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Wprowadzenie

Chociaż życie ludzkie naznaczone jest zarówno doświadczeniem
afirmacji, jak i negacji życia, swoistą fluktuacją pomyślnych i niepo-
myślnych zdarzeń egzystencjalnych, każdy człowiek, niejako intuityw-
nie, pragnie zbliżenia się do pozytywnego „bieguna” emocjonalnego,
określanego między innymi jako dobrostan psychiczny lub zadowole-
nie z życia. Odkrywanie znaczenia owego zbliżania się człowieka do
postawy afirmacji życia dzięki umiejętnemu procesowi wychowania —
oto wyzwanie dla przedstawicieli nauk pedagogicznych i zobowiązanie,
by podjąć problemy, które są zarazem klasyczne, gdyż silnie ugrun-
towane w historii myśli pedagogicznej, i jakże potrzebne współczes-
nym. Rozwój nowoczesnej felicytologii — bardziej niż kiedykolwiek
w przeszłości — zależeć będzie od tego, czy na owo wezwanie do dys-
kursu odpowiedzą również reprezentanci innych nauk.

Wyjaśnienia terminologiczne1: afirmacja życia, wychowanie do
afirmacji życia, szczęście, pomyślność, radość, egzystencja

Afirmację życia, dotychczas niepoddawaną głębszym badaniom
w naukach humanistycznych, określiłam jako postawę egzystencjalną
charakteryzującą się apologetycznym stosunkiem człowieka do życia.

Wprowadzenie

1 Terminy wyjaśnione w treści pracy: afekt, afirmacja, afirmacja życia, atarak-
sja, atmosfera wychowawcza, autentyczność, autoafirmacja, autorytet, autorytet pe-
dagogiczny, cel wychowania, charakter, charyzma, człowieczeństwo, defetyzm,
doświadczanie, dyssatysfakcja, dywergencja, dzielność etyczna, egzystencja, emocja,
entuzjazm, eskapizm, ethos, ethos nauczycielski, eudaimonia, eudajmonizm, eudaj-
monologia, euthymia, facylitacja, fatalizm, felicytologia, felicytologia pedagogiczna, fe-
nomenologia, gelotologia, godność, hedonizm etyczny, hedonizm psychologiczny,
hermeneutyka, hilaroterapia, humanistyka, idea, ideacja, ideał wychowania, innobyt,
introcepcja wartości, istota, jakości idealne, katastrofizm, kultura afirmacji życia,
melioryzm, metafizyka, metoda wychowania, męstwo, nadzieja, nastrój, negacja ży-



To uznanie wartości życia i warunek „zakorzenienia” człowieka w pod-
stawowej strukturze ontologicznej, ale również rezultat odczucia jed-
ności z życiem — solidaryzowania się człowieka z wieloma bytami
(innymi ludźmi, bytem transcendentnym, przyrodą ożywioną i nieoży-
wioną, własnym „ja”, a także wytworami ludzkimi, takimi choćby jak
dzieła kultury). Gdy mamy do czynienia z interakcją, a nie wyłącznie
z procesem jednokierunkowym, jak w przypadku odniesienia: czło-
wiek — przyroda nieożywiona, można mówić o afirmacji życia jako
więzi człowieka z życiem (na przykład w relacji: człowiek — zwierzę).
W afirmatywnym kontakcie interpersonalnym będziemy ujmować afir-
mację życia jako pozytywną relację społeczną. Synonimami „afirmacji
życia” jest zatem: „radość życia”2, „akceptacja życia”, „aprobata życia”,
„umiłowanie życia”, „sympatia dla życia”, „poważanie dla życia” i „sza-
cunek dla życia”.

W pracy posługuję się zarówno określeniem „wychowanie do afir-
macji życia”, jak i „wychowanie w afirmacji życia”. W moim rozu-
mieniu określenia te są niesprzeczne; „wychowanie do afirmacji życia”
wskazuje aksjologiczno-teleologiczne właściwości afirmacji życia, nato-
miast „wychowanie w afirmacji życia” ukazuje afirmację życia przede
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cia, nihilizm, nurt pedagogiczny, odwaga, optymizm, osobowość, pedagogika felicyto-
logii, pejoryzm, perfekcjonizm, pesymizm, pogoda ducha, pokój ducha, postawa,
postawy egzystencjalne, postawy nadgodnościowe, postawy niegodne, pomyślność,
postawy noetyczne, postawy pseudogodnościowe, pragmatofobia, praktyka, prąd pe-
dagogiczny, proces wychowania, psychologia pozytywna, radość życia, resentyment,
satysfakcja, sens egzystencji, sens istnienia, sens świata, sens życia, sprawiedliwość,
struktura, sublimacja, supererogacja, symbolomania, sympatia dla życia, system,
sytuacja wychowawcza, szczęście, środowisko wychowawcze, teoria, teoriopraktyka,
totalitaryzm, transgresja, uczucie, ukojenie, upojenie, utylitaryzm, wartość życia,
wiedza praktyczna, wielkoduszność, własność konstytutywna, wychowanie autokra-
tyczne, wychowanie autorytarne, wychowanie autorytatywne, wychowanie do afirma-
cji życia, wykluczanie, wzorzec, wzór osobowy, zadowolenie, zasada wychowania,
zdumienie, zdumienie życiem, zdziwienie, zdziwienie życiem, życie.

2 Radość — emocja podstawowa (ewentualnie nastrój) o pozytywnej walencji,
steniczna, czyli zwiększająca gotowość do działania, od zadowolenia różniąca się je-
dynie większą intensywnością i krótszym czasem trwania. Jej obserwowalnym prze-
jawem są m.in.: podskoki, reakcje wokaliczne (np. piski, okrzyki, śmiech), ożywiona
mimika (np. uśmiech) i pantomimika (np. uściski, klaskanie w dłonie). Antonimem
— smutek (Klaus Scherer, Jaak Panksepp). W. ŁOSIAK: Psychologia emocji. Warszawa,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 52; T. BOROWSKA: Obszary po-
znania i możliwości badania procesów afektywnych w pedagogice. „Forum Oświato-
we” 2002, nr 2, s. 8.

Radość życia — postawa egzystencjalna charakteryzująca się apologetycznym
stosunkiem do procesu życia; jego specyfiki i jakości. Jest ona rezultatem odczucia
jedności człowieka z wszechżyciem i woli podtrzymania aprobatywnej relacji z innymi
bytami. Synonim — cieszenie się życiem (Alicja Żywczok).



wszystkim jako określoną atmosferę wychowania lub sytuację wycho-
wawczą panującą w danym środowisku wychowawczym. Sformułowa-
nie zawarte w tytule: „Ku afirmacji życia” podkreśla teleonomiczną
właściwość wychowania rozumianego jako zmierzanie ku afirmacji ży-
cia, dążenie do jej osiągnięcia dzięki aktywności wielu podmiotów wy-
chowania.

Wykazuję, iż między uprawnioną etycznie postawą afirmacji życia
a godnością nie zachodzi sprzeczność. Bliskość i przenikanie się oby-
dwu każą mówić o godności postawy afirmacji życia, a także o afir-
matywnym sensie postaw godnościowych.

Afirmować wszelkie istnienie oznacza dla mnie odnosić się z od-
powiednim szacunkiem do wszystkiego — zgodnie z jego „wielkością”.
Absolut, ludzie, zwierzęta, rośliny, przyroda nieożywiona powinny zo-
stać otoczone troską, co oznacza, że należne im jest swoiste poważanie,
stosownie do ich wartości podstawowej. Nikt i nic nie zasługuje na bez-
myślne unicestwienie lub zniszczenie, wręcz przeciwnie — każdy jest
godny szacunku i zachowania w istnieniu bądź trwaniu. W ten oto spo-
sób można lapidarnie ująć naczelną ideę tej pracy, która stanowi efekt
wieloletnich badań nad afirmacją życia jako konstytutywną właści-
wością człowieka i fenomenem ludzkiej egzystencji. Taki też jest przed-
miot moich interdyscyplinarnych badań: afirmacja życia rozumiana
jako naturalne ludzkie doświadczenie wspierające proces rozwoju czło-
wieka i wzmacniające pozytywne efekty jego wychowania.

Termin „afirmacja życia” wydaje się mieć silne oparcie w polskiej
tradycji naukowej, a przy tym szeroki, wielokulturowy zasięg poten-
cjalny. W publikacjach uczonych amerykańskich powszechnie stoso-
wany termin „afirmacje” (nie „afirmacja” w liczbie pojedynczej) odnosi
się do kształtowania pozytywnego, choć nie zawsze adekwatnego, wi-
zerunku samego siebie i może być semantycznie zbliżony do wprowa-
dzonego przeze mnie pojęcia autoafirmacji. Autoafirmację rozumiem
jednak znacznie szerzej. Nie zabiegam o to, by w procesie wychowa-
nia wychowawca czy wychowanek wytwarzali sobie iluzoryczne wizje
własnej doskonałości różnorodnymi technikami, na przykład wschod-
nią medytacją, ale by rzeczywiste poznanie samego siebie rewolucjoni-
zowało ich spojrzenie na świat, a w rezultacie pozytywnie usposabiało
każdego z nich również wobec samego siebie.

Tak jak w filozofii wielu myślicieli, na przykład: Karol Wojtyła, Die-
trich von Hildebrand, Josef Seifert, Charles Taylor i Robert Spae-
mann, wykracza śmiało poza opozycję: etyki eudajmonistyczne —
etyki antyeudajmonistyczne, podobnie w pedagogice tym silniej moż-
na domagać się takiego „przekroczenia”, które pozwoli wypracować
nową jakość wychowawczą, niepoprzestającą jedynie na izolowanych
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opcjach myślowych. Właśnie wychowanie do afirmacji życia zasadza
się na kształtowaniu w wychowankach głębokich wewnątrzosobowych
więzi między sferą godności, autorealizacji i szczęśliwości. Antropolo-
giczna syntonia godności, autorealizacji i szczęścia3 jest w proce-
sie wychowania moralnego4 szczególnie istotna.

Ludzki byt ma charakter relacyjny: urzeczywistnia się w szczegól-
ności zarówno w odniesieniu do innych osób, jak i wobec fundamen-
talnych wartości. Żyjąc wśród osób, człowiek doświadcza powinności
właściwego ich traktowania — afirmowania ich ludzkiej godności.
Jako istota obdarzona szczególną wartością — człowieczeństwem,
dąży do godnego życia, które jest podstawową normą moralności.
Sprawiedliwość jest spoiwem całego porządku moralnego, miłość zaś
stanowi o jego doskonałości. Samourzeczywistnianie się człowieka ro-
zumiane jako jego doskonałość moralna nie jest czymś odrębnym od
godności i miłości. Troski o własną doskonałość moralną nie sprowa-
dza się do egoizmu. W trosce tej chodzi o uszanowanie własnej god-
ności osobowej, która ma bezpośredni związek z realnymi wymagania-
mi dobra wspólnego5.

