pomiędzy krajami, które nierzadko 
prezentują podobne doświadczenia w różnych dziejach historycznych swojego 
funkcjonowania. Ponadto, co wydaje się najbardziej istotne, przyznanie Ukra-
inie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej powoduje koniecz-
ność dostosowania przez nią wielu zakresów swojej działalności do określonych 
standardów. Udział przedstawicieli Ukrainy w toczącym się dyskursie pozwoli 
w adekwatny sposób kreować politykę społeczną i da możliwość uzyskania fak-
tycznych podstaw dla projektowanych rozwiązań formalno-prawnych w tym 
zakresie. Takie podejście wydaje się w pełni uzasadnione w perspektywie co 
najmniej kilku czynników, wśród których za najważniejszy należy uznać wy-
kreowanie wspólnej wizji zmian planowanych w obu krajach w omawianym 
obszarze. Daje to bowiem możliwość wymiany nie tylko myśli na płaszczyźnie 
teoretycznej, ale także doświadczeń praktycznych. Wspólne dyskusje na po-
ziomie nauki i praktyki pozwalają określić możliwości optymalizacji systemu 
wsparcia, poszerzając dzięki temu perspektywę poprawy jakości opieki poprzez 
poszerzanie i modyfikowanie istniejących form i metod wsparcia. Wydaje się, 
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że to właśnie oceny i opinie środowisk naukowych w korelacji z doświadczenia-
mi prezentowanymi przez praktyków powinny stanowić pełną, wieloperspek-
tywiczną podstawę konstruowania wiedzy pedagogicznej jako fundamentu dla 
dalszych transformacji praktyki społecznej w obrębie opieki zastępczej w Polsce. 

Konstatacje

Zważywszy na dotychczasowe obszary współpracy pomiędzy Polską 
i Ukrainą, należy również wziąć pod uwagę, że w trakcie dalszego przebiegu 
kryzysu lub już po jego zakończeniu potrzebna będzie współpraca instytucji 
obu państw w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Należy bowiem z dużym 
prawdopodobieństwem oczekiwać przejściowych trudności w funkcjonowaniu 
systemu ukraińskiego, co może okazać się związane z ograniczeniem w funk-
cjonowaniu struktur państwa, które w wyniku działań wojennych poniosło 
straty nie tylko w aspekcie gospodarczym i ekonomicznym, ale również spo-
łecznym. Można tutaj zadać pytanie, czymże jest strata dóbr materialnych 
przy stracie najbliższych osób, rodziny, przyjaciół czy znajomych? Odpowiedź 
na to pytanie jest oczywista, dlatego tak ważne są obecnie ludzka wrażliwość 
i zrozumienie, których społeczeństwu polskiemu nie brakuje. Wynika to z do-
świadczeń historycznych i kulturowych na przestrzeni ostatnich stu lat, kiedy 
Polska odzyskiwała niepodległość i po chwili ją traciła, kiedy państwo polskie 
rozpoczynało swoją odbudowę, również w aspekcie społecznym, a ktoś bezpar-
donowo niszczył wszystko, co udało się osiągnąć. To właśnie te doświadcze-
nia i wiedza, które posiada społeczeństwo polskie, predestynują nas do tego, 
aby służyć wsparciem i pomocą społeczeństwu ukraińskiemu. Na szczególną 
uwagę zasługują tutaj dzieci i młodzież, w tym także osierocone w pełni lub 
częściowo, przebywające na terytorium RP. To właśnie ta grupa powinna być 
otoczona szczególną uwagą. Należy bowiem pamiętać, że to dzieci i młodzież 
będą w przyszłości faktycznymi architektami państwa ukraińskiego. Jako spo-
łeczeństwo mamy moralny, etyczny, ale również po prostu ludzki obowiązek 
podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do pomocy grupom najbardziej 
doświadczonym przez działania wojenne. Nasza pomoc powinna rozpocząć się 
od dialogu, dialogu wolnego od historycznych uprzedzeń, opartego na otwar-
tości i zrozumieniu, dialogu stanowiącego podstawę wspólnego poznania, bez 
którego nie ma możliwości poszukiwania wiedzy faktycznej i obiektywnej. Tyl-
ko taka wiedza może stanowić fundament wspólnych działań zmierzających nie 
tylko do niwelowania skutków wojny w obszarze opieki, wychowania i edukacji, 
ale przede wszystkim do pełnego i świadomego ich rozwoju, którego końcowym 
efektem będzie stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego 
i dbającego o dobro każdego człowieka. 
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A retrospective on the evolution of orphan care in Poland  
as an implication for research on the foster care system  

of Ukraine in the terms of systemic transformation

Summary: The current situation in Ukraine can be described as critical. The war-
time conditions in which Ukrainian society finds itself not only raises questions about 
current activities, which primarily consist of ongoing responses to crisis situations in 
all areas of the State’s functioning, but also about its future. This text is an attempt 
to show the transformations in the approach to the orphaned child, in the context of 
a series of forced transformations experienced by the Polish State under the influence 
of wartime events and political changes. It is also an attempt to show that, despite 
cultural differences, two neighbouring countries can jointly strive to create solutions 
aimed at improving the situation of specific social groups at risk of marginalisation.

Keywords: orphaned child, care, fostering, foster care system
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O pokoju przy kuchennym stole

Streszczenie: W rozdziale tym dyskutowane są językowe ujęcia tematyki wojny 
i pokoju jako inspiracja dla normatywnej propozycji edukowania „dla pokoju” w orga-
nizacyjnej formie kształcenia, jaką jest, coraz popularniejsza w świecie, edukacja do-
mowa.

Słowa kluczowe: wojna, pokój, edukacja dla pokoju, edukacja domowa

Usiądźmy, proszę, przy zwykłym, powszednim, kuchennym stole, by po-
rozmawiać o pokoju. Nie w sali kongresowej ani też sądowej, konferencyjnej 
czy wykładowej, ale w naszym własnym lub wynajętym domu albo mieszkaniu. 
Usiądźmy w rodzinnym gronie, bywa że i z gośćmi, i rozmawiajmy wedle nie-
ograniczonych przecież możliwości „zdrowego rozsądku” – naszego własnego 
i osób nam bliskich bądź do stołu tego zaproszonych. 

A jeszcze usiądźmy przy owym stole, ucząc się „o pokoju” wzajemnie od sie-
bie, jednak w szczególnych ramach: kolejnych, „edukacyjnodomowych” lekcji. 
Tu wyjaśnijmy, czym jest tzw. edukacja domowa. 

Z formalnego punktu widzenia jest to legalna, organizacyjna forma speł-
niania przez każdego młodego obywatela i każdą obywatelkę jednego z (w Pol-
sce trzech) obowiązków kształcenia, w której to rodzice, a nie pracownicy szkół, 
na mocy dobrowolnej decyzji organizują temu obywatelowi/tej obywatelce wa-
runki do uczenia się, nie posyłając go/jej do szkoły.

Co ważne, w niebiurokratycznej formule, jaką jest termin „edukacja domo-
wa”, użyty w niej epitet ma charakter metonimiczny, podstawiając za „rodzinę” 
„dom” – jej lokum i przestrzeń przez nią zasiedlaną. Edukacja domowa w istocie 
swej jest edukacją „rodzinną”. 

W przeciwieństwie do przeszłości, kiedy to zatrudniano do tej funkcji 
specjalnych „domowych nauczycieli” (guwernerów), współcześnie edukację 
domową realizują z własnymi dziećmi ich rodzice, rzadko korzystając z pomocy 
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innych osób, a kiedy już to czynią, to statystycznie następnymi są najczęściej 
inni członkowie rodziny: dziadkowie, wujostwo, starsze rodzeństwo. 

Przedstawienie tego, jak sytuować można – taką mamy nadzieję – eduka-
cję domową wobec wyzwania „pokoju”, odłożymy na później, najpierw zadość 
czyniąc głównej tu kategorii. Ustalmy zatem na początek, czym jest rzeczony 
„pokój”? 

Etymologia tego słowa (w polszczyźnie także w rozumieniu odmiany 
pomieszczenia w budynkach mieszkalnych i oficjalnych, gdzie nomen omen 
doświadcza się spokoju i ciszy; patrz np. Pojęcia stosowane w statystyce publicz-
nej – Pokój, b.d.; a także Pokój, b.d.), jest transjęzykowo spójna, poczynając już 
od kilku indoeuropejskich wyrazowych korzeni. 

Z jednej strony znajdujemy tu ogólnosłowiański „mir”, rozumiany przede 
wszystkim jako psychospołeczny, także ogólnoświatowy czy wręcz kosmiczny 
„ład” i „spokój” (ten tradycyjnie wymienny z „pokojem”) (patrz np. Mir, b.d.; 
a także Mup, b.d.), z drugiej zaś romańskie i angielskie tegoż odpowiedniki – 
za łacińskim pax – identyfikowane jako polityczny „traktat pokojowy” (patrz 
np. Pax, b.d.; a także Peace, b.d.), wreszcie w językach germańskich – w słowach 
z rdzeniem fri- – jako niosący globalnie pozytywne znaczenia: „bezpieczny”, 
„miły”, „kochany”, jak również „wolny” (patrz np. Frieden, b.d.). W każdej z przy-
wołanych stref językowych wszystkie te znaczenia, również jako słowa blisko-
znaczne, są w odpowiednich konstrukcjach przyjmowane (źródła jak wyżej). 

Za pospolity antonim dla „pokoju”, w rozumieniu czasowego rozejmu czy 
trwalszego „paktu o nieagresji” („zakopania topora”), uważa się – zrywającą 
taką umowę – „wojnę”. 

Ale przecież antonimy do pozostałych, wyżej wymienionych synonimów 
„pokoju” także warto uwzględniać w tym kontekście. Przeciwieństwem spokoju 
są więc: „niepokój” i „poczucie zagrożenia”, a dla „tego, co przyjemne” – „przy-
krość”, „ból” czy „przymus”.

Rozmawiając o wojnie i pokoju, bo jedno nie zachodzi bez natychmiastowe-
go ewokowania drugiego, koncentrujemy się jednak najbardziej na znaczeniach 
stosunków makropolitycznych – międzypaństwowych czy międzykoalicyjnych. 

W Polsce, najprawdopodobniej od XVIII wieku, śpiewa się w związku z taki-
mi sytuacjami suplikację Święty Boże, prosząc o oddalenie groźby lub obecności, 
obok klęsk naturalnych, właśnie międzypaństwowej wojny (patrz np. Święty 
Boże, b.d.). Dziś w polskich kościołach zanosi się tę modlitwę w intencji uwol-
nienia Ukrainy od drapieżczej inwazji ze strony sąsiada (patrz np. W kościołach 
w całej Polsce odśpiewano suplikację w intencji pokoju na Ukrainie, b.d.).

A jednak, jeśli chcieć uprawiać nie techniczną, a humanistyczną polemolo-
gię (wciąż jednocześnie z irenologią) (patrz np. Palczewska, Centkowska, 2016), 
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to trzeba owo zjawisko, ów żywotny problem, zrozumieć w pełni jego złożono-
ści. Wojny bywają wszak różne.

Wojna w relacjach międzypaństwowych lub międzykoalicyjnych może być 
obronna (sprawiedliwa) albo zaczepna, napastnicza (patrz np. Banaś, b.d.). Na-
wet jednak ta druga nierzadko nazywana bywa przez agresorów „świętą woj-
ną”, a w konsekwencji jest również mianowana sprawiedliwą. Słowami można 
wszak bezkarnie manipulować. Po zakończeniu takiej (po prawdzie „bezbożnej” 
przecież) wojny dochodzi niekiedy do okresów „okupacji” cudzego terytorium. 

Jako „wojna domowa”, a także „stan wojenny”, jest wojenność walką pod-
miotów wewnątrzpaństwowych – grupy osób rządzących przeciw roszczącym 
sobie prawo do rządzenia. Tu działania strony rządzącej, rzadziej jej oponentów, 
mogą wyrodzić się – o ironio! – w „pacyfikację” – a więc literalnie w „uspokajanie” 
przeciwników i ich zwolenników, niestety, drogą tłumienia ich zapędów prze-
mocą lub przymusem (z zagrożeniem zastosowania przemocy lub penalizacji) 
(patrz np. Pacyfikacja, b.d.). Pacyfikację stosują ponadto zewnętrzni okupanci. 
Jeden z modeli amerykańskich coltów nazywany był Peacemaker (rozjemca – 
sic!), podczas kiedy niemiecki pistolet zyskał miano Parabellum (przygotowuj się 
do wojny!) (patrz np. Si vis pacem, para bellum, b.d.). Nawiasem mówiąc, w ame-
rykańskiej angielszczyźnie słowo pacifier (pacyfikator) to też ukajający niemow-
lęta „smoczek” (patrz np. Pacifier, b.d.). 

Wśród synonimów „wojny” znajdujemy szersze od niej znaczeniowo „kon-
flikt” i „konfrontację” oraz jeszcze szerszą „walkę”.

Konflikt to za łaciną „zderzenie” lub „wzajemne uderzanie” przeciwnych 
sobie stron (patrz np. Conflict, b.d.), konfrontacja zaś to „stawianie czoła” da-
nemu wyzwaniu, najczęściej o ludzkim obliczu (patrz np. Confrontation, b.d.). 

Najpojemniejsza znaczeniowo „walka” natomiast realizowana jest na róż-
nych polach, na różnych poziomach organizacji życia społecznego, przy użyciu 
różnych „środków”, nie tylko zbrojnych, a metaforycznie „walka” bywa wpro-
wadzana do opisów przeżyć psychicznych i domniemanych relacji duchowych. 

Walczy z przyrodą cała ludzkość, a lokalnie walczą ze sobą większe i mniej-
sze grupy ludzi, wyróżniane według licznych kryteriów: ekonomicznych, poli-
tycznych i kulturowych (tu szczególnie religijnych/antyreligijnych, w ramach 
powodów ideologicznych). Walczą ze sobą ludzie w parach – fizycznie i sym-
bolicznie – będąc różnymi od siebie lub podobnymi co do płci, wieku, rasy, na-
rodowości, cech fizycznych, psychicznych, behawioralnych, a także względem 
własnych funkcji i statusów społecznych. Jednostki zmagają się też w sobie 
(walczą same ze sobą – sic!), na przykład w sytuacjach konfliktów motywa-
cyjnych. Wreszcie, niektórzy ludzie, jak utrzymują, walczą z siłami i istotami 
duchowymi. Słowem, trafne wydaje się Hobbesowskie: Bellum omnium contra 
omnes (patrz np. Bellum omnium contra omnes, b.d.).
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Choć tymczasem archeologowie mogliby twierdzić, że konflikty zbiorowe 
są późniejsze od konfliktów interpersonalnych – najstarsze znane zbioro-
we pobojowisko w Jebel Sahaba sprzed z górą 13 tysięcy lat (patrz np. Jebel 
Sahaba: A succession of violence rather than a prehistoric war, 2021) jest bowiem 
znacznie młodsze niż tzw. najstarsze morderstwo na świecie sprzed 430 tysięcy 
lat, znane z charakterystyki ludzkich szczątków w Sima de los Huesos (patrz 
np. World’s oldest murder, 2021) – to jednak akty makro- i mezospołeczne wyda-
ją się tradycyjnie biec równolegle do mikrospołecznych.

Być może w nas, ludziach, tkwi ów wskazywany przez psychoanalityków 
„popęd śmierci”, skłonność do agresji wobec innych, a nawet siebie samego 
(patrz np. Death driver, b.d.). Gdyby on jednak naprawdę dominował, to ludz-
kość nie mogłaby zaistnieć. A zatem ważniejszy jest pozytywny, sprawiedliwie 
„walczący” o lepsze i ważniejsze dla człowieka trwanie, „popęd życia”, stosowa-
ny wraz z hamowaniem i eliminacją prób wcielania „popędu śmierci”. 

Pytaniem jest więc, jak kultywować życie-pokój (życie „w” niepokoju jest 
uciążliwe i mało konstruktywne) wobec potrzeby rugowania śmierci-wojny? Na 
pytanie to udzielano w przeszłości i udziela się współcześnie różnych odpowiedzi.

Pierwszą z nich wyraża klasyczny łaciński postulat: Si vis pacem, para bel-
lum („Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny”) (patrz np. Si vis pacem, para bellum, 
b.d.). Wbrew pozorom, postulat ten można realizować przynajmniej na kilka 
następujących sposobów:
1. Si vis pacem, fac bellum (Si vis pacem, para bellum, b.d.) – Jeśli chcesz pokoju, to 

czynnie, „prewencyjnie” wydawaj wojnę jego wrogom, dla jego zagwaranto-
wania (propozycja paranoiczna).

2. Si vis pacem, hostes deterre – Jeśli chcesz pokoju, odstraszaj wrogów (ze sto-
sowną rolą propagandy).

3. Si vis pacem, para defensionem – Jeśli chcesz pokoju, przygotowuj się do zbroj-
nej lub bezorężnej (patrz martial arts) obrony.

4. Si vis pacem, para effugium – Jeśli chcesz pokoju, przygotowuj sobie ucieczkę 
do bezpiecznego azylu na terenach nieobjętych wojną.

5. Si vis pacem, para refugium1 – Jeśli chcesz pokoju, przygotowuj sobie surviva-
lowy „schron” – instrumentalny i kompetencyjny (mogący też być użytecz-
nym dla prowadzenia działań partyzanckich w ramach ruchu oporu).

6. Si vis pacem, para pactum (patrz np. Si vis pacem, para bellum, b.d.) – Jeśli 
chcesz pokoju, przygotowuj się na kompromis. 

Zachodzi także jeszcze jedna, specjalna możliwość, choć jest ona w isto-
cie antywojenna, a co najmniej odpowiednia na czas „powojnia”: Si vis pacem, 

1 Wszystkie pozostałe cztery reguły zostały utworzone według klasycznego schematu przez 
autora.
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para pacem! (Si vis pacem, para bellum, b.d.) – Jeśli chcesz pokoju, przygotowuj 
się do pokoju! Takie pojmowanie społecznej preparacji do życia w pokoju jako 
pierwszy przedstawił w liście z 2 kwietnia 1841 roku, adresowanym do genera-
ła Saint-Cyr Nugues’a, francuski protosocjalista, Barthélemy-Prosper Enfantin 
(Si vis pacem, para bellum, b.d.).

Różnymi słowy zapowiadają ten pokojowy czas i atmosferę poeci:

Chleby upieką się w piecach nam, (i) spójrz, tam gdzie tylko był dym, 
(k)wiatem zabliźni się wojny ślad, (b)arwą róż... (Osiecka, 2016).

Będziemy znowu mieszkać w swoim domu... (L. Staff, b.d.)

Jednak o pokój trzeba zadbać. Trzeba się do niego wstępnie przygotować, 
trzeba go potem przytomnie kultywować. Nie ma tu łatwych recept, choć za-
sada umiaru wydaje się podawać skuteczne rozwiązanie: właściwym nie jest 
ani radykalny „militaryzm” (z tyrteizmem, z hołubieniem historycznych uprze-
dzeń, bez przebaczania czy odpuszczania „naszym winowajcom”), ani też skraj-
ny pacyfizm, przy którym nawet w zagrożeniu życia nie podejmuje się żadnych 
środków czy metod ratowniczych. Trzeba poznać innych ludzi poprzez znajo-
mość samego siebie (Nosce te ipsum!)2, zachowując stałą czujność wobec siebie 
(„patrzenie samemu sobie na ręce”) oraz panowanie nad sobą (nad własnymi 
emocjami, odruchami, samousprawiedliwieniami)!

Tak scharakteryzowane (i zaledwie subiektywnie przez autora postrzega-
ne) „przygotowanie do pokoju” osiąga się drogą edukacji. Także, jak już wspo-
mnieliśmy, w kontekście regularnej edukacji domowej.

Ta wraca ostatnio do społecznych łask, a coraz większa liczba rodziców 
próbuje tego rozwiązania, zaś po rozpoczęciu konsekwentnie w nim trwa (patrz 
np. Budajczak, 2020). Wejście na tę (pokojową, nie zaś wojenną z systemem 
oświaty) ścieżkę zależne jest od prawnych możliwości, stwarzanych przez wła-
dze danego państwa. Dla rodziców-obywateli niektórych – liczba ich maleje – 
państw możliwość taka nie zachodzi, co, z uwagi na powszechnie – w konwen-
cjach międzynarodowych i konstytucjach krajowych – konstatowane prawo 
rodziców do decydowania o kształcie edukacji ich własnego dziecka czy dzieci, 
można by uznać za sui generis formę oficjalnego naruszania „miru domowego”. 
Tam, gdzie taka edukacja jest rodzicielskim przywilejem, stopniowo się rozwi-
ja, tak co do ilości, jak i jakości. Do takich państw należą USA, Kanada, kraje 
Wielkiej Brytanii, Australia, a na kontynencie europejskim Włochy, Norwegia, 
Ukraina i Polska (patrz np. Homeschooling in your country, b.d.).

2 Łac. „Poznaj samego siebie”.
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Czy edukacja domowa może dobrze służyć, zgodnie z wcześniej wyrażoną 
nadzieją, promowanej przez społeczność międzynarodową poprzez ONZ i jej 
agendy edukacji czy wychowaniu „dla pokoju” (patrz np. Edukacja dla poko-
ju, b.d.)?

Jak się wydaje, odpowiedź winna tu być pozytywna. Można nawet powie-
dzieć, iż z uwagi na psychospołeczną bliskość dzieci wobec rodziców, a także 
członków dalszej rodziny, mieszkających wspólnie z rodziną małą, w przeci-
wieństwie do sporego dystansu dzielącego uczniów od szkolnych nauczycieli 
(i nie wspominając o zwyczajowej „barykadzie” ich separującej), edukacja pro-
pokojowa jest w domu znacznie skuteczniejsza niż w szkole. 

Nawet jeśli, co dziś bardzo rzadkie, dziecko ma swojego guwernera-tutora, 
to edukacja antyprzemocowa – bo i tak edukację dla pokoju można nazwać – 
dokonująca się w warunkach fizycznego i psychospołecznego bezpieczeństwa 
domowego zacisza może być efektywniejsza od szkolnej.

Ów tytułowy tutaj „kuchenny stół”, w praktyce rzeczywiście nierzad-
ko wykorzystywany na potrzeby uczenia się w domu (rodzicowi gotującemu 
obiad łatwiej jest pomagać w nauce dziecku, które jest na podorędziu), jest 
potomkiem ogniska, stanowiącego serce rodzinnej wspólnoty (vide: „ognisko 
rodzinne”), a palonego wprost w budynku mieszkalnym – w „kurnej chacie”. 
Ognisko umożliwia gotowanie, daje ciepło, ale najważniejsze być może jest to, 
że pozwala „ogniskować” życie domowe, koncentrując uwagę domowników na 
fundamentalnych sprawach ludzkiego życia.

Edukacja domowa może też oferować terapeutyczne warunki dla tych 
dzieci, nastolatków, a nawet dorosłych z nimi obcujących, którzy doświadczyli 
horroru wojny, utraty domowego przecież „dachu nad głową” i wracają do życia 
w normalności – normalności względnego, bo kruchego pokoju. Ułatwia ona 
zdejmowanie takim ludziom z barków ciężaru lęku o życie czy o nawroty innych 
opresji, bo przecież budynki szkolne, jako łatwiejsze cele, mogą być z preme-
dytacją atakowane przez agresorów, co w mniejszym stopniu dotykać może 
budynków mieszkalnych, choć pewności żadnej tu nie ma.

Edukacja domowa w warunkach powojnia sprzyja reintegracji rodziny ma-
łej i dużej, zacieśnianiu więzi między ich członkami, nawet jeśli rodzina jest 
niepełna z uwagi na śmierć niektórych jej członków jako ofiar wojennych – Ci 
niech spoczywają w pokoju! Ta odmiana edukacji, z uwagi na elastyczność or-
ganizacyjną o charakterze mobilności przestrzennej, pozwala też na łatwiejszą 
opiekę nad grobami wszystkich bliskich, nie tylko tych, którzy zginęli z rąk 
napastników. Ich tablice nagrobne stanowią kolejne „ognisko” rodzinne, sym-
bolicznie jednoczące żyjących z tymi, którzy odeszli. 

Zachodzi w ramach nauczania domowego większa sposobność organizo-
wania częstszych zjazdów rodzinnych, cementujących relacje, i umożliwiania 
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starszym, szczególnie nestorom, przekazu rodowych tradycji członkom młod-
szych pokoleń w atmosferze ciepłej familiarności. W dzisiejszych czasach jest 
to forma życia rodzinnego mocno przez nowoczesną cywilizację nadwątlona. 
Swoistą formą „zjazdu rodzinnego” w powojennych warunkach są, tak bardzo 
wyczekiwane, powroty i spotkania członków rodziny – małej i dużej – z rozpro-
szenia spowodowanego wojenną opresją. 

Ale edukacja domowa wcale nie zamyka członków rodziny na świat spo-
łeczny, o co najczęściej jest oskarżana. Przeciwnie, tworzy ona podstawy do 
przyjaznego poznawania i współżycia z sąsiadami, członkami społeczności 
lokalnej, regionalnej, współobywatelami (m.in. podczas odbudowy ojczyzny 
po wojennych zniszczeniach), a także z „obcymi” – czasowymi przybyszami, 
imigrantami na stałe czy mieszkańcami innych krajów i części świata. Bez 
uprzedzeń. Jeśli dziecko syci się wzorami życia w pokoju od najbliższych, to 
będzie też umiało sprostać wyzwaniu życia w pokoju z ludźmi spoza rodziny. 
A sprawa to niełatwa.

A choć to nie jedyna przestrzeń, w obrębie której można uczyć się „pokoju”, 
ćwiczyć się w jego utrzymywaniu, to rodzinny dom, a w nim kuchenny stół, 
„okrągły stół” [patrz np. Round table (discussion), b.d.] (bez kantów – z pozytyw-
ną tej jakości konotacją), gościnny dla obcych, może być prawdziwie pomocnym 
środkiem w konstruktywnych dyskusjach na ten po ludzku dramatycznie waż-
ny temat. 

Bibliografia

Banaś, M. (b.d.). Zagrożenia w czasie wojny. https://zpe.gov.pl/a/zagrozenia-w-czasie-
-wojny/D15636QBc (dostęp: 30.07.2022).

Bellum omnium contra omnes (b.d.). https://en.wikipedia.org/wiki/Bellum_omnium_
contra_omnes (dostęp: 30.07.2022). 

Budajczak, M. (2020). Edukacja domowa – po latach. Ćwiklice: Wydawnictwo Iosephicum.
Conflict (b.d.). https://www.dictionary.com/browse/conflict (dostęp: 30.07.2022).
Confrontation   (b.d.).   https://www.etymonline.com/word/confrontation   (dostęp: 

30.07.2022).
Death drive (b.d.). https://en.wikipedia.org/wiki/Death_drive (dostęp: 30.07.2022). 
Edukacja   dla   pokoju   (b.d.).   https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_dla_pokoju   (do-

stęp: 30.07.2022).
Frieden (b.d.). https://etymologeek.com/deu/Frieden (dostęp: 30.07.2022).
Homeschooling in your country (b.d.).   https://hslda.org/legal/international   (dostęp: 

30.07.2022).
Jebel Sahaba: A succession of violence rather than a prehistoric war (2021). https://www.

cnrs.fr/en/jebel-sahaba-succession-violence-rather-prehistoric-war   (dostęp: 
30.07.2022). 



Marek Budajczak198

Mup   (b.d.).   https://lexicography.online/etymology/%D0%BC/%D0%BC%D0%B8% 
D1%80 (dostęp: 30.07.2022).

Mir   (b.d.).   https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99 
zyka_polskiego/mir (dostęp: 30.07.2022).

Osiecka, A. (2016). Nim wstanie dzień. W: A. Osiecka, Najpiękniejsze wiersze i piosenki. 
Warszawa: Prószyński i S-ka. 

Pacifier (b.d.). https://en.wikipedia.org/wiki/Pacifier (dostęp: 30.07.2022). 
Pacyfikacja (b.d.). https://pl.wikipedia.org/wiki/Pacyfikacja (dostęp: 30.07.2022).
Palczewska, M., Centkowska, M. (2016). Polemologia i irenologia w badaniach wojny i poko-

ju. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej. 
Pax (b.d.). https://www.etymonline.com/word/pax (dostęp: 30.07.2022). 
Peace   (b.d.).   https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/peace   (dostęp: 

30.07.2022). 
Peace (b.d.). https://www.dictionary.com/browse/peace (dostęp: 30.07.2022).
Pojęcia   stosowane   w   statystyce   publicznej   –   Pokój   (b.d.).   https://stat.gov.pl/metainfor-

macje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/953,pojecie.html 
(dostęp: 30.07.2022).

Pokój (b.d.). https://slowniketymologiczny.uw.edu.pl/entry/112 (dostęp: 30.07.2022).
Round   table   (discussion)   (b.d.).   https://en.wikipedia.org/wiki/Round_table_(discus-

sion) (dostęp: 30.07.2022).
Si   vis   pacem,   para   bellum   (b.d.).   https://en.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_

bellum (dostęp: 30.07.2022). 
Staff,   L.   (b.d.).   Pierwsza   przechadzka.   https://warhist.pl/wiersze-i-piesni-wojenne/

leopold-staff-pierwsza-przechadzka/ (dostęp: 30.07.2022). 
Święty Boże (b.d.). https://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=1179 (dostęp: 30.07.2022).
W kościołach   w   całej   Polsce   odśpiewano   suplikację   w   intencji   pokoju   na   Ukrainie   (b.d.). 

https://deon.pl/kosciol/w-kosciolach-w-calej-polsce-odspiewano-suplikacje- 
w-intencji-pokoju-na-ukrainie,1864235 (dostęp: 30.07.2022). 

World’s oldest murder (2021).   https://arkeonews.net/worlds-oldest-murder/   (dostęp: 
30.07.2022). 

