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zek prawa zawartego w Dekalogu z prawami cz³owieka i wolnoci¹ (s. 3134).
W ósmym rozdziale analizie poddane zosta³y nastêpuj¹ce kwestie: przyczyny
odrzucania, podwa¿ania oraz deformowania przykazañ w wiecie wspó³czesnym, zw³aszcza przez ideologie lewicowe i laickie, które w ten sposób staraj¹
siê wprowadziæ nowe prawa, wpajaj¹c spo³eczeñstwom, ¿e prawdziwie broni¹
one praw cz³owieka (s. 3538).
Druga czêæ, zatytu³owana Przykazania po kolei (s. 41137), jest systematycznym i szczegó³owym omówieniem poszczególnych przykazañ Dekalogu.
Autor pos³u¿y³ siê w niej wspó³czesnym przek³adem przykazañ, który zosta³
przedstawiony w pierwszej czêci ksi¹¿ki, w rozdziale trzecim. Ka¿de z przykazañ stanowi osobny rozdzia³, w którym po czêci hermeneutycznej nastêpuje
komentarz przytaczaj¹cy konkretne przyk³ady zastosowania we wspó³czesnym
wiecie. Zarówno u¿yty przek³ad, jak i komentarz pomagaj¹ w aktualizacji odczytu treci dekalogu, sprawiaj¹c, ¿e staje siê on zrozumia³ym dla dzisiejszego
chrzecijanina.
Zaprezentowana ksi¹¿ka prof. Micha³a Wojciechowskiego jest interesuj¹cym opracowaniem zagadnieñ zwi¹zanych z interpretacj¹ tekstu Dekalogu.
Szczególnie wartociowy jest przek³ad Dziesiêciorga przykazañ na jêzyk wspó³czesny, który  jak sam autor wskazuje  powinien w przysz³oci zostaæ wprowadzony jako wersja katechizmowa. Jest to niezwykle cenna publikacja, która
pozwala czytelnikowi w odczytaniu na nowo treci wyuczonych niegdy na
pamiêæ. Lektura ksi¹¿ki u³atwia oderwanie siê od myli, ¿e Dekalog jest tylko
i wy³¹cznie zbiorem nakazów i zakazów, s³u¿¹cym demaskowaniu s³aboci cz³owieka, a tak¿e pomaga w zrozumieniu, ¿e w rzeczywistoci Dekalog stoi na
stra¿y praw, godnoci i wolnoci ludzkich.
Janusz Ruciñski
Olsztyn
Ks. Wojciech Cichosz, Możliwości dialogu chrześcijańskiego ze
współczesną edukacją polską, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2013,
ss. 458.

Dynamiczny rozwój cywilizacyjny wspó³czesnego wiata móg³by rodziæ
nadziejê na tworzenie przyjaznych warunków rozwoju i bytu ludzkoci. Tymczasem okazuje siê, ¿e cywilizacja zachodnia pogr¹¿a siê coraz bardziej w kryzysie.
Dotyczy on konstytutywnych zmian w wielu obszarach, poczynaj¹c od przeobra¿eñ w zakresie wartoci, wierzeñ, jak i instytucji normuj¹cych i porz¹dkuj¹-
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cych struktury ¿ycia spo³ecznego. Ponowoczesna kultura  bêd¹ca wyrazem
filozofii postmodernistycznej  sprzyja tworzeniu nowej, oderwanej od natury
i tradycji cywilizacji (Jean-François Lyotard, Fin des grands récits). Ten sztuczny
twór, którego samo centrum stanowi upadek (dekonstrukcja) wielkich narracji,
jest skutecznie promowany przez dobrze wykreowany, subiektywny wizerunek
spo³eczny (tzw. PR i HR). Wymusza on tzw. poprawnoæ wiatopogl¹dow¹,
w której cz³owiek traci umiejêtnoæ obiektywnego odró¿nienia prawdy od fa³szu, dobra od z³a, a to sprzyja ideologizowaniu i upolitycznianiu myli.