Eudaimonia — szczęśliwość nie jest tylko ozdobnikiem etyki czy
pedagogiki, lecz pierwiastkiem współkonstytuującym je. Stanowisko
wykluczające z moralności zainteresowanie własnym szczęściem moż-
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3 Szczęście — rozciągnięty w czasie dobrostan psychiczny związany ze spełnie-
niem najwyżej ocenianych przez daną osobę celów, z zaspokojeniem jej podstawo-
wych pragnień. Jeżeli stan ten jest również silnie zabarwiony uczuciowo — mówimy
o uczuciu szczęśliwości.

Szczęście to dodatni bilans życia (zadowolenie z całości życia). Władysław Tatar-
kiewicz podaje różne znaczenia szczęścia, ale nie opisuje konkretnych stanów szczęś-
liwych i sytuacji szczęściorodnych, czyli desygnatów szczęścia. W. TATARKIEWICZ:
O szczęściu. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 33.

Szczęście — obiektywnie (fortuna) — na przykład ocalenie z katastrofy lub wygra-
na na loterii. Szczęście — subiektywnie (felicitas) — gdy dana osoba czuje się szczęś-
liwa, doznaje uczuć dodatnich, związanych z przekonaniem, że układ warunków
zewnętrznych, w których żyje, odpowiada jej potrzebom i dążeniom. Szczęśliwość jest
zatem ideałem, granicą, do której zbliża się ktoś tym bardziej, im wszechstronniej re-
alizuje swoje dążenia. T. CZEŻOWSKI: O szczęściu. W: IDEM: Odczyty filozoficzne. Toruń,
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969, s. 168.

4 Wychowanie moralne — jedna z dziedzin wychowania, obok wychowania: fi-
zycznego i zdrowotnego, umysłowego, estetycznego, społecznego, religijnego i patrio-
tycznego, tworząca strukturę teorii wychowania. Zasadniczym celem wychowania
moralnego jest kształtowanie charakteru i osobowości wychowanka. M. NOWAK: Teorie
i koncepcje wychowania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
2008, s. 391. Zob. też M. ŁOBOCKI: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, 2002.

5 J. GALAROWICZ: Blask godności. O etyce Karola Wojtyły i nie tylko. Kęty, Wydaw-
nictwo „Antyk”, 2005, s. 161.



na zatem uważać za fałszywą reakcję na błąd eudajmonizmu, który
polegał na zamknięciu się — niczym w skorupie — we własnym
szczęściu6. Przeznaczeniem człowieka jest szczęście, gdyż należy ono
do ludzkiej egzystencji. Szczęśliwość jest rzeczywistością wewnątrz-
osobową: „Dążenie do szczęścia wynika z samego bytu ludzkiego,
z tego, co bezsprzecznie zdrowe w naturze człowieka. Jest ono czymś
naturalnym i dlatego koniecznym. Człowiek nie może szczęścia nie
chcieć, gdyż dojrzewa on do szczęścia przez doskonałość moralną”7.
„Szczęśliwość wykazuje jakąś szczególną odpowiedniość względem
osoby […]. Odpowiedniość ta jest tak wyrazista, iż można mówić
o swoistej strukturze samej szczęśliwości jako strukturze osobowej —
to jest takiej, która nie zachodzi poza osobą i w oderwaniu od niej.
W pojęciu szczęśliwości zawiera się coś bardzo bliskiego do spełnie-
nia: nie tyle do spełnienia czynu, ile do spełnienia siebie poprzez
czyn. Spełnić siebie i być szczęśliwym — to prawie tożsamość. Spełnić
siebie zaś to urzeczywistnić owo dobro, przez które człowiek jako oso-
ba staje się dobry i jest dobry”8.

Zgodnie z tytułem tej książki kolejnymi ważnymi terminami są rów-
nież: „życiowa pomyślność” i „egzystencja”. Egzystencja (łac. existentia
— „istnienie”) to w metafizyce klasycznej sposób bycia, który przy-
sługuje czemuś bytującemu aktualnie (in actu). W egzystencjalizmie
oznacza natomiast specyficznie ludzki sposób istnienia. To również
„wkraczanie” człowieka w prawdę bycia (Sein) — w przeciwieństwie do
zwykłej obecności (Vorhandenheit) rzeczy (Martin Heidegger). Przychy-
lam się do stanowiska Romana Ingardena, który zakłada, że istnienie
w ogóle jest pewną ideą ogólną, której jednostkowym uszczegółowie-
niem są poszczególne sposoby istnienia9. Sposób istnienia jest zawsze
istnieniem czegoś. Istnienie przejawia się więc w postaci określonego
sposobu istnienia. Sposobów tych jest wiele, na przykład istnienie
realne, idealne, intencjonalne, możliwe10. Jednym ze sposobów istnie-
nia bytów przygodnych jest egzystencjalna postawa akceptacji życia
z towarzyszącym jej poczuciem zespolenia ze światem oraz współ-
brzmienia ontologicznego lub emocjonalnego z innymi bytami.
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6 Ibidem, s. 162.
7 K. WOJTYŁA: Elementarz etyczny. Wrocław, Wydawnictwo „Imprimatur”, 1986,

s. 66, 69.
8 K. WOJTYŁA: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin, Wydawnictwo

Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994, s. 216—218.
9 R. INGARDEN: Spór o istnienie świata. T. 1. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo

Naukowe, 1987, s. 83.
10 Podaję za: W. STRÓŻEWSKI: Ontologia. Kraków, Wydawnictwo „Aureus”, Wydaw-

nictwo „Znak”, 2004, s. 124, 130.
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Pojęcie sprzyjającego losu — pomyślności, występowało już
w okresie przedteoretycznym u Greków pod nazwą „dobry los” i koja-
rzone było najczęściej z dodatnimi warunkami zewnętrznymi ludzkie-
go życia. „Pomyślna egzystencja” — drugi człon podtytułu tej pracy —
stanowi istotne dopełnienie członu pierwszego — „afirmacji życia” ro-
zumianej jako dobrostan psychiczny, czyli dodatnie przeżycia wew-
nętrzne człowieka.

Pomyślna egzystencja to zatem kreatywny sposób istnienia człowie-
ka: wartościotwórczy i konstruktywny wychowawczo. Taka życiowa
pomyślność nie jest możliwa bez autorefleksji: jak uczynić swą egzy-
stencję sensowną? Wymaga również fascynacji szerokim spektrum
ogólnoludzkich wartości i duchowością człowieka, bez pomijania przy
tym dobra innych istnień na Ziemi.

Stan wiedzy z zakresu prezentowanej problematyki, eksploata-
cja źródeł

Przedstawieniu niniejszej pracy przyświeca intencja zbliżenia kul-
turowego dorobku pedagogiki i filozofii, a przede wszystkim wskaza-
nia znaczenia jednego z trzech działów etyki (zgodnie z klasyfikacją
Tadeusza Kotarbińskiego11) — felicytologii (eudajmonologii), dla roz-
woju nauki. Pedagogika zasymilowała dotychczas etyczny dorobek
prakseologii, tworząc prakseologię pedagogiczną, większość kategorii
deontologicznych przejęła pedagogika personalistyczna i pedagogika
egzystencjalna, trzeci dział etyki — felicytologia, pozostał zupełnie nie-
eksploatowany. Przetransponowanie najważniejszych jej osiągnięć na
„język” pedagogiki musi być jednak ściśle określone, bo podporządko-
wane naczelnej zasadzie odpowiedzialności moralnej badacza. Idea
eudajmonii nie odcisnęła swego „piętna” na żadnym ze współczesnych
nurtów ani w żadnej koncepcji wychowania.

W filozofii obserwujemy rozwój bogatej eudajmonologii (Władysław
Stróżewski: Istnienie i sens. Kraków 2005; Andrzej Banach: O szczę-
ściu. Kraków 1988; Tadeusz Czeżowski: Jak rozumieć sens życia.
W: IDEM: Odczyty filozoficzne. Toruń 1969; Józef Bocheński: Sens ży-
cia i inne eseje. Kraków 1993; Halina Romanowska-Łakomy (red.): Ra-
dość i cierpienie — fenomenologia rozwoju człowieka. Olsztyn 2000).
Warto wyjaśnić, że filozofowie pojmują afirmację życia jako: wartość
hedoniczną, utylitarną (Herbert Spencer, John Stuart Mill), eudajmo-
niczną (Jeremy Bentham), cnotę heroiczną, szczytową (Demokryt),
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11 T. KOTARBIŃSKI: O istocie oceny etycznej. „Przegląd Filozoficzny” 1948, nr 1—3.



pierwotny afekt (Baruch Spinoza), kryterium doskonałości osobowej
(Erich Fromm), przywilej i obowiązek (Władysław Tatarkiewicz).

Psycholodzy rozumieją szczęście, nadzieję i optymizm jako uczu-
cia specyficznie ludzkie, pozytywne emocje steniczne, właściwości psy-
chiki człowieka, a także mechanizm adaptacyjny. Psychologicznych
koncepcji szczęścia ludzkiego jest wiele, wymieńmy choćby Alexa Mi-
chalosa koncepcję wielorakich rozbieżności, Norberta Schwarza i Fri-
tza Stracka ewaluatywny model szczęścia, Daniela Kahnemana kon-
cepcję szczęścia obiektywnego, koncepcje genetyczne Kristiny DeNeve
i Harrisa Coopera, Allena Parducciego koncepcje adaptacyjne.

Spośród dokonań polskiej psychologii warto wspomnieć o pionier-
skiej, chociaż zwięzłej pracy Stefana Garczyńskiego: O radości. War-
szawa 1983. Aktualnie rozszerza swój zasięg badawczy Janusza Cza-
pińskiego12 psychologia pozytywna (szczęścia i optymizmu), Józefa
Kozieleckiego13 psychologia nadziei, a ponadto współczesna asymilacja
logoteorii i logoterapii Viktora E. Frankla dokonana przez Kazimierza
Popielskiego („Sens” i „wartość” życia jako kategorie antropologiczno-
-psychologiczne (współautor V.E. Frankl). W: K. Popielski: Człowiek —
pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii. Lublin 1987; K. Po-
pielski: Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczu-
cia sensu życia. Lublin 1994) oraz gelotologia, czyli terapia humorem.
Rezultaty badań nad optymizmem jako mechanizmem adaptacyjnym,
a także nad relacją między optymizmem a funkcjonowaniem umysłu,
typem osobowości i jakością życia opublikował Ryszard Stach w mo-
nografii naukowej zatytułowanej Optymizm. Badania nad optymizmem
jako mechanizmem adaptacyjnym. Kraków 2006. Współczesne kierun-
ki rozwoju psychologii pozytywnej można dostrzec również w pracy
Ewy Trzebińskiej: Psychologia pozytywna. Warszawa 2008.

W medycynie — coraz powszechniej stosuje się hilaroterapię, czyli
leczenie śmiechem, natomiast w kulturoznawstwie ostatnich lat
prym wiodą badania porównawcze pozytywnych aspektów ludzkiej
psychiki w kontekście kulturowym. Przykładem takiej publikacji jest
między innymi praca zbiorowa pod redakcją Anny Duszak i Niny Paw-
lak zatytułowana: Anatomia szczęścia — emocje pozytywne w języ-
kach i kulturach świata. Warszawa 2005.
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12 J. CZAPIŃSKI: Psychologia szczęścia. Warszawa, Wydawnictwo Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego, 1994; Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu,
sile i cnotach człowieka. Red. J. CZAPIŃSKI. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2004.