On peace at a kitchen table

Summary: This chapter discusses the linguistic approaches to the subject of war 
and peace as an inspiration for the normative proposition of education ‘for peace’ in an 
organizational form of education – home education, more popular in the world.
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Podwórka dzieci gorszego nieba

Streszczenie: Wojna wypełnia znamiona sytuacji kryzysowej, wręcz katastrofy, 
która niespodziewanie zatrzęsła życiem ludzi, a wielu osobom je odebrała. Młodzi lu-
dzie nagle stanęli wobec perspektywy radykalnej zmiany życiowej przeżywanej w lęku 
przed niepewną, groźnie się rysującą przyszłością. Dramat wojny i uchodźstwa to ewi-
dentna trauma. To silne przeżycie – potęgowane często tęsknotą za rodzicem i troską 
o jego życie – zmienia dzieciństwo i oddziałuje na dorosłość. Pojawia się potrzeba sięg-
nięcia do przeszłości, bo to jeden ze sposobów budowania tożsamości w świecie pono-
woczesnym. Wehikułem służącym temu powrotowi mogą się stać przedmioty i miejsca 
związane z dzieciństwem. Egzemplifikacją egzystencjalną takiej czasoprzestrzeni stać 
się może podwórko. 

Słowa kluczowe: wojna, kryzys, Ukraina, dzieciństwo, podwórko, egzystencja

Wprowadzenie

Rzeczywistości jest tyle, ilu jest ludzi na świecie, 
bo każdy ma swoją rzeczywistość. 

Myśliwski (2022, s. 349) 

Weźmy tę z Ukrainy. Prawie 6,5 miliona Ukraińców jest uważanych za 
osoby wewnętrznie przesiedlone, a około 90%, które opuściły kraj, stanowią 
kobiety i dzieci (Djaczenko, 2022). To rzeczywistość skrajnie kryzysowa, gdzie 
źródłem jest wojna siejąca spustoszenia: psychiczne, moralne czy emocjonal-
ne; prowadząca do wypaczeń, utraty zdrowia i życia. To rzeczywistość, która 
najbardziej burzy codzienność najsłabszych – zacieśniając splot tego, co niehu-
manitarne czy dramatyczne w skutkach, i zniewala pogodne z natury dzieciń-
stwo (Theiss, 1996, s. 7). Weźmy dom rodzinny jako centrum pierwszego świata 
dziecka, z którego wynosi ono całe spektrum przyszłego losu (Myśliwski, 2022, 
s. 205, 261). Weźmy podwórko, które było miejscem radosnych zabaw, zbierania 
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doświadczeń i relacji z rówieśnikami. W Charkowie, Mariupolu czy Buczy z do-
mów zostały tylko szkielety – szczerzące się gruzów pomniki okrucieństwa 
i podwórka, gdzie place zabaw zamieniły się w cmentarze. To rzeczywistość 
dzieciństwa wojny, dziecka wysłanego w nieznane. Uciekającego spod gorszego 
nieba tam, gdzie lepsze niebo, z namiastką pospolitego szczęścia i wręczonym 
pluszakiem, który – choćby iluzorycznie – da ulgę i poczucie wolności. Tam, 
gdzie linia widnokręgu oddziela widoczną część nieba od tej, której nie widać – 
tego, co będzie dalej... gdzie wojenny dramat i trauma. Mówi o tym w swoich 
wierszach, publikowanych codziennie na facebookowym profilu, profesor Mag-
dalena Szpunar, socjolożka z Uniwersytetu Śląskiego: 

Nie ma wojny gdzieś tam
ona jest tu
w każdym spojrzeniu małego chłopca w ckliwym otarciu przez babcię łzy
Siedzi wojna pod drzewem niemocy na polach obsianych bólem
kiełkuje każdego dnia
nie pozwalając zapomnieć zasiedziała się wojna w oczach kobiety
która nie wie jak zbierać plony z takich pól.

Moc refleksyjności

Wierzę w moc słowa, bo to impuls kojący i mobilizujący, dodający otuchy. 
Bez wiary próżno o ciepło ognia, stąd mój esej osadzam w opowieści w drodze, 
tak jak Christopher Vogler (2010, s. 15), który przywołuje Dantego: „W życia 
wędrówce, na połowie czasu, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi 
ciemnego znalazłem się lasu”. To droga dzieci w tułaczce, przegnanych i uka-
ranych wojną za błędy dorosłych, ranionych codziennie traumą. Także miej-
scach, gdzie nie spadają bomby i gdzie ostatnim bastionem chwiejnego przecież 
szczęścia są nadal podwórka. Te, które polskim dzieciom po wojnie i stalinow-
skiej traumie lat 50. dawały radość i bezpieczeństwo. Ale co to za podwórka, 
do których w miejsce beztroski wdziera się trwoga? Widzę paralelność tych sy-
tuacji, splatających się dziejowych losów polskich i ukraińskich dzieci. I w obu 
przypadkach sięgam po nadzieję – wtedy spełnioną, a teraz wyczekiwaną – jak 
szczęśliwe jutro, pod lepszym niebem. I tu – skoro mowa była o Dantem – pierw-
szą wypowiem mu niezgodę. Otóż nie zgadzam się z nim co do finału drogi. 
Bo, jak wspomnimy: „Przeze mnie droga w naród zatraconych. [...] Wchodzący 
we mnie, zostawcie nadzieję!”. Ja natomiast chcę przywołać Wasze podwórka, 
miejsca mniej lub bardziej ukochane, ale wyjątkowe – imperia dzieciństwa – nie 
do zdobycia! Wracajcie do nich prędko, choćby tylko w myślach.

* * *
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Wojna wypełnia znamiona sytuacji kryzysowej, wręcz katastrofy, która 
niespodziewanie zatrzęsła życiem ludzi, a wielu osobom je odebrała. Jak twier-
dzą badacze psychologicznych skutków katastrof, mobilizacja i integracja spo-
łeczeństw w sytuacji tego typu jest tak silna, że buduje w oczach społeczności 
utopijną wizję wspierającej się w kryzysie, altruistycznej wspólnoty. Po fazie 
„wzlotu” utopii następuje jednak silny spadek nastrojów związany ze zmęcze-
niem sytuacją, przedłużającym się stresem oraz rozczarowaniem działaniami 
zarówno instytucji, jak i zwykłych ludzi, którzy badacze określają mianem 
„upadku” (zob. Kaniasty, Norri, 2004). Tego typu wahadło emocjonalne jest 
trudne do przewidzenia i udźwignięcia nawet dla osób dojrzałych, tymczasem 
stało się przeżyciem wspólnym dla wszystkich, bez względu na wiek i doświad-
czenie życiowe. Warunkiem jego pozytywnego przepracowania jest jednak – 
z jednej strony – wsparcie przez środowisko, osoby dzielące przeżywane przez 
jednostkę doświadczenie, poczucie wspólnoty losów, z drugiej zaś – gotowość 
do przyjęcia postawy refleksyjnej (Siwicki, Galanciak, 2021, s. 124). Myślenie 
refleksyjne wydaje się warunkiem sine qua non przepracowania traumy ka-
tastrofy, odnalezienia własnego „ja” i wyznaczenia na nowo swojego miejsca 
w społeczności. Już John Dewey (1998) podkreślał znaczenie refleksyjności 
w procesie budowania tożsamości każdego człowieka. Refleksyjność podmio-
tu nie może być jednak nakierowana wyłącznie na niego samego, ale musi 
uwzględniać relację pomiędzy nim a światem, nim a drugim człowiekiem. Traf-
nie wyłuskuje tę konieczną dwoistość refleksji Wojciech Chudy (2006, s. 70–71), 
pisząc, iż człowiek refleksyjny staje w obliczu dwóch horyzontów: horyzontu 
„ja”, obejmującego „myślenie w głąb świadomości” i horyzontu bytu, odnoszą-
cego się do rzeczywistości obiektywnej, relacji, w jakie „ja” wchodzi ze światem 
realnym i innymi „ja”. Jak podkreśla autor, „nie uzyskamy kontaktu ze sobą, 
o ile nie będziemy mieli kontaktu z rzeczywistością; poznając byt, poznajemy 
siebie”. Nie inaczej wagę refleksji opisuje Michał Paluch, choć w jej miejsce pro-
ponuje kategorię zreflektowania się jako – jak argumentuje – głębszą i silniej 
przemawiającą do sumienia (Paluch, 2022).

Każda sytuacja kryzysowa, poprzez zatrzymanie unoszącego ludzi pędu 
życia, wybicie z rutyny i zaburzenie rytmu codzienności, skłania społeczeń-
stwa do refleksyjnego (Siwicki, Galanciak, 2021, s. 123) przyjrzenia się nie tylko 
własnej biografii, ale i kondycji współtworzonego przez siebie świata. A młodzi 
ludzie wchodzą dopiero w dorosłość i nieczęsto mają okazję do głębszej re-
fleksji, a tym bardziej zreflektowania się. Tymczasem nagle stanęli oto wobec 
perspektywy radykalnej zmiany życiowej, przeżywanej w lęku przed niepewną, 
groźnie rysującą się przyszłością. 

Kiedy dziecko wydostaje się z miejsca wojny, staje się uchodźcą. A bycie 
uchodźcą jest jak piętno, które – podobnie jak trauma wojny – zmienia człowieka. 
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Determinuje jego osobistą tożsamość społeczną i kulturową. [...] A do tego bieda, 
brak domu, brak znajomości języka i kultury, brak pracy, brak więzi społecznych 
[...] Sytuacją uchodźcy wydaje się określać permanentny stan braku i otaczający 
go nadmiar podejrzliwości (Kożyczkowska, Młynarczuk-Sokołowska, 2018, s. 84). 

Szacunki dotyczące dzieci rodzących się w obszarach, gdzie rozgrywa się 
konflikt zbrojny, są przerażające, bo jeszcze przed wojną w Ukrainie Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych wskazywała 22 kraje świata, w których dzieci 
narażone są na głód, gwałty czy śmierć. Tkwią w tułaczce, chroniąc się w za-
gruzowanych piwnicach, kanałach, stacjach metra. Dramat wojny i uchodźstwa 
to ewidentna trauma, a tak silne przeżycie zmienia dzieciństwo i oddziałuje na 
dorosłość (Kożyczkowska, Młynarczuk-Sokołowska, 2018). 

Wojna rosyjsko-ukraińska trwa od 24 lutego, ale jej początek należy dato-
wać na 12 kwietnia 2014 roku, bo wtedy siły Putina wkroczyły do ukraińskiego 
Donbasu, a najeźdźcy zajęli Krym (Djaczenko, 2022). Zatem na pytanie posta-
wione przez doktora Michała Palucha1: „Jak stawać się coraz bardziej ludzkim 
w nieludzkich warunkach?”, odpowiem decyzjami podjętymi przez Minister-
stwo Edukacji Nauki Ukrainy. Już w 2017 roku opracowano bowiem nowe stan-
dardy dla ukraińskiej szkoły podstawowej i po pomyślnym teście w 100 pla-
cówkach w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęto ich realizację z pierwszakami. 
Wskazane w programie priorytety: konstruktywne kierowanie emocjami, oce-
nianie ryzyka, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, krytyczne 
myślenie, współpraca z innymi ludźmi – okazały się szybko bardzo przydatne 
(Djaczenko, 2022).

Rzeczywistość w Polsce – pierwsze powojenne lata – to odbudowa kraju 
i życia osobistego niemal w każdej rodzinie. Nie stawało sił na umacnianie wię-
zi sąsiedzkiej, tym bardziej że wciąż rwały tę więź olbrzymie ruchy migracyjne. 
Rychło też zabrakło klimatu dla samorodnej aktywności społecznej. Zwyczaja-
mi stalinowskimi gaszono wszelkie inicjatywy, ludzie musieli milczeć z pokorą. 
Stalinizm, trwający w Polsce od 1947 do 1956 roku, był realnie niszczącym 
(przez wielu zapamiętanym jako koszmar z młodości) bezprawiem, podczas 
którego zdeptano prawa jednostki, jakiejkolwiek inicjatywy i osobowościowej 
inności. 

Państwo kierowało przeciw obywatelowi szeroką gamę środków przemocy; 
od powszechnej inwigilacji i usuwania ludzi z życia zawodowego i społecznego, po 
terror, z jego skrajną postacią – ludobójstwem (Theiss, 1996, s. 117). 

1 Pytanie to wraz z szerszym uzasadnieniem stanowiło treści listu intencyjnego, jaki Michał 
Paluch wystosował do środowiska naukowego w marcu 2022 roku, zapraszając do złożenia 
artykułów. Część z nich stanowi treść niniejszej publikacji.
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Podwórko powojnia – odrodzenie

W polskim powojniu – jeżeli rodziła się jakaś forma aktywności i zorgani-
zowania życia, była ona zazwyczaj traktowana nieufnie. Mogła co najwyżej ist-
nieć jako szerzej nieujawniana. Tak było z podwórkowymi zespołami artystycz-
nymi czy komitetami dziecięcymi, które powstawały sporadycznie. Ożywienie 
nastąpiło po odwilży 1956 roku. Nastał czas przyjazny, gdy bez obawy o konse-
kwencje można było zacząć sobie i dzieciom stwarzać warunki odpowiadające 
potrzebom i marzeniom. „Na tym właśnie tle rozwijać się zaczyna zjawisko, 
które pozwoliłam sobie nazwać pedagogiką podwórkową” (Chmieleńska, 1963, 
s. 17). Wśród tych, którzy samozwańczo pojawiali się na podwórkach, byli sa-
morzutni społecznicy. Osoby te z własnej inicjatywy zjednywały wybiegające 
na podwórka dzieci. Następowało spontaniczne wrastanie w grupy społeczne, 
między innymi grupy podwórkowe, z ukierunkowanym działaniem na efekt 
uspołecznienia. Wychowanie zawierało się w szerszym jej rozumieniu, ale nie 
jest z socjalizacją tożsame2. 

Ludzie wyzwolili w sobie tłumioną przez lata potrzebę wspólnej budowy 
osiedli w celu polepszenia sobie standardu życia; garnęli się do wspólnoto-
wych działań przy zagospodarowywaniu przydomowego terenu, ich nowych 
mieszkań w wielopiętrowych budynkach. Taki blok to było coś. A wiadomo, że 
wszyscy nie mogli mieszkać przy asfaltowych nawierzchniach. Że wszyscy nie 
mogą się uśmiechać, bo mają prawo marzyć (Chmieleńska, 1963, s. 7–8). Spon-
taniczność do działania wiązała się z radością swobody po chłodzie i mrokach 
stalinowskiej wszechwładzy celującej we wszystko, co mogło w najmniejszym 
stopniu zbliżyć ludzi i wyzwalać ich inicjatywy. Polacy w tamtych czasach nie 
chcieli wiele, marzyli o sprawach prozaicznych. Żeby ludzie się nie wyzywali. 
Żeby pożyczali sobie z uśmiechem pół szklanki soli. Żeby był w kamienicy tele-
fon, z którego można by skorzystać. Żeby było czysto i jasno, cicho i życzliwie. 
Żeby na parterze wisiał spis lokatorów, bez złośliwych dopisków i błędów orto-
graficznych (Ablewicz, 1963, s. 6). Zamiast bezradnej nienawiści z jednej stro-
ny, a upartego lekceważenia z drugiej, pojawiła się wzajemna sympatia. Szło 
o to, by dzieci wzrastały w atmosferze życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa 
(Chmieleńska, 1963, s. 79–80). Uznano, że urządzenie placu między blokami, 
stworzenie warunków zachęcających do przebywania na podwórkach zrekom-
pensuje dzieciom i dorosłym ciasnotę mieszkań. Działo się: od zielonego skweru 
z klombem – po zaawansowane – umieszczanie między blokami przedszkola, 

2 Wkraczanie z wychowaniem w zakres działań socjalizacyjnych byłoby celowo zorganizowanym 
kształtowaniem osobowości dziecka wedle przyjętego ideału wychowawczego (Nikitorowicz, 
1999, s. 271).
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poradni lekarskiej, szkoły czy osiedlowego domu kultury, w którym działałyby 
koła zainteresowań, teatrzyk czy modelarnia. 

Przy organizowaniu dzieciom czasu na ich podwórkach dbano o to, by nie 
zapominały o wyszukaniu i wskazaniu miejsc, gdzie najchętniej by się spoty-
kały; nie tylko pod gołym niebem, kiedy aura sprzyja, ale i w okresie jesien-
nych słot czy długich zimowych wieczorów. Plac zabaw w takiej sytuacji nie 
wystarczał. Nie wszędzie można zimą zjeżdżać na sankach czy znaleźć miejsce 
na ślizgawkę. Głównie dlatego że dzieci z natury lubią przesiadywać gdzieś 
w kryjówce, bo to taki psychiczny, archetypiczny zew, potrzeba bezpieczeń-
stwa, bycia w przestrzeni bez baczenia dorosłych, bez rodziców, ale głównie 
przeciw rodzicom. Dlatego też dzieci przy pozyskiwaniu takich miejsc wykazują 
się wielką aktywnością, co Irena Chmieleńska (1963, s. 21) widzi jako pewne 
zjawisko i nazywa „bazotropizmem”.

Bazotropizm po ukraińsku

Okazuje się, że tego rodzaju zabawy w przypadku dzieci z Ukrainy mogą 
mieć podobny charakter. Badacze bowiem znajdują spójność pomiędzy do-
świadczeniem traumy wojennej z treścią późniejszych zabaw. Otóż będzie to 
na przykład nalot, taka tematyka pojawi się zapewne w rysunkach czy tekstach 
dziecka. I te działania są cenne, bowiem pozwalają uzyskać utraconą równowa-
gę, są oczyszczające, mają wartość katarktyczną (Kożyczkowska, Młynarczuk-
-Sokołowska, 2018, s. 106–107). Utrata to stan, stan cierpienia z powodu braku 
starego życia. Nowe jest nieznane i niełatwo się do niego przystosować, a wspo-
mnienia o tym, co mieli, potęguje cierpienie, wzmaga bezpowrotnie utraconą 
przeszłość, z czym nie sposób się pożegnać. Pojawia się dominujący smutek. 

Są to uczucia, które na wiele lat zagnieżdżą się w ich psychice, często nawet 
przez całe życie im towarzysząc. [...] Do dorosłych zaś należy otoczenie atencją 
i zrozumieniem (Kożyczkowska, Młynarczuk-Sokołowska, 2018, s. 110–111). 

„Kulturowy obraz dzieciństwa rozpięty jest pomiędzy dwoma obszarami: 
przeszłością i przyszłością” (Maciejewska-Mroczek, 2012, s. 240). Autorka pisze 
dalej: 

Potrzeba sięgnięcia do przeszłości zdaje się uniwersalna; jest jednym ze spo-
sobów budowania tożsamości w rozwianym świecie ponowoczesnym. Wehikułem 
służącym temu powrotowi mogą stać się materialne przedmioty związane z dzie-
ciństwem (Maciejewska-Mroczek, 2012, s. 245).

„Pałka, zapałka, dwa kije, kto się nie schowa, ten kryje! Raz, dwa, trzy, czte-
ry... dziesięć, aż po podwórku wrzask się niesie: sz-u-u-u-k-a-a-a-m!” (Konop-
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czak, 2017, s. 44). Dla młodszych to podpowiedź, co robić po skrzyknięciu się 
z innymi dziećmi na podwórku, czy zagrać w pomidora, czy na przykład w zośkę, 
i tak oderwać się od ekranu smartfona, mając go jednak przy sobie. Smartfon 
bowiem, tak jak klucz od mieszkania na szyi dziecka w latach podwórkowej rze-
czywistości lat 60. i 70., stał się teraz nieodłącznym towarzyszem (opiekunką/ 
zdalnym rodzicem) dziecka XXI wieku... Biorąc to pod uwagę, można mówić 
o wyzwalającej się specyficznej aktywności, bo dzieci wchodzą w relacje między 
tym, co realne, i tym, co zapośredniczone, reagując na to, co spontaniczne; to 
taka przestrzeń hybrydowa z atrybutami miejsca wspólnego. Nazywam to nowe 
podwórko współczesnego dzieciństwa: smartfonlife, podwórko egzystujące 
oby w zgodzie z przeszłością i tradycją – „tamtymi” podwórkami oraz globalną 
i postmodernistyczną teraźniejszością, z nowymi podwórkami (Siwicki, 2021). 
Hybrydowa wersja podwórka to oczywiście temat do podjęcia w innym miejscu, 
z nastawieniem na jego terapeutyczne znaczenie dla pokolenia dzieci powojnia.

Praktyka wspominania 

Ważne, by w dzieciństwie wzrastać w praktykach wspominania. To pozwa-
la czerpać ze zgromadzonego kapitału i bezcennej tożsamości, doświadczeń, 
przeżyć sublimujących i emitujących wspomnienia, które będą coraz bogatsze 
wraz z dojrzewaniem i mijającymi latami. Dlatego podwórko, bo wydaje się ono 
nie tylko zjawiskiem nostalgicznie i semantycznie osadzonym w dzieciństwie, 
ale też miejscem i zjawiskiem wartym stałej uwagi pedagogiki. Dlatego po-
dwórko, bo jako miejsce i przestrzeń zabaw dzieci leży w kręgu zainteresowań 
pedagogów, socjologów czy psychologów, antropologów kulturowych i architek-
tów krajobrazu. Dlatego podwórko, bo wszystkich wiąże namysł twórczy nad 
znaczeniem przestrzeni podwórka w perspektywie dobra dziecka oraz dzieciń-
stwa jako kategorii badawczej – dzieciństwa, które w swej wieloaspektowości 
realizuje się w określonych przestrzeniach i miejscach (i na podwórku) podczas 
zabawy (Siwicki, 2021, s. 14). 

Dzieci mają też prawo do jakiejś części miasta, w której żyją, do swojego 
i rówieśników miejsca wspólnego, przydomowego podwórka. To miejsce ro-
mantyczne, z wolnego wyboru, bo wskazane i wybrane z miejskiej przestrzeni. 
W tym realizuje się współdecydowanie dziecka o kształcie miasta. Takie moż-
liwości są w odzyskiwaniu dla odbudowywanego w dziecięcej partycypacji, ich 
udziale i współdecydowaniu w projektach artystycznych czy projektowaniu 
placów zabaw choćby. To partycypacja dziecięca jako samodzielne definiowanie 
przestrzeni miasta, to interpretowanie przestrzeni, w której żyją na co dzień. 
Jest to dziecięcy punkt widzenia z poziomu ich oczu, z poziomu chodnika, na 



Marek Siwicki206

którym rysują kredą, czy krawężnika, z którego przycupnięci obserwują dzie-
cięcy świat (Łaciak, 2013, s. 121–122). 

Wisława Szymborska cytuje Alberta Einsteina: „Jeśli Bóg stworzył ten 
świat, z pewnością nie troszczył się o to, byśmy mogli go łatwo zrozumieć” 
(Szymborska, 2015, s. 739). I tu czynię drugą niezgodę, upierając się, że właśnie 
musimy ów świat zrozumieć i pomagać dzieciom w jego zrozumieniu. Warto 
zatem przyjąć rację nadrzędną, tak by rozumieć i widzieć wszystkie odcienie 
rzeczywistości. Tak jak proponował patrzeć Jean de La Fontaine, przywołując 
kryształową karafkę i załamywanie się w niej światła (Wańkowicz, 2010, s. 26). 
„Trzeba odsłonić dziecięce cierpienia oraz towarzyszącą cierpieniu mądrość, 
wytrwałość, rozwagę. Należy też przeżycia te ukazywać jako źródło uniwer-
salnej wiedzy o człowieku” (Theiss, 1996, s. 15). Podwórko jest tą płaszczyzną – 
Ziemią wydeptaną – gdzie można odtworzyć normalne dzieciństwo i sąsiedz-
two, wszystko niejako na nowo zobaczyć. Niby nic, ale wszystko tam jest. 

Zakończenie

W Nieznośnej lekkości bytu Milan Kundera (1987) przypomina teorię wiecz-
nego powrotu, tę na nowo podjętą po starożytnych przez Fryderyka Nietz-
schego, przywołując przykład niekończącej się wojny państw afrykańskich 
z XIV wieku. I pyta, czy będzie ona czymś innym, gdyby jak koło młyńskie 
miała się wciąż powtarzać i to w nieskończoność. I odpowiada: „Tak: stałaby 
się trwałym, niewzruszonym elementem rzeczywistości, a jej głupota byłaby 
nieodwracalna” (Kundera, 1987, s. 7). Pedagogika podwórka przypomina o ma-
łej, a nawet maleńkiej – a przede wszystkim pierwszej Ojczyźnie. Kto walczy 
z Imperium Zła, pochodzi z podwórka. 
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Backyards of children of worse sky

Summary: War fills the hallmarks of a crisis situation, even a catastrophe, which 
unexpectedly shook people’s lives, and many took them away. Young people sudden-
ly faced the prospect of a radical change in life experienced in fear of an uncertain, 
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threatening future. The drama of war and refugees is a clear trauma. This strong experi-
ence changes childhood and affects adulthood. There is a need to reach back to the past, 
because it is one of the ways to build identity in the postmodern world. The vehicle for 
this return can become objects and places related to childhood. For example, a smart-
phone and a backyard together.

Keywords: war, crisis, Ukraine, childhood, backyard, existence
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List (głównie) o wojnie z perspektywy dziecka 
w poezji Anny Świrszczyńskiej –  

kontekst pedagogiczny

Streszczenie: Autor, odwołując się do opisującej los dzieci poezji wojennej Anny 
Świrszczyńskiej, wskazuje na konieczność upamiętnienia ofiar wojny w Ukrainie. 
Powinno to być dzieło zbiorowe, tak aby utrwalony obraz był możliwie szeroki i wie-
logłosowy. Pisanie jest aktem terapeutycznym i antywojennym. Ma służyć pokojowi 
na świecie. Autor przywołuje swoje doświadczenia z pobytu w Ukrainie. Wskazuje na 
potrzebę niesienia sobie wzajemnej pomocy jako warunku przetrwania. 

Słowa kluczowe: wojna, poezja, Anna Świrszczyńska, upamiętnienie, gościnność 

Pedagożki i Pedagodzy, 

piszę do Was list. List, który, proszę, przeczytacie, gdy będziecie mogli. Albo po 
prostu jeżeli będziecie mieli na to ochotę. Gdy będzie trochę spokoju. Wy bę-
dziecie po dniu pracy, może na chwilę przed snem. Będzie chwila ciszy. Będzie 
dobra pogoda i za oknem oraz w Waszych domach i sercach nie będzie potwor-
nej zawieruchy. Największej od czasu II wojny światowej. 

I jak to w liście. Najpierw powiem, co u mnie. A u mnie jest generalnie okej. 
U mnie nie chodzą ulicami rosyjscy żołnierze, którzy chcieliby mnie zabić albo 
odebrać mi pieniądze, telefon i godność. U mnie nie wybuchają bomby. U mnie 
działa komunikacja miejska, która dowozi mnie bez problemu do pracy. Dzia-
łają sklepy, można pójść do kina lub kościoła. W zasadzie kto na co ma ochotę. 
No, więc generalnie jest okej. 

Ale cały czas docierają do nas wiadomości z Ukrainy. Setki obrazów. Żal 
obezwładniający tych zburzonych miast, w których obrócono w proch dorobek 
kilku pokoleń. Smutek jednak największy u mnie, u pedagoga, nad losem dzieci. 
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Nie jestem w stanie pisać. Trzęsie mnie, wyję ze złości, klnę, chodzę po 
kuchni, w której najczęściej siedzę, i wygrażam wrogowi. Tego, co się dzieje, 
słowa nie opiszą. Moje na pewno. Moje, czyli człowieka, który doświadcza woj-
ny w sposób pośredni. Wiecie, jak to jest: syty głodnego nie zrozumie. Choćbym 
chciał. Choćbym był pełen pokory. Mam po prostu szczęście. Teraz to doceniam. 

Wam niestety Wasze szczęście odebrano. Jestem jednak przekonany, że 
nie definitywnie. Dlatego piszcie, dajcie świadectwo. Wy to musicie zrobić. Dla 
siebie. Dla przyszłych pokoleń. Dla ludzkości. Ciąży na Was brzemię autoetno-
grafii. Brzemię, a może szansa. Przecież pisanie ma terapeutyczną moc. 

Myślę teraz o pisarstwie noblistki, Swietłany Aleksijewicz, która dała głos 
tak wielu ludziom. Ale te czasy są inne. Nie ma co czekać na wielką pisarkę czy 
pisarza, który to wszystko opowie. To nie może być jedna osoba. By nie było 
takiej sytuacji, że ktoś powie, że to propaganda czy fake news. 

Potrzebne jest wielkie upamiętnienie, rozumiane jako: 

[...] kulturowa forma uobecnienia minionych wydarzeń bądź osób w celu oddania 
im czci przez określoną grupę społeczną, która w ten sposób potwierdza własną 
tożsamość (Napiórkowski, 2014, s. 509). 

Upamiętnienie jest istotną kategorią. Andrzej Leder wskazuje konkretny 
przykład, gdy poprzez wymazanie z pamięci określonych grupy społecznych 
(Żydów i szlachty), my, Polacy przeoczyliśmy ważne procesy historyczne (Leder, 
2014).

Przyjdą czasy, w których milion ludzi, po tym jak odrobinę odpocznie, sią-
dzie i spisze to, co przeżyło. Będą opowiadać całemu światu. Oczywiście będą 
tacy, którzy powiedzą: to nie jest prawda. Będą sączyć jad, opluwać, zadawać 
dociekliwe pytania niby w imię prawdy. Kwestionować fakty i stwarzać alterna-
tywną wersję historii. 