Szerz¹ca siê kultura konsumpcyjna, wspierana przez rozwój ekonomiczny,
sprawia, ¿e miernikiem postêpu jest mieæ, a nie byæ, za nauka staje siê
rodkiem do pozyskania panowania nad cz³owiekiem i przyrod¹. Te cechy nie
ominê³y równie¿ owiaty, której istotê i cel coraz czêciej stanowi to, co mierzalne, policzalne i porównywalne. Na czo³o wysuwa siê zatem dydaktyka, iloæ
przyswojonej przez ucznia wiedzy, nie za jego wychowanie i formacja duchowa. Praca szko³y nie jest ju¿ oceniana w perspektywie kszta³cenia i wychowania,
ale skutecznoci, efektywnoci, edukacyjnej wartoci dodanej i ewaluacji, której
s³u¿y nowo stworzona diagnostyka edukacyjna. Takie podejcie czyni ucznia nie
podmiotem dzia³añ dydaktyczno-wychowawczych, ale mierzalnym, bezosobowym przedmiotem.
Wskazane powy¿ej trendy kulturowo-spo³eczne i kierunki ich przemian,
obecne tak¿e w owiacie, sta³y siê tematem najnowszej i nowatorskiej publikacji
ks. Wojciecha Cichosza nosz¹cej tytu³ Mo¿liwoci dialogu wychowania chrzecijañskiego ze wspó³czesn¹ edukacj¹ polsk¹ (Wyd. Bernardinum, Pelplin 2013,
ss. 458). To jedyna, jak dot¹d, na polskim rynku wydawniczym ksi¹¿ka,
w której podjêty zosta³, niezwykle aktualny, problem obecnoci chrzecijañstwa
w szkolnej przestrzeni edukacyjnej.
Ks. W. Cichosz nale¿y do grona polskich m³odych naukowców, zajmuj¹cych siê teologi¹ i filozofi¹ wychowania, ze szczególnym uwzglêdnieniem antropologii i aksjologii chrzecijañskiej. Ten ceniony pedagog i uznany w Polsce
znawca problematyki szkolnictwa katolickiego stara siê zg³êbiæ istotê wychowania, tote¿ wytrwale poszukuje kolejnych czynników oddzia³uj¹cych na ten proces. Szko³a, jako instytucja odpowiedzialna za dydaktykê i wychowanie, funkcjonuje w konkretnym rodowisku spo³eczno-politycznym i kulturowym, zatem
zarówno pedagogizacja rodziny, jak te¿ przemiany kulturowe i komunikacja interpersonalna odgrywaj¹ w jego badaniach naukowych coraz wiêksz¹ rolê.
Postêpuj¹ca obecnie laicyzacja wkracza w spo³ecznoæ wierz¹cych. S³usznie zauwa¿a kard. Joseph Ratzinger: Prawdziwym problemem naszej epoki jest
»kryzys Boga«, nieobecnoæ Boga zamaskowana pust¹ religijnoci¹. [ ] Dla
cz³owieka prawdziwym unum necessarium jest Bóg. Wszystko zmienia siê
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w zale¿noci od tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Niestety, tak¿e my
chrzecijanie ¿yjemy czêsto tak, jak gdyby Bóg nie istnia³ (si Deus non daretur).
¯yjemy zgodnie z has³em: Boga nie ma, a jeli jest, to nie ma znaczenia.
S³usznie zauwa¿y³ ks. Józef Tischner, którego s³owa ks. Wojciech Cichosz
przyj¹³ za has³o przewodnie ksi¹¿ki: Cz³owiek, któremu siê wydaje, ¿e zrozumia³ wiat, ale nie zrozumia³ siebie, mo¿e staæ siê grony (s. 7). W tego rodzaju
przestrzeni nie ma miejsca dla Boga i transcendencji. Promowane bowiem wychowanie laickie wyklucza wszystko, co wi¹¿e siê z religi¹  ma ukierunkowanie nie tylko areligijne, ale wrêcz antyreligijne, wykluczaj¹ce jakikolwiek zwi¹zek
procesu wychowania z religi¹ (s. 315). Ju¿ na pocz¹tku ubieg³ego wieku dostrzega³ tê tendencjê papie¿ Pius X, gdy w Przysiêdze antymodernistycznej
ostrzega³, ¿e nowe nurty zmierzaj¹ nie tylko do wykorzenienia wiary w Boga, ale
wszelkiej wiary. Wi¹¿e siê z tym zagro¿enie pozbawienia cz³owieka mo¿liwoci
rozwoju sfery duchowej i religijnej, a przecie¿ to, co duchowe i religijne, stanowi kluczowy element w integralnej koncepcji osoby ludzkiej. Zaniechanie rozwoju tej sfery fundamentalnie k³óci siê z istot¹ s³u¿by pedagogicznej (s. 315).