13 J. KOZIELECKI: Psychologia nadziei. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
2006.



W polskiej pedagogice powojennej kwestie felicytologiczne śladowo
poruszali: Halina Izdebska w pracy: Szczęście dziecka. Warszawa 1988,
oraz Natalia Han-Ilgiewicz w artykułach: Problem radości w wychowa-
niu. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1962, nr 6; Radość w życiu
dziecka. „Rodzina i Szkoła” 1961, nr 3. Na uwagę zasługuje filozoficz-
no-pedagogiczna analiza średniowiecznej oraz renesansowej kultury
śmiechu, a zwłaszcza humoru rozumianego jako opór i wyzwolenie,
dokonana w pracy Lecha Witkowskiego: Uniwersalizm pogranicza. O se-
miotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji. Toruń 1991.
Natomiast od roku 1995 problematyka wychowania do radości życia
znalazła swe miejsce w dwóch moich publikacjach zwartych: Filozoficz-
ne korzenie pedagogiki radości. Kraków 2000, oraz Wychowanie do ra-
dości życia. Warszawa 2004, i licznych artykułach. Propozycję anty-
pedagogiki jako nurtu wychowania sprzyjającego odczuwaniu przez
dzieci kongruencyjnej radości życia wysunął Hubertus von Schően-
ebeck w pracy pod redakcją Bogusława Śliwerskiego14. Problematyka
noetyczna znajduje swe odzwierciedlenie między innymi w pracy zbio-
rowej pod redakcją Andrzeja de Tchorzewskiego i Piotra Zwierzchow-
skiego: Sens życia — sens wychowania. Dylematy człowieka przełomu
wieków. Bydgoszcz 2001, w monografiach Zbigniewa Kwiecińskiego:
Między patosem a dekadencją. Wrocław 2007; Tropy — ślady — pró-
by. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań—Olsztyn 2000,
a zwłaszcza jej części zatytułowanej Edukacja wobec nadziei i zagrożeń
współczesności, w pracy zbiorowej pod redakcją Tadeusza Lewowickie-
go: Hierarchia wartości i plany życiowe dzieci z Zaolzia. Cieszyn 1992.

Pedagogika, psychologia i socjologia koncentrują się głównie, co
może niepokoić, na badaniu zaburzeń i dysfunkcji ludzkiej psychiki,
czyli na usuwaniu patologicznych wzorów zachowania, zdecydowanie
zaś mniej uwagi poświęcają ludziom zdrowym; podnoszeniu jakości ich
życia i doskonaleniu w afirmowaniu życia. Dlatego też łatwiej dotrzeć
na rynku wydawniczym do pozycji bibliograficznych z zakresu niedo-
statków życia emocjonalnego człowieka niż do monografii rozpatru-
jących sposoby pomnażania jego dobrostanu psychicznego. Proponuję
zatem, by kategorię pedagogiczną, o której mowa, rozpatrywać jako
wartość wychowawczą, składową ideału wychowania, kryterium celów
wychowania, zasadę, metodę, środek i rezultat procesu wychowania.

Wprawdzie nie brak literatury z pogranicza filozofii i pedagogiki;
w prace o zbliżonych tytułach, na przykład: filozofia wychowania, filo-
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14 H. SCHŐENEBECK: Antypedagogika — kongruencyjna radość życia. W: Pedagogi-
ka alternatywna — dylematy teorii. Red. B. ŚLIWERSKI. Kraków, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, 2000.



zofia edukacji, filozofia pedagogiki, filozofia nauczania, a nawet psy-
chologia filozofowania, obfituje rynek wydawniczy. Pewien dyskomfort
czujemy, próbując dotrzeć do prac naukowych typu: pedagogika filo-
zofii czy pedagogika filozofowania. Choć działają zrzeszenia pedago-
gów polskich pielęgnujących ideę dyskursu wielodyscyplinarnego,
zwłaszcza zaś dyskursu pedagogiczno-filozoficznego (na przykład To-
warzystwo Pedagogiki Filozoficznej zainicjowane przez łódzkie środo-
wisko pedagogiczne, kontynuujące tradycję naukową Kazimierza So-
śnickiego i Karola Kotłowskiego), ja poddaję badaniu inny rodzaj
styczności naukowych, mianowicie pedagogiczną zawartość nie ca-
łości filozofii, lecz jednego z działów etyki, wspomnianej felicytologii.
O takiej możliwości wspomina Józef Lipiec w pracy zbiorowej pod re-
dakcją Stanisława Palki: Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych.
Kraków 2004. Wysuwam zatem teoriopraktyczną15 propozycję felicyto-
logii pedagogicznej jako współczesnego nurtu w wychowaniu16.

Próbuję „pójść” w swoich wywodach o krok dalej w stosunku do
dorobku polskiej felicytologii. Dziedzictwo kulturowe w tym zakresie
wyznaczają dzieła znakomitych poprzedników, na ogół filozofów peda-
gogów, takich jak: Stefan Szuman: Afirmacja życia. Katowice 1947;
Władysław Witwicki: Rozmowa z pesymistą. Lwów 1928; Władysław
Tatarkiewicz: O szczęściu. Warszawa 1990; Bogdan Suchodolski: Ko-
chaj życie, bądź dzielny. Rozmowa o wartości życia. Warszawa 1927;
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15 Termin teoriopraktyka został wprowadzony przez Jana Legowicza, a zaasymi-
lowany przeze mnie na potrzeby felicytologii pedagogicznej. Za pomocą terminu, zbu-
dowanego z połączenia dwóch słów: „teoria” i „praktyka”, zamierzałam podkreślić
szczególną jedność aktywności teoretycznej i praktycznej w zawodzie nauczyciela.
Teoretyczno-praktyczny charakter subdyscyplin pedagogicznych wyznacza również
samej pedagogice teoriopraktyczne zadania i problemy badawcze. Szczegółowe omó-
wienie sposobów rozumienia „teoriopraktyki” jest zawarte w rozdziale 4., podrozdzia-
le 3.: Praktykowanie teorii w ethosie nauki. Optymizm teoriopraktyki, w którym
odniosłam się do ważnych dyskusji intelektualnych nad związkiem teorii z praktyką
prowadzonych od Immanuela Kanta, Christiana Garvego, Maxa Schelera aż po Jűr-
gena Habermasa. Jeden z argumentów dotyczy koincydencji wszystkich nauk, która
wynika z jedności samej natury człowieka. Postulat interdyscyplinarności naukowej
jest w istocie zaleceniem „ekumenizmu” w nauce, postrzeganej jako kulturotwórcza
jakość.

16 Nurt w wychowaniu (prąd pedagogiczny) jest specyficznym dla określonej gru-
py osób sposobem rozwiązywania problemów pedagogicznych (František Singule).
O prądzie pedagogicznym stanowi atrakcyjność jakiegoś ideału pedagogicznego oraz
ludzie, dla których stał się on istotny (Bogdan Nawroczyński). Prąd naukowy pojawia
się wówczas, gdy kierunek naukowy przenika do innych dziedzin wiedzy. I tak na
przykład fenomenologia przekształciła się z kierunku filozoficznego w ruch intelektu-
alny, który wpłynął na socjologię, psychologię i pedagogikę. B. ŚLIWERSKI: Współczesna
myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”, 2009, s. 35—36.



Stanisław Olejnik: Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki. Lu-
blin 1958.

Rozprawy Władysława Tatarkiewicza oraz Stanisława Olejnika to
felicytologiczne prace historyczne, porządkujące dziedzictwo filozoficz-
ne z omawianego zakresu. Moją pracę natomiast można określić jako
fenomenologiczno-hermeneutyczne studium wychowania w afirmacji
życia, ujmujące podstawowe zagadnienia felicytologiczne problemowo
i zarazem systemowo.

Dotychczasowe empiryczne badania naukowe oscylowały głównie
wokół kategorii humoru, komizmu, wesołości, optymizmu w naucza-
niu i wychowaniu. Badania amerykańskie Martina Seligmana poka-
zują głównie eskalację depresji szerzącej się w ostatnich latach wśród
dzieci i młodzieży (nawet do dwudziestu procent populacji) oraz mó-
zgową organizację życia emocjonalnego człowieka — ośrodki odpowie-
dzialne za pozytywną i negatywną inklinację życiową. Autor prezentu-
je również Pensylwański Program Zapobiegania Depresji Dzieci17.

Badania, które prowadził polski psycholog Janusz Czapiński, obej-
mowały społeczne, biologiczne i psychologiczne uwarunkowania pozy-
tywnej inklinacji wartościującej (naturę optymizmu)18, Czesław Matu-
sewicz analizował wpływ posługiwania się dowcipem i humorem przez
nauczyciela na usprawnienie komunikacji z uczniami, rozwój umiejęt-
ności społecznych uczniów, integrację zespołów klasowych oraz na
budowanie autorytetu nauczyciela19. Należy wspomnieć również o nie-
wielkiej objętościowo, lecz merytorycznie bogatej pracy Marii Dudziko-
wej: O osobliwościach śmiechu uczniowskiego. Kraków 1996, w której
autorka poddaje analizie powody śmieszności w szkole, typowe dla
szkolnego środowiska wychowującego rodzaje śmiechu uczniowskiego
oraz znaczenie śmiechu dla budowania pozytywnej atmosfery w szkole.

Helena Marzec próbowała ustalić wpływ statusu materialnego ro-
dziny na odczucie szczęśliwego lub nieszczęśliwego dzieciństwa bada-
nych. Rodzice, którzy usilnie zabiegają o coraz wyższy materialny po-
ziom życia swej rodziny, często zapominają o faktycznym dobru swego
dziecka, o jego potrzebach wyższych, pozamaterialnych. Badane dzie-
ci, które określiły siebie jako nieszczęśliwe w swoich domach, zwra-
cały uwagę na nieobecność rodziców, tęsknotę za nimi i osamotnienie.
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17 M. SELIGMAN: Optymistyczne dziecko. Przeł. A. JANKOWSKI. Poznań, Wydawnic-
two „Media Rodzina”, 1997; M. SELIGMAN: Optymizmu można się nauczyć. Przeł.
A. JANKOWSKI. Poznań, Wydawnictwo „Media Rodzina”, 1996.

18 J. CZAPIŃSKI: Wartościowanie — zjawisko inklinacji pozytywnej (o naturze opty-
mizmu). Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

19 C. MATUSEWICZ: Humor, dowcip, wychowanie. Warszawa, „Nasza Księgarnia”,
1986.



Wskazywały one najczęściej swoje kontakty z rodziną na co dzień
jako najistotniejsze powody osobistego szczęścia20. Stanisław Micha-
łowski zainteresował się uczniowskimi oczekiwaniami wobec nauczy-
ciela uznawanego powszechnie za autorytet. Wśród dwudziestu atry-
butów, jakimi powinien się cechować nauczyciel, na drugim miejscu
znalazło się jego poczucie humoru i wesołe usposobienie.