A prawda o Was jest dobra i serdeczna. 
I teraz będzie dłuższa dygresja, ale wydaje mi się, że potrzebna. Przed 

chwilą jakimś cudem odnalazłem zapiski sprzed wielu lat dotyczące mojej po-
dróży po Ukrainie. Byliśmy we Lwowie, Odessie i Kijowie. Pozwólcie, że przy-
toczę fragment: 

Krótki opis podróży po Ukrainie (28 XII 2002 – 7 I 2003) [...] mieliśmy adres 
kościoła. Pojechaliśmy tam, porozmawialiśmy i udało się. Przyjęła na pani Jadwiga. 
 Kobieta o złotym sercu. Emerytka, która dostaje ok. 20 $ na miesiąc (a trzeba wiedzieć, 
że ceny żywności są zbliżone do tych w Polsce). Jak tu żyć? Pani Jadwiga całą wiosnę 
i lato jeździ na działkę, na której uprawia warzywa i owoce. Tylko dzięki temu jeszcze 
żyją. A podobno teraz się poprawiło, co znaczy, że pomiędzy 1990 a 1992 cierpieli oni 
głód. W ogóle pani Jadwiga, która jest inżynierem i przepracowała w jednym zakładzie 
pracy 40 lat, pozwoliła nam spojrzeć na wiele spraw z zupełnie innej perspektywy... choć 
może to nie miejsce na takie przemyślenia... niech wystarczy tylko fragment historii jej 
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rodziny. Otóż w 1929 do jej dziadka, katolika, przyszło NKWD. Chodziło o to, że w ich 
wsi była cerkiew. Oni chodzili do kościoła 5 km dalej. A NKWD pukało od drzwi do drzwi 
z taką petycją, żeby zlikwidować cerkiew. Ludzie mieli zdecydować o tym, że nie jest im 
potrzebna świątynia, pop, Bóg. Przyszli raz, drugi, ostrzegali, że może być źle, przyszli 
i trzeci raz, a potem wysłali bardzo daleko... A dziadek, odmawiając złożenia podpisu, 
mówił: „Niech się dzieje wola Nieba. Zresztą i tak by w końcu wywieźli”. [...] Teraz trochę 
o Kijowie... Paryż Wschodu to dobre określenie, naprawdę duże miasto (2,5 mln ludzi). 
Mają tam piękne metro i właściwie jest wszystko: urokliwe zaułki, szerokie ulice. Pa-
łace, cerkwie, w których jest masę złota. [...] muszę wspomnieć o Urszuli, osobie, która 
pomogła nam kupić odpowiednie bilety do Lwowa. To naprawdę piękna dziewczyna, 
która szczególnie swym dość kolorowym ubiorem, jakże różnym od szarych przyodziew-
ków reszty społeczeństwa, jaśniała w tłumie niczym latarnia. Okazało się, że mówi po 
polsku, bo jej mama to Polka, a cała rodzina mieszka w Warszawie. Zawiozła nas tu, 
zawiozła nas tam. Rozmawialiśmy, żałowała, że następnego dnia musi wyjeżdżać, bo 
by nas oprowadziła po Kijowie. Niebiosa! My też żałowaliśmy. Pani Jadwiga i Urszula... 
nigdy ich nie zapomnę.

Chcę przez to powiedzieć, że jest w Was dobroć i serdeczności. To po postu 
czuć. Nic dziwnego, że teraz w naszym kraju tak wiele Ukrainek i Ukraińców 
znalazło schronienie. Dobrym ludziom pomaga się znacznie chętniej. 

I pozwólcie, że o jeszcze jednej prawdzie, której mnie kiedyś nauczyliście, 
napiszę. W mojej relacji z wyprawy po Ukrainie znajduję też takie słowa: I choć 
ludzie są bardzo spokojni, wręcz uśpieni, to wypada się tego bać. To naród, który jeśli 
się ruszy, to będzie ciężko. 

Ciężko dla tego, który Wam zagrozi. Tak to czułem wtedy na ulicach Kijo-
wa. Jeśli Rosja jest niedźwiedziem, to bohaterstwo Waszych żołnierzy, którzy 
są dzielni jak lwy, pokazuje, że rosyjski zwierz stracił rozum, że wszedł do Wa-
szej ojczyzny nieproszony. Z Wami po prostu się nie zadziera. Jesteście wojow-
nikami, którzy nie cofają się w obliczu zagrożenia. I to daje nadzieję.

Wybaczcie moje przydługie wstępy. Mój list zatytułowałem przecież: Woj-
na z perspektywy dziecka w poezji Anny Świrszczyńskiej – kontekst pedagogiczny. 
Przepraszam za to pedagogiczne kaznodziejstwo, ale chcę Wam powiedzieć 
o ważnej dla mnie autorce, wybitnej poetce. Nigdy jej nie spotkałem, ale jest mi 
niezwykle bliska. To Anna Świrszczyńska. 

Bo i my, Polacy, o czym wiecie, nieraz mieliśmy tragiczne doświadczenia. 
Trzeba to zachować w największym cudzie ludzkości, pamięci. Ponieważ jest 
szansa, że z tego, co znajdzie się w tej wielkiej, ludzkiej pamięci, ktoś gdzieś kie-
dyś skorzysta. Że weźmie dla siebie jej kawałek. Wystarczy odrobina refleksji, 
a czytający pojmie przynajmniej odrobinę z tego, co się stało.

Świrszczyńska opisała powstanie warszawskie w tomie wierszy Budowa-
łam barykadę. W sposób niezwykły. Poprzez wiersze. Była wtedy w Warszawie. 
Pozwólcie, że zacytuję fragment wstępu do tego tomu autorstwa Anny Nasiłow-
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skiej (słowa częściowo dotyczą innej wielkiej książki traktującej o tym okresie, 
mianowicie Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego): 

[...] opowiedzieli przede wszystkim o dramacie codzienności w powstaniu, o mieście 
bez wody i dostaw żywności, o funkcjonowaniu społeczności w sytuacji nieustan-
nego zagrożenia życia, gdy życiem i śmiercią rządzi przypadek. Zapis poetycki 
Anny Świrszczyńskiej składa się z uchwyconych chwil, zapamiętanych momentów 
i zdarzeń, które tworzą wielki fresk rozwijający się od pierwszych dni powstania 
po dni ostatnie powstańczej epopei. Mimo że od momentu historycznego dzia-
nia się do publikacji książki upłynęło 30 lat, dzięki prostocie artystycznej zapisu 
poetka uzyskała efekt niezwykłej świeżości. Chwile, uchwycone w wierszach Świr-
szczyńskiej, nie należą do bezpowrotnie minionej przeszłości, nie ma tu dużego 
dystansu, są zdarzeniami, które jakby zdarzyły się wczoraj. I tak się też czyta te 
wiersze, dają one poczucie dziejącego się dramatu (Nasiłowska, 2014, s. 10).

Za Czesławem Miłoszem należy również wskazać, że Świrszczyńska pisze: 

[...] redukując bogoojczyźniany patos. Powstanie było przecież krzykiem Hioba: 
gdzie Bóg, który na takie nieszczęście pozwala? (Miłosz, 1996, s. 75). 

Tu ważny jest głos człowieka, który jest jednym z nas, z tłumu. To poezja 
jakby na czasy Facebooka czy Instagramu. 

Pewnie się mylę, ale w całym tomie naliczyłem 25 wierszy, w których w ja-
kiś sposób pojawiają się dzieci lub młodzież. Myślałem o podjętym temacie, 
próbowałem uchwycić w jakiś sposób logikę pisania Anny Świrszczyńskiej do 
i dla młodych. Bo przecież musi być jakaś, skoro dedykowała te wiersze w nastę-
pujący sposób: „Mojej córce i wszystkim synom i córkom”, wyraźnie wskazując, 
że to rodzaj przesłania dla kolejnych pokoleń. 

Po głębszym namyśle dochodzę do wniosku, że Świrszczyńska, portretując 
powstańcze obrazy (była córką malarza), patrzyła z dwóch perspektyw: poetki-
-obserwatorki i uczestniczki. Poetka kreśli, robi coś, co wiele lat później zosta-
nie ochrzczone przez Patricię Leavy jako praktyka badawcza oparta na sztuce. 
Rolą takiego działania jest poszukiwanie wielości prawd (Leavy, 2018, s. 369), 
zmieszanie lęku poprzez pisanie (Leavy, 2018, s. 362), opowiadanie, reprezento-
wanie, ewokowanie, autentyczność, prawdziwość, rezonans. Twórczość w tym 
nurcie pozostaje w kontraście do badań ilościowych, w których liczy się pomiar, 
obiektywność i możliwość generalizowania (Leavy, 2018, s. 388).

Nie sposób przeanalizować w krótkim tekście wszystkich 25 wierszy Świr-
szczyńskiej z tomu Budowałam barykadę, w których pojawiają się obrazy wojny 
z perspektywy dziecka. Wybiorę zatem arbitralnie kilka fragmentów, aby na 
końcu dokonać podsumowania. 
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W wierszu Budując barykadę w czwartej strofie czytamy: 

Upadł chłopak z poprawczaka
wlokąc worek z paskiem, 
więc baliśmy się
naprawdę (Świrszczyńska, 2014). 

Kim jest ten chłopak? Jednym z tych, którzy budują barykadę. Dlaczego 
akurat z poprawczaka? Bo bywa, że i tam trafiają chłopcy, a pisanie o wojnie nie 
może być pretekstem ku temu, aby kreować rzeczywistość, w której wszyscy 
chłopcy to aniołki. 

W wierszu Harcerz spotykamy szesnastolatka, który ma brzuch wklęsły 
z głodu, kosmyk nad czołem i zdobyty karabin na wrogu, „A między żebrami 
ma energię / paliwa rakiety kosmicznej” (Świrszczyńska, 2014). I założę się, że 
go widzimy. Takim, jakim był. Pod wierszem znajdujemy dopisek: „pamięci Jur-
ka Oleszczuka”. Świrszczyńska dała mu nieśmiertelność w 32 słowach (licząc 
tytuł), 8 wersach, 6 przecinkach i 2 kropkach. Arcymistrzostwo lakoniczności. 

Strzelać w oczy człowieka. Inny potwornie mocny wiersz. Piętnastolatek, 
który był najlepszym uczniem z polskiego, idzie do ataku. Nie nauczono go 
jednak w szkole strzelać w oczy człowieka i wróg wykorzystał jego zawahanie. 

Jeden z najkrótszych wierszy Świrszczyńskiej składa się z 28 słów i jest 
poświęcony dwóm dwunastoletnim chłopcom, którzy chcą odebrać pistolet nie-
mieckiemu żandarmowi. Ich modus operandi polega na tym, że jeden z nich ma 
sypnąć żandarmowi w oczy piaskiem, a drugi, wykorzystując jego zdezoriento-
wanie w tym czasie, wyszarpnąć z kabury broń. Coś jednak musiało pójść nie-
zgodnie z planem. Prawdopodobnie doszło do szamotaniny. Chłopcy uwiesili 
się ręki żandarma, wyrywali pistolet, ten wypalił i jeden z nich padł śmiertelnie 
postrzelony. Ten, który przeżył, wrócił wieczorem do domu, najpewniej ukry-
wając pistolet. Mama tego drugiego czekała, aż w końcu wyszła szukać syna. 
Nie wiemy, czy dowiedziała się o jego losie.

Pisanie Świrszczyńskiej jest tak magicznie skompresowane, że czytający 
otrzymuje w domyśle obrazy, wprowadzane do poetyckiej opowieści. W głowie 
wyświetlają się bowiem sceny, które pierwotnie nie zostały opisane, ale muszą 
tam być, ponieważ opowieść stanowi logiczną całość. 

I znów środowisko harcerskie. Tym razem w wierszu Harcerka. Umiera-
jąca w szpitalu i mająca pragnienie, aby – gdy będzie już martwa – ubrano ją 
w suknię, ponieważ nigdy nie była na zabawie, a na zabawy chodzi się w sukni 
z koronką. Jesteśmy świadkami tęsknoty dziewczyny za wszystkim tym, czego 
już w życiu nie doświadczy. Dopowiadając sobie, rozumiemy, że myśli w tym 
momencie o miłości, macierzyństwie, karierze zawodowej, potem byciu bab-
cią, a może nawet prababcią. Ona wszystko to widzi. Rozumie, że czasu jest 
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tragicznie mało. I nie ma takiej mocy na świecie, która mogłaby odwrócić bieg 
rzeczy. Takiej tortury, oprócz tych fizycznych, doświadcza młoda dziewczyna.

Chyba najmocniejszy, w konwencji uczestniczenia, jest wiersz Czternasto-
letnia sanitariuszka myśli zasypiając: 

Żeby wszystkie kule na świecie
trafiły we mnie,
toby już nie mogły trafić w nikogo.
I żebym umarła tyle razy,
ile jest ludzi na świecie,
żeby oni nie musieli już umierać,
nawet Niemcy (Świrszczyńska, 2014). 

W zasadzie trudno cokolwiek powiedzieć. Komentarzem mogą być słowa 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z wiersza Pożegnanie żałosnego strzelca: 

Do widzenia...
noc gwiazdami zaorana, 
[...] 
Zbyt jest trudno wrócić do was młodym, żywym,
zbyt jest trudno...

Odchodzi kolejna młoda osoba.
I kolejne świadectwo uczestnictwa – to 25-słowna petarda, wyrzut sumie-

nia w postaci marzenia harcerki. Marzenia o tym, że jeżeli zostanie rozstrzela-
na, to żołnierz, który to zrobi, podejdzie i będzie mu głupio, bo zabił dziewczy-
nę w wieku swojej córki. Czy wiersz Marzenie harcerki to opowieść o dziewczęcej 
naiwności? W jakimś stopniu na pewno tak, ale jest też opowieścią o wielkiej 
sile nadziei, która umiera ostatnia. Dosłownie, ponieważ w tym przypadku na-
wet po tej, która ją w sobie miała. 

Zakończę chyba najbardziej metafizyczno-biologicznym wierszem Świr-
szczyńskiej Jej śmierć ma szesnaście lat: 

Konając we krwi na bruku
skąd ma wiedzieć, że kona.
Jest tak szczelnie wypełniona młodością,
że nawet jej konanie jest młode.
Nie umie umierać. Umiera przecież
pierwszy raz (Świrszczyńska, 2014). 

Czy śmierci można się nauczyć? Ile lat trzeba mieć? Czy na taką naukę 
może być za wcześnie? Czy w tej dziewczynie jest jeszcze walka o życie? Czy 
właśnie to wyrażają konwulsje i krzyk, które na pewno są obecne w tych chwi-
lach ostatnich? Kiedy dziewczyna pojmie, że to koniec? I co to znaczy: umieć 
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umierać? Kto to ocenia? Czy ktokolwiek to potrafi? A może to zdolność wrodzo-
na, niczym odruch oddychania? 

Świrszczyńska, absolwentka warszawskiej polonistyki, doskonale wiedzia-
ła, czym jest styl w pisaniu. Ale jednocześnie celowo wyrzekła się ornamentów 
charakterystycznych dla poezji, aby skoncentrować się na przekazaniu swego 
przesłania. 

Ta nauka sprowadza się do stwierdzenia, że to, czego nas nauczono w czasie 
pokoju i kim wtedy byliśmy, może nie mieć większego znaczenia podczas wojny. 
Nie ma tu znaczenia, że artysta nie chce, aby do tego doszło. To się niestety 
wydarza. Realistycznie myślący artysta nie jest w stanie powiedzieć do rzeczy-
wistości: „bądź taką, jaką chcę” z przeświadczeniem, że tak się stanie. Wojna to 
bowiem walka dobra ze złem. Nierówna walka z wrogiem, który nie wie, czym 
jest honor. Wojna to poświęcenie, za które nikt nie podziękuje. A ostatecznie 
wojna to umieranie w samotności. Bywa, że bezsensowne. Poeta może to jed-
nak wykrzyczeć, aby upamiętnić. 

W swej poezji Świrszczyńska uczy, że w takich czasach wszystko stanowi 
śmiertelne zagrożenie. Matka, żegnając dziecko, nie wie, czy je jeszcze zobaczy. 
Poetka wskazuje, że to, co możemy zrobić dla tych, którzy odeszli, to upamięt-
nić ich. Mocą jej poezji jest prawda rozumiana jako zgodność pisemnej relacji 
z tym, co się wydarzyło. Ona tam była, doświadczyła tragedii, a potem miała 
siły, by to opowiedzieć poezją. 

Zatem światowa pedagogika, jeżeli ma mieć podmiotowość i sprawczość, 
domaga się spisanych w teraźniejszości lub przyszłości opowieści o tym, co te-
raz przeżywacie. Każda pedagogika. Polska, niemiecka, francuska, włoska, gre-
cka, nigeryjska, wietnamska, polinezyjska... tak, nawet rosyjska, choć oficjalne 
czynniki będą temu zaprzeczyć. Ale my wiemy, dzięki załodze z Wyspy Węży, co 
należy mówić oficjalnym czynnikom Federacji Rosyjskiej: „Idi na ch...”.

Ukraińskie pedagożki i pedagodzy, piszcie więc wiersze, nie zwracając 
uwagi na styl. Niech będą to wiersze bez rymów, krótkie, kilkuwersowe. Niech 
będą fotografiami. Wiem, że to trudne. Że może być tak, że napisanie jednego 
wiersza złożonego z 30 słów zajmie kilka godzin lub dni. Ale to trzeba zrobić. 
Namawiajcie do tego dzieci. Bez względu na wiek. Potem te wiersze tłumaczcie. 
Choćby na kilka najpopularniejszych języków. Mogą to robić dzieci, młodzież. 
To też będzie nauka. I wrzucajcie do sieci. Dobrzy ludzie potem je poniosą dalej. 

Piszcie, bo zawsze jest cień szansy, że dzięki temu będzie mniej wojen 
w przyszłości. Cień. Ale to i tak dużo. Bo każdemu cieniowi towarzyszy światło. 
I to ono ostatecznie wygra.

Czekam na Wasze i Waszych dzieci wiersze.

Wasz na zawsze,
Alek
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A letter (mainly) about the war from the perspective  
of a child in the poetry of Anna Świrszczyńska –  

pedagogical context

Summary: The author, referring to the war poetry of Anna Świrszczyńska, de-
scribing the fate of children, points to the need to commemorate the victims of the 
war in Ukraine. It should be a collective work so that the captured image is as wide and 
multi-voiced as possible. Writing is a therapeutic and anti-war act. It is to serve peace in 
the world. The author recalls his experiences during his stay in Ukraine. It indicates the 
need for mutual help as a condition of survival.

Keywords: war, poetry, Anna Świrszczyńska, commemoration, hospitality



Epilog





Grecki prefiks epi- oznacza „na dodatek”, stanowiąc dopełnienie całości fa-
buły. Pomijając konotację literacką, przywołuje sens filozoficzny zawarty w pod-
stawie słowa logos, opisanego wcześniej w prologu. Zamysłem całej monografii 
jest nie tylko zbliżenie kulturowe, możliwe dzięki dobrej i wolnej woli autorów, 
ale także poznanie własnych braków i barier ograniczających owo zbliżenie. 

Ostatni tekst, stanowiący właściwą część epilogu, odwołuje się do tych róż-
nic kulturowych (w tym duchowych), bez zrozumienia których zbliżenie mię-
dzykulturowe może być niepełne i nieadekwatne do wyzwań czasów (po)wo-
jennych.





Jacek Jankowski1 
Michał Paluch2

Uchodźca, który staje się Pielgrzymem: 
wschodnia antropologia Pojednania i Spotkania

Streszczenie: Źródłem artykułu i proponowanym źródłem (re)integracji do-
świadczenia uchodźcy jest antropologia wschodniego chrześcijaństwa jako bazowa 
dla przybysza zza wschodniej granicy. Jest to okazja, aby zaintrygować badacza po-
zostającego dotychczas w polu oddziaływania myśli zachodniej (szczególnie w obrębie 
dyscyplin związanych z osobą ludzką) do konfrontacji z jego własnym, dominującym 
paradygmatem naukowym. O ile metapodział na Zachód i Wschód jest często przy-
woływany przez myślicieli obydwu stron, o tyle do tej pory mało było okazji, aby na 
gruncie myśli pedagogicznej, również polskiej, podjąć próbę inicjacji dialogu między 
zachodnią orientacją antropologiczno-filozoficzną i teologiczną a jej wschodnim odpo-
wiednikiem. Myśl zachodnia eksponuje między innymi indywidualną podmiotowość, 
rozwój ku samostanowieniu, akcentuje sprawczość. Jest tak często na gruncie filozofii 
i związanych z nią nauk społecznych, humanistycznych. Wątki te są obecne w egzysten-
cjalizmie, personalizmie, fenomenologii czy tzw. filozofii dialogu, w ramach wielu kon-
cepcji psychologicznych, pedagogicznych. Artykuł jest propozycją innego spojrzenia na 
kwestię człowieka. Otwiera przed Czytelnikiem wschodniochrześcijańską perspektywę 
interpretacyjną wraz z niezbędnymi do jej zainicjowania terminami (Archetyp, Logos, 
Sophia, przebóstwienie, Bogoczłowieczeństwo, hezychazm, soborność). Pozwala to na 
bardziej świadome współuczestniczenie w dziejącym się dramacie ukraińskiego, kon-
kretnego uchodźcy wojennego i jego próbach radzenia sobie z tragizmem losu. Stawia to 
także pytanie o cel edukacji ukraińskiego dziecka w Polsce i możliwość jego adaptacji do 
zachodniego systemu nauczania. Forma artykułu jest niekonwencjonalna, jest też pro-
pozycją poprowadzenia dialogu międzykulturowego oraz narracji innej niż najczęściej 
spotykana w zachodnim piśmiennictwie naukowym.

1 Autor zasadniczej części artykułu. Absolwent studiów interdyscyplinarnych UAM w Poznaniu, 
psycholog, znawca teologii i filozofii prawosławia, edukator domowy, działacz pozarządowy, 
z zamiłowania antropolog i filozof. 

2 Inicjator i współautor rozmowy wprowadzającej.  
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Słowa kluczowe: antropologia chrześcijańskiego Wschodu, Bogoczłowieczeństwo, 
Przebóstwienie, Archetyp, Logos, Sophia, hezychazm, pokój, uchodźca, pielgrzym, Po-
jednanie, Spotkanie

Rozmowa w ramach wprowadzenia

Próby spotkania pomiędzy nami, tj. redaktorem niniejszej monografii – 
reprezentującym (typową dla Zachodu) orientację antropocentryczną i auto-
rem zasadniczej części artykułu – pokazującym wschodni sposób interpretacji 
człowieka i świata, poskutkowały wspólną decyzją upublicznienia fragmentów 
przeprowadzonej rozmowy. Intencją tego zabiegu jest zapewnienie meryto-
rycznego minimum właściwego wprowadzeniu, a zarazem podjęcie próby 
dialogu międzykulturowego na rzecz pogłębienia świadomości uczestników 
współczesnego dyskursu pedagogicznego.

MICHAŁ PALUCH: Rozmawiamy w szczególnym czasie. Odczuwam – 
i myślę, że Pan również – dużą odpowiedzialność za słowa. Proponuje Pan – 
w kontekście uchodźstwa – zawieszenie antropocentrycznego, charaktery-
stycznego dla człowieka Zachodu rozumowania i wyrażania się. Skąd taka 
propozycja?

JACEK JANKOWSKI: Napisał Pan w jednym z tekstów: „Nie ma lepszego 
miejsca spotkania się jak to, w którym odczuwamy wezwanie do ponownego 
nazwania wszystkiego, co nas otacza – czy miejscem tym nie może być raz jesz-
cze Genesis?” (Paluch, 2021). Dobrze, wróćmy więc do Początku i przyjmijmy 
perspektywę – nieznaną wielu polskim Czytelnikom – perspektywę antropolo-
gii patrystycznej, właściwą wschodniemu chrześcijaństwu, które należy trak-
tować jako macierzyste i źródłowe wobec ukraińskiego uchodźcy, niezależnie 
od jego religijnego samookreślenia się i deklarowanej (nie)wiary. 

M.P.: W takim razie zacznijmy od wstępnego rozpoznania zasadniczych 
różnic między Wschodem i Zachodem, które mogą być w tym kontekście 
wskazane. Myślę, że mógłbym powiedzieć, że Polacy – nie tylko z mojego 
pokolenia – do Wschodu są „skierowani plecami”. Być może wojna to zmieni. 

J.J.: Generalizując, antropologia wschodnia jest teocentryczna, antropo-
logia zachodnia antropocentryczna. Chrześcijański Wschód ma inną niż Za-
chód wizję osoby ludzkiej (Łosski, 2000, 2007; Paprocki, 2004). Dla Wschodu 
inicjatywa rozwoju człowieka jest po stronie Boga, Wschód tak rozumie sens 
Wcielenia, dla Zachodu rozwój osoby ludzkiej jest z reguły wynikiem ludz-
kiego działania. Wschód podkreśla znaczenie ludzkiej receptywności, Zachód 



Uchodźca, który staje się Pielgrzymem... 223

sprawczości. Celem rozwoju osoby ludzkiej dla chrześcijańskiego Wschodu 
będzie jej upodobnienie do Boga, „Bogoczłowieczeństwo”3, dla Zachodu raczej 
„samorealizacja” człowieka. Wschodnia teologia i antropologia mówią o prze-
obrażeniu człowieka, o Przebóstwieniu (Mantzaridis, 1997; Meyendorff, 2005; 
Świtkiewicz-Blandzi, 2000), zachodnia o Sądzie (ostatecznym) nad ludzkimi 
czynami. 

M.P.: Użył Pan słowa „receptywność”. Nie chodzi – jak mniemam – 
o „percepcję” i „recepcję” w kluczu zachodniej filozofii, antropologii, psy-
chologii poznania?

J.J.: Tak. Dla Wschodu receptywność to kategoria ontyczna. Użyć można 
innych słów: „sensytywność”, a więc szczególna wrażliwość i „chłonięcie” Boga, 
jego łaski „całym sobą”, całością swojego bytu dla (również całościowej, całkowi-
tej) synergii człowieka i Boga, o „rezonowanie” przez człowieka Bogiem i Jego, 
jak mówi Wschód, „energiami”. Chodzi o otwarcie przez człowieka w sobie sa-
mym możliwości przebóstwienia. To Wschód. A gdyby Pan, Panie Michale, miał 
wskazać podstawowe antropologiczne kategorie, pojęcia właściwe Zachodowi? 

M.P.: Jako jedną z nich proponuję, w tym momencie naszej rozmowy, 
kategorię „samostanowienia”, rozumianego jako wysiłek, związany z roz-
poznaniem w sobie tego, co stanowi o mnie jako o osobie. W konsekwencji 
będziemy mieli do czynienia z pojęciami „samoposiadania”, „samopano-
wania”. Kategorie te są, moim zdaniem, punktem wyjścia dla pytań natury 
etycznej: czy dysponuję własną osobą na tyle, aby być zdolnym do czynu 
w ogóle i móc czynić dobro. Istotna jest tu dla mnie antropologia Karola 
Wojtyły, która ma charakter ontologiczno-aksjologiczny. Stąd moja propo-
zycja uznania właśnie tych kategorii za wiodące. 

J.J.: Jak jednak Wojtyła pojmuje te kategorie? W swoich wczesnych pod-
stawowych pracach antropologicznych (Osoba i czyn, Miłość i odpowiedzialność)4 
źródeł rozwoju osoby ludzkiej do Pełni upatruje we „współuczestnictwie”, 
„współdziałaniu”, „współistnieniu”. Wyznacza cel rozwoju człowieka. Jeśli nie 
przyjmuje się perspektywy teleologicznej, będziemy o krok od nieporozumie-
nia i traktowania przywołanych pojęć jako kategorii właściwych psychologii, 

3 Pojęcia „Bogoczłowieczeństwo” (vs. „człowiekobóstwo”) używał Włodzimierz Sołowjow (1853– 
–1900), rosyjski myśliciel prawosławny, cytowany zresztą przez Jana Pawła II w encyklice: 
Fides et ratio (punkt 74), wspomina o nim również Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu. 
Problem używania tego sformułowania przez XIX-wiecznego polskiego pedagoga Bronisła-
wa F. Trentowskiego jest osobną kwestią do podjęcia. 

4 Tu należy się odwołać również do dramatu Karola Wojtyły Promieniowanie ojcostwa.
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nie antropologii. Wojtyła był człowiekiem ontycznego współbrzmienia: Boga 
i człowieka, dwóch osób, Wschodu i Zachodu. Cała jego twórczość teatralna, 
literacka, teologiczna, filozoficzna, antropologiczna jest wykładem istoty jed-
ności, harmonii bytu Boskiego i ludzkiego, odrębnych bytów ludzkich, ludzkich 
wspólnot, eucharystycznej natury Boga i człowieka. Wojtyła był zdecydowa-
nym przeciwnikiem antropocentrycznego indywidualizmu, tak charakte-
rystycznego dla Zachodu i widocznego także w paradygmatach naukowych. 
A Wschód pojmuje człowieka zawsze w perspektywie ontycznej: jako sposób 
Istnienia. Zachód gubi tę ontyczną nadrzędność bytu osoby ludzkiej na rzecz 
albo jej „myśli” (od Kartezjusza) albo praxis i widzi osobę ludzką przez pryzmat 
ludzkiej percepcji lub działania, stąd też dominacja w filozofii i współczesnej 
nauce zachodniej kwestii epistemicznych albo metodologicznych, niekoniecz-
nie już odnoszonych do aksjologii, jak ma to jeszcze miejsce u Wojtyły. 

M.P.: Przyznam, że nie spoglądałem dotąd w ten sposób na Jego twór-
czość. Myślę, że to cenna uwaga, pozwalająca zrozumieć, dlaczego – para-
doksalnie – tak trudno jest zrozumieć Wojtyłowe przesłanie w pełni, w tym 
w młodym pokoleniu, także w Polsce. Z drugiej strony Wojtyła to katolik, 
a nie osoba prawosławna. Ja, na przykład, nie rozpoznaję w twórczości Woj-
tyły tego, co nazwał Pan harmonią bytu. Bardzo podkreślał rolę podmioto-
wości osobowej, gdzie występuje raczej napięcie, wewnętrzna walka o ideał 
etyczny. Wojtyła mówił o ciągłym wysiłku związanym z przekraczaniem 
własnych granic, dosłownie o „wspinaniu się” ze świadomością możliwego 
upadku. Mamy do czynienia z transcendencją... Podmioty są odrębne, nie 
„zlane”, „samostanowią” o sobie. A w antropologii Wschodu co może ogra-
niczać to „samostanowienie” i osobę w ogóle? 

