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wszyscy, jako nauczyciele, zajmu-
jemy się tym samym, a mianowicie czło-
wiekiem i wycho-
waniem człowieka. 
jest to istotą kultu-
ry humanistycznej, 
czy inaczej kultury 
ludzkiej. chodzi 
o człowieka i to 
człowieka ujętego 
w jego najważniej-
szych momentach 
przeżyć ludzkich. 
do takich momen-
tów (trwają one na-
wet kilka lat, ciągle 
się powtarzają) za-
licza się młodość.  
w dzisiejszym wy-
kładzie chciałbym 
zaznaczyć, że mia-
nowicie człowiek 
staje się i konstytu-
uje swoją twarz osobistą i staje się określo-
nym typem człowieka tylko dzięki swojej 
pracy, dzięki swoim decyzjom życiowym. 
decyzje życiowe suponują i poznanie,  
i wolność, i akceptację społeczną. 

ta problematyka budzenia pozna-
nia, utrwalania wolności – wszystko  
to musi być sprawdzalne społecznie.  

to nie są teorie, które mówi się gdzieś  
a priori, a później przykłada się taką 

teorię do człowie-
ka jak jakąś siatkę 
i patrzy czy to pa-
suje czy nie pasuje. 
Nie! trzeba wy-
chowywać człowie-
ka, a więc mieć na 
względzie konkret-
ną osobę. Ludzie 
są niepowtarzalni 
– nie było dwóch 
ludzi identycznych 
i nie można przy 
pomocy jakiejś na-
zwy jednoznacznej 
określić człowieka. 
każdy człowiek jest 
bytem osobowym, 
niepowtarzalnym,  
i choć w nim zacho-
dzą pewne typowe 

czynności, są one znowu niepowtarzal-
ne, po swojemu przyjmowane. 

zwróćmy uwagę na te czynności. 
sprowadzają się one do trzech grup: 
pierwszą jest budzenie ducha. to bu-
dzenie ducha dokonuje się dosyć dłu-
go, gdzieś od stanów niemowlęcych do 
ok. 12 roku życia. od 12 roku życia do 
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15-16 roku życia zachodzi drugi okres: 
odkrywania swojej natury, czyli od-
krywania kim się jest, czym się gospo-
daruje, jak to należy czynić – jest to 
moment odkrywania siebie jako czło-
wieka. trzeba poznać siebie, żeby moż-
na było żyć po ludzku. i okres trzeci 
– gdzieś 15-16 do 18 lat, ogromnie 
ważny – budowania siebie, budowania 
własnego człowieczeństwa.

młodość jest zapoczątkowaniem 
samogospodarzenia siłami wrodzo-
nymi własnego człowieczeństwa. owo 
gospodarzenie dokonuje się w ludzkim 
życiu nieustannie poprzez wyzwa-
lanie z siebie czynności specyficznie 
ludzkich – poznawczych i wolityw-
nych zmierzających poprzez rozumne 
i wolne decyzje do realizowania dobra 
dla siebie i dla drugich, a więc społecz-
ności tak rodzinnej, jak i poszerzonej. 
Rozumność bowiem i wolność, i spo-
łeczność stanowią czynniki osobowego 
życia człowieka, którego świadomym 
zapoczątkowaniem jest młodość.

 zagospodarowanie swego życia 
ludzkiego dokonuje się, jak wspomnia-
no, jakby w trzech etapach młodości,  
w aktach: a) budzenia ducha; b) odkry-
wania siebie; c) budowania siebie.

 a) Budzenie ducha dokonuje się 
najpierw przez nieustanną „mowę” 
matki do niemowlęcia, prowadząc do 
spontanicznego uznania ok. 2 roku 
życia swej odrębności od innych. dzie-
cięce „nie” jako odpowiedź na pro-
pozycję jest próbą ukonstytuowania 
własnej podmiotowości. ważna jest  
w tym okresie wspólna modlitwa  
z dzieckiem, która uczy transcenden-

cji, pokazując dziecku, że nie jest ono 
czymś przypadkowym w świecie, lecz 
jego jakimś ośrodkiem. Naśladowanie 
rodziców i domowników budzi poczu-
cie człowieczeństwa. dochodzi rów-
nież do budzenia wyobraźni przez czy-
tanie bajek, ukazywanie racjonalności 
świata przez np. bajki o krasnoludkach 
(telewizja z kolei „zabija” żywotność 
wyobraźni).

 b) odkrywanie siebie jest jawnym 
znakiem dojrzewania. w okresie tym 
występuje zainteresowanie się płcią 
drugą, odkrywanie roli ciała, odkry-
wanie różnych sposobów działania po-
przez np. literaturę młodzieńczą (jak 
W pustyni i w puszczy), która budzi 
wyobraźnię i szukanie ideałów. (Na-
leży podkreślić negatywny dla tego 
okresu rozwoju wpływ koedukacji).

 c) Budowanie siebie następuje po-
przez nabywanie humanistycznej kul-
tury, czytanie literatury (a nie ogląda-
nie filmów reżyserskich, które „uczą” 
dewiacji), poprzez uczenie się histo-
rii własnego narodu i zapoznanie się  
z różnymi formami kultury (egipt, 
mezopotamia, Grecja, Rzym, europa). 
w tym okresie dochodzi do próby od-
powiedzi na pytania jak żyć? i po co?,  
a więc uświadomienia sobie sensu ży-
cia – życia osobistego, życia rodzinne-
go, życia narodowego. Na tym etapie 
życia ważne są organizacje społeczne, 
które są dopełnieniem wejścia w struk-
turę osobowego życia. co jest ważne  
w tym wszystkim? ważne jest, by stać 
się człowiekiem. młodość jest tym 
okresem budzenia człowieczeństwa  
i jego budowania w sobie.