Na skutek psychologicznego i socjologicznego nacisku na metodo-
logię badań pedagogicznych coraz mniej osób podejmuje badania na-
ukowe polegające na twórczym przetransponowaniu wychowawczego
dziedzictwa filozofii do nauk pedagogicznych. O rzeczywistej potrzebie
tego rodzaju pedagogicznych prac naukowych przekonuje fakt, że
w procesie wychowania młodego człowieka nie jest najważniejsze, jak
przedstawia się jego status quo, czyli jaki jest on w chwili bieżącej
(fakty społeczne lub psychiczne), ale jaki może być ów młody człowiek
(potencjalność) i jak w ogóle być powinno (normatywność).

Rozrost faktów uzyskanych w wyniku badań empirycznych, a więc
obecność badań, za których pośrednictwem stawiamy określoną dia-
gnozę społeczną (badania ilościowe i ilościowo-jakościowe), wydaje się
nieproporcjonalny do badań jakościowych, a przede wszystkim do ba-
dań istotnościowych rozpatrujących nie fakty, lecz istotę zjawisk, ich
sens i znaczenie (Martin Langeveld). I tak, bez trudu odnajdziemy
w literaturze pedagogicznej doniesienia empiryczne na temat poczucia
szczęścia, poczucia sensu życia czy nawet jakości życia określonej
grupy osób, przykładowo niepełnosprawnych, chorych, w senioralnym
wieku życia, ale znacznie trudniej doszukać się propozycji bibliogra-
ficznych o takich tytułach, jak: „Sens wychowania”, „Fenomen rozwo-
ju człowieka” czy „Istota ludzkiej edukacji”. Nadkoncentracja na bada-
niach diagnostycznych sprawiła, że po pomiarze danego stanu rzeczy
nikt nie wysuwa już propozycji „naprawczych”, a wychowanie jest
przecież programem życia, propozycją lepszego istnienia człowieka,
dlatego warto powrócić do takiego właśnie jego rozumienia, co obszer-
nie uzasadniam w treści pracy.

W literaturze obcojęzycznej, zwłaszcza anglojęzycznej (mimo roz-
praw Martina Seligmana: Optymizmu można się nauczyć. Poznań
1996 oraz Optymistyczne dziecko. Poznań 1997, a także pracy zwartej
Irvina Davida Yaloma: Mama i sens życia. Warszawa 2008; Alana
McGinnisa: Potęga optymizmu. Warszawa 1995; Allena Carra: Psycho-
logia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań 2009),
niemieckiej (mimo rozprawy Paula Wilhelma Kepplera: Więcej radości.
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20 H. MARZEC: Wpływ wysokiego statusu materialnego rodziny na szczęśliwe dzie-
ciństwo. „Małżeństwo i Rodzina” 2004, nr 4, s. 33—36.



Poznań 1928; Ericha Fromma: Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej
technologii. Poznań 2000; Johana Huizingi: Homo ludens. Zabawa
jako źródło kultury. Warszawa 1985), francuskiej (mimo rozprawy
Henriego Bergsona: Śmiech. Esej o komizmie. Warszawa 1995), cze-
skiej (mimo pracy Miroslava Plzaka: Gra o ludzkie szczęście. War-
szawa 1980) i bułgarskiej (mimo monografii Izaaka Paszi: Powaga
śmieszności. Warszawa 1980), brakuje prac zwartych ujmujących
w sposób holistyczny problematykę afirmacji życia.

W tej pracy próbuję pokazać, że wychowanie do afirmacji życia to
program wykonalny, dlatego warto skupić siły wychowawcze wielu
podmiotów życia zbiorowego na kształtowaniu takiej dojrzałości oso-
bowej człowieka, z którą współwystępuje raczej sympatia dla innych
bytów niż antypatia lub tendencje samozniszczeniowe, jak w wypadku
nerwic i wielu psychofizycznych uzależnień człowieka. Przedstawiona
praca zawiera rozwiniętą teoretycznie i prakseologicznie propozycję
wychowania w afirmacji życia, a całość zamysłu naukowego można
określić również jako teoretyczno-prakseologiczne studium atmosfery
wychowania. To pierwsza monografia naukowa z tego zakresu w pol-
skiej i zagranicznej pedagogice.

Znaczenie podjętych badań z „pogranicza” antropologii filozo-
ficznej i teorii wychowania dla rozwoju nauk humanistycznych

Termin „pogranicze” jest metaforą filozoficzną stosowaną zarówno
w odniesieniu do sądów rozważanych, jak i do sądów wyrażających
owe rozważania. Siła perswazji metafory pogranicza polega na aksjo-
logicznym znaczeniu bycia „pomiędzy”, niepozwalającym na dog-
matyczne widzenie świata i rysującym zarówno wizję kultury, jak
i uczestnictwa w niej21. Poszukiwania poznawcze z „pogranicza” peda-
gogiki i innych nauk mogą dawać silne impulsy rozwojowe subdyscy-
plinom pedagogicznym, mogą także okazać się inspirujące dla nauk
pomocniczych pedagogiki. Inspiracje tego typu mogą występować za-
równo w dziedzinie poznania naukowego, jak i metodologii nauki, uj-
mowanej w wymiarze założeń i praktyki badawczej22. Eksploatowanie
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21 A. MUCHOWICZ: Wokół terminu pogranicza jako metafory filozoficznej. W: Nieobec-
ne dyskursy. Cz. 2. Red. Z. KWIECIŃSKI. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 1992, s. 138—139. Zob. też Ku pedagogii pogranicza. Red. Z. KWIECIŃSKI,
L. WITKOWSKI. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1990.

22 Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Red. S. PALKA. Kraków, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 7.

Badania interdyscyplinarne (w odróżnieniu od badań transdyscyplinarnych
i badań multidyscyplinarnych) polegają na łączeniu elementów dwu lub więcej dyscy-



„pogranicza” nauk pozwala naukowcom stwarzać nowe jakości kultu-
rowe, które przez obserwatorów poszczególnych, izolowanych nauk
nie są dostrzegane. Szerszy zasięg widzenia problemów badawczych
z punktu „granicznego” wiąże się jednak z koniecznością zwerbalizo-
wania nowego obszaru poznania. Ten rodzaj poruszania się ludzi na-
uki po nieodkrytych jej terenach można uznać za szczególny, choć
wymagający odwagi, cel badań naukowych.

Afirmacja życia jest podstawową kategorią nauk humanistycz-
nych23, wśród których usytuowane są liczne dyscypliny pedagogiki.
Wszelki altruizm, miłość, odwagę, wdzięczność możemy definiować za
pomocą terminów: „radość”, „afirmacja” lub „satysfakcja”, na przykład
ujmować altruizm jako satysfakcję z pomocy innym ludziom, miłość
jako radowanie się dobrem udzielanym innym przedstawicielom ludz-
kiej wspólnoty, odwagę jako radość z przezwyciężenia w człowieku ja-
kiegoś lęku wypływającego z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrz-
nych, wdzięczność zaś jako zdumienie nieustającą hojnością bytu.
Pojęcie afirmacji życia czy radości życia, chociaż pierwotnie należy do
takich dziedzin nauki, jak: eudajmonologia, hedonistyka czy biotech-
nika, znajduje swe należne miejsce i status naukowy również w dzie-
dzinie wychowania człowieka.

W bieżącej sytuacji rozrostu „kultury przyjemności” zaznacza się
pilna potrzeba krytycznego odniesienia się pedagogiki do zagadnień
hedonizmu etycznego i psychologicznego. Dowodzę, że hedonizm jest
w istocie nihilistyczny, nie afirmatywny. Felicytologia, która aspiro-
wałaby do tego, by być „wychowawczą”, musi uporządkować do-
tychczasowe założenia hedonistyczne i utylitarne, a przede wszystkim
wyzwolić się spod hegemonii hedonizmu etycznego i hedonizmu psy-
chologicznego. Chodzi mianowicie o ułaskawienie niektórych kategorii
eudajmonicznych, takich jak: afirmacja życia, radość życia, pogoda
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plin, ale bez zastosowania nadrzędnego paradygmatu. Jest to łączenie pojęć, metod,
procedur badawczych, danych pochodzących z różnych dyscyplin naukowych (nastę-
puje tu wiązanie zainteresowań z kilku dyscyplin wokół ognisk zainteresowań, który-
mi mogą być zjawiska, pojęcia, teorie, osoby). S. PALKA: Badania z pogranicza
pedagogiki i innych nauk. W: Podstawy metodologii badań w pedagogice. Red.
S. PALKA. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010, s. 340.

23 Humanistyka to nie tylko zbiór nauk badających człowieka jako istotę spo-
łeczną oraz jego wytwory: język, literaturę, sztukę. Humanistykę można spostrzegać
znacznie szerzej — jako nurt myśli dotyczącej człowieka i jego świata (idei, rzeczy,
relacji międzyludzkich), sensu i stylu życia, rozwoju i kształtowania jednostki ludz-
kiej, rozumienia jej zachowań oraz wielu innych zagadnień egzystencji człowieka.
W tym ujęciu humanistyka jest formacją intelektualną wykraczającą poza ramy na-
uki. Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Red. T. LEWOWICKI.
Warszawa—Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2004, s. 9.



ducha, entuzjazm, zdumienie życiem, zdziwienie, zapał, zachwyt, i od-
dzielenie ich od degradującego je pojęcia przyjemności, korzyści włas-
nej, użyteczności osobistej, oczywiście w taki sposób, by tych ostat-
nich całkowicie nie eliminować. Zależy mi na pokazaniu związku
między moralną powinnością afirmowania życia i prawem człowieka
do zadowolenia z życia. W tym celu przedstawiam zarzuty wobec he-
donizmu etycznego i hedonizmu psychologicznego, dokonuję jego kry-
tyki, nieco łagodniej traktując utylitaryzm społeczny z naczelną za-
sadą: maksimum szczęścia dla maksymalnej ilości ludzi.

Praca ta ma charakter normatywny i postulatywny, ogniskuje się
na afirmatywnych ideach humanistyki (jakościach idealnych): warto-
ściach moralnych, ideałach etycznych i ideałach wychowania. Nie ba-
dam faktów, ale fenomenologicznie analizuję sens istotnościowych me-
tafaktów emocjonalnych i moralnych w ontogenezie oraz filogenezie
człowieka. Dociekam „istoty rzeczy”, czyli istoty ludzkiej afirmacji ży-
cia jako biologicznego, społecznego i kulturowego fenomenu, a także
jego znaczenia w procesie wychowania. Interesuje mnie zarówno natu-
ra afirmacji życia, jak i kultura afirmowania życia.