J.J.: Wojtyła nie przeciwstawia sobie podmiotów, osób i ich jedności. Har-
monia, jedność nie wykluczają odrębności podmiotów. Celem podmiotu jest 
dążenie do pojednania swojego bytu z Bogiem, drugim człowiekiem, w sobie 
samym. Tak mówi też cała twórczość Wojtyły. Proszę zobaczyć, o czym pisze na 
przykład w Myśląc Ojczyzna, gdy wspomina o eucharystycznym sposobie istnie-
nia tych, którzy tworzą to, co nazywamy Ojczyzną. Pisze o ich jedności, o har-
monii. Wojtyłę trzeba czytać w kluczu całości Jego doświadczenia: życia, Boga, 
człowieka, w tym w dramatach wojny, komunizmu, w całości doświadczenia 
Kościoła i Jego osobistych dążeń do chrześcijańskiego pojednania i pojednania 
w świecie. Nie można zajmować się analizą jedynie wybranych, wczesnych prac 
antropologicznych. 

A jeśli chodzi o wschodniochrześcijańską antropologię patrystyczną. Oj-
cowie pojmują „samostanowienie”, „samoposiadanie”, „samowładanie”, „samo-
świadomość” osoby jako owoc wspomnianego już Przebóstwienia, jako owoc 
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Boskiego działania w człowieku i przeobrażenia serca/umysłu Boskimi ener-
giami (Placide Deseille, 1996, 2004, 2015). Podczas gdy Zachód upatruje na-
dziei w samorealizacji człowieka, w jego wysiłku moralnym, Wschód podkreśla 
dialogiczność jako konstytutywną ludzką właściwość. Dla Wschodu człowiek 
jest zawsze jednocześnie jedno- i dwu-, czy nawet niejako wielopodmiotowy, 
z zachowaniem odrębności podmiotów. Zakłada „soborność” (zgromadzenie) 
osoby ludzkiej, a więc jej strukturalne, funkcjonalne „współistnienie” i „współ-
czucie”. Człowiek to byt w nieustannej wewnętrznej i zewnętrznej „naradzie” 
z Innym, z Drugimi, nieustanne gromadzenie się z Tymi, którzy są dla osoby 
„Ty”. U Wojtyły jest wiele podobieństw w stosunku do tego wschodniego sta-
nowiska. Wojtyła poszukiwał, starał się oddychać „dwoma płucami”: swoim 
zachodnim, ale też wschodnim, czemu ostatecznie dał wyraz w encyklikach. 

M.P.: Wróćmy ponownie do rozumienia osoby ludzkiej na Wschodzie...

J.J.: Zacznę od określeń występujących w języku greckim. W językach 
starosłowiańskich są one zapisem tej „współistności” podmiotów, mają formę 
„jednosłowów”: odczasownikowych rzeczowników (Strach, 2021) (anthropo-
philos, Theoforos: „człowieka miłujący”, „Boga noszący”). Wschód jest wrażliwy 
wobec tego, co składa się na genetycznie wpisaną w człowieka dyspozycję do 
więzi, a właściwie stan istnienia w więzi jednoczącej dwa podmioty. Ta dyspo-
zycja, ten stan są jednocześnie potencjalne i stale aktualizujące się w wyniku 
procesu spotkania. Dokonuje się to (lub jest udaremniane zamknięciem w „Ja”) 
w każdych warunkach, także w warunkach wojny. Człowiek to zawsze ktoś 
nie sam w sobie, lecz stale jednocześnie immanentny i ekstatyczny, wędrujący 
ku drugiej osobie osobami, to „Ja”, ale ukierunkowane ku „Ty”. Dla chrześci-
jańskiego Wschodu jedna osoba zawsze potrzebuje drugiej osoby, aby stać się 
 Osobą w całej Pełni: bo „bez Ciebie nie jestem (o)sobą” (Ware, 1992).

 
M.P.: Tu pozwolę sobie przerwać. Kolejna ważna, moim zdaniem, pro-

pozycja Wojtyły, to postać „Drugiego Ja”, która jest głębsza od – jak ma-
wia – tego, co oznacza zapis w postaci zaimka „Ty”. Każdy, z kim wchodzę 
w relację, już z tego faktu, że jest człowiekiem – i jak przypomina Wojtyła – 
bliźnim, zasługuje na bycie niejako moim „Drugim Ja”. 

J.J.: Boję się, że w dzisiejszym sposobie uprawiania filozofii, antropologii, 
psychologii na Zachodzie takim ujęciem, o jakim Pan teraz mówi, proponujemy 
projektowanie na drugą osobę swojego „ja”. A Wojtyła, kiedy mówi: „bliźni jako 
moje »Drugie Ja«”, ma na myśli samooddanie się „Ja” „Drugiemu”, „samowyrze-
czenie się siebie” dla „Drugiego”, uczynienie Jemu miejsca we mnie, aby mógł 
mnie sobą przeobrazić, abym był pełniej sobą. Wojtyła jest przecież wiernym 
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uczniem św. Jana od Krzyża (Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce – Woj-
tyła, 1948)5, a św. Jan od Krzyża szedł drogą kenozy „Ja”, „samoogołocenia”, 
pełnego oddania, aby zrobić miejsce Bogu i drugiemu człowiekowi w sobie6. 
Św. Jan od Krzyża jest zresztą ceniony w świecie prawosławnym jako ten, który 
podjął ascetyczny wysiłek zmagania się z „sobą”. „Samoposiadanie się” przez 
człowieka dla Wojtyły jest zawsze „samooddaniem”. Inne Jego rozumienie to 
skutek antropocentrycznego, egocentrycznego, „selfizmu”, jaki zdominował 
zachodnią psychologię i pozostającą pod jej wpływem myśl pedagogiczną7 czy 
powszechną, cywilizacyjną praktykę społeczną (patrz: Kilpatrick, 1997). 

M.P.: Mam pewną wątpliwość, czy aby na pewno krakowski myśliciel 
używał określenia „samooddanie” czy „samoogołocenie”. Moim zdaniem 
podkreśla, w kontekście bliźniego i „Drugiego Ja”, próbę „maksymalnego 
zbliżenia świadomościowego”, ale – w mojej ocenie – nie ma tam mowy 
o „samowyrzeczeniu się”. Może tu właśnie dotykamy tej subtelnej, a za-
razem fundamentalnej różnicy między rozumieniem osoby na Wschodzie 
i Zachodzie?

J.J.: Gdyby tak było, nie byłoby dramatów Wojtyły, stanowiących jeden 
z przejawów Jego myśli antropologicznej. Co bowiem robią bohaterowie Brata 
naszego Boga (napisanego przed Osobą i czynem oraz Miłością i odpowiedzialnoś-
cią), bohaterowie Przed sklepem jubilera i Promieniowania ojcostwa? Wyrzekają się 
siebie, aby wejść w ontyczną jedność z drugą osobą! „Miłość mi wszystko wyjaś-
niła, / Miłość wszystko rozwiązała, / Dlatego uwielbiam tę Miłość, / Gdziekol-
wiek by przebywała / A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu” 
(Wojtyła, 2003). 

M.P.: Wróćmy raz jeszcze do wschodniego pojmowania osoby ludzkiej... 

J.J.: Dla Zachodu podstawowe znaczenie greckiego słowa προσωπο („pro-
-sopo”, „osoba”) to „ku twarzy” (ku obliczu). Ale znaczenie to też odsyła nas 
jednoznacznie ku temu, co jest widzialnym samo-objawieniem, samo-odsłonię-
ciem osoby, wyrazem jej „Jestestwa”, czyli jednoczesnego istnienia bytu oraz 

5 Praca doktorska Karola Wojtyły Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce (Rzym 1948) jest 
pokłosiem rozmów Wojtyły z krawcem, wychowawcą młodzieży męskiej w czasie II wojny 
światowej, miłośnikiem św. Jana od Krzyża, Sługą Bożym Janem Tyranowskim z krakowskich 
Dębnik.

6 Św. Jan od Krzyża, na przykład Droga na Górę Karmel.
7 Jednak również na Zachodzie znajdziemy, w psychologii rozwoju człowieka, antropologię 

dialogiczną, psychospołeczną, które widoczne są w pracach Erika Eriksona czy Roberta J. Ha-
vighursta. Podobne intuicje rozpoznamy również w dziełach Lwa Wygotskiego.
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jego przejawiania się/ działania wobec Innego/Drugiego. Dla Zachodu istotny 
jest tu wysiłek samo-zmierzania człowieka „do”, „ku”, a dla Wschodu istotniej-
sze jest „pociąganie” przez Innego. To nie tylko odmienne antropologie, ale 
także odmienne ontologie.

 
M.P.: „Drugiego” widzimy u Bubera, Levinasa i Tischnera...

J.J.: Polemizowałbym, czy wschodnim Ojcom chodziło o to samo, o co 
wymienionym filozofom. Aby wytłumaczyć myśl wschodnią, warto zobaczyć, 
jak Wschód pojmuje łacińskie słowo „persona” („osoba”). Kallistos Ware, pra-
wosławny biskup, zauważa, że słowo to składa się z dwóch słów: per sonare, to 
znaczy „dźwięczeć przez” (Ware, 1992). To inna perspektywa niż obecna w za-
chodnich interpretacjach części filozofów dialogu i personalistów. Aby zrozu-
mieć, czym dla metropolity jest „dźwięczenie przez”, posłużę się metaforą. Oto 
delikatna, krucha kobieta z wielką bandurą8 na kolanach. Przykłada dłonie do 
strun, uśmiecha się, trąca i zaczyna grać. Wydaje się, że to instrument brzmi. 
Nie. To kobieta wyraża się cała poprzez dźwięki bandury, „dźwięczy przez”. 
A instrument, gdy ona gra, oddaje się jej zupełnie, nie przestając jednak być 
sobą. Natura człowieka i natura instrumentu nie podlegają zmieszaniu, mimo 
ekstazy człowieka i całkowitej receptywności przedmiotu. Kobieta z metafory, 
„dźwięcząc przez”, staje się i jest (o)sobą w pełni, a instrument dzięki niej ożywa 
i żyje, drży swoim odrębnym życiem9.

M.P.: Sugerowałem skrócenie tytułu Pana artykułu o pojęcia „Arche-
typ”, „Logos”, „Sophia”. Proszę opowiedzieć o nich w tym miejscu...

J.J.: Są to pojęcia absolutnie kluczowe dla zrozumienia teologii i antropolo-
gii wschodniej. W antropologii patrystycznej mamy do czynienia z wizją osoby 
ludzkiej jako Obrazu Trójcy i wskazaniem drogi rozwoju, która rozumiana jest 
jako stopniowe odzyskiwanie przez człowieka podobieństwa do swojego Arche-
typu, jest to zawsze proces właśnie „pro-sopo”, rozumiany jako podążanie czło-
wieka „ku Obliczu”, nie swojemu, ale ku pierwotnemu Obrazowi. Wschód zadaje 
pytanie: dlaczego nie stałeś się (o)sobą, tj. dlaczego nie stałeś się ikoną Arche-
typu? Zachód natomiast złożył swoją nadzieję w humanizmie (od renesansu 
humanizmie już bez Boga/Logosu). Bogoczłowieczeństwo zostało zastąpione 

8 Bandura – ukraiński ludowy instrument muzyczny z rodziny chordofonów, nazwa pochodzi 
od greckiego słowa „pandora”, czyli „wszystko dająca”.

9 „Kobieta z bandurą” to osoba rzeczywista. Christina to wykładowca muzyki w konserwato-
rium w jednym z miast zachodniej Ukrainy, w niezwykły sposób używa bandury, śpiewa. Na 
co dzień zwyczajna, pokorna, cicha, ale jest osobą w pełni urzeczywistnioną, gdy „dźwięczy 
przez” instrument, a ten żyje przez Nią.
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człowiekobóstwem. Perspektywa teocentryczna zmieniła się, stała się antropo-
centryczna. Co to znaczy? Jak pisze Ware w cytowanej pracy, Grecy dla opisania 
osoby posługują się również określeniem περιχώρησις (perichoresis). Określenie 
to pochodzi od dwóch greckich słów: peri („wokół”) i chorein („kroczyć”, „ustą-
pić”[!] lub „zrobić miejsce”[!]). Całe słowo oznacza także „rotację”, „taniec po 
okręgu” (patrz „choreografia”). Jest to określenie teologiczne i antropologicz-
ne. Chrześcijański Wschód widzi w Bogu/Logosie Archetyp człowieka. Rozwój 
osoby ku swojej Pełni pojmuje jako upodobnienie się do Obrazu, do Archetypu, 
do swojej Przyczyny Wzorczej i jednocześnie sprawczej. To jest fundamentalny 
sens mojej propozycji dla ukraińskiego uchodźcy, zawartej w artykule. Dlatego 
miejscem ponownego Spotkania, zjednoczenia Boga z człowiekiem było, jest 
i może być powtórne, przywołane przez Pana jako hasło-metafora, „Genesis”, 
genetyczne Źródło, Początek (i jednocześnie wypełnienie) osoby ludzkiej.

M.P.: Jak rozumiem, w Pana propozycji to uchodźca staje się pielgrzy-
mem w drodze do ponownego Genesis?

J.J.: Dla uchodźcy, który staje się pielgrzymem, jeśli oczywiście podejmie 
drogę swojego ponownego narodzenia z Boga, drogę powrotu do Archetypu, 
do Logosu, będzie to wyborem „drogi mądrościowej” (Hagia Sophia) i mądroś-
ciowego przekroczenia siebie, swojej traumy. Wówczas celem stanie się nie 
„autoterapia”, „autoportret”, „samoświadomość”, introspekcjonistyczny, a osta-
tecznie nawet introwertyczny „wgląd w siebie”, lecz doświadczenie wewnętrzne 
stałej obecności w osobie Boskiego Archetypu, którego odkrycie i aktualizacja 
przez człowieka ma moc reintegrującą go, ma moc przywrócenia strukturalnej 
i funkcjonalnej jedności w człowieku i jego wszystkich relacjach. Powrót do Ar-
chetypu/Logosu jest „rajem odzyskanym”. Postulowane przez Pana powtórne 
„Genesis” będzie więc przywróceniem w człowieku ukierunkowania ku źród-
łom osoby. Ostatecznie, jak odnotował Pan w innym miejscu za Hryniewiczem, 
nie jest to droga „zakrzywienia” człowieka jedynie ku sobie (Paluch, Tempczyk-
-Nagórka, 2022, s. 178), ku swojej „samoświadomości”, ku swojemu „samoposia-
daniu”. Jest to droga otwarcia serca/umysłu i całego bytu ludzkiego na Boskie 
działanie w człowieku, umożliwiające osobie ludzkiej uczestnictwo w Boskiej 
naturze. Zakłada to jednak konieczność podjęcia drogi Pojednania w rozumie-
niu wschodnim (Ware, 2003) i stania się w wyniku tego procesu człowiekiem 
„sobornym” (Hueck Doherty, 2009). 
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M.P.: Dlaczego mówi Pan o człowieku „sobornym”? Czy pojęcie „sobor-
ności” tłumaczy wschodniochrześcijańską antropologię i rozumienie w niej 
podmiotowości osoby?

J.J.: Tak, jest to dla tej antropologii rozstrzygające. Przypomnijmy: „bez Cie-
bie nie jestem (o)sobą”. Każdy, każde „Ja” potrzebuje „zgromadzić się” („sobor”) 
z „Ty”, aby stać się osobą w Pełni. Spotkanie zaczyna się „postem i modlitwą” (sa-
mowyrzeczeniem się siebie i ukierunkowaniem na Innego, wzajemnym samood-
daniem dla zupełnego, całkowitego samoposiadania). Dalej: wdzięczność serca/
umysłu za dziejące się nieustannie współuczestnictwo „Ja” i „Ty” w sobie na-
wzajem, za odkrywanie tej niezwykłej, dziejącej się jedności (między)osobowej. 
Jest to wzajemny udział w Misterium serc, swojego i tego drugiego, wzajemne 
„miłosne pojmowanie się” sercem. Możliwe jest wówczas wzajemne mówienie: 
„jesteś moją radością, możliwa jest gotowość, „aby skoczyć po Innego/Drugiego 
w Otchłań”, aby podjąć ryzyko wyrzeczenia się siebie, aby wejść w ból, smutek 
„Ty”. Soborność to wzajemne stawanie się ikoną Miłości. To ruch ku własnemu 
wnętrzu, aby spotkać tam Tego, który jest absolutnie Inny, to odbycie narady 
z Nim, a przez to z każdym Drugim, w sobie samym, wyprowadzenie stąd działa-
nia na zewnątrz. To paschalne doświadczenie kroczenia ku Jedności. Ta Pascha 
jest teraz doświadczeniem uchodźcy/pielgrzyma i nas, którzy z nimi obcujemy. 
Pascha, czyli Przejście przez cierpienie, śmierć do Życia. To otwiera na Jedność, 
prawdziwą soborność.

M.P.: Jak rozumiem, doświadczenie przejścia towarzyszy uchodźcy, 
który staje się pielgrzymem...

J.J.: Doświadczenie wielu uchodźców ukraińskich jest doświadczeniem 
właśnie „soborności”. Odnaleźli miejsce niezwykłego „zgromadzenia” w pol-
skich rodzinach. Kobieta z dzieckiem po długiej ucieczce z oblężonego i ostrzeli-
wanego Charkowa, z piwnicy dającej schronienie, po kilkudziesięciu godzinach 
mozolnej podróży, wysiada z pociągu w Hrubieszowie, spotyka polskie mał-
żeństwo, jedzie do Krakowa, jest czas wspólnego zamieszkiwania w przejścio-
wym miejscu, wspólnego stołu, rozmów o najważniejszych doświadczeniach, 
a potem koniec podróży w polskim domu, w polskiej rodzinie. Kobieta po kilku 
miesiącach odkrywa, że stała się jednym z tymi, z którymi zamieszkała. Sama 
mówi, że jest to jej przejście ze śmierci do Życia, że uczy się Życia i ufności na 
nowo. Wie już jednak, z niewzruszoną pewnością, że ktoś „skoczył dla niej i jej 
dziecka w ich Otchłań”, że dla kogoś „stała się radością”, że codziennie, przy 
wieczornym stole odbywa się soborna „narada”, podczas której jej serce ożywa 
nadzieją. Inna kobieta, powodowana tęsknotą za mężem i ojcem jej dziecka, 
wraca do Ukrainy. W czasie ostatniej rozmowy z polską rodziną wypowiada 
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słowa podziękowania, mówiąc: „Byliście ze mną RAZEM”. W tych ukraińskich 
doświadczeniach odkrywamy, jak „soborność”, współistnienie, staje się urze-
czywistnionym Archetypem/Logosem „jednego serca i jednego umysłu”.

Wschód widzi wypełnienie się ludzkiej podmiotowości w jedności osób, 
w której nie dochodzi jednak do „pomieszania” osób, ale do ontycznego zjedno-
czenia dwóch odrębnych podmiotów. Ukraina potrzebuje po wojnie soborności, 
to jest Pojednania i głębokiego Spotkania pomiędzy osobami jako drogi swoje-
go powojennego uzdrowienia. 

M.P.: Jednak czy nasz uchodźca/pielgrzym wybierze tę drogę? 

J.J.: Mam nadzieję, ufam. Doświadczam tak ludzi Stamtąd – Tu. Jako świa-
domie lub intuicyjnie poszukujących takiego rozwiązania dla pokoju serca/
umysłu w warunkach wojennych i wobec swojej przeszłości oraz przyszłości. 
Wojna spowodowała to, że nie można już żyć jak do tej pory. Ciągły niepokój 
serca o los musi zostać zastąpiony pokojem serca. To jest właśnie zasadni-
czy sens wschodniochrześcijańskiej antropologii. Na wojennych zgliszczach 
uchodźca/pielgrzym i każdy, kto został naznaczony tragizmem wojny, może 
doświadczyć spoczynku prawdziwego pokoju. Może przenieść swoje spojrzenie 
z siebie samego pośród zniszczonych przestrzeni dotychczasowego życia w to, 
co zwykliśmy nazywać Niebem. Ale pojmowanym nie jako eschatologiczna rze-
czywistość, lecz realizujące się „tu i teraz” wyjście z samotności i rozpaczy. 

Uchodźcy i pragnienie milczenia

24 lutego 2022. Zaczyna płynąć niekończący się strumień uchodźców 
z Ukrainy. Dziesiątki osób i historii. Dzieliliśmy z nimi, wraz z Żoną i Dziećmi, 
czas, szukaliśmy najpilniejszych rozwiązań. Było to doświadczenie ontycznie 
„całożyciowe”, przeżywane każdym „włóknem duszy”. Odkrywaliśmy, odkry-
wałem, że ci, których spotykaliśmy, spotkałem, potrzebują szczególnej ciszy 
i szczególnego milczenia.

Bo milczenie i cisza to nie tylko brak narzucających się teraz dźwięków: 
alarmu bombowego, świstu pocisków, płaczu i krzyku dzieci, jęku rannych, 
ostatnich tchnień umierających. Uchodźcy nie szukają już ciszy w bezkresie 
„stepu akermańskiego”, nie ma jej tam. Pragną milczenia w swoim wnętrzu. 
Potrzebnego, by usłyszeć Logos i Sophię. Kiedy przekraczali granicę, nie mogli 
wiedzieć, że będą wędrować mozolnie do odkrycia rdzenia ich osoby, ich naro-
du, poza horyzont widzialnych zdarzeń. Uciekali tylko. A to właśnie najgłębsze 
milczenie jest ich jedynym „Murem Nieobalonym”, schronieniem. „Nieobalony 
mur” to miano założycielskiej ikony Rusi (znajduje się do dziś w absydzie ki-
jowskiego soboru Sofijskiego, czyli soboru Mądrości Bożej, zbudowanego przez 
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św. Włodzimierza). Określenie „Mur Nieobalony” przez wieki było uważane za 
imię Kijowa. Przywołuję je tutaj świadomie, bo będę szukał tego, co naprawdę 
ocala istotę człowieka, który opuścił dom, swoją Ojczyznę, idzie nie wiadomo 
dokąd. Jednak ten, kto podjął wędrówkę z konieczności i nie wie teraz, dokąd 
i jak długo wiedzie go los, może rozpocząć wędrowanie w głąb siebie, w głąb 
tożsamości ludu, do którego należy. Może przedrzeć się przez zasłonę historii 
własnej, rodu, narodu, ziemi. Może przyjąć jako dar nieuchronność drogi: do 
wnętrza siebie i dziejów. Może, a raczej musi, określić się na nowo, jeśli chce 
władać całością siebie. 

Nie on jednak stworzy swoją nową osobę. Stworzy go droga. Nietrwałe 
podstawy życia runęły, spod nich wyłonią się korzenie i źródła. Jest nadzieja, 
że kiedy uchodźca obmyje się w źródle, ujrzy swoje Oblicze. Niewykrzywione 
grymasem wojny.

Uchodźca, pielgrzym

Uchodźca może stać się pielgrzymem. Pielgrzymem był żyjący w XVIII wie-
ku wychodźca ukraiński, mnich, św. Paisjusz Wieliczkowski. Był pielgrzymem 
szczególnym: nie szukał poprawy losu, ale prawdy istnienia i tego, co daje pokój 
sercu. Szedł nieustannie: Połtawa, Kijów, Athos, Rumunia. W drodze spotkał 
(w lekturach duchowych) Ojców Kościoła. Zapragnął, aby podzielić się tym 
odkrytym skarbem ze swoimi, z tymi, których zostawił w ukraińskiej ziemi. 
Chciał, aby i oni mogli odnaleźć siebie prawdziwych, doświadczyć scalenia. 
Dokonywał więc tłumaczeń z języka greckiego na język cerkiewnosłowiański, 
używany w liturgii Kościoła wschodniego na terenach słowiańskich, tłuma-
czeń szczególnie pism antropologii patrystycznej oraz Filokalii10. Ten ukraiński 

10 „Filokalia (gr. Φιλοκαλία od φιλέω – kocham i καλός – piękny) – zbiór tekstów około 36 auto-
rów, z długiego okresu od IV do XV w., z zakresu ascetyki i duchowości w tradycji prawosław-
nej. Teksty zebrali i chronologicznie uporządkowali mnich Nikodem z góry Athos, nazywany 
Hagiorytą (1749–1809), i biskup Makary z Koryntu (1731–1805), pozbawiony biskupstwa, 
żyjący jako eremita. Zbiór jest zatytułowany Filokalia ton hieron neptikon, a pełny tytuł to 
Filokalia świętych ojców neptyckich, ułożona z pism świętych i teoforycznych ojców, w której przez 
duchową filozofię działania i kontemplacji, umysł zostaje oczyszczony, oświecony i udoskonalony. 
W tytule „ojcowie neptyccy” oznacza mistrzów duchowych nauczających, jak osiągnąć stan 
wewnętrznej, duchowej czujności (gr. nepsis), a wybrani oni zostali spośród większej liczby 
pism „ojców teoforycznych”, czyli „noszących Boga”, co określa tych, którzy doświadczyli 
Bożej obecności. Filokalię opublikowano w 1782 r. w Wenecji [...]. Tytuł zbioru nawiązuje do 
wyciągu [...] z tekstów Orygenesa (Umiłowanie Boskiego piękna), który powstał w IV w. pod 
opieką Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu. Dzieło to przetłumaczono w 1793 na ję-
zyk cerkiewnosłowiański przez Paisjusza Wieliczkowskiego, a w 1877 na rosyjski pod tytułem 
Dobrotolubije (Добротолюбие) przez świętego mnicha Teofana Pustelnika” (Filokalia, b.d.). 
Polskie wydanie Filokalii przygotowuje Wydawnictwo Benedyktynów.
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pielgrzym zgromadził grono uczniów, założył monaster11, odnowił życie du-
chowe (tradycję modlitwy serca) na Rusi. Świety Paisjusz może być dla uchodź-
cy z Ukrainy archetypem pielgrzyma. Dlaczego? 

Bo 

[...] pielgrzym to ten, który poszukuje prawdy w jej najgłębszym, religijnym wy-
miarze. Ona jest jego celem, tęsknotą, kryterium wyboru i oceny. Pielgrzym zdąża 
ku tej prawdzie, a jednocześnie jest przez nią przemieniany i staje się jej nosicielem 
w świecie (Kuffel, 1995, s. 9).

Jeśli uchodźca stanie się takim pielgrzymem, odmieni bieg historii. 

Gdzieś tam, w samotnych skałach Góry Athos, odnalazłeś bijące źródła wody 
żywej, słowa Świętych Ojców, którzy w dawne dni byli na Ziemi nosicielami Boga. 
Ich pisma odnalazłeś dla ludzi swoich czasów i nam, cośmy się zgubili, przekazałeś 
je, aby przywrócić nadzieję (Kuffel, 1995, s. 10).

Przemiana uchodźcy w pielgrzyma wymaga inicjacji. Jeśli uchodźca będzie 
naprawdę wędrował poza kres samego siebie, dążąc do swojego Logosu, swojej 
Sophii, swojej pierwotności bytu, nie tylko przeistoczy się w pielgrzyma poszu-
kującego prawdy (patrz powyżej), ale stanie się darem dla swoich braci, tych 
tu i tych tam, w Ukrainie. Bo „[...] może powrócić po latach [do pozostawio-
nych – przyp. J.J.] i uleczyć (ich) pełnią, za którą i oni [nie wiedząc – przyp. J.J.] 
tęsknili” (Kuffel, 1995, s. 9).

Pokonywałem z uchodźcami setki kilometrów. Nie było ani jednej sytuacji, 
w której nie padłyby istotne pytania. Dlatego potem siadaliśmy do wspólnego 
stołu, połykając łzy. Łzy wewnętrznego poruszenia. Nie mogli już udawać. Ro-
dzili się pielgrzymi. 

Głód Słowa

Mogłem spoglądać w ich oczy. Co widziałem? Wielki głód. To nie był głód, 
którym Stalin, w latach 1932–1933, doprowadził do śmierci ponad 30 milionów 
ludzi w Ukrainie, w tym 10 milionów rolników (IPN, 2008). I nie był to głód, o ja-
kim myślimy w pierwszych odruchach dobroci: dawaniu uchodźcom pożywienia, 
odzienia, dachu, utrzymania, zapomogi, pracy. To nie był też głód, który nazy-
wamy tęsknotą za kimś bliskim, kto tam pozostał i co do którego jest pełna lęku 
niepewność, tęsknota za utraconym domem, ogrodem dzieciństwa, za pokojem. 
Ta tęsknota, owszem, pojawiała się. Pozostanie do końca życia, jak oścień. Ale to 
nie ta tęsknota jest treścią istotowego głodu wędrowców ze Wschodu. Domu nie 

11 Monaster (gr. monasterion), odpowiednik klasztoru występujący w kościołach wschodnich.
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będzie, ogrodu nie będzie, nie wiadomo, kiedy i jak skończy się wojna. A głód, 
który było widać w oczach uchodźców, w które mogłem zajrzeć, jest pytajnikiem 
i także wykrzyknikiem: „kim jestem?! kim jeszcze mogę się stać?!”. Ten rodzaj 
głodu jest w istocie głodem Słowa, jak pisze Amos, prorok Izraela: 

Oto nadejdą dni – 
wyrocznia Pana Boga –
gdy ześlę głód na ziemię,
nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich.
Wtedy błąkać się będą od morza do morza, 
z północy na wschód będą krążyli, 
by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą (Am 8, 11–12)12. 