Autor, dostrzegaj¹c potrzebê ca³ociowej (holistycznej) i harmonijnej formacji m³odego pokolenia (s. 23), stawia odwa¿ne pytanie o polsk¹ edukacjê,
realizuj¹c¹ treci zawarte w obowi¹zuj¹cej obecnie podstawie programowej
z 2012 r., w perspektywie wychowania chrzecijañskiego (personalistycznego).
S³usznie zak³ada, ¿e skoro Polska bez ¿adnej w¹tpliwoci nale¿y do kultury
basenu Morza ródziemnego (s. 17), wyros³ej m.in. na kulturze chrzecijañskiej, to te wartoci powinny znaleæ swoje w³aciwe odzwierciedlenie w programach szkolnych. W jego przekonaniu, dobremu uformowaniu osoby sprzyja
jedynie integralny jej rozwój, który z kolei jest mo¿liwy wówczas, gdy ca³y
system edukacyjny szanuje godnoæ cz³owieka, jego potencja³ osobowy i duchowy oraz wymiar transcendentny (antropologia divina  s. 201).
Ksi¹¿ka sk³ada siê z wstêpu (s. 1329) i trzech rozdzia³ów, nosz¹cych
kolejno nastêpuj¹ce tytu³y: Podstawowe za³o¿enia edukacji szkolnej i wychowania chrzecijañskiego (s. 31145), Mo¿liwoci dialogu w obszarze kultury
(s. 147182) oraz Dialog w zakresie kszta³cenia i wychowania wed³ug podstawy programowej (s. 183311), po których nastêpuje stosowne zakoñczenie
(s. 313325). Jak przysta³o na poprawnie przygotowan¹ publikacjê, dope³nia j¹
wyczerpuj¹ca bibliografia (s. 327363) i wykaz skrótów (s. 912) oraz aneksy
(s. 419458), w których zawarto obowi¹zuj¹ce w polskiej szkole po II wojnie
wiatowej podstawy programowe. Ca³oci dope³nia streszczenie i spis treci
w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim.
Autor we wstêpie jasno okreli³ zakres podjêtych dzia³añ opartych o krytyczn¹ analizê róde³. Przyj¹³, ¿e podmiotem badañ stanie siê poszukiwanie
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mo¿liwoci dialogu wychowania chrzecijañskiego i wspó³czesnej edukacji polskiej w obszarze szkolnego nauczania przedmiotów obowi¹zuj¹cych w wietle
nowej podstawy programowej zawartej w Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. na poziomie gimnazjalnym (III etap edukacyjny)
i ponadgimnazjalnym w zakresie nauczania liceum ogólnokszta³c¹cego (IV etap
edukacyjny) (s. 1819). Precyzyjnie okreli³, ¿e swoj¹ uwagê ograniczy jedynie
do szko³y publicznej (bez nawi¹zywania do szko³y katolickiej czy spo³ecznej),
celowo pomijaj¹c tzw. katechezê szkoln¹, czyli lekcje religii (s. 19). Za³o¿y³, ¿e
skoro szko³a uczy i wychowuje, to proces ten przebiega w obrêbie wszystkich
przedmiotów. Dlatego te¿, jak zauwa¿y³, umylnie pominiêta zosta³a typowo
religijna argumentacja, a skupiono siê na odniesieniach kulturowo-spo³ecznych
[...], wychowawczych i rozwojowych (s. 20). Doda³, ¿e powodem takich za³o¿eñ i rozwi¹zañ by³a próba siêgniêcia do tematu jeszcze niepodejmowanego
i pokazania zupe³nie nowego wymiaru edukacyjnego. [...] Jak dot¹d, trudno
szukaæ na polskim runku wydawniczym pozycji powiêconej wychowaniu
chrzecijañskiemu realizowanemu w ramach przedmiotów szkolnych. Wydaje
siê to wystarczaj¹cym powodem, by kwestiê tê zbadaæ (s. 19).