Nie stawiam pytania, czy afirmacja życia jest dobrem moralnym,
ponieważ wartości humanistyczne są aksjomatami i nie trzeba ich
uzasadniać. W dyskusji nad dowodzeniem znaczenia wartości w ludz-
kim życiu moje stanowisko jest klarowne: istnieje w tym aspekcie kres
udowadniania, polegający na tym, że w pewnym momencie, po przyto-
czeniu licznych argumentów musielibyśmy dowieść również, że na
przykład dobro jest dobre. Wysuwam natomiast tezę, że całożyciowa
aktywność człowieka skierowana jest na podtrzymanie ludzkiej akcep-
tacji życia. Stwierdzam również, że rdzeń prawidłowego procesu wycho-
wania stanowi radość z urzeczywistniania humanistycznych wartości,
takich jak: godność, autentyczność, odwaga, sprawiedliwość i wielko-
duszność. Interakcyjna struktura powiązań (relacje symbiotyczne) mię-
dzy owymi wartościami odnosi się także do ich związków z afirmacją
życia. Sama ich natura jest afirmatywna, co znaczy, że przyczynia się
ona do kształtowania życia zgodnego wewnętrznie i zadowalającego.

Mimo to warto przedstawić chociaż kilka argumentów, które po-
zwolą chronić tę specyficznie ludzką wartość. Podjęcie problematyki
afirmacji życia w naukach pedagogicznych uważam za uzasadnione
z wielu względów.

„Człowiekowi niczego bardziej nie brak niż pogodnej wiary i rados-
nej afirmacji życia”24. Spostrzegane deficyty pogody ducha, a nawet
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24 S. SZUMAN: Afirmacja życia. Katowice, Wydawnictwo Józefa Nawrockiego, 1947,
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epidemia depresji, atakująca coraz młodszą generację, najwyraźniej
potwierdzają, że radość życia we współczesnym świecie jest istotnie
zagrożona. Niekorzystne zjawiska społeczne, takie jak: znaczne wyma-
gania edukacyjne i ekonomiczne, pośpiech i długotrwałe zmęczenie
psychiczne, wywołują w młodych osobach poczucie utraty sensu ży-
cia. Wiele zaburzeń emocjonalnych współczesnych ludzi bierze się
z jednostronnego zaangażowania człowieka w działalność konsump-
cyjną i materialną oraz z braku uwagi poświęcanej aktywności sen-
sotwórczej niekonsumpcyjnej i ponadpodmiotowej, takiej jak bezin-
teresowny wysiłek pomocy innym ludziom czy pielęgnacja relacji
przyjaźni.

Istnienie dużej populacji dzieci i młodzieży, wykazujących objawy
negacji życia i bezpośrednio zagrożonych stanami przedsamobójczymi,
oraz dość licznej grupy dzieci i młodzieży, która już dokonała tego
typu autoagresji, jest ważnym faktem społecznym, toteż pedagodzy
nie mogą pozostać wobec niego obojętni. Statystyki dotyczące nasile-
nia tego zjawiska w wielu krajach skłaniają do głębokich przemyśleń
nad sposobami chronienia dziecięcej wrażliwości przed takimi nastro-
jami emocjonalnymi i postawami, które określam jako nihilizm, nega-
tywizm, pesymizm, katastrofizm czy fatalizm. Niebezpieczeństwo nihi-
listycznej dehumanizacji życia tkwi nie tylko w dramatycznych
wydarzeniach wojennych w różnych zakątkach globu, jakich jesteśmy
nieustannie świadkami. Plagami cywilizacyjnymi zagrażającymi ludz-
kości są także niebezpieczeństwa wewnętrzne, takie jak ucieczka
w coraz bardziej wyrafinowane uzależnienia, jako substytuty natural-
nego zadowolenia z życia.

To, co realizujemy chętnie, z radością, ma wymiar głęboko huma-
nistyczny. Edukacja, rozwój zainteresowań, praca zawodowa, rekrea-
cja związane z odczuciem afirmacji życia będą jakościowo doskonalsze
niż te same formy aktywności jej pozbawione. Afirmacja życia jako
wydolność ludzkiej natury nieodłącznie wiąże się z jej człowieczeń-
stwem, natomiast z punktu widzenia ontyki osobowego istnienia —
jest przypisana człowiekowi, podobnie jak skłonności samozachowaw-
cze. Postawa ta pozostaje egzystencjalnym i emocjonalnym filarem
jego filo- i ontogenezy.

Atmosfera afirmowania życia sprzyja psychicznemu „zagnieżdże-
niu” człowieka w mikro- i makrostrukturach społecznych. Osoba
ludzka dotkliwie odczuwająca swe porzucenie przez naturę i skrzyw-
dzenie przez cywilizację cierpi na osamotnienie, które przełamać mogą
jedynie pozytywne uczucia i powrót do naturalnych zasobów afirmacji
życia. Afirmacja życia jako wartość transpersonalna, związując emo-
cjonalnie człowieka ze światem, buduje autentyczne więzi społeczne
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i klimat afiliacji. Świat widziany w radosnym przeżyciu jawi się jako
silniej zespolony i uporządkowany. Wobec takiego świata uprawnione
staje się poczucie bezpieczeństwa i przejawianie zaufania.

Pogodne doświadczenia życiowe wzmacniają proces wychowania
i kształcenia, stymulują sferę emocjonalno-wolitywną i poznawczą
człowieka. W wychowaniu radość życia pełni wiele ważnych rozwojowo
funkcji, a między innymi: funkcję sensotwórczą, aktywizującą, genera-
tywną, normalizującą, katarktyczną i adaptacyjną25. Człowiek afir-
mujący życie dysponuje zdolnością aktywizowania wielu sił wewnętrz-
nych, gdyż radość życia jest nośnikiem zdrowia i harmonijnego rozwo-
ju psychofizycznego.

Pozostaje jeszcze problem tego typu, że jeżeli uznamy, iż moral-
ność, wolność, cierpienie, ucisk czy szczęście to kwestie czysto indy-
widualne, pozbawione znaczenia ogólnego, upadnie sama możliwość
uprawiania refleksji społecznej, a co za tym idzie — runie przekona-
nie, że losy ludzkie są z sobą powiązane, i w końcu dojdziemy do
konstatacji, że coś takiego jak społeczeństwo nie istnieje26. By nie
wpaść w pułapki subiektywizmu, podczas eksplanacji badanych zja-
wisk felicytologii przyjęłam we wspomnianych kwestiach stanowisko
obiektywno-subiektywne.

Najbardziej współczesny aspekt rozprawy znajduje odzwierciedlenie
w próbach podjęcia odpowiedzi na pytanie: co dzieje się z afirmacją
życia w cywilizacji technocentrycznej oraz jakie zagrożenia ludzkich
zasobów afirmacji życia niosą „śmiercionośne” wzorce kulturowe
w społeczeństwie globalnym? Dowodzę, że źródło rozrostu patologii
społecznych tkwi z jednej strony w materializmie, a z drugiej — w he-
donicznym nihilizmie. Nihilizm jako negacja ogólnoludzkich wartości
moralnych jest przeciwieństwem postawy afirmacji życia. To wpraw-
dzie „zakorzeniony” w tradycji filozoficznej i socjologicznej, ale wciąż
nowatorski obszar badań pedagogicznych.

Nacisk, jaki położyłam w pracy na eksploatację wymiaru noetycz-
nego człowieka w procesie wychowania oraz na ludzką integrację we-
wnętrzną, powinien skłonić kolejnych pedagogów do kontynuowania
badań w tak ukonstytuowanym naukowo (pedagogicznie, filozoficznie,
psychologicznie, a nawet psychoterapeutycznie) podejściu do człowie-
ka. Przywołanie fundamentalnej w filozofii, a wciąż traktowanej mar-
ginalnie w polskiej myśli pedagogicznej, teorii kształtowania życia
szczęśliwego ukazuje całą gamę możliwych aplikacji zagadnienia
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25 A. ŻYWCZOK: Filozoficzne korzenie pedagogiki radości. Kraków, Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, 2000, s. 143—146.

26 Z. BAUMAN, K. TESTER: O pożytkach z wątpliwości. Rozmowy z Zygmuntem Bau-
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w wychowaniu i kształceniu, w diagnostyce, profilaktyce oraz terapii
zaburzeń życia psychicznego i zdrowia somatycznego człowieka. Do-
strzeżenie szans edukacyjnych w takim spojrzeniu na osobę ludzką
i sens jej indywidualnej egzystencji będzie generować zrozumienie wo-
bec poczynionych tu założeń teoretycznych i metodologicznych.

Felicytologia pedagogiczna — współczesny nurt wychowania

Felicytologia27 jest teorią kształtowania życia szczęśliwego, nato-
miast wychowanie, w moim rozumieniu, byłoby teorią oraz praktyką
kształtowania życia pomyślnego, to znaczy aksjologicznie zgodnego,
a nawet naznaczonego pewną deontyczną wielkością. Nie jest możliwe,
w moim przekonaniu, wychowanie bez afirmacji wartości osoby ludz-
kiej, bez troski wychowawcy o życiową pomyślność i dobry los swoich
podopiecznych, a także bez radości obcowania z drugim człowiekiem.
Wychowanie pozbawione afirmacji życia przestaje być wychowaniem,
a staje się negacją wychowania.

Wychowanie do afirmacji życia nie powinno być tylko wąsko zakro-
joną akcją, ale stać się nurtem wychowawczym z ideą wiodącą, czyli
powszechnym przeobrażeniem mentalnym w społecznościach ludz-
kich. Oprócz koncepcji i nurtów pedagogicznych, które są swoistą
kontestacją, dekonstrukcją albo połączeniem dwu już istniejących od-
rębnie nurtów (na przykład pedagogika personalno-egzystencjalna),
trzeba zbudować zwarte teoretycznie i metodologicznie mikrosystemy
wychowania, przekonujące swą przejrzystą strukturą teoriopraktyczną
(od idei, ideałów, wartości, przez cele, zasady, metody i formy, po
środki i treści wychowania).

Proponuję zatem, by celem tworzącej się felicytologii pedagogicznej
była:
1. Optymalizacja pogodnej atmosfery we wszystkich środowiskach wy-

chowujących. Jako środowisko mające największe możliwości od-
działywania, rodzina sprzyja procesom felicytacji, czyli wprowadza-
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niu do życia szczęśliwego. O kontynuację wychowania w duchu
radości powinny zadbać takie instytucje wychowawcze, jak przed-
szkole i szkoła, a także instytucje opieki nad dzieckiem osieroco-
nym oraz wszystkie placówki, stowarzyszenia i kluby wspierające
rodzinę. Analiza miejsca i znaczenia pogodnej atmosfery w różnych
środowiskach wychowujących wykazała, że znacząco waloryzuje
ona zarówno osobę rodzica, wychowawcy, wychowanka, jak i in-
stytucje opieki nad dzieckiem. Odsłania też przed wszystkimi pod-
miotami wychowania nieco inny wymiar relacji interpersonalnych;
łagodniejszy, a mimo to pełniejszy.