Wielu uchodźców szuka tego jednego Słowa, które ich przeniknie, scali, 
ukierunkuje na obecnej pustyni ich życia i pozwoli naprawdę odnaleźć: siebie, 
dziecko, pozostawionych tam, odnaleźć w prawdzie całego bytu... Uchodźcy 
są głodni Słowa (Logosu, Sophii), które schroni przed tym, co ich w tej chwili 
dotyka w podstawach istnienia, a także osłoni. Bo wciąż zagraża możliwość 
przelania się wojny poza polski kordon, zagraża wieczny niepokój w sercu. 
Bo uciekinier nie wie, gdzie jutro skłoni głowę. Słowo ma przynieść to, czego 
uchodźcy może nie doświadczyli nigdy: harmonię. Przybysze czasami wprost 
proszą o Słowo, czyli Logos i Sophię. To jest moje doświadczenie w towarzysze-
niu im, w rozmowach w samochodzie, przy stole. W swoich biografiach, jakie 
opowiadali, zawsze kryło się pragnienie czegoś jeszcze nieuchwytnego, ale 
archetypowo przecież znanego. Opuszczenie Ukrainy dla wielu było koniecz-
nością. Chcieli ocalić życie, szczególnie dzieci niesionych na rękach. I swoje dla 
nich. Tak było już 24 lutego 2022 roku i w tygodniach po tym dniu. Od słowa 
do Słowa, rozpoczynała się jednak niezwykła, nieoczekiwana wędrówka ku ce-
lowi ich istnienia i jego archetypowym źródłom. Zwykle ubywało kilometrów, 
przybywało „bojaźni i drżenia” (Kierkegaard, 2014). Uchodźcy, którzy za chwi-
lę będą pielgrzymami, przeczuwali już, że rozpoczyna się Pascha ich życia, bo 
przesuwający się horyzont obudził serce...

Archetyp ruski/ukraiński

I tu pojawia się nieodwołalnie pytanie: czym jest Archetyp, Logos, pier-
wotność ukraińskiej (ruskiej) duszy? To wyjątkowe Misterium, które może 
odnaleźć pielgrzym, także jako Sensy swojego indywidualnego i zbiorowego 
życia. Powstająca rzeczywistość ukraińskiego pielgrzymowania dzieje się tu 

12 Wskazany powyżej fragment Księgi Amosa, Starego Testamentu, pochodzi z Biblii Jerozo-
limskiej (2006).
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i teraz. Niejednokrotnie widziałem jak te, które (często w niezawiniony spo-
sób) w Ukrainie były indyferentne wobec Podmiotu/przedmiotu wiary ojców, 
swojego głównie prawosławnego rodowodu lub nie miały okazji uczestnictwa 
w celebracji Misterium w sposób właściwy wschodniochrześcijańskiej prakty-
ce, w Polsce zaczynały poszukiwać możliwości poznania istoty doświadczenia 
religijnego i liturgicznego. Widziałem, jak kobiety, wchodząc po raz pierwszy 
w życiu do świątyni, intuicyjnie padały na kolana i płakały poruszone do głębi. 

Aby opisać fenomen wschodniego chrześcijaństwa, także w Ukrainie, moż-
na wypowiedzieć tylko kilka słów: Boża Mądrość, hezychazm, starcy, modlitwa 
Jezusowa, liturgia, pierwotna jedność Kościoła wschodniego. Ruś Kijowska 
wybrała chrześcijaństwo greckie, z dziedzictwem bliskowschodnim (Egipt, Pa-
lestyna, Syria, przestrzenie dzisiejszego Iraku, Kapadocja). Wybrała nie tylko 
dogmat, wybrała także Piękno (Evdokimov, 2003) Logosu, Sophii, Archetypu. 

Od soboru w Efezie (431 r.) zaczęto używać określenia Theotokos. Widziano 
w Niej Matkę Słowa Wcielonego, Logosu. Niejako oczywiste stało się utożsa-
mienie Theotokos z Mądrością Bożą (Sophią). Do tej myśli nawiążą przedsta-
wiciele srebrnego wieku rosyjskiej teologii i filozofii, na przykład Włodzimierz 
Sołowjow i Paweł Florenski, Sergiusz Bułgakow, znani także w Ukrainie, część to 
emigranci po 1917/1924 roku w Rosji, założyciele znanego Instytutu Teologicz-
nego św. Sergiusza w Paryżu (więcej w: Zmorzanka, 2008). Za pośrednictwem 
Konstantynopola/Bizancjum myśl o Sophii jako Theotokos stała się oczywista 
także na terenie Rusi: jako fundament modlitwy, liturgii i jej ontycznego języka, 
symboliki świątyń, ikonografii. W absydę kijowskiego Soboru Mądrości Bożej 
wpisana została ikona, a właściwie piękna, bizantyjska w stylu, mozaika Matki 
Bożej Oranty. Ten wizerunek Matki Bożej – w Jej postawie ciała, we wzniesieniu 
rąk ku Logosowi – ucieleśnia pierwotną, Boską Mądrość i archetypową mądrość 
Rusi. Dlaczego? 

Maryja staje się tutaj personifikacją Kościoła orędującego za światem przed 
Chrystusem. Na Rusi natomiast typ Matki Bożej Oranty [...] w XI w. przekształca się 
w nowy [...] typ zwany „Znakiem” [tu Logos jest ikonicznie niejako wpisany w Matkę 
Bożą, Mądrość, którą sam nieustannie stwarza i rodzi – przyp. J.J.]. To właśnie z tego 
stulecia, a dokładniej z jego początku, pochodzi – uznana w ikonografii ruskiej za 
najwcześniejsze przedstawienie Matki Bożej Oranty – mozaika w absydzie soboru 
sofijskiego w Kijowie, nazwana „Murem nieobalonym” (Sprutta, 2008, s. 174).

Pod ikoną w absydzie kijowskiej świątyni znajduje się fragment Psalmu 46, 
zapisany w języku greckim – języku, w którym sprawowano liturgie wschodnie 
na terenie Rusi (Kijów przez kilka wieków był metropolią bezpośrednio podle-
głą greckiemu w istocie Kościołowi w Konstantynopolu i Cesarstwu Wschod-
niorzymskiemu; metropolitami kijowskimi byli Grecy). Napis ten głosi: „Bóg 
jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje; / Bóg mu pomoże o brzasku poranka 
(dosłownie: rano, rano)” (Ps 46, 6, za: Biblia Jerozolimska, 2006).
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Mamy do czynienia ze złożonym znaczeniem słowa „wnętrze”:
1. Bóg jest we wnętrzu Chrystusa, a w Nim przebywa we wnętrzu Matki. Ona, 

modląc się, zwraca Ojcu wraz z Chrystusem tych, za którymi oręduje. Jest 
więc niezachwiana, a z Nią niezachwiani są inni, tu: w Kijowie. 

2. Chodzi też w tekście Psalmu i inskrypcji o wnętrze świątyni. Kto w niej się 
chroni, jako rzeczywistości Mistycznego Ciała Jezusa, temu Bóg pomoże 
o brzasku poranka, czyli niezwłocznie i zawsze, Psalm zatytułowany jest 
bowiem Bóg naszą mocą (naszą, czyli tu: Rusinów). 

3. Wnętrzem nazywany jest także rdzeń osoby – serce człowieka, jak wskazuje 
antropologia biblijna i patrystyczna. Można by powiedzieć więc: „Bóg jest 
w sercu, więc serce nie zachwieje się” (także człowiek, który z ziemi ruskiej/
ukraińskiej kieruje ku Niemu swoje serce).

Ruska/ukraińska Sophia

Od ponad 900 lat, jak już wcześniej była mowa, ta mądrościowa ikona ki-
jowska traktowana była jako widzialny znak Obrończyni, stojącej pośród ludu 
jak „Mur nieobalony”, ostoja tego ludu. Nazwę ikony zaczerpnięto z Akatystu 
ku czci Najświętszej Bogarodzicy autorstwa św. Romana Melodosa (pieśniarza, 
hymnografa, żyjącego w latach 490–555):

Ikos 12

Wielbiąc pieśniami Twego Syna, chwalimy hymnem wszyscy też i Ciebie, 
jako świątynię duchową, Bogurodzico. 
Ten, który mieszkał w Twoim łonie trzymając w dłoni wszystkie rzeczy, 
Pan nasz, uświęcił Cię i uczcił i nauczył nas wołać do Ciebie:
Witaj, namiocie Boga oraz Słowa,
Witaj, święta ponad święte świętych,
Witaj, arko złocona przez Ducha Świętego,
Witaj, niewyczerpana życia skarbnico.
Witaj, czcigodny diademie królów Bogobojnych,
Witaj, chwało wysoka kapłanów pobożnych,
Witaj, bastionie niezdobyty Kościoła świętego,
Witaj, murze nieobalony Królestwa Bożego.
Witaj, Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa,
Witaj, która obalasz nieprzyjaciół naszych,
Witaj, lekarstwo dla ciała mojego,
Witaj, duszy mojej ocalenie.
Witaj, Oblubienico Dziewicza (Akatyst ku czci Bogurodzicy, b.d.)13.

13 Akatyst ku czci Najświętszej Bogarodzicy napisany został przez św. Romana Melodosa w la-
tach 520–555. Cytowany tekst Ikosu 12, stychira 12 zaczerpnięty został ze strony polskich 
birytualistów ze Zgromadzenia Księży Marianów.
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To ten Archetyp, ta Sophia, domagają się ponownego podjęcia w indywi-
dualnym i wspólnotowym katharsis Ukrainy i Białorusi/Rosji (wszystkie Rusie 
dysponują tym samym depozytem). Archetyp i Sophia nie mogą pozostać jedy-
nie elementem zbiorowej pamięci. 

I co za niezwykła koincydencja, właśnie tu, w soborze Sophii, pod założyciel-
ską dla Rusi/Ukrainy ikoną 6 lipca 2022 roku Ukraińskie Kościoły Prawosławne 
Patriarchatu Moskiewskiego i Kijowskiego spotkały się pod auspicjami Mini-
stra Kultury Ukrainy, aby rozmawiać o drodze pojednania w łonie ukraińskiego 
prawosławia. Z wielką życzliwością i nadzieją na pojednany Kościół wschodni 
w Ukrainie przypatrywali się temu ukraińscy grekokatolicy. Tu, w warunkach 
wojennych, stół zastawiła kijowska Święta Sophia. Po co? Nie dla sporu, która 
narracja jest bardziej uprawniona prawdziwymi dziejami: narracja ukraińska, 
broniąca pierwotności Rusi Kijowskiej dla wszystkich Rusi, narracja Patriar-
chatu Kijowskiego przez wiele lat zabiegającego o autokefalię czy narracja ro-
syjska, imperialna, legitymizująca kolejne podboje Moskwy, dokonywane przez 
rosyjskich „wielkich” carów, potem Stalina i teraz Putina, oraz pseudomistyka 
zbrodni wojennej w wydaniu patriarchy Cyryla (Wóycicki, 2020).

„Miasto Marii” (Mariupol) umarło, archetyp ukraińskiej Sophii ożył. Czy 
Ukraina odzyska (także dzięki uchodźcom/pielgrzymom) tę tożsamość? Hagia 
Sophia, Święta Mądrość Boża, cześć dla Niej w świątyniach (przede wszystkim 
w niezwykłej świątyni w Konstantynopolu, zbudowanej przez cesarza Justy-
niana I Wielkiego w latach 532–537). Wzywano tej Mądrości i w początkach 
Rusi Kijowskiej: w samym Kijowie, w Nowogrodzie, Włodzimierzu, kluczowych 
grodach, nazywając główne świątynie miast imieniem Mądrości Bożej. 

Intuicja, wyrażona w wezwaniu świątyń, pojawiła się bardzo wcześnie, we 
wszystkich tradycjach religijnych: Sumer, Mezopotamia, Egipt, Daleki Wschód, 
starożytna Grecja, judaizm, a po nich chrześcijaństwo wschodnie (wczesna 
apologia chrześcijańska, a także patrystyka pierwszych wieków).

Hagia Sophia to coś więcej niż tylko kult Bożej Mądrości: Theotokos. 

Miejsce Najświętsze w Świątyni Jerozolimskiej było miejscem milczenia, 
ciszy, obecności Boga. Hagia Sophia jest miejscem, które wprawia w milczenie 
w obliczu Tajemnicy, wycisza w obliczu nieuchwytnej Świętości i pozwala sobie 
uświadomić, że tylko w ciszy i milczeniu daje się poznać (Leonkiewicz, 2020)14.

14 Słowa te zostały wypowiedziane przez prawosławnego, polskiego księdza, Łukasza Leon-
kiewicza, rzecznika prasowego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, po 
konsekracji świątyni warszawskiej Hagia Sophia, wzorowanej na tej w Konstantynopolu 
(konsekracja w dniu 20 września 2022 roku). Znalazły się w materiale Tygodnika TVP z dnia 
9 października 2020 roku (Leonkiewicz, 2020). Ksiądz Leonkiewicz jest teologiem, filozofem, 
związanym z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie oraz Uniwersytetem Biało-
stockim (Katedra Teologii Prawosławnej). Jest członkiem Redakcji Ekumenicznej TVP S.A., 
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Hezychazm dziejów i ludzkiego serca

Dla Ukrainy (oraz Białorusi i Rosji) milczenie jest drogą powrotu do pier-
wotnego, własnego Logosu, szacunkiem dla Sophii. Ukraina (i pozostałe Rusie) 
potrzebują „wielkiego hezychazmu dziejów”. A człowiek, który korzenie ma 
ruskie (ukraińskie, białoruskie, rosyjskie), także potrzebuje ciszy. Zarzewiem 
wojen są idee, ideologie, początkiem niepokoju serca są myśli. Logos i Sophia 
Rusi obronią się same: w ciszy (gr. ἡσυχία/hesychia, wyciszenie). „Wielki hezy-
chazm” dla bratobójczych dziejów i „mały hezychazm” w sercu.

Czym jest „hesychia”, hezychazm? Hezychazm, duchowa rzeczywistość, 
duchowa droga, duchowy topos (gr. τόπος), to ważna część także ruskiego, 
tu: ukraińskiego Archetypu. Hezychazm to całościowy sposób życia: prakty-
kowania ascezy, modlitwy nieustannej, wyciszenia dla osiągnięcia stanu we-
wnętrznej równowagi, określanego jako apatheia (gr. απάθεια), beznamiętność, 
święta obojętność, wewnętrzna równowaga, oraz nadprzyrodzonego pokoju 
serca i umysłu. Hezychasta, dzięki otrzymanemu pokojowi (pokój jest darem 
Boskim), zdolny jest do płodności serca, w tym eklezjalnej, społecznej, kultu-
rowej. Wewnętrzna cisza jest drogą czuwania, aby słyszeć i widzieć, jakimi są: 
Bóg, własne serce i własna osoba, inni, rzeczywistość w jej istocie, a nie tylko 
to, co jest ich fenomenami lub naszą myślą o nich. Mimo fizycznego wyjścia na 
pustynię, wielu hezychastom cisza wewnętrzna pozwalała uczestniczyć w pełni 
w życiu innych z braterską miłością, z miłosierdziem, współtworząc kulturę. 
Wnosili niewidzialnie, ontycznie pokój, którego „świat dać nie może” (J, 13). 
Dzisiaj ten niezdolny do ofiarowania prawdziwego pokoju świat to UE, NATO, 
ONZ, „ruski mir” Putina. 

Źródłem hesychii jest sensytywne czuwanie serca i umysłu, przemienio-
nych przez „czystą modlitwę”. Człowiek pokoju, osiągnąwszy oczyszczenie, 
staje się zdolny poznać miłością (gr. γνώσης του Θεού: gnosis tou Theou – mi-
łosna „wiedza o Bogu”), poznać siebie, innych, rzeczywistość, samego Świętego, 
a także to, co służy pokojowi. To „czyste” poznanie w stanie „świętej obojętno-
ści” (także wobec tragicznych zdarzeń historii i losu) prowadzi ostatecznie do 
nadprzyrodzonego pokoju serca i jego owocowania (jak twierdzili greccy stoicy, 
później hezychaści) (Anonim, 2011).

Dlaczego proponuję Ukrainie i pozostałym Rusiom „hezychazm dziejów”? 
A także hezychazm serca” znękanym wojną ludziom? Bo potrzebują jako swoje-
go „kairos”, jako „łaski chwili”, łaski „pokoju nie stąd”. Ludzkie próby rozwiązań 

posługuje w parafii św. Grzegorza Peradze na Woli. Opublikował między innymi Św. Symeon 
i mistyka Zmartwychwstania: od polityki „mistycznej” do mistycznej teologii (Leonkiewicz, 
2022) – ważny artykuł o tym, jak nie należy w sytuacji wojny utożsamiać prawosławia z Cer-
kwią rosyjską i jej poparciem dla Putina. 
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prowadzą do eskalacji napięcia, „pokój nie stąd” (a z wielkiej ciszy przed Bo-
giem), dziś jeszcze jest uwięziony w okowach wojny, ale jutro przyniesie zupeł-
nie nową płodność (nie skuteczność). Oto możliwe katarktyczne uwolnienie 
Ukrainy (i Białorusi/Rosji): „czysta modlitwa” nad ruinami człowieka i zglisz-
czami z winy wojny. Hezychaści uczą, jak w doświadczeniu miłości „w czasach 
zarazy” poznać Boga, a także rozpoznać siebie jako jeszcze człowieka, jak 
przyjąć innych, zwłaszcza w ich szpetocie zasłaniającej pierwotne piękno, jak 
przyjąć trudną, nieludzką rzeczywistość. 

Ruska droga hesychii

Droga hezychazmu jest niezbywalną częścią duchowego i kulturowego 
dziedzictwa Ukrainy/Rosji. Dziedzictwo to przynieśli pierwsi mnisi Rusi, 
pierwsi gorliwi jej hezychaści: święci Antoni i Teodozy, zwani Pieczerskimi od 
grot, pieczar, w których podjęli samotnie, a potem z innymi, wysiłek ascezy 
(dzisiaj to wielka, ukraińska Ławra Kijowsko-Peczerska). Hezychazm ma swo-
ją długą tradycję. To pierwsi anachoreci na pustyniach Egiptu (III/IV wiek), 
gdzie żyli św. Paweł z Teb, św. Antoni zwany Wielkim lub Pustelnikiem, to całe 
„republiki mnichów” w Sketis, Lykopolis, Nitrze. To monaster św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej na Synaju, gdzie działali: św. Jan Klimak (VII wiek, autor 
wykładu hezychastycznej drogi do zbawienia, zawartego w dziele klasycznym 
dla chrześcijańskiej ascetyki, Drabinie raju), św. Grzegorz Synaita (X wiek). To 
Święta Góra Athos, „ogród Bogarodzicy”. Z Athos droga hesychii, modlitwy ser-
ca, trafia na Ruś (św. Antoni Pieczerski), w Rusi rozwija się (od św. Teodozego, 
poprzez św. Sergiusza z Radoneża, św. Andrzeja Rublowa, po św. Niła Sorskie-
go). Wielkim orędownikiem i obrońcą hezychazmu był św. Grzegorz Palamas, 
który ukazał hezychazm jako drogę człowieka do Przebóstwienia, czyniąc to 
w dyskusji z zachodnią scholastyką (Barlaamem z Kalabrii).

Droga hezychazmu w Rusi zdawała się zanikać, ale nadszedł czas świętych: 
Serafima z Sarowa, Paisjusza Wieliczkowskiego (Laboa, 2009). Dziś hezychazm 
przeżywa tu swój ponowny renesans, związany z wielkim zainteresowaniem 
tzw. modlitwą Jezusową: „Jezusie Chrystusie, Synu Boga żywego, ulituj się 
nade mną grzesznym”. Gdyby modlitwa ta stała się tchnieniem ukraińskiego 
uchodźcy/pielgrzyma...

Ukrainie potrzeba Mędrca

Potrzeba jednak Mędrca, aby można było odzyskać ten Logos, aby skorzy-
stać ponownie z dobrodziejstwa Sophii, odkryć znaczenie Archetypu. Ruś, na 
wzór duchowych przewodników na pustyniach pierwszych wieków, na wzór 
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Ojców Synaju, Athos, dysponowała i dysponować może wciąż tradycją Starców. 
To także źródłowa siła wewnętrzna, siła do odzyskania w Ukrainie. Jak bardzo 
pomocne w tym odzyskiwaniu może być pielgrzymowanie uchodźców. Tych, 
którzy przynoszą w sobie duchowe, istotne pytania, szukają prawdy. Których 
spotkałem i spotykam. 

W duchowości ruskiej „Starzec” nie oznacza człowieka w podeszłym wieku. 
Starzec to ktoś o dużym doświadczeniu duchowym, święty mędrzec, który dzięki 
doświadczeniu i mądrości jest w stanie prowadzić innych do Boga. [...] Po latach 
zmagania się z trudami pustyni, po latach ascezy, modlitwy, rozmyślań zdobywali 
mądrość i świętość. Wtedy wokół ich pustelni pojawiali się ludzie, którzy chcieli 
się od nich uczyć. [...] święty mnich przyjmował ucznia, [...] nie po to jednak, by 
dawać mu nauki: [...] „nowicjusz” raczej przyglądał się jego życiu. [...] A mistrz prze-
kazywał mu doświadczenie całego swojego życia. [...] Mistrz nie wykładał żadnej 
doktryny życia duchowego, a jedynie ukazywał, jak żyje, nieustannie się modląc, 
pracując i poszcząc (Kamiński, 2006).

„»Abba, powiedz słowo« [...] Starczestwo w Rusi wywodzi się w prostej linii 
od tej starożytnej praktyki” (Kamiński, 2006). Ukraina, Białoruś, Rosja, po-
trzebują pilnie świętego starca, który powie Słowo! Wskaże drogę do Mądrości: 
jak odzyskać swój Logos, Archetyp, swoją Sophię. Do Starca jednak trzeba piel-
grzymować.

Opowieści pielgrzyma

„Szczere opowiadania pielgrzyma, przedstawione jego ojcu duchownemu” 
(Anonim, 2009) to jedna z najważniejszych wykładni drogi wewnętrznego 
pokoju, jakiej może zaznać ukraiński wychodźca. Dzieło jest istotne nie tylko 
w duchowej tradycji, ale także w literaturze słowiańskiej. Tytułowy pielgrzym, 
jak nasz z Ukrainy, szuka odpowiedzi na pytanie o Sophię. Sam, bardzo prosty, 
spotyka różnych ludzi, korzysta z ich domu, jedzenia. I często niepokoi swoim 
pragnieniem pokoju, porusza ich posady. Czy nie tak działa ten, który przybył 
zza wschodniej granicy? Pielgrzym z Opowieści nie zadowala się materialnym 
wsparciem. Chce wiedzieć więcej: jak nieustannie trwać w modlitwie dającej 
pokój, czyli jak być w stanie uważnego, sensytywnego czuwania serca i umysłu. 

Czy nasz znajomy już przybysz z Ukrainy nie będzie i nas niepokoił prag-
nieniem?

Pielgrzym, który przedstawia się swojemu ojcu duchowemu w Opowieś-
ciach, jak również ten ukraiński, cały czas idzie. Trzeba z nim także iść. Czytać 
Biblię, czytać Dobrotolubije (słowiańską wersję Filokalii). Pielgrzym wielokrotnie 
powtarza modlitwę Jezusową, odwiedza sanktuaria, rozmawia z kolejnymi du-
chowymi ojcami.



Jacek Jankowski, Michał Paluch240

Pielgrzymia modlitwa serca

Czy zrobi to uchodźca/pielgrzym z Ukrainy, szukający Sensów? Czy podej-
mie modlitwę serca, skoro serce zostało już poruszone? 

Dla chrześcijańskiego Wschodu modlitwa serca ma kształt modlitwy Je-
zusowej. Dla Rusi, w tym Ukrainy, to istotna część Archetypu. Jako droga do 
tak potrzebnego w warunkach wojennych pokoju, wyciszenia. Modlitwa ta, 
rytmicznie powtarzana, nie jest echolalią, nie jest medytacją, nie posługuje się 
myślami, wyobrażeniami („kontemplacją”, jak katolickie lectio divina). Jest po 
prostu nieustanną pamięcią serca o Bogu, który otwiera pielgrzyma na prawdę 
jego istnienia. 

Kiedyś, również dzięki świętym Starcom, o jakich była mowa, monasterom 
Rusi (Radoneż, Optina niedaleko Charkowa, Sarow, Wałaam, Kijów, Poczajew), 
praktyka modlitwy serca, Jezusowej, była powszechna wśród mnichów i ludu. 
To zstępowanie umysłu do wnętrza/serca człowieka, ten wysiłek ascetyczny 
przy tym czyniony, oddech angażujący w modlitwę ciało, pokoleniom mni-
chów, a także zwykłych ludzi, zapewniały bezgraniczny pokój, przyjmowało 
dar „teorii”, gdzie greckie słowo θεωρία, „teoria”, oznaczało duchowe poznanie 
i zrozumienie istoty rzeczywistości lub jej elementu. 

Modlitwa   Jezusowa   to   swego   rodzaju   epikleza,   przywoływanie   Ducha 
(gr. πνεύµα, czyli „pneuma” – „duch”).

Gdyby...

Gdyby wiele osób w Ukrainie, jak również wśród uchodźców/pielgrzymów, 
w ciszy swojego serca zawołało: „niech zastąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi, naszej ziemi”. Co by powstało w odpowiedzi na takie niewidoczne okiem 
„zgromadzenie”, na taki nowy „sobór” Mądrości Bożej? Nową, ukraińską elitę? 
Gdyby Ukraina w ten sposób odzyskała swój Logos, Archetyp, swoją Sophię? 
Już nie uchodźca, ale pielgrzym, zaczyna pytać o tę Prawdę. Pielgrzym przybył 
do Polski. Co zrobić z pielgrzymem, który pyta? Nie możemy już używać kate-
gorii, które zapewniały bezpieczeństwo wczoraj. Musi w nas – abyśmy mogli 
pomóc odnaleźć wąską ścieżkę do odpowiedzi – otworzyć się we wschodnim 
pojmowaniu „Królestwo wnętrza” (Ware, 2003)15.

15 Książka Kallistosa Ware, wykładowcy antropologii patrystycznej na Uniwersytecie w Oksfor-
dzie, orędownika tradycji i jednocześnie zbliżenia chrześcijan, świadomego wyzwań kulturo-
wych świata, jest znakomitym wprowadzeniem w Misterium wschodniego chrześcijaństwa.
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Liturgia jako egzorcyzm dziejów i serca

Istotnym elementem tej rzeczywistości, której poszukuje pielgrzym, jest 
wschodniochrześcijańska, także ruska, ukraińska, wrażliwość liturgiczna. 
Wschód nie pojmuje liturgii wyłącznie jako aktu kultu. Dla Wschodu to cały 
„człowiek jest istotą liturgiczną”, jego czas, życie. Liturgia wyznacza pory dnia, 
tygodnia, roku. Życie jest wówczas świętowaniem. Celebrowaniem dobra i pięk-
na. Przypomnę jeszcze raz widok ukraińskich kobiet, niechodzących do cerkwi 
tam, które po przybyciu tu klękały w progu świątyni i płakały. Liturgia jest 
immanentna dla człowieka Wschodu, ukraińskiego pielgrzyma. Co o tym decy-
duje? Może nie przez przypadek flaga Ukrainy ma niebieskie pole: człowiek idąc 
przez łany zbóż tego największego w Europie spichlerza, wpatruje się w Niebo, 
jest z Nim integralnie związany, jak domownik, niezależnie od konfesji albo 
jej braku. Liturgia jest wtedy naturalnym pulsem. Różne są historie, niektó-
rzy powiedzą „mity założycielskie”, państw. Jednak chyba tylko w przypadku 
Rusi Kijowskiej, a dziś Ukrainy, takim fundamentem jest zachwyt nad pięknem 
liturgii, przeżywanej jak obecność w Niebie. Tak pisze o posłańcach św. Wło-
dzimierza do Konstantynopola kronikarz ruski Nestor16. Opisuje ich zachwyt 
wobec niebiańskiej liturgii w Hagia Sophia.

O człowieku chrześcijańskiego Wschodu, Rusinach, jako istocie liturgicz-
nej, pisze Borys Bobrinskoj, syn emigrantów rosyjskich po rewolucji 1917 do 
Francji, prawosławny kapłan w Paryżu i Bussy-en-Othe, związany z Instytu-
tem św. Sergiusza jako wykładowca (por. Bobrinskoy, 2004). Sam był niezwykłą 
liturgią, czego mogłem doświadczyć, spotykając się z nim. Prowadził parafię 
Świętej Trójcy dla emigrantów: Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, żyjących 
w Paryżu i okolicach. I liturgiczną katechezę dla tych, którzy chcieli żyć rytmem 
liturgii wschodniej i jednocześnie pulsowaniem swojego życia. Był świadom 
paschalności cyklu ludzkiego życia na wzór Logosu, Chrystusa, który nie tylko 
wcielił się w ludzką naturę, ale także sam przeszedł Paschę swojego życia, ziem-
skiego życia. Dzisiaj byłby bardzo potrzebny uchodźcom/pielgrzymom z Ukra-
iny, aby pomóc im odkryć ich „liturgiczną” tożsamość, tożsamość paschalną. 
Bo to dzisiaj dzieje się dynamicznie kolejna Pascha Ukrainy, jej mieszkańców, 
uchodźców, wydarza się ich liturgia godzin, dni, tygodni, ich Przejście ze śmier-
ci do Życia. I pielgrzym ukraiński, który porusza się tą drogą, potrzebuje od-
kryć ontyczne znaczenie i przeznaczenie drogi, której jest częścią: w wymiarze 
indywidualnym oraz zbiorowym. 