Czytelnik zostaje zatem zaznajomiony z podstawowymi za³o¿eniami edukacji szkolnej i wychowania chrzecijañskiego. W tym celu autor przybli¿y³ kolejne
etapy wy³aniania siê obecnego kszta³tu polskiego systemu owiaty w powojennej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej, przesi¹kniêtej polityczn¹ walk¹
o wp³yw na proces kszta³cenia i wychowania m³odych pokoleñ Polaków. Choæ
pocz¹tkowo polska szko³a czerpa³a z przedwojennej reformy jêdrzejewiczowskiej, to ju¿ w 1945 r. pojawi³y siê pierwsze zmiany w owiacie. W³adze bowiem
zdawa³y sobie sprawê z faktu, ¿e kto ma m³odzie¿, ten ma przysz³oæ i ca³e
spo³eczeñstwo (s. 38). W programach nauczania pojawia³y siê zatem treci
dotycz¹ce rozwoju spo³ecznego, historii ruchów ch³opskich i robotniczych,
wiedzy o Polsce i wiecie wspó³czesnym. Systematycznie ros³o te¿ upolitycznienie szko³y, a jej funkcjonowanie bezporednio wi¹zano z ideologi¹ marksistowsko-leninowsk¹ (s. 43), za czo³owym celem szkolnictwa by³o przygotowanie m³odzie¿y do pracy i ¿ycia oraz wychowanie m³odego pokolenia na
budowniczych socjalistycznej ojczyzny (s. 45). Nic dziwnego, ¿e religia i wartoci chrzecijañskie, jako niezgodne z obowi¹zuj¹c¹ ideologi¹, by³y systematycznie wypierane z ¿ycia spo³ecznego i uporczywie pomijane w kolejnych,
wci¹¿ po sobie nastêpuj¹cych reformach owiaty. Nadziejê na zmianê tego stanu
nios³y przemiany, do których dosz³o w Polsce w 1989 r. Niestety, nadal trwa
pochód niedopracowanych reform, a w szkolnej rzeczywistoci do g³osu dochodzi popularna wspó³czenie technologizacja nauk cis³ych oraz ideologizacja nauk humanistycznych (s. 71). W takiej rzeczywistoci nie moralnoæ, nie
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sztuka, nie religia, nie dziedzictwo greckie i rzymskie, nie chrzecijañstwo, ale
w³anie nauka-technika jest traktowana jako uniwersalny wk³ad Zachodu do
kultury wiatowej (s. 7172). W polskiej szkole coraz powszechniejsze staje
siê d¹¿enie do osi¹gania zwy¿kuj¹cych wyników kszta³cenia przy jednoczesnym
zaniedbywaniu b¹d przynajmniej niedowartociowaniu jakoci wychowania
dzieci i m³odzie¿y. Rosn¹ca wiadomoæ mo¿liwoci cz³owieka i rozwoju techniki powoduje, ¿e kieruje siê on nie tylko logik¹ rynku  prawem popytu
i poda¿y  ale tak¿e ulega pokusie sterowania uczniem (chocia¿by przez planowany rozwój jego kariery zawodowej i tzw. szkolne doradztwo zawodowe).