2. Upowszechnianie afirmacji życia szczególnego rodzaju, nie zaś ja-
kiejkolwiek. W afirmatywnym wychowaniu bowiem nie chodzi
o rozpaczliwe poszukiwanie przyjemności, żeby, przykładowo,
zdążyć się nacieszyć światem przed globalną katastrofą. Przedmio-
tem wysiłków wychowawczych i samowychowawczych czynię ży-
ciową radość określonej jakości: duchową — wypływającą z dziel-
ności etycznej i uskutecznianą zgodnie z wymogami sumienia;
autentyczną — nieupozorowaną, uwewnętrznioną, ale i sponta-
nicznie uzewnętrznianą, bytującą głównie w polu emocjonalno-wo-
licjonalnym osoby ludzkiej, mniej zaś w polu intelektualnym; po-
wszechną — niebędącą „cnotą elitarną”, ale przeżyciowo dostępną
każdemu.
Zasadniczym, w moim odczuciu, zadaniem felicytologii pedago-

gicznej jest:
— lansowanie aprobatywnego stosunku człowieka do świata i upo-

wszechnianie swoistej proegzystencji w godności i pogodzie ducha;
— zapewnienie dostępu do innych prymarnych wartości ludzkich, na

których opiera się istnienie człowieka, a które czynią go zasobniej-
szym duchowo i szczęśliwszym;

— promowanie zarówno afirmacji życia jako wartości moralnej, jak
i „tego, kto ją nosi” — człowieka duchowo dojrzałego, świadomie
podtrzymującego pogodne relacje ze światem;

— wzmocnienie sił duchowych człowieka w cywilizacji technicznej
między innymi dzięki ustaleniu prymatu wartości niematerialnych,
humanizacji konsumpcji, skromnemu modelowi życia będącemu
antytezą komplikacji technicznej, a także unikaniu prowizoryczno-
ści życia.
Aksjologiczny fundament felicytologii pedagogicznej pozwala jej ist-

nieć w postaci zintegrowanej całości, wypełnionej moralnie znaczącą
treścią. Rdzeń tejże teoretyczno-prakseologicznej propozycji wycho-
wawczej tworzą liczne stwierdzenia określające warunki jej powsta-
nia i rozwoju, a mianowicie:
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1. Skoncentrowana jest na tym, co konstytuuje człowieka od we-
wnątrz: na jego uczuciach, potrzebach, prawach, ale także zobo-
wiązaniach wobec samego siebie oraz wobec innych ludzi.

2. Pozostaje epistemologicznie otwarta na kontakt ze wszystkimi hu-
manistycznymi koncepcjami i projektami edukacyjnymi. Nie uzur-
puje sobie poczucia słuszności swoich rozwiązań wychowawczych.

3. Nie jest kontestacją pedagogiczną, ale propozycją wychowania an-
tyrepresyjnego, aktem partycypacji w duchowej przemianie spo-
łecznej. W uwikłaniach cywilizacyjnych powinna się okazać „zdat-
na moralnie”, gdyż wzmacnia duchowość człowieka i uczy go
cieszyć się własnym człowieczeństwem, ale także funkcjonalna wy-
chowawczo, gdyż może stanowić, nieingerującą bezpośrednio w bo-
lesne doświadczenia życiowe, diagnostykę, profilaktykę i terapię
wielu zagrożeń indywidualnych, społecznych i cywilizacyjnych.

4. Nie uczy, jak uciekać przed trudem egzystencji ludzkiej, przed jej
rzeczywistością bólu, cierpienia, smutku, rozpaczy; zachęca jed-
nak, by wszystkie te doświadczenia egzystencjalne znosić z po-
godną godnością. Nie powinna być spostrzegana jako ekscytująca
pedagogika sielskiej radości dla ekstrawertyków i osób narcystycz-
nie nastawionych do życia. Jest ona, w pewnym sensie, teorią or-
todoksyjną, umocowaną w odwiecznie świętych wartościach ogól-
noludzkich. Cierpienie — w myśl felicytologii pedagogicznej — jest
powszechną dolą ludzkości, nie błędem, którego dałoby się unik-
nąć dzięki lepszemu rozumieniu człowieka czy wychowaniu do
afirmacji życia.

5. „Respektuje” głęboką komplementarność sfery poznawczej i emo-
cjonalno-moralnej w wychowaniu, akcentując równomierność sty-
mulacji obydwu. Mając na uwadze złożony proces wychowania, za-
leca roztoczenie szczególnej pieczy nad duchowymi strukturami
osobowymi dzieci oraz młodzieży, aby w rezultacie wychowania
w afirmacji życia niwelować liczne zagrożenia społeczne i zapobie-
gać ich eskalacji.

6. Jako propozycja wychowawcza o nachyleniu aksjologiczno-noetycz-
nym „ujmuje” procesy wychowawcze w kategoriach wartości i sen-
su życia, mniej natomiast koncentruje się na pojęciu celu wy-
chowania. Radość życia stanowi raczej kryterium wielu celów
wychowania, nie zaś odosobniony cel pedagogiki. Spróbujmy to
wyjaśnić nieco dokładniej. Gdyby celem wychowania uczynić sa-
moistną radość, szybko by się okazało, że jesteśmy wyznawcami
najbardziej ekstremalnych postaci hedonizmu w ujęciu Arystypo-
wym. Chodzi natomiast o życie autentycznie ludzkie i dlatego za-
dowalające.
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7. Jej realizatorzy nie zabiegają o to, by celem wychowania było,
przykładowo, gruntowne wykształcenie, ale człowiek zadowolony ze
swego wykształcenia, a przede wszystkim z całości życia, nie o to,
by ten sam człowiek miał na przykład dobry zawód, ale aby odczu-
wał satysfakcję z własnej aktywności zawodowej. W wychowaniu
zależy nam, jako pedagogom, na czymś więcej niż tylko kształto-
wanie ludzi, przykładowo, uczynnych, ale mamy nadzieję, że ktoś
pomaga innym z radością. Podobnie sprawy się mają z poczuciem
odpowiedzialności. Ideałem wychowania jest człowiek odpowiedzial-
ny, ale można zauważyć pewne niedociągnięcia moralne i wycho-
wawcze, jeżeli ktoś nie przyjmuje zakresu swej odpowiedzialności
z zadowoleniem. Słusznie zabiegamy o to, by żyć według Dekalogu,
ale jeszcze bardziej chwalebne będzie przejawianie szczerej radości
z jego ustanowienia i praktykowania. Jeżeli ktoś realizuje najwyż-
sze ludzkie wartości niechętnie, dopatrujemy się w jego dzia-
łaniach jakiejś skazy, powstaje coś w rodzaju moralnego zgrzytu.
Dlatego też wszystkim, którzy szlachetnie pracują nad sobą, prag-
nąc stawać się coraz dojrzalszymi aksjologicznie, życzymy, by cie-
szyli się tym wysiłkiem.

8. Jest próbą przezwyciężenia rozdźwięku, jaki istnieje między teorią
pedagogiczną a praktyką edukacyjną, polegającą na wskazaniu
fundamentalnej jedności wszystkich nauk, komplementarności
nauk teoretycznych i praktycznych, humanistyki i przyrodoznaw-
stwa w ramach także ich ponadpoznawczych zadań. Cała nauka
powinna służyć ludziom nie tylko w ich walce o przezwyciężanie
nieszczęść, ale przede wszystkim w ubieganiu się o szczęście.
Szczęście i afirmacja życia są bowiem potężniejsze niż przytła-
czająca siła naszych powszednich trosk.
Propozycja wychowania do afirmacji życia ukształtowała się

w pewnej opozycji do Jeana Jacques’a Rousseau naturalistycznego
wychowania negatywnego. Zakładał on, że wystarczy tłumić tendencje
negatywne w dziecku, by cechy pozytywne, które są w nim, samo-
czynnie się rozwinęły. W pracy tej wysunęłam zwartą propozycję
wychowania pozytywnego, założyłam bowiem, że należy rozwijać pozy-
tywne skłonności ludzkie, bo wówczas nie czynimy miejsca skłonno-
ściom negatywnym, od których staramy się w procesie wychowania
młodego człowieka, w miarę możliwości, abstrahować, to znaczy nie
czynić z nich „etykiety”, ale kanalizować je w konstruktywnym kie-
runku.
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Szczegółowa struktura rozprawy

Strukturę pracy tworzy spis treści, wprowadzenie, siedem roz-
działów tematycznych, zakończenie, bibliografia, indeks osobowy oraz
streszczenie w języku angielskim i niemieckim.

W pierwszym rozdziale, metodologicznym, wskazuję problem
główny i problemy szczegółowe, tezy i cele badań, a także zasadnicze
metody moich badań izomorficzne z przedmiotem poznania i po-
znającym „ja”. Fenomenologia, którą zapoczątkował Edmund Husserl,
a kontynuował między innymi Max Scheler — kierunek filozoficzny
badający fenomeny uchwycone w swej strukturze istotnej (ejdetycznie)
— ułatwiła mi wgląd w zasadnicze treści poznania i umożliwiła udzie-
lenie odpowiedzi na główny problem rozprawy: jaki(e) jest sens/zna-
czenie afirmacji życia w procesie rozwoju i wychowania osoby ludz-
kiej? Fenomenologia korzystająca w efektywnym badaniu idei, ideałów
i wartości moralnych z takich procedur jak intuicja i duchowe spo-
strzeganie, stanowiła doskonałą alternatywę dla redukcji sensu życia
i sensu wychowania w scjentystycznie pojmowanej nauce. Ukazuję fe-
nomenologię jako odmianę nauki, która podejmuje próbę przezwycię-
żenia sceptycyzmu poznawczego (metodologicznego) i aksjologicznego,
pozwalając uczonym swobodnie kierować się w poznaniu ku istocie
rzeczy. Skupienie się na konstytutywnych cechach człowieka dostar-
czyło mi teoretycznego zaplecza do wnikliwego badania natury afir-
macji życia.

Rezultatem fenomenologicznej, a także hermeneutycznej „ścisłości”
metodologicznej, czyli zarazem metodycznego myślenia i rozumienia
zjawisk wychowawczych, jest teoriopraktyczny system wychowania
w afirmacji życia. Zamysł systemowego ujęcia metodologicznego i me-
rytorycznego nie przekreśla, w moim przekonaniu, ani otwartości sys-
temu, ani też jego nieustannego ewoluowania; mimo swej ekstensyw-
ności może on swobodnie się rozwijać w wielu jeszcze kierunkach, na
wzór ekosystemu, włączając nowe zagadnienia lub intensyfikując po-
znanie fenomenów już zapoczątkowane. Człowiek jest biologiczno-psy-
chiczno-duchowym systemem, dlatego metodologia systemu może być
mu również pod względem naukowym najbliższa. Jako osoba przeko-
nana, że naturę raczej opisujemy i wyjaśniamy, natomiast kulturę
i życie duchowe musimy zrozumieć, dokonałam wyboru koncepcji ba-
dawczej opierającej się na autorefleksji i wglądzie połączonym z her-
meneutycznym rozumieniem.

Pojmowaniu afirmacji życia jako biologicznego, społecznego i kul-
turowego fenomenu człowieka sprzyja fenomenologiczne badanie
„istotności” — metafaktów, pozbawionych stricte empirycznego okreś-
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lenia. Odsłaniam znaczenie afirmacji życia w rozwoju (filogenezie i on-
togenezie) osoby ludzkiej.