Drogi tej nie można jednak przejść owocnie bez odkrycia na nowo swoje-
go źródłowego Archetypu, Logosu, Sophii. Pomocny bardzo może w tym być 

16 Nestor, autor staroruskiego latopisu Повѣсть времѧньныхъ лѣтъ (Powieść minionych lat) 
z około 1113 roku.
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język właśnie liturgii, język cerkiewnosłowiański, ten wzorowany przez świę-
tych Cyryla i Metodego na starożytnej grece, język hymnografii wschodniego 
chrześcijaństwa, język bogaty Sensami i sensotwórczymi zdarzeniami: symbo-
lizowanymi słowami, rytami, ikoną (ikonostasem), strojem. A także ukraiński, 
mający w liturgii jeden z korzeni. Rozumiejąc znaczenie życia liturgicznego, 
Kościół rzymskokatolicki w Polsce udostępnił własne przestrzenie sakralne 
wspólnotom prawosławnym/grekokatolickim, aby uchodźcy/pielgrzymi mogli 
usłyszeć na nowo Słowo swojego Archetypu. 

Zakończenie

Kiedyś zakończy się ostrzał, opadnie kurz, zacznie toczyć się życie, zapie-
je kogut, którego nie zabrał rosyjski żołnierz. Kim stanie się pielgrzym, który 
właśnie przechodzi przez nas? Czy będzie smakował tu albo tam swoje życie 
z goryczą i niepewnie, pochylony nad swoją nieludzką ziemią? Czy może, od-
zyskawszy siły wewnętrznego człowieka, z paradoksalną radością odnajdzie 
do końca swój Archetyp i Logos, przytuli się do swojej Sophii, podniesie głowę 
i oczy utkwi w ukraińskim Niebie?
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A refugee who becomes a pilgrim: 
Eastern anthropology of reconciliation and encountering

Summary: The source of the article and the proposed source of (re)integration of 
the refugee experience is the anthropology of Eastern Christianity as the basis for the 
newcomer from across the eastern border. It is an opportunity to intrigue a researcher 
who has so far remained in the field of influence of Western thought (especially within 
the disciplines related to the human person), to confront his own, dominant scientific 
paradigm. While the meta-division into West and East is often invoked by thinkers 
of both sides, so far there have been few opportunities to initiate a dialogue between 
the Western anthropological, philosophical and theological orientation and its Eastern 
counterpart on the basis of pedagogical thought, including the Polish one. Western 
thought exposes, among others individual subjectivity, development towards self-de-
termination, emphasizes agency. This is often the case in philosophy and related social 
sciences and humanities. These themes are present in existentialism, personalism, 
phenomenology or the so-called philosophy of dialogue, within the framework of many 
psychological and pedagogical concepts. The article proposes a different view of the 
human issue. It opens an Eastern Christian interpretive perspective with the necessary 
terms to initiate it (Archetype, Logos, Sophia, deification, God-humanity, Hesychasm, 
and conciliarity). This allows for a more conscious participation in the ongoing drama 
of a specific Ukrainian war refugee and his attempts to deal with the tragedy of fate. It 
also poses a question about the purpose of the education of a Ukrainian child in Poland 
and the possibility of its adaptation to the Western education system. The form of the 
article is unconventional, it is also a proposal to conduct an intercultural dialogue and 
a narrative other than the one most commonly found in Western scientific literature.

Keywords: anthropology of the Christian East, God-humanity, Divinity, Archetype, 
Logos, Sophia, Hesychasm, peace, refugee, pilgrim, Reconciliation, Meeting



Zaproszenie – zamiast zakończenia

Wraz z gestem zaproszenia wyrażanego słownie lub na piśmie pośrednio 
przekazujemy również wyrazy serdeczności, otwartości, zaufania i uznania. 
Osobie zapraszającej może ponadto towarzyszyć pewna wątpliwość, czy zapro-
szony gość przyjmie owo zaproszenie i czy poczuje się w naszym towarzystwie 
komfortowo. W takim duchu zwracam się w imieniu własnym i autorów niniej-
szego tomu do naszych Koleżanek i Kolegów badaczy nauk humanistycznych 
i społecznych z Ukrainy i z Polski, zapraszając do krytycznego podjęcia zary-
sowanych tematów. Jak wnioskować można po lekturze, „lekcje” mamy tu do 
nadrobienia w obie strony, choć – co podkreśliłem już we wstępie – zaczynamy 
od siebie. 

Jako redaktor tomu czuję się zobowiązany do zarysowania dających się 
zauważyć wniosków, wypływających z poszczególnych artykułów składających 
się na pięć części książki (jak i dających się dostrzec na ten moment obszarów, 
których w nich nie ma), zakreślając przy tym myśli mogące posłużyć w przyszło-
ści do stworzenia problematyki badawczej wartej wspólnego kontynuowania. 
Pragnę przy tym zaznaczyć rolę znamienitych Recenzentów książki w osobach 
profesorów: Lecha Witkowskiego oraz Marka Rembierza, którzy swoimi uwaga-
mi przyczynili się do znacznego poszerzenia i pogłębienia zarysowanych dalej 
perspektyw badawczych, dzięki czemu uznać można treść całości niniejszego 
„zaproszenia” – choć już poza oficjalnym rejestrem – za dodatkowy artykuł. 

Intencją redagowania niniejszej monografii było, z jednej strony, stworze-
nie warunków do możliwie szybkiej reakcji polskich badaczy nauk społecznych 
i humanistycznych na następstwa wybuchu wojny, a z drugiej – danie świa-
dectwa troski, ale przede wszystkim solidarności i wsparcia dla pokojowych 
i wolnościowych idei, łączących obydwa doświadczone wojną kraje. To skłoniło 
mnie do formułowania problematyki badawczej w sposób wielowymiarowy 
i niehermetyczny. Dlatego hasłem wywoławczym, nadającym pewien impuls 
do działania, było „powojnie”, rozumiane jako wyczekiwany czas, a właściwie 
moment dziejowy dla Ukrainy i całej Europy, kiedy dokonać należy rekonstruk-
cji dorobku osiągnięć intelektualnych i kulturowych okresu przedwojennego, 
w związku ze skalą zniszczeń materialnych, duchowych, kulturowych i egzy-
stencjalnych, spowodowanych brutalnością najeźdźcy. 
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Czyniłem to ze świadomością, że w Polsce odebrano nam możliwość do-
świadczenia ozdrowieńczej, transgresywnej i w każdym wymiarze potrzebnej 
rehabilitacji tego, co nazywamy człowieczeństwem. Stało się to za sprawą sowie-
tyzacji kultury i nauki (Hejnicka-Bezwińska, 2015a, 2015b), narzuconej nam po 
II wojnie światowej, pozbawiając nas z czasem zasobów psychicznych, egzysten-
cjalnych i kulturowych, niezbędnych do zmierzenia się ze społecznymi skutkami 
tego okresu, jak i uniemożliwiając świadomą i krytyczną refleksję wobec równie 
intensywnego, choć bezkrwawego, i w sposób uzasadniony wyczekiwanego, 
procesu demokratyzacji. Dziś jednak nazywamy to zjawisko procesem wester-
nizacji1, widząc w nim także nadużycia ze strony kultury zachodniej (w istocie 
anglosaskiej), z jej osobowym wzorem bezrefleksyjnego konsumenta, jak rów-
nież ze strony samych siebie, nie doceniając własnej wrażliwości, języka i du-
chowości. Swoiste połączenie się tożsamości homo sovieticus z homo oekonomicus 
charakteryzuje postawę wielu przedstawicieli byłych, zdewastowanych gospo-
darczo demoludów i obecnych krajów wzrastającego dobrobytu. Pozostawiając 
ten problem do analiz w osobnym miejscu, pragnę tylko podkreślić – dla Czytel-
ników polskich, ukraińskich, a możliwe, że również innych nacji, że ofiarą tych 
dziejowych przemian padło polskie szkolnictwo (od edukacji wczesnoszkolnej 
po uniwersytecką), niezdolne do kontynuowania własnej myśli pedagogicznej, 
której dynamiczny i międzynarodowy rozwój przerwany został wspomnianą 
wojną światową i jej wyżej wymienionymi konsekwencjami. 

Dały one o sobie również znać – w sposób tylko symptomatyczny – kiedy 
progi polskich szkół przekroczyli młodzi emigranci wojenni z Ukrainy. Nie-
wzruszony dydaktyzm szkolny, inercyjność całości systemu, brak rozwiązań 
metodycznych w zakresie edukacji wielokulturowej, stres i przeciążenie zawo-
dowe nauczycieli (por. Pyżalski, Poleszak, 2022) pozostały w całkowitym odda-
leniu wobec ogólnonarodowego zrywu obywatelskiego (bynajmniej niezwiąza-
nego z socjalizacją szkolną). W tym kontekście szkolnictwo w Polsce pozostaje 
bytem osobnym i wsobnym, co potwierdzają również aktualnie prowadzone 
przez nasz zespół badania jakościowe2, a w kilku miejscach najnowsze bada-
nia ilościowe, kierowane przez Jacka Pyżalskiego, do czego nawiązuję poniżej. 

1 W literaturze spotkać można również określenia amerykanizacji, glokalizacji czy makdonal-
dyzacji.

2 Mam tu na myśli zespół badaczy z Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, prowadzących od 
listopada 2021 roku indywidualne i grupowe wywiady zogniskowane na terenie pięciu wo-
jewództw, w grupach uczniów, nauczycieli, rodziców, pedagogów i psychologów oraz dyrek-
torów szkół. Przedmiotem badania jest monitorowanie doświadczeń osobistych związanych 
z realizacją edukacji zdalnej w dobie pandemii i postpandemii. W sposób naturalny przed-
miotem naszego zainteresowania stały się również doświadczenia tych grup z wyzwaniami 
wywołanymi wojną.
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W pierwszym przypadku zauważyliśmy, że fakt pojawienia się emigrantów 
wojennych nie stanowił – poza problemami organizacyjnymi – szczególnego 
powodu do refleksji nauczycieli, uczniów czy rodziców na temat systemu edu-
kacji. Dochodziły do nas nieliczne informacje o zdarzających się protestach 
rodziców przeciw włączaniu uczniów ukraińskich do klas ich dzieci, związane 
z obawą o obniżenie (specyficznie przez nich rozumianego) „poziomu naucza-
nia”. W „Rankingu doświadczanych trudności”, zgłaszanych przez polskich 
nauczycieli w kontekście obecności w ich szkołach emigrantów wojennych, 
na pierwszych trzech miejscach znalazły się takie kategorie, jak: „Problemy 
z ocenianiem i klasyfikowaniem dzieci z Ukrainy”; „Problemy z wyznaczaniem 
celów edukacyjnych, gdy trudno określić, jak długo te dzieci zostaną w szkole”; 
„Przepisy dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy niesprzyjające skutecznej pracy” 
(Pyżalski i in., 2022). Jak widać, trudności te dotyczą przede wszystkim ob-
szarów związanych z kierowaniem procesem kształcenia i zadość czynieniem 
formalnej konwencji systemu. Tymczasem czytamy w innym raporcie, że: 

[...] brak empatii i elastyczności przejawiający się stawianiem na pierwszym miej-
scu podstawy programowej, a nie zdrowia psychicznego dzieci i rodziców, a także 
ich samych jest poważnym błędem (Buchner, 2020, s. 37).

Dlatego na ten moment można jedynie wskazać – z pewną obawą – że 
prawdopodobnie system szkolny i akademicki okaże się odporny na wstrząsy 
i kryzysy pandemii, a nawet wojny, nie poddając się z tego tytułu żadnym mo-
dyfikacjom poza wzrostem roli edukacji zdalnej i obsługującej jej technologii. 

Przywołałem powyżej pewien zarys historycznych uwarunkowań głębo-
kiego i wieloletniego kryzysu polskiej szkoły (jak i niektóre tylko aktualne tego 
konsekwencje), aby na tym tle osadzić wnioski z prac złożonych do niniejszej 
monografii. Nie uchylam się również od wniosku wskazanego głosem Recen-
zentów, że wielu argumentów obecnych we współczesnej myśli pedagogicznej 
i psychologicznej nie podano. Niektóre z nich omawiam szerzej w dalszej części 
podsumowania, w ramach jednej z tych lekcji, które również powinniśmy od-
robić. Zacznę jednak od próby rekapitulacji wykładów poczynionych na łamach 
książki, ilustrujących pewien obraz gotowości i dojrzałości polskich pedagogów 
do mierzenia się z wyzwaniami naszych czasów. 

Tematy, które podjęliśmy...

Na pierwszy plan wysunęły się teksty o proweniencji metafizycznej i feno-
menologicznej, widocznej w dziełach polskich filozofów, teologów i myślicieli: 
Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojty-
ły, Józefa Tischnera i Mariana Przełęckiego. Świadczy to nie tylko o dojrzałej 
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i niezwykle głębokiej myśli etycznej, jaką wyprowadzić można z dzieł i świa-
dectw życia wymienionych autorów, ale także o gotowości i zdolności do czynie-
nia tego przez współczesnych badaczy. Kategoria podmiotowości, ilustrowana 
zarówno w prologu, jak i epilogu niniejszej monografii (zob. Michał Paluch, Ja-
cek Jankowski) oraz w artykułach z obszaru antropologii filozoficznej (zob. Wi-
told Starnawski, Amadeusz Pala, Magdalena Matusiak-Rojek i Stanisław Dzie-
koński), dotyczy problematyki pogłębień ontologicznych, epistemologicznych, 
aksjologicznych i lingwistycznych oraz ich wpływu na możliwy do osiągnięcia 
obraz świata i samego siebie, u Polaków i Ukraińców. Wynikające stąd prob-
lemy badawcze dotyczyć mogą takich kontekstów, jak: specyfika antropologii 
filozoficznej Wschodu i Zachodu, relacje między Watykanem, Prawosławnym 
Kościołem Autokefalicznym Ukrainy i Kościołem greckokatolickim oraz rolą 
ich najwybitniejszych przedstawicieli. Nie są to jednak tematy hermetycznie 
zamknięte w swoim przedmiocie badań, ale mają bezpośredni wpływ na to, co 
rozumieć możemy pod pojęciami polskości i ukraińskości jako rezultatu pro-
cesów sensotwórczych, osobotwórczych i kulturotwórczych (por. Nowosielski, 
1998; Rembierz, 2013). Problematykę badawczą, dającą się dostrzec w czy-
nionych lekturach, można poszerzyć o następujące zagadnienia: ponownego 
odczytania dorobku naukowego i literackiego Karola Wojtyły odnośnie myśli 
pedagogicznej3, w kontekstach integrujących ideę ekumenizmu i wielowy-
miarowego „doświadczenia intelektualnego” pozostawionego wobec zbliżenia 
antropologii Zachodu i Wschodu; pełniejszego przeglądu stanowisk wobec ka-
tegorii „podmiotowości” (Nowak, 2009; Wielecki, 2013, 2017; Zagórski, 2010) 
i „osoby” (Pala, 2018, 2019; Paluch, 2020a; Starnawski, 2009, 2011, 2020) na 
rzecz ich głębszego zrozumienia i zastosowania w teorii i praktyce edukacji 
wielokulturowej, dydaktyce i terapii. Równie istotne wydaje się przy tym roz-
poznanie w języku ukraińskim pojęć i konstrukcji semantycznych korespon-
dujących z istotą wolności i podmiotowości osoby (por. Tarnashynska, 2022).

Istotnym obszarem monografii stały się teksty zebrane w podtytule czę-
ści I: „Międzykulturowe poruszenie i edukacyjne nadzieje”. Autorzy zwrócili 
uwagę na nieznany nam poziom mobilizacji i determinacji Ukraińców w zakre-
sie przeprowadzanych tuż przed wojną daleko idących reform systemu oświa-
ty. Stanowi to przykład stanowczego odcięcia się od niechcianego dziedzictwa 
pedagogiki socjalistycznej w stronę najnowszych trendów obecnych w kulturze 
zachodniej (zob. Franciszek Szlosek). Kto wie, czy zamiar ten nie był jednym 
z powodów do dokonania przez włodarza Rosji agresji na Ukrainę, z nieskry-
waną intencją wymazania jej z mapy świata? W tej części monografii mowa jest 

3 Uwzględnić tu należy również dorobek myślicieli prawosławnych, jak chociażby wyróżnionego 
w epilogu Kallistosa Ware.
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również o możliwych do zastosowania modelach pedagogii pokoju, rozwijanych 
na gruncie edukacji niderlandzkiej (zob. Jakub Niewiński) oraz o przykładnej 
postawie Polaków (w tym licznego grona nauczycieli szkolnych i akademickich) 
przyjętej wobec wojennych emigrantów (zob. Bogusław Śliwerski). Wywołane 
tymi przykładami poruszenia i nadzieje mogłyby natrafić na kontrargumenty 
związane przykładowo ze zbyt szybkim, i nie zawsze przemyślanym kulturowo, 
przyjmowaniem wzorców zachodnich (jak to miało miejsce w Polsce), jak rów-
nież z niezdolnością naszego systemu edukacji do zmierzenia się z wyzwaniem 
wielokulturowości. Autorzy nie zdecydowali się tu na głos krytyczny. Stanowić 
to jednak może grunt pod osobne badania tej problematyki, w ramach wspól-
nych poszukiwań adekwatnych kulturowo rozwiązań dla bardziej świadomego 
rozwoju polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej. Z jednej strony oznacza to 
konieczność sięgnięcia do uniwersalnych źródeł nauczania i uczenia się oraz 
prawideł pedagogiki (por. Śliwerski, 2012; Śliwerski, Paluch, 2021), a z dru-
giej – prace nad najbliższą nam kulturowo koncepcją człowieczeństwa (swoistą 
antropologią pedagogiczną) i jej zależnościami paradygmatycznymi, jak ma to 
miejsce w przypadku prac nad myślą pedagogiczną sprzed czasów sowietyzacji 
(por. Witkowski, 2013). Wydaje się, że istotną rolę może tu odegrać tanatope-
dagogika, na gruncie której dokonać można rehabilitacji przestrzeni bliskiego 
(kojącego) dotyku, oraz pedagogika serca (Łopatkowa, 1992, 2006), podejmo-
wana aktualnie w ramach rozwoju pedagogiki pozytywnej, koncentrującej się 
wokół figury homo sapiens amans (Lewandowska-Tarasiuk, Łaszczyk, Śliwerski, 
2020, 2022). To propozycje, które należy włączyć w poczet idei koniecznych 
do uwzględnienia w ramach szerokiej odpowiedzi na doświadczenie śmierci 
i związanej z nią żałoby, a przy tym, niedocenianej a wręcz wypieranej w ostat-
nich dekadach, problematyki opieki duchowej (przestrzeń dotyku, milczenia, 
czułości, bliskości, kompetencji głębokich, rodzicielstwa bliskości). 

Wracając do skuteczności Ukraińców we wdrażaniu reform oświatowych, 
można by – w trybie osobnego problemu badawczego – rozpoznać mechani-
zmy za tym stojące, przyczyny i sposoby skutecznego przezwyciężenia barier 
mentalnych i organizacyjnych (np. edukacyjny okrągły stół), czego dotąd nie 
udało się dokonać w Polsce. Posiadamy dogłębnie przebadane przyczyny i skut-
ki destrukcyjnych ingerencji politycznych i ideologicznych we współczesne 
szkolnictwo, wynikające zarówno z ambicjonalnej presji polityki neoliberalnej, 
jak i konserwatywnej, czego przypadek może stanowić wskazówkę – czego zde-
cydowanie unikać, reformując edukację (por. Śliwerski, 2015, 2020; Śliwerski, 
Paluch, 2021). 

Znaczący wkład w niniejszą monografię mają przedstawiciele młodego 
pokolenia badaczy, rozwijający takie obszary problemowe, jak: pedagogika pa-
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mięci4 (memorialna) (zob. Agata Czajkowska), osadzona w ramie teoretycznej 
pedagogiki kultury i pedagogiki miejsca, oraz pedagogika ocalenia (zob. Kon-
rad Rejman). Swój głos zabrał tu również przedstawiciel ekofilozofii i idei zrów-
noważonego rozwoju (zob. Mikołaj Niedek). W pierwszym przypadku przed-
miotem dotychczasowych badań było przede wszystkim 

[...] nie tylko poznanie tragicznych wydarzeń historycznych, które jak Holokaust 
dramatycznie zaważyły na powojennej cywilizacji europejskiej, ale także eksplo-
racja kultury pamięci, polityki wobec przeszłości i edukacji szkolnej dotyczącej 
drugiej wojny światowej (Kranz, 2012, s. 14).

W przypadku wojny w Ukrainie prace nad procesem komunikacji historycz-
nej aktów ludobójstwa (dotychczas wiemy o Buczy, Irpieniu i Iziumie) w istocie 
dzieją się na naszych oczach, co istotnie odróżnia współczesną wojnę od po-
przednich. Niemal wszyscy stajemy się – chcąc nie chcąc – naocznymi świad-
kami tych wydarzeń. Wnioskować można, że problematyka badawcza koncen-
trować się będzie nie tylko na samej „prawdzie historycznej” i śledzeniu prób jej 
ukrycia, ale także na konstruowaniu i aktualizowaniu sensu traumatycznych 
doświadczeń dla naszego i kolejnych pokoleń. Jak uprzedza Agata Czajkowska: 

Koncentrowanie się na zbrodniach i traumach przeszłości, jako jedynym ob-
szarze problemowym, niesie ze sobą ryzyko ukształtowania obszaru introwertycz-
nego (Czajkowska, 2018, s. 30).

Nieuświadomione pogłębianie w sobie traumy, jak również przekazywanie 
jej kolejnemu pokoleniu, to problem wciąż mało podejmowany i nieprzepraco-
wany społecznie. Stąd postulat badawczy o wymiarze zarówno teoriotwórczym, 
jak i pragmatycznym o udziale nie tylko „refleksji historycznej w pedagogice”, 
ale równoczesnej „refleksji pedagogicznej w historii” (Czajkowska, 2018, s. 31). 
Pedagogika pamięci staje również przed problemem tego, co i jak w istocie chce-
my (za-)pamiętać oraz co szczególnie warto (za-)pamiętać. Zmiany są natural-
nym elementem porządku świata – czy przyjmiemy je z godnością, nadzieją 
i optymizmem, czy raczej z lękiem, zwątpieniem i oporem? Jako pedagodzy – 
postuluje Czajkowska – powinniśmy już teraz szukać odpowiedzi na pytanie 
o to, jak nauczyć się czegoś konstruktywnego z procesu traumatycznej prze-
miany struktur i trudnych warunków życia społecznego i jak samemu tworzyć 
pozytywne zmiany na przyszłość. 

4 Jak czytamy, pedagogika pamięci to „[...] koncepcja podkreślająca znaczenie dydaktyczne i wy-
chowawcze wiedzy o zbrodniach nazizmu, zdobywanej przez konfrontację z autentycznymi 
dokumentami i pomnikami przeszłości w miejscach historycznych, zwłaszcza muzeach na 
terenach byłych obozów nazistowskich” (Kranz, 2005, s. 170).



251Zaproszenie – zamiast zakończenia

Kolejne świadectwo pogłębienia kontekstu pedagogicznego złożył przed 
Czytelnikiem niniejszego tomu Konrad Rejman, koncentrujący się w swoich 
badaniach na filozofii edukacji na tle wojny i pokoju. Co ciekawe, autor opub-
likował jedno ze swoich kluczowych dotąd dzieł tuż przed wybuchem wojny 
w Ukrainie, pt. Etyka radykalna jako emancypacja. O wojnie i pokoju z perspek-
tywy pedagogicznej (Rejman, 2021). Nie był to jednak przypadek. W swoich 
wcześniejszych pracach Rejman uwrażliwiał nie tylko na przyczyny możliwych 
wybuchów wojny, ale i pewnych, nie zawsze uświadamianych, jej uwarunko-
wań. Autor wydobywa je z bogatej tradycji hermeneutycznej, filozofii dialogu, 
filozofii egzystencjalnej, etyki, by tym samym wykroczyć poza konwencjonalne 
rozumienie idei pokoju. Dzięki temu interpretować możemy pokój jako „po-
wstrzymanie przed zabijaniem” (zob. Rejman, 2021); „wrażliwość na cierpienie 
innego” (Rejman, 2016, 2017), „ocalenie od cierpienia” (tekst zamieszczony 
w niniejszej monografii), „niwelowanie etycznej asymetrii między Ja i Ty” 
(zob. Rejman, 2018). Z wielowymiarowości tych badań wyprowadzić można 
na przyszłość problemy dotyczące rozpoznawania kryteriów definiujących wy-
chowanie dla pokoju. Przed badaczami tego obszaru staje zadanie poszerzania 
rozumienia tego, czym jest pokój i jakie warunki należy spełnić, aby go utrzy-
mać. Osobnym problemem – choć już może bardziej psychologicznym – jest 
fakt, że człowiek zaczyna doceniać pokój i stwarzać go w pełni świadomym do-
świadczeniem codzienności (tak w jednostkowym, jak i społecznym wymiarze) 
w warunkach jego braku. Pytanie pedagogiczne brzmi zatem: jak to zrobić, żeby 
doświadczenie pokoju stało się codziennym doznaniem docenienia i troski nie 
tylko w warunkach wojny?

Ostatni z tematów tej części książki poświęcony został problematyce ekolo-
gii i ekofilozofii, od której nie można się uchylać mimo wojny w Ukrainie, a tym 
bardziej w samej Ukrainie już po wojnie. Szeroko pojęta pedagogika zrównowa-
żonego rozwoju podejmuje ważny temat środowiskowych uwarunkowań i ogra-
niczeń naszego życia i rozwoju, indywidualnego, społecznego i cywilizacyjnego. 
Wojna przynosi degradację i zniszczenie zasobów nie tylko ludzkich, społecz-
nych i gospodarczych, ale także przyrodniczych. Mikołaj Niedek zwraca uwagę 
na szerszy aspekt globalnej agresji, jaką człowiek stosuje względem przyrody, 
i potrzebę jednoczenia działań na rzecz wspólnej, zrównoważonej przyszło-
ści, w której pokój między narodami będzie miał równie trwałe podstawy jak 
pokój między człowiekiem i przyrodą. Pedagogika przyszłości jest pedagogiką 
pokoju rozumianego szeroko i wielopoziomowo. Przykładowo, doświadczenie 
deprecjacji podstawowych potrzeb życiowych w czasie wojny może wywołać 
(pożądane wychowawczo) umiarkowanie wobec korzystania z dóbr życiowych. 
Odpowiedź na pytanie, czego uczy nas wojna i do czego wychowuje, nie jest 
tu bezzasadne, tym bardziej że poważne traktowanie zasad ekologicznych, 
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w trybie ich codziennego wdrażania, oznacza zdecydowany umiar w dążeniu 
do konsumowania, posiadania, eksponowania siebie i ekspansywności wobec 
świata zewnętrznego. W polskiej myśli ekofilozoficznej nurt ten nazwany zo-
stał frugalizmem (Niedek, Krajewski, 2021). Przed jego twórcami pozostaje 
postawić choćby takie oto pytanie: czy na rzecz praktykowania zrównoważo-
nego rozwoju – w kontekście świadomości stałego zagrożenia wojnami – podjąć 
należy dylematyczną kategorię umiaru również wobec pacyfizmu? Nie ma wąt-
pliwości, że zaangażowanie ekofilozofii w problematykę pokoju i wojny może 
w przyszłości zasilić myśl pedagogiczną w kategorie dotychczas nieobecne w jej 
obszarze badań. Osoby zainteresowane pogłębieniem tej tematyki odsyłam 
również do pierwszych prac z zainicjowanej niedawno pedagogiki lasu5, która – 
chcąc nie chcąc – będzie musiała zmierzyć się z problemem lasu, zarówno jako 
miejscem schronienia, jak i niemym świadkiem ludobójstwa (las katyński, las 
w Palmirach, las Irpienia i wiele innych). 

W monografii nie zabrakło również konkretnego stanowiska politologicz-
nego w formie rekomendacji „modelu przywództwa kreatywnego” (zob. Monika 
Brzezińska) jako odpowiedzi na wyzwanie zarządzania państwem w okresie 
powojnia. Czas pokazał, że zachowanie niektórych przywódców krajów europej-
skich, mimo że przywykliśmy do nazywania ich liderami, nie mieści się w defini-
cji ani wyobrażeniu liderstwa, ani opisanego modelu kreatywnego. Liczne bada-
nia tego tematu (kryzysu europejskiego liderstwa) (Adler, 2022; Van Esch, 2017, 
s. 34–47; Verhofstadt, 2016) są już zapewne prowadzone i ufam, że doczekają 
się niebawem międzynarodowych publikacji. Natomiast dla pedagoga sytuacja 
ta rodzi potrzebę rehabilitacji pojęcia „męża stanu”, jak również „racji stanu”, 
które zatarły się (nie tylko w polskiej polityce) zarówno siłą globalnych wyda-
rzeń i zobowiązań, jak i mniej lub bardziej uzasadnionej nieufności do stanowisk 
akcentujących interes narodowy i przywództwo (Eidelberg, 1974; Kitson, 1959; 
Klusmeyer, 2016; Overeem, Bakker, 2019; Ruderman, 1997), nie związane 
kulturowo z anglosaskim podejściem typu leadership. To jednak nie powinno 
niweczyć pedagogicznej funkcji bycia „mężem stanu” i dostrzegania realnych 
jego przypadków, nie tylko w obrębie własnej kultury, ale także właśnie mię-
dzykulturowo i międzynarodowo. Przedstawiciele współczesnej myśli politolo-
gicznej i pedagogicznej mogliby podjąć wspólne starania na rzecz uzasadnienia 
kryterium przywództwa opartego na lojalności wewnętrznej i zewnętrznej 
(Brzezińska, 2021b, 2021c). Idąc za tym wskazaniem, na pograniczu politologii 
i nauk o wychowaniu możemy dostrzec odniesienia do kategorii „dawania słowa 

5 Pierwsze teksty z obszaru problemowego pedagogiki lasu ukażą się w dziale tematycznym 
o tym samym tytule w czasopiśmie naukowym „Forum Pedagogiczne” (2022). Wcześniej, we 
wrześniu i w grudniu 2021 roku, odbyły się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ogólnopolskie seminaria pt. „Pedagogika lasu – próby definicji”.
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honoru”, jak również honoru samego w sobie, kategorii „wyjścia z twarzą” (lub 
jej utraty) z konkretnej, dylematycznej sytuacji, a także „bycia twarzą” danego 
systemu wartości lub jego braku, nie wspominając już o „daniu twarzy” jako ob-
licza gotowości i godności do reprezentowania określonego stanowiska etycz-
nego (por. Brzezińska, 2021a, 2022).