Panaceum na tak¹ sytuacjê wed³ug autora jest wychowanie personalistyczne, w którego centrum zawsze stoi osoba ludzka, jej godnoæ i integralna formacja (s. 107135). Te cechy wychowania personalistycznego wielokrotnie znajdowa³y nale¿ne miejsce w nauczaniu Kocio³a dotycz¹cym edukacji i wychowania
(s. 135145). Co wiêcej, to w³anie Koció³ przez wieki by³ mecenasem
i promotorem edukacji i wychowania (s. 106), bez trudu zatem dostrzega³
wszelkie pojawiaj¹ce siê w tej kwestii zagro¿enia. wiadcz¹ o tym np. przytoczone przez ks. W. Cichosza s³owa wypowiedziane przez Piusa XI na pocz¹tku
ubieg³ego wieku: [...] w naszych czasach jestemy wiadkami doæ dziwnego
naprawdê zjawiska, ¿e wychowawcy i filozofowie trudz¹ siê w wyszukiwaniu
jakiego powszechnego kodeksu moralnego wychowania, jak gdyby nie istnia³
ani Dekalog, ani prawo ewangeliczne, ani nawet prawo natury wyryte przez
Boga w sercu cz³owieka, g³oszone przez zdrowy rozum, ujête za pomoc¹ pozytywnego Objawienia przez samego Boga w dziesiêæ przykazañ (s. 119). Na
podkrelenie, zdaniem autora, zas³uguje fakt, ¿e pogl¹dy Kocio³a w omawianej
kwestii ewoluowa³y. Choæ nie zmienia³y siê w zasadniczych dla wychowania
kwestiach, to odzwierciedla³y one aktualn¹ sytuacjê spo³eczn¹. Ten element
doskonale udaje siê autorowi zaprezentowaæ, gdy porównuje nauczanie Kocio³a w nie tak odleg³ych czasowo dokumentach, jak Divini illius magistri Piusa
XI i Gravissimum educationis Soboru Watykañskiego II. Prowadzone analizy
przywodz¹ autora do sformu³owania wniosku, ¿e wspó³czesna myl wychowawcza Kocio³a pozwala na pe³ne zaanga¿owanie siê obywatela-katolika
w chrzecijañsk¹ przemianê wiata (s. 144), przy pe³nym poszanowaniu przekonañ ka¿dego cz³owieka. Taki wniosek rodzi pytanie, czy na to zaanga¿owanie pozwala wspó³czesna kultura i edukacja? (s. 144).
Tak sformu³owane zagadnienie sta³o siê przedmiotem podjêtej w rozdziale
trzecim analizy podstawy programowej realizowanej w polskiej szkole. P³aszczyzna kulturowa (s. 147182) stanowi, wed³ug ks. Wojciecha Cichosza, ten
obszar, na którym dialog miêdzy edukacj¹ a chrzecijañstwem wydaje siê mo¿liwy, a jego nawi¹zanie i prowadzenie mo¿e stanowiæ panaceum na wszechobec-
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ny nihilizm oraz poch³aniaj¹c¹ polsk¹ szko³ê aksjologiczn¹ i antropologiczn¹
pró¿niê, coraz czêciej wype³nian¹ przez modne filozofie (s. 246). Aby ów
dialog sta³ siê mo¿liwy, jego uczestnicy (i narzêdzia, którymi siê pos³uguj¹)
powinni akceptowaæ oba wymiary ludzkiego poznania: rozum i wiarê. Z tego
wzglêdu autor podejmuje uwa¿ne badanie kolejnych zapisów dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2012 r. (s. 185311). Prowadzone przez ks.
Cichosza analizy koncentruj¹ siê wokó³ wskazania konkretnych propozycji mo¿liwoci nawi¹zywania dialogu miêdzy obowi¹zuj¹cym systemem edukacyjnym
a chrzecijañskim modelem wychowania. Koncentruje je w przestrzeni kszta³cenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w zakresie przedmiotów obowi¹zkowych, systematycznie i bez niepotrzebnych emocji obna¿aj¹c wprowadzon¹
przez autorów obowi¹zuj¹cej podstawy marginalizacjê treci chrzecijañskich.