Afirmacja życia — społeczny fenomen człowieczeństwa — nie odno-
si się jedynie do uznawania uśmiechu społecznego za konstytutywną
cechę osoby ludzkiej. Ludzka postawa zadowolenia z życia ma bardziej
doniosłe znaczenie: nie tylko ułatwia współżycie społeczne, ale rów-
nież integruje społeczności ludzkie. Dzieje się tak prawdopodobnie
dlatego, że pod wpływem pozytywnych przeżyć emocjonalnych dojrze-
wają społeczne postawy młodego człowieka wobec rodziny i szerszego
kręgu społecznego. Człowiek pogodny jest powszechnie poszukiwany
z uwagi na to, że harmonizuje swoje otoczenie, na ogół bywa lepszym
rodzicem, bardziej wyrozumiałym nauczycielem, wierniejszym przyja-
cielem, łatwiej się z nim porozumiewać, a co za tym idzie — także
współpracować (Friedrich Nietzsche, Romuald Kostecki).

Poznaniu kulturowego fenomenu afirmacji życia sprzyjał wgląd
w różnorodność kultur przechowujących wewnątrz swych tradycji kult
życia i jego wartości. Antropologiczna analiza prehistorycznych ple-
mion pierwotnych oraz plemion jeszcze żyjących, a także kultury tych
krajów, w których panuje norma wyrażania aprobatywnej postawy
wobec własnego życia i życia swego otoczenia (przyrodniczego i spo-
łecznego), ułatwiła wyodrębnienie kultur pieczołowicie pielęgnujących
tradycję pogodnego istnienia. Przoduje w tym zakresie społeczność In-
dian — pastarzy Pueblo Zuni, górskich Arapeszów, łowców Mbutu,
Eskimosów arktycznych, natomiast wśród krajów europejskich prym
wiedzie kolebka chrześcijaństwa — Włochy, oraz znana z różnych
form afirmowania życia Grecja.

Namysł nad afirmacją życia rozumianą jako biologiczny fenomen
człowieka doprowadziła mnie do ostatecznej konkluzji, że natura afir-
macji życia zarówno w ontogenezie człowieka, jak i w jego filogenezie
pozostaje niezmienna. Ewolucyjnym zmianom podlegają jedynie jej
kulturowe przejawy. Gdyby bowiem istota afirmacji życia miała ewolu-
ować, groziłoby to stopniowym jej zanikaniem i przekształceniem się,
przykładowo, w stan negacji życia. Zakładając, że ludzkie szczęście
istnieje niezmiennie w dziejach już od wielu tysiącleci, przyjęłam, że
istnieją również jego znaki. Oznaki, przejawy, objawy, symptomy,
wskaźniki szczęścia mają najczęściej charakter zindywidualizowany,
naturalny, rzadziej — konwencjonalny. Istotne, że jest to znak natu-
ralny i właściwy człowiekowi. Afirmacja życia — konstytutywna cecha
osoby ludzkiej, mimo że znajduje wyraźne oparcie w mózgowej organi-
zacji funkcji psychicznych (3/4 mózgu odpowiada za pozytywną inkli-
nację wartościującą, a 1/4 — za negatywną), domaga się animacji ze
strony różnych podmiotów społecznych.
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Zastanawiałam się, w jaki sposób człowiek doświadczający radości
życia oraz uczuć jej przeciwnych subiektywnie spostrzega czas i prze-
strzeń. Fenomenologia dostarczyła mi w tym zakresie jedynie inspira-
cji i wiedzy podstawowej o ludzkiej konstytucji świadomości czasu
i przestrzeni, zasadnicze odpowiedzi na pytania o subiektywnie do-
świadczaną czasoprzestrzeń afirmacji i negacji życia musiałam zna-
leźć samodzielnie.

Będąc przekonaną, że współczesna ekspansja „kultury przyjemno-
ści” może rodzić niebezpieczne następstwa wychowawcze dla przyj-
mujących ją generacji, w drugim rozdziale rozprawy, uzasadniam, że
potrzebę krytycznego odniesienia się subdyscyplin pedagogicznych do
założeń hedonizmu etycznego (człowiek powinien dążyć do szczęścia)
i psychologicznego (człowiek jest istotą dążącą do szczęścia), należy
uznać za pilną.

Dowodzę, że hedonizm jest w swej najgłębszej warstwie nihilistycz-
ny, a nie afirmatywny. W tym celu przedstawiam historyczne odmiany
eudajmonizmu, z zaakcentowaniem eudajmonicznej specyfiki etyki
antycznej. Demokrytejska euthymia, Plutarchowa pogoda ducha i epi-
kurejska ataraksja — pierwowzory eudajmonologii — wiodą wprost
ku systemom filozoficznym, które można uznać za filary europejskiej
kultury afirmacji życia.

Stawiam tezę, że źródłem nowożytnej kultury afirmowania życia
jest Arystotelesowska doktryna „środka” (eudaimonia) i chrześcijańska
pogoda ducha z franciszkańskim szacunkiem dla natury. W ramach
koncepcji wychowania w afirmacji życia próbuję uporządkować relację
pedagogiki do zróżnicowanych odmian hedonizmu, przedstawiając
krytykę hedonizmu osobistego i społecznego (Jeremy’ego Benthama
i Johna Stuarta Milla teorii utylitarystycznej).

Wychowanie w afirmacji życia, postulując uwolnienie młodego po-
kolenia od hegemonii kierunków hedonistycznych i utylitarystycz-
nych, domaga się ekspiacji (ułaskawienia) niektórych kategorii eudaj-
monicznych, takich jak: afirmacja życia, radość życia, zadowolenie
z życia, pogoda ducha, nadzieja, entuzjazm, satysfakcja, zdumienie,
zdziwienie życiem, zachwyt, i oddzielenia ich od degradujących je po-
jęć przyjemności, korzyści własnej, użyteczności osobistej, naturalnie,
całkowicie ich nie eliminując.

W trzecim rozdziale obszernie uzasadniam tezę, że podstawą pra-
widłowego procesu wychowania jest radość z urzeczywistniania jako-
ści idealnych, takich jak: godność, autentyczność, odwaga, sprawied-
liwość i wielkoduszność. Te zdają się mieć znaczenie potencjalnie
„szczęściotwórcze”. Akceptacja życia jest rezultatem afirmowania in-
nych wartości moralnych zgodnie z zasadą, że to „cnota czyni człowie-
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ka szczęśliwym” (stoicy, Tadeusz Styczeń, Christian Garve, Antonio
Rosmini), ale jednocześnie doświadczanie radości życia „otwiera czło-
wieka na wszystkie cnoty”, zwrotnie wzmacniając aksjologiczną natu-
rę człowieka oraz jego uczuciowość „wyższą” (Max Scheler, Joseph
Marie Perrin, Rabindranath Tagore).

Interakcyjna struktura powiązań między poszczególnymi warto-
ściami odnosi się także do ich związków z afirmacją życia. Zależności
aksjologiczne między wartościami moralnymi mogą mieć zróżnicowany
charakter; są to związki: współwystępowania i wzajemnego wyklucza-
nia się, związki ontycznego uwarunkowania jednych wartości przez
inne, a także związki funkcjonalne między wartościami. Dla teoretycz-
nej propozycji wychowania w afirmacji życia szczególne znaczenie ma
nie tylko styczność między wartościami moralnymi, ale również po-
wiązania wartości moralnych konkretnego człowieka z jego wartością
jako osoby ludzkiej.

Obserwacja sposobu istnienia wartości ludzkich doprowadziła
mnie do konkluzji, że poszczególne jednostki aksjologiczne nie tylko
nie są autonomiczne, a nawet nie tylko komunikują się, ale wchodzą
z sobą w liczne interakcje, o czym informują śródtytuły podrozdziałów
trzeciego rozdziału rozprawy: radość związana z poszanowaniem god-
ności człowieka, autentyzm radości życia, immanentna pogoda odwagi
i etycznej dzielności, sprawiedliwość i afirmacja życia, nadzieja wiel-
koduszności. Wartości moralne — odwieczne nośniki poczucia sensu
życia, decydują o afirmatywnym charakterze procesu wychowania ro-
zumianego jako teoriopraktyka kształtowania pomyślnego życia czło-
wieka.

W czwartym rozdziale pracy badam związek pomiędzy ludzką
afirmacją życia a dywergencją, czyli twórczą identycznością człowieka,
próbując odpowiedzieć na pytanie: jakie znaczenie ma ludzka postawa
afirmacji życia w rozwoju kultury?

W twórczości biorą udział wszystkie siły duchowe człowieka, jest to
więc pełne napięcia wyrywanie się ku sensowi świata. Obecny w po-
stawie twórczej ruch ku zgłębieniu życia stanowi próbę unicestwienia
wszelkiego absurdu i nonsensu istnienia. Przyjęłam, za Władysławem
Stróżewskim, że twórczość, jako że jest szczególnym wejściem w byt
i realizacją czegoś, czego przedtem nie było, służy przezwyciężeniu ni-
cości (creatio ex nihilo). Przezwyciężenie to wymaga jednak siły zdolnej
to uczynić, a siła ta musi być tym większa, im mniej jest czynników,
które mogą uzasadnić zaistnienie bytu. W stanie realizacji twórczych
umiejętności człowiek lepiej asymiluje trudności życiowe, łatwiej poko-
nuje zmęczenie psychofizyczne, znużenie życiem, znudzenie, a nawet
konsekwentniej odpiera depresję. Najgłębszy sens tworzenia polega
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więc prawdopodobnie na tym, że stanowi afirmatywny fundament
ludzkiego życia pozwalający człowiekowi ocalić podstawową aprobatę
życia, z którą zdrowy człowiek przychodzi na świat, co więcej — roz-
winąć postawę wtórnej życiowej radości, wypracowanej indywidual-
nym wysiłkiem osobowym. Aktywność twórcza pomaga mu również
wieść życie najbardziej ludzkie i dlatego fascynujące. Entuzjastyczny
akt twórczy, dzięki zmniejszeniu odczucia „ciężaru” życia, zmianom
w subiektywnym odczuwaniu upływu czasu oraz decentracji interper-
sonalnej, zyskuje dodatkowe walory profilaktyczne i terapeutyczne,
zwłaszcza w przypadku osób zagrożonych uzależnieniami, a także za-
burzeniami zachowania. Potrzeba kreatywności wyrasta z elementar-
nej chęci życia, natomiast twórczy akt człowieka ułatwia mu swobod-
ne przejawianie rewerencji (czci) dla wszelkiego życia, połączonej
z postawą wdzięczności za twórcze zadatki oraz za sam fenomen
tworzenia. Rezultatem procesu twórczego jest nie tylko dzieło jako
wytwór materialno-niematerialny, ale również duchowe uczucie satys-
fakcji i zadowolenia z istnienia. Wielkie znaczenie w procesie twór-
czym obydwu kategorii aksjologicznych: wolności i radości życia,
świadczy o jego indeterminatywno-eudajmonicznej strukturze. Dodat-
kowo, deontyczny charakter fenomenu tworzenia sprzyja osiąganiu
twórczego człowieczeństwa.