W ramach części poświęconej ujęciom interdyscyplinarnym ukazał się 
również temat nieposiadający dotąd takich tradycji teoriotwórczych jak wyżej 
wymieniane, ale za to wnoszący aspekt praktyczny. Chodzi o e-wsparcie jako 
model wielozadaniowego, zdalnego działania z użyciem dedykowanego narzę-
dzia (internetowej platformy specjalistyczno-doradczej), stworzonego na rzecz 
wzmocnienia dobrostanu pedagogicznego i psychicznego uczniów, nauczycieli, 
rodziców, pedagogów, psychologów, katechetów, dyrektorów szkół i placówek 
pomocowych (zob. Paulina Forma). Narzędzie pierwotnie powstało w reak-
cji na pandemię i związaną z tym izolację społeczną, wymuszającą nie tylko 
zdalne nauczanie (e-learning), ale także przeniesienie dotychczasowych form 
terapii, pomocy specjalistycznej, poradnictwa rodzinnego, a nawet interwencji 
kryzysowej do realiów online. W tym trybie praca dyżurujących na platformie 
specjalistów „[...] polega na towarzyszeniu, budzeniu aktywności, wspieraniu, 
czuwaniu, uczestniczeniu i dopomaganiu podopiecznemu” (Żmijewska, Pa-
luch, 2022, s. 60) w sytuacji kryzysowej, która może być doraźna i chwilowa, 
ale również przewlekła i znacznie ograniczająca świadome kontrolowanie 
swojego życia. Autorka zwróciła uwagę na konieczność zbudowania wspólno-
ty międzyludzkiej, mimo barier występujących podczas komunikacji zdalnej, 
przy równoczesnej świadomości znacznych ograniczeń funkcji wychowawczej, 
opiekuńczej i dydaktycznej szkoły, a w przypadku dzieci z Ukrainy dodatkowo 
dysfunkcji rodzinnej. 

Już teraz można postawić problem badawczy związany z faktycznym 
przebiegiem takich spotkań oraz ich efektywnością. Wydaje się, że od tego 
zależy dalsza przyszłość projektu, który mógłby rozwinąć się do rozmiarów 
zintegrowanej internetowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Stoją za 
tym ponadto inne, już potwierdzone przesłanki. Chodzi bowiem o zmianę 
obyczajów komunikacyjnych widocznych w znacznym wzroście kompetencji 
cyfrowych w każdej grupie wiekowej i wykorzystywanie różnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. O tendencji tej świadczy również dające 
się zaobserwować zjawisko „wykluczenia cyfrowego”. To ostatnie nie dotyczy 
jednak nauczycieli i pedagogów. W grupie tej, w krajach rozwiniętych, co dru-
gi nauczyciel przygotowuje się do zajęć, nie ma problemu z ich przeprowadza-
niem w trybie zdalnym i wysoko ceni możliwości wykorzystania tych zasobów 
w procesie samokształcenia zawodowego. Jeszcze więcej (60%) respondentów 
pozytywnie oceniło poprawę umiejętności cyfrowych wywołanych pandemią 
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i nadal chce je rozwijać (por. Zbróg, 2021, s. 70). Myślę, że warto na przyszłość 
rozważyć – w ramach platformy – stworzenie centrum sytuacji kryzysowych, 
pozwalającego na natychmiastowe interwencje psychologiczno-pedagogiczne 
w trybie zdalnym, w przypadkach katastrof klimatycznych, pandemicznych 
czy wojennych. 

W tej części książki opisane zostały również doświadczenia państwa 
polskiego w odbudowie społecznych systemów pomocy, opieki i wsparcia dla 
dzieci osieroconych, bogaty dorobek naukowy w zakresie pedagogiki opie-
kuńczej, wychowawczej, pracy socjalnej oraz szeroko pojmowanego systemu 
pieczy zastępczej (zob. Piotr Kulikowski). Zarówno Polska, jak i Ukraina będą 
musiały zmierzyć się z wieloma kryzysami ukraińskich dzieci i młodzieży, bę-
dącymi konsekwencją działań zbrojnych i wynikających z tego traumatycznych 
przeżyć. Dlatego istnieje uzasadniona konieczność podjęcia wspólnych analiz 
porównawczych przede wszystkim ram prawnych systemów pieczy zastępczej 
w Polsce i w Ukrainie. Należy tutaj podkreślić, że poza formalnym wymiarem 
systemu opieki nad dzieckiem osieroconym istnieje o wiele ważniejsza per-
spektywa, mianowicie perspektywa praktycznych doświadczeń opartych na 
ich swoistości i specyfice, wynikających z miejsca ich realizacji. Powoduje to, 
że główny ciężar dalszej współpracy środowisk zaangażowanych w opiekę nad 
dzieckiem osieroconym powinien być położony na dążeniu do ujednolicenia 
wiedzy, co niewątpliwie pozwoli wypracować wspólne rozwiązania zabezpie-
czające funkcjonowanie dzieci osieroconych, bez względu na miejsce ich poby-
tu. Za przykład źródeł ukraińskich mogą tutaj posłużyć publikacje i analizy 
takich autorów, jak chociażby Kryvachuk (2018), Martovytska (2014), Rus, 
Parris, Stativa (2017), Shydelko (2021).

Artykuły ostatniej części książki, noszącej tytuł Impresje własne – pisanie 
w zadumie nad tragizmem losu, pozwalają na wgląd nie tylko w świat wiedzy 
naukowej i życiowej autorów, ale częściowo także w świat ich emocji, pozo-
stawiając w tekstach pewien ślad autoetnograficzny. Zarówno pandemia, jak 
i wojna wywołały diametralną zmianę dotychczasowego kursu rozwoju i eg-
zystowania społeczeństw. Lockdown i izolacja społeczna przypomniały nam, 
czym jest (i powinno być) ciepło domowego ogniska, a brutalna wojna w Ukra-
inie uświadomiła, że zasiadanie przy tym „ogniu” jest niezwykle cennym przy-
wilejem pokoju. Każdy z tych czynników przyspieszył rozwijającą się kulturę 
pedagogiczną edukacji domowej, co ukazał w swoich przemyśleniach pedagog 
rodzinny Marek Budajczak. Uzupełniając jego refleksje, warto zaznaczyć, że 
przed kryzysami ostatnich lat zmiany ilościowe dla domowego nauczania były 
nieznaczne i zależne jedynie od zachodzących dla niego warunków prawnych. 
Liczba uczniów edukacji domowej oscylowała wokół 14 tysięcy przypadków 
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(uczniów mieszkających w Polsce i poza nią)6. Przy prawnych ułatwieniach, 
wprowadzonych w 2021 roku w nowelizacji rzeczonej ustawy, dziś mamy około 
22 tysięcy uczących się w domach7. Mimo tego iż wzrost liczebności tej grupy 
w krótkim czasie przekroczył 100%, to i tak jej odsetek w naszym kraju to zale-
dwie 0,5% z całości populacji objętej obowiązkami oświatowymi. Dla porówna-
nia w USA, gdzie przed pandemią ostrożne szacunki wskazywały na 2,65 mln 
homeschoolers, już w trakcie roku szkolnego 2020/2021 odnotowano wzrost 
o ponad milion (3,721 mln), co daje odsetek niemal 7% wszystkich amerykań-
skich uczniów (Ray, 2022). Mając na uwadze skalę zniszczeń infrastruktury 
oświatowej w Ukrainie oraz czas niezbędny do przywrócenia choćby części jej 
przeznaczenia, wskazać można na potencjał rozwojowy i funkcjonalność edu-
kacji rodzinnej. Co więcej, popularyzacja tej idei i sposobów jej realizacji wpi-
suje się w dziejowe wydarzenie, zarówno dla historii, jak i przyszłości narodu 
ukraińskiego, które na potrzeby wyrażenia jego doniosłości nazywam Wielkim 
Zjazdem Rodzinnym8. Czy można by inaczej nazwać spotkanie po miesiącach 
(oby nie okazało się, że latach) rozłąki z ojcem, bratem, dziadkiem, przerwa-
nych wojną rodzinnych rytuałów, intymności małżeńskiej, rodzinnych planów, 
wakacji, poranków i wieczorów? 

Niektórzy z nas, Polaków, coś wiedzą o doświadczeniu powojennego wiel-
kiego rodzinnego zjazdu. Wielkość jego mierzy się siłą tęsknoty do domu i zwią-
zaną z tym nadzieją, a prawda o takim doświadczeniu przekazywana jest przez 
pokolenia9. Myślę, że fenomen polskich rodzin, polegający między innymi na 
natychmiastowej pomocy komuś, kto został brutalnie zaatakowany, wynika 
nie tylko z ludzkiej wrażliwości, ale także z habitusu społecznego naszego na-
rodu. Co oczywiste, kwestia ta będzie musiała zostać dogłębnie przebadana, 
zachęcając zapewne nie tylko badaczy z Polski i Ukrainy. Już teraz postawić 
można hipotezę, że omawiane zjawisko jest w istocie epifenomenem (fenome-
nem wtórnym), związanym z transgresywnymi wydarzeniami w dalekiej i nie-
dalekiej historii. Wracając do losów edukacji rodzinnej w Polsce, warto zwrócić 
uwagę, że po II wojnie światowej siłą procesów sowietyzacji narzucono masowy 

6 Patrz np. Kondycja edukacji domowej w Polsce (2017). 
7 Patrz np. Liczba uczniów wg klas w nauczaniu domowym w roku szkolnym 2021/2022 (b.d.). 
8 Nazwę tę stosuję za Aleksandrem Tereszczenką, psychologiem rodzinnym, który podczas 

szkoleń polskich nauczycieli akcentował w ten sposób rolę polskiej rodziny i szkoły w utrzy-
maniu kondycji emocjonalnej emigrantów, koniecznej do konstruktywnego przeżycia rodzin-
nej rozłąki i powtórnej integracji po powrocie do domów. 

9 Tylko w mojej najbliższej rodzinie z frontów II wojny światowej powrócił zaledwie jeden 
z siedmiu przodków zaangażowanych w czyn niepodległościowy lub walkę zbrojną. Losy 
trzech z nich – dzięki prywatnym poszukiwaniom i wsparciu państwowych instytucji – udało 
się ustalić dopiero w latach: 2014, 2021 i 2022. Każdorazowo było to niezwykłe przeżycie dla 
nas wszystkich, porównywalne z uczuciem powrotu tych ludzi do grona rodziny. 
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przymus szkolny, stawiając proces socjalizacji szkolnej (radykalnego uspołecz-
nienia) ponad istotę rodzinnego wychowania. Być może Ukraińcy walczący 
dziś o niepodległość i rodzinność swojego narodu znacznie szybciej rozpoznają 
walory edukacji domowej (niż dzieje się to w Polsce i innych krajach), która – od-
powiednio prowadzona – pozwoli na konstruktywne przeżycie traumy, żałoby 
i rekonstrukcji podstawowych właściwości egzystencjalnych człowieka.

Z domowego ogniska przenosimy się na lokalne podwórko, o fenomenie 
którego, w finalnej części książki, napisał Marek Siwicki. Rekonstrukcja dzie-
cięcej i sąsiedzkiej rzeczywistości, widziana przez nas w obrazach zniszczonych 
placów zabaw, całych osiedli, parków, skwerów miejskich i wiejskich, odbywa się 
póki co jedynie w wyobraźni. Jesteśmy świadomi, że będą sytuacje, w których 
właśnie na podwórkach zbierać się będą członkowie rodzin i grupy sąsiadów, 
stając przed trudnym doświadczeniem ekshumacji pochowanych tam osób. 
O przemijaniu przypomina jeszcze inny obraz, kiedy wraz ze zmieniającymi się 
porami roku gruzowiska miejskie, zniszczony sprzęt wojskowy i luźno rozrzu-
cone mogiły zarastają pierwszymi formami zieleni latem i wczesną jesienią, aby 
zimą zakryć się kolorem zrzuconych liści drzew lub śniegiem. Sukcesja natury 
postępuje miarowo, nie bacząc na naturę ludzką. Refleksja nad podwórkiem 
daje nadzieję, że ostatni oddany strzał tej wojny będzie akordem kończącym 
nie tylko aktualny dramat milionów ludzi, ale także pewną erę w dziejach 
umęczonego kraju, który – co już wiemy na pewno – nie będzie odbudowywany 
przez Rosję. To również fakt, który odróżnia od siebie przebieg odbudowywa-
nia powojennej Polski (jak i republik radzieckich, w tym ukraińskiej) narzucony 
treścią i formą ideologii komunistycznego ustroju. Dzisiejsze podwórka „Miast 
Bohaterów”10 staną się piękniejsze niż kiedykolwiek, nie tylko przez dającą się 
przewidzieć rewitalizację estetyczną, ale także włączenie całości przestrzeni 
publicznej w akt odbudowy kulturowej i duchowej narodu ukraińskiego. 

Nie sposób nie poczynić jeszcze jednego ważnego skojarzenia ze znaczącą 
przestrzenią publiczną, ponownie przywołując obszar problemowy pedagogi-
ki miejsca i pedagogiki pamięci. Otóż miejscem spotkania dziecka z innymi 
ludźmi jest nie tylko miejsce zabaw „przed blokiem”, ale może nim być również 
znajdujący się – najczęściej w obrębie miejsca zamieszkania – cmentarz. Grób 
przyciąga dziecięcą uwagę, nie tylko w sytuacji odwiedzin zmarłych bliskich – 
ogólnie wzbudza zainteresowanie choćby szczątkową biografią pochowanych 
wokół innych osób. Zdajemy sobie sprawę, że odwiedzanie cmentarzy stanie 
się dla pokolenia ukraińskich dzieci i młodzieży nie tylko formą osobistego 

10 Już z początkiem marca w ramach wsparcia ludności miast stawiającej opór najeźdźcy i do-
tkniętych szczególnymi zniszczeniami Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał status 
miast-bohaterów takim miastom, jak: Charków, Czernichów, Mariupol, Chersoń i Hostomel.
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przeżywania i przepracowywania śmierci rodzica lub innego członka rodzi-
ny, ale również miejscem formowania się własnej świadomości, duchowości 
i tożsamości. W tym kontekście cmentarz pełni rolę swoistej, na swój sposób 
tragicznej formy podwórka, ale zyskuje – niezwykle wręcz pogłębioną – funk-
cję pedagogiczną. Takimi miejscami dla Polaków, zapewne niejedynymi, ale 
jedynymi w swoim rodzaju, są cmentarze polskie we Włoszech, na szczycie 
Monte Cassino oraz na zboczach miasta Loreto. To, co je wyróżnia na mapie 
znaczących miejsc martyrologii Polaków, to przestrzeń umożliwiająca spotka-
nia, spacery, zacisze, kontakt z przyrodą, ale i punkt centralny uświadamiający 
faktyczne rozmiary stoczonej walki, co zobowiązuje przechodnia – w każdym 
wieku i z każdego kraju – do głębokiej zadumy. Zdaję sobie sprawę, że poruszam 
ten problem może zbyt wcześnie i zbyt dosłownie, lecz jestem przekonany, że 
dla dobrostanu psychicznego i egzystencjalnego przyszłych pokoleń – nie tylko 
tych aktualnie dotkniętych wojną i cierpieniem, lecz także kolejnych – ważniej-
sze są podwórka i cmentarze (miejsca otwarte, miejsca egzystencjalne, miejsca 
misji i misje miejsc) niż tylko tablice pamiątkowe i popiersia bohaterów wysta-
wiane w korytarzach szkół i urzędów. 

Ostatni artykuł, zachowany w duchu egzystencjalnego i estetycznego po-
ruszenia, odsłania kartki notatników wojennych poetów. W ten sposób pozna-
jemy twórczość Anny Świrszczyńskiej (1909–1984), jak również samego autora 
tekstu, Aleksandra Cywińskiego, który zwraca się do Czytelników w formie 
osobistego listu. Jako kontynuacja jego badawczych intuicji i analiz na myśl 
przychodzą (po)wojenne refleksje Marii Grzegorzewskiej (1887–1967), twór-
czyni pedagogiki specjalnej w Polsce, która zainicjowała ideę pisania listów do 
kolejnych pokoleń, zwieńczonych obszernym dziełem z 1947 roku, zwanym 
Listy do młodego nauczyciela. W jednym z nich napisała: 

Wiemy, Kolego, że we wszystkich dziedzinach życia decydującą rolę odgrywa 
człowiek i dlatego też troska o wartości człowieka jest najważniejszym zagadnie-
niem. Wojna spowodowała nieobliczalne katastrofy nie tylko w dziedzinie mate-
rialnej, ale i w dziedzinie moralnej. Stanęła więc przed nami konieczność wytę-
żonej pracy nad odbudową, poza wartościami materialnymi, wartości moralnych. 
[...] Wojna jednych upadla, a drugich podnosi moralnie! (Grzegorzewska, 2002, 
s. 46–47).

W wielu kolejnych listach autorka – świadoma ogromu strat wojennych, 
jak również późniejszego całkowitego przeobrażenia życia polityczno-spo-
łecznego – budowała swoje przesłanie na tym ostatnim zdaniu. Zwracała się 
do następnych pokoleń nauczycieli i nauczycielek11 z apelem, aby pozostać 

11 Autorka zastrzegła w swoich listach, że używając określenia „Kolego”, zwraca się również do 
Koleżanek.
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prawdziwym wychowawcą mimo wszystko i ponad wszystko. Ten metamoral-
ny pedagogiczny imperatyw widoczny jest w przywołanej przez Cywińskiego 
postawie Anny Świrszczyńskiej, która – podobnie do Grzegorzewskiej – opa-
truje swoje poetyckie przesłanie słowami: „Mojej córce i wszystkim synom 
i córkom”, wyraźnie wskazując przyszłych adresatów, w gronie których trudno 
nie dostrzec nas samych. Antycypacyjna moc poezji wojennej daje o sobie znać 
również w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921–1944), poległego 
w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Niedoceniony fragment jego 
poezji zasługuje dziś na ponowne odczytanie: „Jakie szczęście, że nie można 
tego dożyć, kiedy pomnik ci postawią, bohaterze, i morderca na nagrobkach 
kwiaty złoży”12. Czytając tak przejmujące i dojrzałe słowa – a przecież pisał je 
raptem dwudziestotrzylatek – ze zrozumieniem przyjąć należy opinię histo-
ryka literatury polskiej, wychowawcy i pedagoga Stanisława Pigonia, który na 
wieść o zgłoszeniu się Baczyńskiego do oddziału dywersyjnego Armii Krajo-
wej oznajmił: „Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga 
z brylantów”13. Wypowiedź ta skłania do postawienia problemu badawczego, 
pytającego o faktyczne źródła pedagogicznej formacji pokolenia „wzburzenia 
duchowego” (w jego szeregach odnajdziemy takie postacie, jak Karol Wojtyła, 
Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański czy Jan Karski). 

Światopogląd ówczesnych młodych Polaków nie był jednolity, a w społe-
czeństwie dominowały niespotykane dziś podziały. Mimo to kodem kulturo-
wym tamtego pokolenia była kwestia dążenia do „tężyzny etycznej” i dożywot-
niego jej zachowania, mimo gwałtów na ciele i duszy młodej Polski, dokonanych 
przez nazistów i komunistów. Jednak z treści przywołanej poezji wynika feno-
men, który być może umknął uwadze współczesnych badaczy myśli pedago-
gicznej lub, co gorsza, pozostaje poza naszym zasięgiem. Chodzi mianowicie 
o to, co przenika ową twórczość niejako na wskroś i da się odczytać dopiero 
we wspólnym prześwietleniu. Poeci wojenni mówią do czytelnika z przeszło-
ści, wznosząc się ponad demoniczność swoich czasów. Można postawić hipo-
tezę – która będzie wymagała osobnych i interdyscyplinarnych analiz – że 
były to osoby bez egotycznych i narcystycznych przechyleń, bez eksponowania 
presji i depresji, bez uwikłań w toksyczne relacje ze sobą i otoczeniem. Czy 
byłoby to nadużycie, jeśli zaproponowałbym nazwanie pokolenia wzburzenia 
duchowego po prostu pokoleniem ludzi zdrowych psychicznie, posiadających 
dostęp do własnych zasobów i źródeł egzystencjalnych, nieobciążających czy-
telnika projekcją własnego „ja”, dla których wiersze i listy nie stanowiły świa-
dectwa introwertycznej zapaści, ale formy terapii wobec zdemoralizowanego 

12 Fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. Pożegnanie żałosnego strzelca, napisa-
ny tuż przed śmiercią podczas powstania warszawskiego, w 1944 roku.

13 Więcej przeczytać można w: 77 lat temu zginął Krzysztof Kamil Baczyński (b.d.).
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i niewydolnego psychicznie (po)wojennego świata? Baczyński nie tylko prze-
widuje swoją śmierć, ale uznaje ją za całkowicie uzasadnioną w okolicznościach 
walki ze złem. Ofiarność jest czasami jedynym orężem w tej nierównej wal-
ce. Przede wszystkim jednak młody poeta przewiduje zwycięstwo „żałosnego 
strzelca” nad złem, zwieńczone świadectwem przebaczenia własnemu oprawcy, 
widząc go z kwiatami nad swoim grobem. Baczyński nazywa siebie żołnierzem 
„żałosnym”, bo z takiej perspektywy jest on niezdolny do zabicia innego czło-
wieka. Wśród wierszy (po)wojennych, które ponownie powinniśmy odczytać 
i przebadać pod kątem możliwości ich zastosowania wobec dzisiejszych chorób 
cywilizacyjnych i wojny, nie może zabraknąć ikonicznej figury „Nauczyciela – 
Mistrza”, którą pozostawił potomnym Tadeusz Różewicz (1921–2014). Pisał on: 

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

Ten przejmujący fragment wiersza pt. Ocalony pochodzi, podobnie jak listy 
Grzegorzewskiej, z 1947 roku i równie podobnie akcentuje rolę Pedagoga z na-
dzieją, że wzniesie się on ponad tragizm swoich czasów i odnowi „twórczy po-
tencjał człowieczeństwa” (Maliszewski, 2009; Paluch, 2020b). Kto wie, możliwe 
że wciąż młody, niestroniący od pisania i czytania poezji Karol Wojtyła był jed-
nym z pierwszych czytelników tego wiersza i odnalazł w sobie owego Mistrza? 
Motywem pobocznym, ale wartym zbadania jest przy tym mało znany fakt, że 
w czasach ofensywy ideologicznej ery stalinizmu ówcześni pracownicy Urzędu 
Bezpieczeństwa, rozpracowujący operacyjnie młodego krakowskiego wykła-
dowcę, nadali mu kryptonim „Pedagog” (por. Lasota, 2006). Nie zatrzymam się 
przed stwierdzeniem, że szukanie i odnajdywanie nauczyciela i mistrza (w so-
bie i nie tylko), który przywraca wzrok, słuch i mowę, może być dla nas bardzo 
motywujące, dając przy tym szansę na odnowę oblicza polskiej pedagogiki. 
Myślę, że niniejsza monografia, redagowana przez autorów w czasach przecież 
wojennych, jest tego pewnym symptomem.

Tematy do podjęcia...

W pierwszej kolejności zwracam uwagę na brak – w niniejszej monografii – 
tekstów nawiązujących do bogatego, ale jak widać nieznanego nam dorobku 
ukraińskiej myśli humanistycznej i pedagogicznej, tworzonej w czynie niepod-
ległościowym. Postacie Tarasa Szewczenki, Hryhorija Skoworody czy Wasyla 
Suchomlińskiego pojawiają się w nielicznych opracowaniach specjalistycznych 
(por. Pawelski, Rembierz, 2021) i nie przedostały się dotąd do świadomości 
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szerszego odbiorcy w Polsce. Myśląc w kategoriach problemów badawczych, 
wypadałoby dokonać pogłębionych, międzynarodowych badań komparaty-
stycznych z biografistyki pedagogicznej14 w kontekstach: „znaczenia biografii 
w funkcjonowaniu, kreowaniu i badaniach dotyczących tradycji narodowych 
i etnicznych”; „postaci znaczących w edukacji, wychowaniu, kulturze i litera-
turze”; „biografii i losów nauczycieli, wychowawców, wykładowców i uczonych” 
oraz powiązań biograficznych tych myślicieli polskich i ukraińskich, którzy na 
przestrzeni wieków podejmowali próby współpracy15. 

Mimo że problematyka „pedagogiki pogranicza”, „efektu pogranicza”, „kul-
tury pogranicza” jest już obecna we współczesnej polskiej myśli pedagogicz-
nej16 (Nikitorowicz, 1996, 2001, 2014; Rembierz, 2018, 2020; Witkowski, 1995, 
2000, 2007; Chodubski, 2016), autorzy monografii nie przywołali tej – jakże 
ważnej – tematyki na czas migracji wojennej i powojennej. Należy jednak wy-
różnić normatywny postulat „istnienia pogranicznego”17 (którego bynajmniej 
nie należy sprowadzać do wymiaru geograficznego), dostrzegając w nim (i dzię-
ki niemu) „sposób istnienia świata i sposób istnienia w świecie” (Witkowski, 
2007, s. 162). Warto w związku z tym przypomnieć rosyjskiego filozofa i kul-
turoznawcę Michaiła Bachtina (1895–1975), którego pochodzenie nie powinno 
nas tu zniechęcać18, tym bardziej jeśli przekonywał on,

14 Biografistyka pedagogiczna zainicjowana została w 2001 roku na Uniwersytecie w Lublinie 
(KUL) i rozwijana jest tam do dziś w ramach katedry kierowanej przez Ryszarda Skrzynia-
rza. Jest on również założycielem Fundacji Biografie Codzienności, w ramach której, przy 
współpracy z Akademią Zamojską, wydawane jest czasopismo naukowe pt. „Biografistyka 
Pedagogiczna”.

15 Jeden z przykładowych problemów koniecznych do zbadania dotyczy ewentualnej korespon-
dencji między księciem Adamem Czartoryskim i ukraińskim pisarzem, filozofem Hryhorijem 
Skoworodą, lub kontynuatorami jego myśli (Warszawa – Petersburg, koniec XVIII wieku).

16 „Pogranicze to termin-klucz współczesnej humanistyki. Rozumiane szeroko (biorąc pod 
uwagę zarówno jego aspekt geograficzny, kulturowy, jak i filozoficzny), dotyczy wielu para-
dygmatów współczesnej nauki. Pogranicze zatem to nie tylko miejsce, lecz także stan świa-
domości” (Sigva, 2020, s. 366).

17 Witkowski zauważa, że rozpoznanie zasady „istnienia pogranicznego” nie jest osiągalne dla 
wszystkich. Jak uzasadnia w innym miejscu: „Dopuszczanie do głosu stanowiska cudzego, 
diametralnie przeciwstawnego określonym opcjom aksjologicznym otwiera, jak to się oka-
zało, na zjawisko ambiwalencji świata i na nieredukowalność moralną dylematów wszędzie 
tam, gdzie ambiwalencję tę chce się przełożyć na język jednoznacznych i uniwersalnych 
nakazów, zakazów i uzasadnień powinności ludzkich. Jeśli tak, to okaże się, że owo otwar-
cie wrażliwości i wyobraźni na ambiwalencję etyczną odpowiada i temu, co niesie ze sobą 
tzw. »postkonwencjonalny« poziom dojrzałości moralnej, znany z analiz Kohlberga i Haber-
masa, i temu, co usiłował Erikson opatrzyć mianem etosu etycznego, przeciwstawionego 
poziomom moralizacji zakazami czy uzasadnień ideologicznych” (Witkowski, 2000, s. 190).

18 Przypadek Michaiła Bachtina czy też Bułata Okudżawy to nie jedyne przykłady niezdolności 
narodu rosyjskiego do asymilacji osiągnięć intelektualnych i kulturowych swoich najwybit-
niejszych przedstawicieli. 
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[...] że nie zrozumiemy drugiego człowieka w sposób, który sam siebie rozumie, 
ale treść spotkania, pozostająca na pograniczu naszej możliwości, rodzi konstruk-
tywny odzew, np. chęć pomocy czy wsparcia. Człowiek pogranicza jest otwarty na 
spotkanie, na to, co nowe i różniące się od niego, dzięki czemu może także wzbo-
gacić swoją osobowość (Sigva, 2020, s. 367).

Tworzenie kultury pogranicza wynika ze „stanu świadomości” i transgra-
nicznego sposobu bytowania nie tylko z Innym, ale i z samym sobą. Przekracza-
nie własnych granic czy też stawianie się na „pograniczu własnych możliwości” 
stanowi szczególne uzasadnienie pedagogicznej funkcji tego efektu. 