Choæ odwo³ania do chrzecijañstwa i kultury chrzecijañskiej w obowi¹zuj¹cej podstawie programowej pojawiaj¹ siê wielokrotnie, to jak zauwa¿a autor, s¹
one raczej przypadkowe. Ponadto, np. nauczyciel jêzyka polskiego nie ma
przygotowania egzegetycznego i co wiêcej, nie ma obowi¹zku podnoszenia
kwalifikacji zawodowych w tym kierunku (s. 194). Tak¿e uczniowie, na co
zwraca uwagê, nie s¹ wystarczaj¹co przygotowani np. do oceny wydarzeñ bêd¹cych przedmiotem edukacji historyczno-obywatelskiej (s. 216). Autor konstatuje, ¿e o tym, na ile dialog miêdzy wychowaniem chrzecijañskim a polsk¹
edukacj¹ bêdzie mo¿liwy i w jakim stopniu bêdzie s³u¿y³ wychowankom, wynika
z osobistych preferencji aksjologiczno-wiatopogl¹dowych nauczycieli oraz ich
kompetencji (s. 317318). To od ich dojrza³oci i rozumienia potrzeby integralnego rozwoju wychowanka zale¿y czerpanie ze skarbnicy wartoci religii chrzecijañskiej i Dekalogu. Ministerialne skupienie siê na wyposa¿eniu ucznia w wiedzê,
umiejêtnoci i kompetencje spo³eczne (z pominiêciem jego w³aciwego wychowania) jest wyranym odejciem od tradycyjnego (chrzecijañskiego) idea³u wychowawczego. St¹d te¿, dzia³ania podejmowane przez szko³ê powinny zmierzaæ do
wszechstronnego rozwoju wychowanka, zarówno biologicznego, jak i duchowego (poznawczego, moralnego, estetycznego)  a zatem i religijnego (s. 324).
Na podstawie przeprowadzonych analiz, autor formu³uje wniosek, ¿e realizowana w polskiej szkole podstawa programowa jest wyrazem ponowoczesnego i neopogañskiego stylu ¿ycia (s. 323), a wielokrotnie przywo³ywana
w dokumencie kultura niewiele ma wspólnego z kultur¹, w której wyros³y kolejne pokolenia Polaków. Tymczasem czerpanie z bogactwa Ewangelii i kultury
chrzecijañskiej znacz¹co mo¿e przyczyniæ siê do kszta³towania po¿¹danych
postaw moralnych i etycznych kolejnych pokoleñ Polaków.
Publikacja ks. Wojciecha Cichosza zas³uguje na uwagê zarówno ze wzglêdu na zawarte w niej wa¿ne pytanie o misjê wspó³czesnej szko³y, jak i dojrza³y
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oraz jednoznaczny jêzyk. Szczególnie warta uwagi jest zaproponowana w rozdziale trzecim konkretna, skierowana wprost do nauczycieli, oferta korzystania
z bogactwa kultury chrzecijañskiej. Wychowanie bowiem, jak pisa³ Benedykt XVI
w Licie o pilnej potrzebie wychowania, nigdy nie by³o prostym zadaniem
i dzi wydaje siê, ¿e sta³o siê jeszcze trudniejsze. Wiedz¹ o tym dobrze rodzice,
nauczyciele, ksiê¿a i wszyscy, którzy s¹ bezporednio odpowiedzialni za wychowanie. Mówi siê nawet o wielkim »kryzysie wychowania«, potwierdzanym
przez niepowodzenia, które zbyt czêsto towarzysz¹ naszym wysi³kom
w formowaniu osób mocnych, zdolnych wspó³pracowaæ z innymi i nadawaæ
sens swojemu ¿yciu. Ca³kiem spontanicznie przychodzi nam zatem obwiniaæ
nowe pokolenia, tak jakby dzieci, które rodz¹ siê dzisiaj by³y inne od tych, które
rodzi³y siê w przesz³oci. Mówi siê tak¿e o »pêkniêciu miêdzypokoleniowym«,
które oczywicie istnieje i ci¹¿y, ale które wynika raczej z braku pewnoci
i przekazania odpowiednich wartoci. Kompasem, pozwalaj¹cym odnaleæ
w³aciw¹ drogê w procesie kszta³towania osoby jest w³anie wychowanie chrzecijañskie, które kieruje siê uniwersaln¹ aksjologi¹ chrzecijañsk¹. To ona stanowi fundament cywilizacji ³aciñskiej, tote¿ konieczne jest prowadzenie dialogu
oraz przywrócenie kulturze obecnoci Wielkiego Nieobecnego (s. 325).
Zaprezentowan¹ monografiê nale¿y oceniæ jako pracê bardzo wa¿n¹
w zakresie poruszonej problematyki.
ks. Ireneusz Werbiñski
Toruñ