Stąd niedaleko do wspólnego przepracowania kolejnej „lekcji”, eksponują-
cej zjawisko upadania lub wzrastania w wyniku podjęcia zadań życiowych, cze-
kających na człowieka zarówno w trybie przenikających się faz rozwojowych, 
jak i przypadków losowych, wyznaczających trajektorię tragizmu własnego 
losu (w tym zdolności do odnajdywania się na pograniczu życia i śmierci). Do 
tych ostatnich zalicza się doświadczenie wojny, cierpienia, niesprawiedliwości, 
a ponadto bolesnej, ale uzdrawiającej mocy przebaczenia. Poznanie czynników 
wyzwalających i blokujących nas samych przed pracą nad sobą i światem, jak 
również sposobami radzenia sobie z tragizmami własnego i cudzego losu, za-
wdzięczać możemy wielu badaczom analizującym zależności psychodynamicz-
ne i psychospołeczne. Warto w tym kontekście przywoływać problematykę „za-
dań rozwojowych”, „rewitalizacji” i „energii witalnych” Erika Eriksona, analizy 
Kazimierza Obuchowskiego związane z „osobowością twórczą” i „osobowością 
neurotyczną” czy „teorię dezintegracji pozytywnej” Kazimierza Dąbrowskiego, 
z kluczową dla niej „wewnętrzną siłą autokreacji”. W gronie tym odnajdziemy 
również „człowieka transgresyjnego” Józefa Kozielskiego i ważnych dla rozu-
mienia całości analitycznego nurtu, „orientacji biofilnej i nekrofilnej” Ericha 
Fromma, a nawet „osobowości autorytarnej” Theodora Adorno. Natomiast 
odpowiedzi na pytanie: jak być i pozostać człowiekiem w warunkach nieludzkich? – 
odnajdziemy w „logoterapii” Viktora Frankla. Pisał on: 

[...] podstawą zdrowia psychicznego jest pewien stopień napięcia – rozdźwięk po-
między tym, co już osiągnęliśmy, i tym, co jeszcze musimy osiągnąć, albo tym, kim 
jesteśmy, a kim być powinniśmy. Tego rodzaju wewnętrzne napięcie jest nieodłącz-
ną cechą ludzkiej natury [...] (Frankl, 2020, s. 158–159).

Owo napięcie, w przypadku zdrowych osobowości, daje o sobie znać w każ-
dych – tym bardziej wojennych – warunkach. Pogłębianie przeglądu powyż-
szych stanowisk nastąpić może na gruncie psychologicznym, teologicznym, ta-
natopedagogicznym, jak również w gronie obecnych w monografii inicjatorów 
pedagogiki memorialnej i pedagogiki ocalenia. 
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Wewnętrzne napięcia wywołuje także poczucie odpowiedzialności za czy-
ny własne i innych, co sprowadza nas ponownie na grunt antropologii filozo-
ficznej. O ile na łamach niniejszej biografii pojawiły się licznie odniesienia do 
osobotwórczych działań człowieka, przypisywane najczęściej Karolowi Wojtyle 
(za sprawą jego dzieł filozoficznych, jak również świadectw jego późniejsze-
go życia), związane z analizą wolności, podmiotowości i godności człowieka 
(jako osoby), o tyle zabrakło uzupełnień czynionych przez Romana Ingardena 
(1893–1970). Jak zaznaczył w recenzji Lech Witkowski: „Ta wspólnota myśli 
w tym zakresie Wojtyły i Ingardena nie może być przeoczona”. Trudno się z tym 
nie zgodzić, tym bardziej że Ingarden przywołuje bardzo specyficzną i niezwy-
kle aktualną kategorię odpowiedzialności, która nie została aż w takim stopniu 
opisana w Osobie i czynie Wojtyły. Jak referował Ingarden: 

W sposób szczególnie sugestywny widoczne staje się to tam, gdzie sprawca 
odpowiedzialny jest nie za jakiś fałszywy krok, lecz za czyn, poprzez który zreali-
zowana zostaje pewna wysoka wartość pozytywna, która nie jest jednak uznawana 
przez innych, bądź też z jakichś względów jest dyskusyjna, wskutek czego wartość 
ta musi być przez sprawcę wzięta w obronę, co wymagać może od niego wielkich 
poświęceń (Ingarden, 2004, s. 168).

Wypowiedź tak – jak mało która – łączy w sobie zarówno wyzwania natury 
heroizmu (przed)wojennego, dającego się zauważyć w postawie Lecha Kaczyń-
skiego19 i innych ówczesnych przywódców krajów Europy Środkowej, jak i hero-
izmu wojennego, którego wyraz daje aktualnie prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski i rzesza jego współobywateli; a także heroizmu (po)wojennego, który 
dotyczył będzie każdego Ukraińca, podejmującego walkę ze zjawiskami od lat 
degradującymi i demoralizującymi własne społeczeństwo20. Nie bez znaczenia 
będzie zdolność do rekonstrukcji relacji i więzi z Rosjanami, wymagająca już 
teraz myślenia w kategoriach odpowiedzialności nie tylko za własny dobrostan 
psychiczny, ale i kolejnych pokoleń. Nie mam wątpliwości – mówiąc językiem 
Ingardena – że będzie to wymagało wielkich poświęceń, czyli „czynów” ponad 
miarę człowieka. Adekwatnym wobec tej perspektywy problemem, nie tylko 

19 Mam tu na myśli kontrowersyjną i krytykowaną postawę ówczesnego prezydenta Polski 
wobec agresji Rosji na Gruzję i słynną wypowiedź z Tbilisi w dniu 8 sierpnia 2008 roku: „Je-
steśmy po to, żeby podjąć walkę. [...] Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować, 
nawet jeśli był tej reakcji niechętny. [...] Europa Środkowa, Gruzja, cały nasz region, będzie 
się liczył, że jesteśmy podmiotem i my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, 
pojutrze państwa bałtyckie, a może później i czas na mój kraj, na Polskę”. 

20 Do spowolnienia procesów transformacji Ukrainy z kraju demoludu do demokracji przyczy-
niły się przede wszystkim zjawiska typu: korupcja (dotycząca również uczniów, studentów 
i kadr akademickich), brak poczucia odpowiedzialności za swoje życie, permisywne rozumie-
nie wolności. 
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badawczym, jest zakres i zasięg poczucia odpowiedzialności przedstawicieli 
nauk społecznych, humanistycznych i politycznych w Polsce i Europie za pil-
ną integrację Ukrainy z jej strukturami oraz odroczoną w czasie reintegrację 
z Rosją. 

Wynikająca z powyższego lekcja odpowiedzialności dopełnić się może wie-
dzą i analizami z zakresu teorii kryzysu tożsamości widzianymi w triadzie roz-
wojowej Kohlberga – Habermasa oraz tego, co Witkowski nazywa „dojrzałością 
do problematyzacji świata”. Adekwatna reakcja na świat i jego problemy (w tym 
wojnę, okupację i emigrację) nie wynika jedynie z tego, co obiektywnie i ze-
wnętrznie świat stawia wobec jednostki (agresja, śmierć, zniszczenie), ale jest 
efektem osiągania maksymalnego pułapu problematyzacji tej sytuacji, zgod-
nie z własnymi (subiektywnymi) możliwościami emocjonalnymi, duchowymi 
i intelektualnymi. Ta sama dojrzałość (lub jej brak) do problematyzacji świa-
ta dotyczyć będzie instytucji politycznych, wojskowych i oświatowych, które 
albo stworzą warunki do wyzwalania się własnych członków z ograniczającej 
bezczynności lub potrzeby zemsty, albo wręcz przeciwnie – pozwolą na wy-
zwalanie się z wewnętrznej „logiki odwetu”21 w imię wspomnianego wcześniej 
aktu (czynu) odpowiedzialności. To rodzi możliwość postawienia następujące-
go – dramatycznego w swojej wymowie – pytania: kiedy i jak ów akt ucieleśnić? 
Pewnym przykładem jest tu bezprecedensowy List biskupów polskich do nie-
mieckich z 1965 roku22. Nie spodziewam się, że spełni on rolę precedensu, tym 
bardziej że właśnie doszło do autokefalii ukraińskiego Kościoła prawosławnego 
wobec patriarchatu moskiewskiego. Chodzi jednak o to, aby – w myśl „adaptacji 
twórczej” (rozwiniętej poniżej) – zadość czyniąc przeszłości, wyrosnąć daleko 
poza teraźniejszość. 

Kto wie, czy w tym duchu nie przyjdzie nam – mam nadzieję, że tym ra-
zem w niedalekiej przyszłości – zmierzyć się również z problemem (myślę, że 
słusznie przez autorów monografii pominiętym), za jaki uznać trzeba trudne, 

21 Termin pochodzi od Józefa Tischnera komentowanego przez jednego z autorów w następu-
jących słowach: „Pierwszym i, jak można sądzić, według Tischnera najważniejszym z tych 
doświadczeń jest wychodzenie poza »logikę odwetu«, to znaczy, odpowiadanie dobrem na 
zło (na przykład przebaczeniem na krzywdę, prawdomównością na kłamstwo, uznaniem 
własnej winy na własną winę). Wedle Tischnera działanie etycznie właściwe jest w ogóle 
przejawem wolności, ale odpowiadanie dobrem na zło jest przejawem wolności szczególnie 
głębokiej. Wychodząc bowiem poza »logikę odwetu«, będącą »logiką zła«, człowiek daje abso-
lutnie jednoznaczny wyraz swojej zdolności »kreowania nowego początku, czyli odgradzania 
się od ciśnienia uwarunkowań«” (Załuski, 2015, s. 90, za: Tischner, 1998, s. 319).

22 W potocznej wersji motto listu przedstawia się w formie: „Przebaczamy i prosimy o przeba-
czenie”. Inicjatorem i autorem odezwy był Bolesław Kominek (1903–1974), biskup katolicki, 
uczestnik Soboru Watykańskiego II, a wśród jego 34 sygnatariuszy byli kardynał Stefan Wy-
szyński i Karol Wojtyła. 
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przedwojenne relacje polsko-ukraińskie. Mając na uwadze akcentowanie czaso-
wości w trybie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, co każdorazowo deter-
minuje inne nastawienia i zachowania wobec siebie i otoczenia, warto zwrócić 
uwagę na psychologiczną teorię „osobowościowych profili temporalności” 
(Bajcar, 2006; Nosal, Bajcar, 2004), łączoną z „pięcioczynnikowym modelem 
osobowości” (Costa, McCrae, 1992). Występuje tu bowiem korelacja między 
„proaktywnym profilem temporalnym”23, charakteryzującym osobę potrafiącą 
konstruktywnie integrować – mówiąc w pewnym uproszczeniu – przeszłość 
z przyszłością, a takimi jej cechami, jak: „wyższy poziom ekstrawersji, otwar-
tości i sumienności”; „wytrwałość w działaniu, rzetelność i odpowiedzialność”; 
„kontrola emocjonalna i zaufanie do siebie”; „posiadanie kompetencji interper-
sonalnych” (Zając-Lamparska, 2013, s. 86–87). Badania związków czasowości 
z cechami osobowości korespondują przy tym z wymienioną wcześniej teorią 
„adaptacji twórczej”, akcentującej „opanowywanie przyszłości” na skutek pra-
cy nad sensem życia, jako kryterium właściwego rozwoju osobowości. Autor 
zaznacza przy tym, że owo nadawanie życiu rozwojowego sensu odbywa się 
poprzez stawianie sobie „zadań dalekich”, odległych w czasie i najczęściej pro-
społecznych, angażujących nas w sprawy „swojej epoki”, których nie jesteśmy 
w stanie „zrealizować za pomocą już posiadanych [dotychczasowych – dop. M.P.] 
[...] środków i umiejętności” (Obuchowski, 1985, s. 204–205). Wraz z tym po-
dejściem możemy dostrzec szansę opanowania trudnej przeszłości poprzez 
twórcze i innowacyjne projektowanie – „opanowywanie przyszłości”. To tylko 
kolejny z wielu przykładów teorii wywiedzionych z nauk społecznych i humani-
stycznych, przemawiających za włączeniem psychologów, pedagogów i etyków 
do prowadzonego przez historyków i politologów dialogu polsko-ukraińskiego. 

Mając na względzie losy emigrantów i repatriantów, jeden z Recenzentów 
zwrócił uwagę na konieczność przywołania brakującej tu twórczości Danu-
ty Mostwin24 (1921–2010), badającej przed laty formowanie się tożsamości 
polskiego emigranta (po)wojennego w Ameryce (Mostwin, 1991, 1995), oraz 
prac naukowych poświęconych rodzinom w stanie kryzysu przesiedleńczego, 
związanego z traumą wykorzenienia i zakorzenienia kulturowego (Mostwin, 
1980, 1999). Szczególną wartość odzyskuje dziś praca autorki nad modelem 
terapii rodziny w stanie kryzysu (Mostwin, 1992). Zgodzić się trzeba z Lechem 

23 Przeciwieństwem profilu proaktywnego jest „reaktywny profil temporalny”: „Dojrzałość 
osobowości, kontrola emocjonalna oraz akceptacja siebie i zdolność do radzenia sobie w sy-
tuacjach trudnych są tu niższe, niż ma to miejsce w przypadku profilu proaktywnego” (Zając-
-Lamparska, 2013, s. 88).

24 Warto odnotować, że promotorką pracy doktorskiej Danuty Moskwin była światowej sławy 
antropolożka kulturowa Margaret Mead.
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Witkowskim, że przed ewentualnymi kontynuatorami naszych badań staje do-
datkowe zadanie odwołania się do idei „trzeciej wartości” jako: 

[...] strategii budowania tożsamości w warunkach emigracji poza zamknięciem 
w starej i poza roztopieniem w nowej przestrzeni interakcji społecznych. To jest 
z pewnością jedno z ważnych narzędzi, których tu [w niniejszej monografii – dop. 
M.P.] dotąd brak, co uniemożliwia projektowanie oddziaływań tożsamościowych 
w edukacji, a przynajmniej przejściowego ich projektowania z szansą tego, aby in-
terakcja młodych Ukraińców z młodymi Polakami w warunkach koniecznej i trud-
nej interakcji przynosiła stopniowo efekty bardziej wartościowe dla obu biegunów 
społecznych tej trudnej relacji.

Sama autorka uprzedzała: 

Zanim emigrant wytworzy w sobie trzecią wartość25, która stanie się formą 
pośrednią pomiędzy identyfikacją z krajem pochodzenia a identyfikacją z krajem 
osiedlenia, a jednocześnie bardziej zróżnicowaną i wyższą formą ludzkiego roz-
woju, poczucie winy z powodu nie spłaconego długu [wobec własnej ojczyzny – 
dop. M.P.] wystąpić może jako objaw nie zrozumianej ani przez emigranta, ani 
przez jego otoczenie anxiety26 dziecka, które boi się, że jego postępowanie może 
być ocenione negatywnie przez matkę i że w rezultacie tego utraci miłość matki 
(Mostwin, 1995, s. 13). 

Godnymi następczyniami wspomnianej wyżej badaczki są reprezentant-
ki młodego pokolenia polskich pedagogów międzykulturowych i pedagogów 
społecznych: Urszula Markowska-Manista oraz Edyta Januszewska. Wobec 
dorobku naukowczyń mamy pewną lekcję do nadrobienia, spłacając dług 
wdzięczności za zajęcie się jednymi z najtrudniejszych emocjonalnie i psychicz-
nie obszarów badań. 

W   pedagogice   międzykulturowej   w   kontekście   „trudnej   wiedzy”   (difficult 
knowledge) obszarem badawczym Urszuli Markowskiej-Manisty są środowiska 
społeczno-wychowawcze i losy dzieci i młodzieży jako ofiar, sprawców oraz 
świadków konfliktów zbrojnych i wojen, stygmatyzowanych jako „dzieci-żoł-

25 Jak czytamy: „Trzecia wartość jest energią wytworzoną na skutek konfrontacji jednostki (i jej 
wartości) z nowym układem. Są to konfrontacje kryzysowe, które mogą zaistnieć w trzech 
domenach kultury: w technologii nowego kraju, w jego strukturze społecznej i w filozofii. 
Konfrontacja na najwyższym poziomie zachodzi w sferze filozofii, gdzie spotykają się warto-
ści moralności i etyki. [...] W rezultacie prowadzi to do innego, bogatszego sposobu myślenia, 
zwiększonej niezależności i świadomości własnego rozwoju” (Mostwin, 1995, s. 234–235).

26 Nieco wcześniej autorka definiuje anxiety jako „[...] stan niepokoju, uczucie opuszczenia 
przez wszystkich, samotności, bezsiły wobec nacierających, dręczących bodźców psychicz-
nych. Jest to też stan niezadowolenia z samego siebie, frustracji, uczucie, że sposób naszego 
postępowania oceniony być może negatywnie przez osoby mające dla nas specjalne znacze-
nie” (Mostwin, 1995, s. 11). 
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nierze”, które wymagają reintegracji społecznej (Markowska-Manista, 2012, 
2018, 2019). W artykule Dzieci i dzieciństwo na pograniczu pożądanego pokoju 
i niepożądanej wojny – przypadek Ukrainy – dwugłosie napisanym przez Polkę 
i Ukrainkę, badaczki zwracają uwagę na to, jak szybko w społeczeństwie do-
tkniętym wojną może nastąpić militaryzacja dzieciństwa i jak szybko wojna 
zmienia oczekiwania społeczne wobec dzieci (Markowska-Manista, Koshulko, 
2021). Pedagożka zajmująca się studiami nad dzieciństwami i prawami dzie-
ci, badaczka terenowa (realizowała badania w tzw. wrażliwych kontekstach 
między innymi w kompleksie obozów dla uchodźców Dadaab, wśród kobiet 
z dziećmi uciekającymi przed suszą w Somalii, na obszarach ogarniętych wojną 
domową w Republice Środkowoafrykańskiej, wśród migrantów i mniejszości 
w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, w Ukrainie, w Niemczech, w Polsce), od 2010 
roku w ramach studiów nad ludobójstwem (genocide studies) eksploruje również 
inny, istotny i interdyscyplinarny obszar dotyczący potrzeby realizacji naucza-
nia o ludobójstwach (Machul-Telus, Markowska-Manista, Nijakowski, 2011, 
2017). Te dwie interdyscyplinarne monografie zwracają uwagę na potrzebę „tu 
i teraz” realizacji edukacji na temat ludobójstw, masakr i innych masowych 
mordów, jako pedagogicznej prewencji wrażliwości, gdyż, jak pokazują realia, 
wciąż nie jesteśmy w stanie urzeczywistnić przesłania „nigdy więcej”. Wskazują 
również, że 

[...] uczenie i nauczanie o ludobójstwach jako [...] procesy zorientowane na zrozu-
mienie i pamiętanie, w tym na kwestie społecznego konstruowania narodowej, 
ponadnarodowej i transnarodowej pamięci (Machul-Telus, Markowska-Manista, 
2017, s. 23), 

stają się działaniami kluczowymi dla transmisji refleksyjnej wiedzy i kształto-
wania postaw solidarności z uchodźcami wojennymi w sytuacji, w której znaj-
duje się Europa Środkowo-Wschodnia od 24 lutego 2022 roku. Trudne doświad-
czenia badań w obciążającym psychikę terenie, doświadczenia wrażliwych 
kontekstów oraz trudne emocjonalnie doświadczenia kobiet i dzieci, wśród 
których i z którymi Urszula Markowska-Manista prowadzi badania, sprawiły, 
że z jej inicjatywy powstała pełna świadectw książka dotycząca introspektyw-
nych podejść do międzykulturowej pracy terenowej kobiet (Markowska-Ma-
nista, Pilarska, 2017). Zawiera ona opisy osobistych doświadczeń badawczych 
badaczek, które pokazują, jak ściśle splatają się ze sobą badania i codzienne 
życie i jak trudne doświadczenia z badań terenowych rzutują na życie osobiste 
kobiet27.

27 Obecnie autorka realizuje badania terenowe „Sustaining frontline host solidarity: The case 
of Poland” dotyczące uchodźców wojennych i innych grup uchodźców, współpracując z Jac-
queline Bhabha, profesorką na Harvardzie w T.H. Chan School of Public Health, USA.
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Bibliografia przedmiotowa Edyty Januszewskiej przekracza rozmiary 
przyjętej tu konwencji. Pragnąc wyróżnić bogaty dorobek autorki, przyjąłem 
formę bliższego przedstawienia jej postaci, wieńcząc całość monografii bardziej 
koleżeńskim i mniej formalnym akcentem. Edytę poznałem w połowie stycznia 
2022 roku – w trybie zdalnym – na cyklicznie organizowanym, ogólnopolskim 
seminarium u Profesora Bogusława Śliwerskiego, który od lat integruje nasze 
międzypokoleniowe i interdyscyplinarne środowisko naukowe wokół aktual-
nych wydarzeń i propozycji badawczych. Było to ostatnie seminarium przed 
wybuchem wojny w Ukrainie, podczas którego Edyta omówiła swoje najnowsze 
badania terenowe, dotyczące losów dzieci w owładniętej wojną Syrii, zatytu-
łowane: „Dzieci – ofiary wojny we współczesnym świecie. Refleksje badacza”. 
Prezentowana dokumentacja zdjęciowa, prowadzona miarowo, zdystansowaną 
narracją, pozwoliła nam jedynie na milczący komentarz, wyzwalając z czasem 
niepewne stawianie pytań. Bynajmniej nie był to prolog do wydarzeń z 24 lu-
tego 2022 roku, choć przecież kolejne seminarium odbyło się raptem kilka ty-
godni później, już w trybie wojennego alertu28. Przejmująca relacja badawcza 
z oddalonego od Europy Libanu pozwoliła naiwnie pomyśleć, że przynajmniej 
te straszliwe rzeczy dzieją się daleko od nas i że jest ktoś taki jak Edyta Janu-
szewska, która – chyba jako jedyna w naszym nie tak małym środowisku – mie-
rzy się z tak przejmującym wyzwaniem29. Myliłem się w tej kwestii, nie znając 
jeszcze dorobku Uli Markowskiej-Manisty oraz innych naukowców z Polski, 
a tym bardziej z Ukrainy i innych krajów, do których – mam nadzieję – do-
łączymy w misji solidarnego mierzenia się z wojną i jej konsekwencjami. Dla 
tych Czytelników i Czytelniczek, którzy myślą o rozpoczęciu pracy w ważnej 
społecznie roli naukowca, pozostawiam krótki opis indywidualnego przypad-
ku, dającego świadectwo pasji badawczej w imię odkrywania trudnej prawdy. 

28 Informacja o seminarium poświęconym wojnie w Ukrainie została rozesłana do jego uczest-
ników 2 marca 2022 roku, zapowiadając pilne rozpoczęcie prac nad niniejszą monografią. 

29 Należy w tym miejscu zauważyć, że czym innym są wielokulturowe badania terenowe w wa-
runkach wojennych, a czym innym edukacja międzykulturowa. Jak wyliczają autorki: „Na 
gruncie polskim działania badawcze dotyczące edukacji międzykulturowej są prowadzone 
w ośrodku białostockim, m.in.: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, J. Muszyńska, 
E. Czykwin; w ośrodku cieszyńskim: m.in. T. Lewowicki, B. Grabowska, E. Ogrodzka-Mazur, 
A.   Różańska,   A.   Szafrańska-Gajdzica,   A.   Szczurek-Boruta,   J.   Urban;   w   środku   gdańskim: 
m.in. K. Kossak-Główczewski, A. Korzyczkowska; w ośrodku lubelskim: m.in. M. Korczyń-
ski, A. Świdzińska; w ośrodku opolskim: m.in. Z. Jasiński, M. Pogorzelska; na pozostałym 
obszarze m.in.: K.M. Błeszyńska, E. Chromiec, P.P. Grzybowski, W. Rabczuk, M.M. Urlińska” 
(Januszewska, Markowska-Manista, 2017, s. 50).
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Zainteresowania   naukowe   Edyty   Januszewskiej   dotyczące   uchodźców 
w Polsce i na świecie sięgają roku 1999. W czasie odwiedzania jednej z wystaw 
dotyczących dzieci wojny w Kwaterze Głównej ONZ w Nowym Jorku uświa-
domiła sobie ważkość problematyki związanej z tematem wojny, uchodźstwa, 
cierpienia i śmierci najmłodszych jej ofiar – dzieci. Dociekania naukowo-
-badawcze dotyczące tej tematyki podjęła w 2004 roku, a po uzyskaniu stop-
nia doktora (2008) nieustannie eksploruje zagadnienia teoretyczne oraz 
prowadzi badania empiryczne w tym zakresie. W swojej biografii naukowej 
wyszczególniła dwa momenty przełomowe, które ukształtowały jej myślenie 
o doświadczeniu uchodźstwa we współczesnym zglobalizowanym i zdestabi-
lizowanym świecie. Pierwszym z nich było podjęcie badań wśród uchodźców 
czeczeńskich (2004), którzy z powodu działań wojennych – w czasie pierwszej 
i drugiej wojny czeczeńskiej (1994–1996 i 1999–2000) – uciekli z Republiki 
Czeczeńskiej do różnych krajów europejskich, w tym do Polski. Po przyjeździe 
zostali umieszczeni w ośrodkach dla cudzoziemców w Warszawie i w okolicach, 
oczekując na decyzję nadania statusu uchodźcy (Januszewska, 2009, 2010a, 
2010c, 2021). Drugim był wyjazd i przeprowadzenie badań wśród uchodź-
ców syryjskich, którzy uciekli do Libanu ze swojego kraju ogarniętego wojną 
w 2017 roku (Januszewska, 2019, 2022). Na przestrzeni 18 lat (między rokiem 
2004 a 2022) Edyta Januszewska sukcesywnie buduje i rozwija swój warsztat 
teoretyczno-metodologiczny. Prowadziła badania naukowe w wielu krajach 
europejskich (m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Szwecji, Niemczech). 
W 2014 roku była profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Oksfordzie 
w Wielkiej Brytanii (Refugee Studies Centre, Oxford Department of Interna-
tional Development, University of Oxford). Swoją biografię naukową sytuuje 
na osi: refleksja teoretyczna i badania empiryczne przeprowadzone w Polsce 
(od 2004 roku – uchodźcy z Czeczenii) – sytuacja uchodźców i imigrantów 
w wybranych krajach europejskich (m.in. Wielka Brytania, Dania, Francja, 
Szwecja, Niemcy) (2004–2022) – od 2017 roku także sytuacja Syryjczyków na 
Bliskim Wschodzie (w Libanie). 

Publikacje Edyty Januszewskiej osadzone są w koncepcjach i paradyg-
macie badań jakościowych i wpisują się w obszar supozycji i dociekań peda-
gogiki społecznej. W podejściu metodologicznym naukowczyni odnosi się do 
paradygmatu humanistycznego i paradygmatu interpretatywnego. Badania 
jakościowe, które stosuje w swojej pracy badawczej, to między innymi wywiad 
narracyjny, wywiad mało skategoryzowany, metoda biograficzna, obserwacja 
uczestnicząca. Dzięki nim ma możliwość eksplorowania życia jednostki w jej 
środowisku społecznym. Badania jakościowe wykorzystuje do badań środo-
wisk „trudnych”, mało dostępnych, które „zamknięte” są na osoby nowe, obce, 
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niosące „zagrożenie” z zewnątrz. W jej przypadku osobami, do których trudno 
dotrzeć, są uchodźcy i obozy dla cudzoziemców w Polsce (Januszewska, Mar-
kowska-Manista, 2017) i w innych krajach europejskich oraz na Bliskim Wscho-
dzie. W publikacjach zajmuje się między innymi sytuacją życiową dzieci i ich 
najbliższych, biedą i przemocą, niepełnosprawnością, ucieczką, samotnością, 
bezradnością, porzuceniem (małoletni bez opieki) w czasie działań wojennych. 
W podejmowanym przez Januszewską obszarze problemowym znajdują się 
również doświadczenia rodzajów śmierci, na którą narażone są dzieci: jest to 
śmierć oczekiwana, wynikająca z faktu życia w czasie wojny, śmierć nieoczeki-
wana, która przychodzi nagle i którą trudno „przewidzieć” (na przykład śmierć 
od kuli snajpera) oraz śmierć możliwa („spotkanie ze śmiercią”, ale w konse-
kwencji uniknięcie jej) (Januszewska, 2010b, 2017). Badaczka zastanawia się 
przy tym, w jaki sposób migracja i ucieczka z kraju ogarniętego wojną wpływają 
na zdrowie psychiczne i fizyczne uchodźców. Zadaje także pytanie o wpływ 
traumatycznych doświadczeń wojennych na psychospołeczne, socjalne i ekono-
miczne funkcjonowanie uchodźców oraz na proces akulturacji w nowym kraju. 

Tuż przed oddaniem monografii do druku otrzymałem wiadomość, że 
obydwie naukowczynie rozpoczęły już badania nad sytuacją dzieci ukraińskich 
w Polsce, co będzie zapewne przedmiotem osobnej refleksji naukowej i publi-
kacji.

* * *
Chciałbym na końcu wyrazić głęboką nadzieję, że inicjatywa zredagowania 

niniejszej monografii przyczyni się nie tylko do kolejnych naukowych reflek-
sji, ale także do namysłu nad aktualną kondycją i dalszym losem polskiej oraz 
ukraińskiej myśli pedagogicznej i ich godnego miejsca w szerszym, europejskim 
kontekście kulturowym. Ufam, że zakończenie książki zostanie przyjęte jako 
zaproszenie do pogłębionych analiz i naukowych spotkań w wielu innych miej-
scach. Zastanawia mnie jeszcze jedna myśl, którą tu pozostawiam do podjęcia 
już przez Koleżanki i Kolegów z Ukrainy. W duchu aktualnego uniesienia i do-
dania otuchy dzielnie walczącym o wolność sąsiadom chciałoby się – jak pod-
powiada serce – ponownie zawołać „Sława Ukrajini!” (pol. Chwała Ukrainie)30. 
Czyni tak zarówno wielu polityków – zaczynając od Wołodymyra Zełenskiego, 
liderów europejskich państw, jak i wielu z nas, zwykłych obywateli, pokrzepia-
jąc napotkanych wojennych emigrantów i ich dzieci. Dla naukowców chcących 
pogłębiać podjętą tu tematykę ważnym problemem jest to, co owo szlachetne 

30 Zgodnie z deklaracją umieszczoną we wprowadzeniu do publikacji, gdzie zamieszczamy do-
kument zwany „Rezolucją”, podpisany przez uczestników IX Forum Naukowego pedagogów 
polskich i ukraińskich (Lublin, 2022).
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dziś zawołanie oznaczać będzie jutro (w powojennej przyszłości), jaki system 
aksjonormatywny będzie można z niego odczytać, czy będzie odporne na skraj-
ności31, a przede wszystkim do czego zobowiąże obywateli wolnej Europy. 

W imieniu własnym oraz Autorów 

Michał Paluch

Warszawa – Kijów
25 września 2022 roku – 214. dzień wojny
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