Przekonuję, że uczeni oddziałują na stan ducha danej epoki dzie-
jowej nie tylko za pośrednictwem odkryć technicznych i udogodnień
egzystencjalnych. Nauka wiąże się z coraz większymi nadziejami czło-
wieka, na przykład z nadzieją na szczęśliwsze istnienie, rozwój czło-
wieczeństwa, a przede wszystkim zmniejszenie w świecie cierpień
i zła. Zadziwiające dostojeństwo uniwersytetów ma ścisły związek mię-
dzy innymi z ich wytrwałą pracą na rzecz optymistycznego, w swej
wymowie, dobra społeczności ludzkiej. Intrygowały mnie zwłaszcza
dwa zasadnicze pytania: w jaki sposób takie fenomeny istotnościowe
jak afirmacja życia wspierają rozwój nauki oraz za pośrednictwem ja-
kich mechanizmów nauka może stać się afirmatywnym budulcem
ludzkiego życia? Przyjęłam, że nauka, rozumiana jako solidarna bata-
lia intelektualistów o aksjonormatywny ład życia, wydatnie wspiera
afirmatywne postawy życiowe. Zarówno pierwotna, jak i wtórna afir-
macja życia staje się jedną z ważnych „sprężyn” odkrycia naukowego.

Znaczenie praktykowania teorii w ethosie nauki wynika z pojmo-
wania uniwersytetu przede wszystkim jako zinstytucjonalizowanej teo-
rii naukowej. Konsekwencją rozdarcia między pragmatofobią i symbo-
lomanią a pragmatomanią i symbolofobią (Kazimierz Twardowski) jest
rozumienie pedagogiki jako prakseologii pedagogicznej. Obrona tak
zwanej bezproduktywnej teorii, zwłaszcza w dyscyplinach pedagogicz-
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nych, stała się przedmiotem mojej argumentacji w tej części roz-
działu. Niemal benedyktyńska praca nad zniesieniem barier między
teorią a praktyką pedagogiczną odsłoniła jednak optymizm płynący
zarówno z komplementarności nauk teoretycznych i praktycznych,
jak i z pojednawczego modelu teoriopraktyki pedagogicznej.

Przyjęcie prawdy o możliwościach bytu ludzkiego stwarza nowe
przesłanki dla teorii pedagogicznej, która nie lekceważąc aktualnej
kondycji człowieka, sukcesywnie konfirmuje „ja” potencjalne. Poten-
cjalność, o której mowa, oznacza, że człowiek w toku całej swej egzy-
stencji nie jest istnieniem „ukończonym”, w pełni zaktualizowanym,
ale nieustannie się rozwijającym. Uznanie niezmierzonej potencjalno-
ści człowieka można uważać nawet za swoisty aksjomat w jego wycho-
waniu, afirmatywny zwrot w relacjach wychowawczych i samorozwoju
wychowanka. Kategoria potentia, szczególnie doniosła w obrębie nauk
pedagogicznych, skłania do asymilacji ontologicznej potrzeby ujawnie-
nia biologicznych zadatków człowieka, jego zdolności, uzdolnień, ta-
lentów, a nawet znamion geniuszu. Identyfikowanie w procesie wycho-
wania zaciekawienia, zainteresowań, zamiłowań dzieci i młodzieży
służy zabezpieczeniu prawa człowieka do autokreacji, a także zwięk-
sza szansę transmisji wzorców osobowych opartych na wartościach
chronionych w społecznościach ludzkich, takich jak afirmacja osoby
ludzkiej i afirmacja innych form życia.

W piątym rozdziale rozprawy próbuję odpowiedzieć na pytanie:
jakie warunki muszą zostać spełnione, aby poszczególne dziedziny
ludzkiej aktywności, takie jak praca i zabawa, przyczyniały się do
kształtowania jej pozytywnej inklinacji życiowej? Wskazuję jednocześ-
nie na cywilizacyjne zagrożenie współczesnego człowieka w afirmatyw-
nym istnieniu.

W celu zbliżenia się do odpowiedzi na niniejsze pytanie charakte-
ryzuję szczególnie groźne niedobory afirmacji życia we wczesnym dzie-
ciństwie jako źródło różnych form ludzkiego ubóstwa, wśród których
należy podkreślić ubóstwo społecznego obcowania oraz, znamienne
dla współczesnej neoutylitarnej cywilizacji, zubożenie duchowych od-
niesień międzyludzkich. Akcentuję również udział deficytów afirmacji
życia człowieka w patogenezie niedostosowania społecznego. Zazna-
czam wyraźnie, że największym nieszczęściem ludzkości nie jest ma-
terialne ubóstwo niektórych grup społecznych, ale radykalne zło,
przejawiające się niekiedy jako nihilistyczne wzorce kulturowe: mate-
rializm, totalitaryzm, terroryzm, satanizm, aborcja, eutanazja oraz
inne przestępstwa związane z działaniem „przeciw życiu”. Takie stany
psychiki ludzkiej, jak: przygnębienie, chroniczny pesymizm, poczucie
beznadziejności, cynizm, stanowią „żyzny grunt” dla aktów przemocy,
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ponieważ jest w nich obecna negatywna postawa wobec ogólnoludz-
kich wartości. Strukturalna przemoc społeczna jest konsekwencją
pustki w sferze wartości. Kiedy próżnia ta powstaje, w naturalny spo-
sób wkradają się pesymizm i nihilizm. Oportunizm, defetyzm, bezna-
dzieja, rozpacz stają się oczywistymi formami zaprzeczenia filozofii
afirmacji życia. Okazuje się wówczas, iż „matką” wszelkiej moralnej
deprawacji nie jest radość życia, lecz jej dotkliwy brak (Paul Wilhelm
Keppler). Gdy doświadcza się jedynie uczucia nudy, zniechęcenia
i pesymizmu, wówczas dojrzewa postawa buntu i agresji (Bertrand
Russell). Dziecko „trudne” to człowiek nieszczęśliwy. Osoba szczęśliwa
nie potrzebuje wyrządzać zła, by poczuć się entuzjastycznie zadowolo-
na z życia. Mało prawdopodobne, by radosne, cieszące się wolnością
dzieci były okrutne (Alexander S. Neill).

Badając złożoną sytuację życiową człowieka niepełnosprawnego
i jego niemal heroiczną drogę ku afirmacji życia, założyłam, że osoba
nie w pełni sprawna motorycznie, sensorycznie, intelektualnie lub so-
matycznie ma, jako niezmiennie istota ludzka, przysługujące wszyst-
kim ludziom zasoby emocjonalne oraz duchowe do przezwyciężania
sytuacji uciążliwej i inicjowania satysfakcjonującego rozwoju we-
wnętrznego. Procesy samowychowania i autoterapii zostały tu zapre-
zentowane jako psychiczne mechanizmy samoregulacji, odbudowujące
zachwiane afirmatywne postawy życiowe. Wola samorozwoju i to-
warzysząca jej radość życia kierują człowieka wprost ku zdrowiu psy-
chospołecznemu. Ważne jednak, zaznaczam, by w wychowaniu osób
niepełnosprawnych skoncentrować się na tym, co łączy ludzką wspól-
notę, oraz by nie zaniechać pobudzania czynników woluntarystycz-
nych, spośród których szczególne znaczenie ma chęć życia, pragnienie
podjęcia autoterapii oraz takie uczucia felicytacyjne, jak: radość ist-
nienia, zadowolenie z pomocy udzielanej innym osobom oraz satysfak-
cja z samodoskonalenia.

Schyłek indywidualnego życia człowieka, ujmowany przeze mnie
jako okres wtórnej afirmacji życia, jawi się jako nie mniej interesujący
dla wychowawczej animacji ludzkiej pogody ducha. Wraz z rozwojem
ontogenetycznym człowieka zmniejsza się wprawdzie dominacja witali-
stycznych składników życiowych i silnie ekspresywnych odmian rado-
ści życia, kompensacyjnie jednak dochodzą do głosu bardziej zrówno-
ważone „manifestacje” apoteozy człowieka wobec istnienia. Wskazuję
typowe dla osoby w senioralnym wieku życia formy zespolenia ze
światem, takie jak: cześć dla wszelkiego życia, zadowolenie z jego ja-
kości i całości, nadzieja przyrodzona i nadprzyrodzona, czyli radość
oczekiwania, satysfakcja z efektu wysiłków całego życia, autoafirma-
cja mająca swe źródło w akceptacji odrębności, a także intymności in-
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dywidualnego istnienia. Zaobserwowałam, że u większości osób wkra-
czających w „późną dorosłość” radość z tego, kim są i co sobą
reprezentują, znacznie przewyższa „powierzchniowe” fascynacje posia-
daniem, władzą czy prestiżem. W zdolności do konstruowania sensu
życia oraz afirmatywnego wychowywania młodych pokoleń osoba star-
sza wiekiem może wykazać się wyjątkową żarliwością. Sublimacji lęku
przed upływem czasu, samotnością, cierpieniem i śmiercią wydatnie
sprzyja wcześniej nabyta postawa ufności w ekstatyczną jedność
człowieka i bytu oraz w Boską sprawiedliwość.

Koncentruję się również na badaniu procesu pracy ludzkiej jako
przyczyny regresu lub rozwoju afirmatywnych postaw życiowych. Za-
kładam, że praca, która nie umacnia ludzkiej akceptacji życia, nie jest
aktywnością godną człowieka. Jeśli może stawać się siłą etyczną, po-
twierdzeniem egzystencji, a nawet formą terapii, a nie sprzyja żadnej
z nich, uderza w najważniejsze atrybuty człowieczeństwa i niszczy
samą siebie wskutek zaprzeczenia głównej idei, na której się zasadza.
Do objawów fatalizmu procesu pracy należy między innymi zanik
uczucia satysfakcji związanego z podjętym wysiłkiem lub ze spełnio-
nym obowiązkiem, gwałtowny rozwój uczuć ambiwalentnych, a nawet
jednoznacznie pejoratywnych, takich jak negatywizm i nonsens pracy.
Dekadenckie nastroje wynikające z sytuacji i warunków pracy po-
głębiają zjawiska komplikującego się coraz bardziej procesu pracy,
prowadzą do fragmentaryzacji dokonań, braku odpowiedzialności pra-
cownika za efekt końcowy, czyli wytwór, wywołują uzależnienie sytua-
cji na rynku pracy od polityki. Najsilniej jednak w ludzkie zasoby
afirmacji życia uderza brak pracy, niesprawiedliwa struktura awansu
zawodowego, wyzysk — nadużycie sił, zdrowia i zaufania, zawłaszcze-
nie pracownika przez firmę lub pracodawcę pozbawiające tego pierw-
szego możliwości odpoczynku i realizowania się w rodzinie, a także
silne sformalizowanie odniesień międzyludzkich, czyli takie sytuacje,
w których uciążliwości pracy nie kompensują żadne pozytywne
wzmocnienia. Aksjologiczny bezład pracy sprawia, że wstępna nadzie-
ja z nią związana może w stosunkowo krótkim interwale czasowym
rotować w negację życia (stany depresyjne, a nawet presuicydalne).

W rozdziale szóstym postuluję wprowadzenie do dotychczas opra-
cowanych psychologicznych klasyfikacji potrzeb ludzkich potrzeby
afirmacji życia, natomiast do systemu jurydycznego — prawa człowie-
ka do uzasadnionej etycznie afirmacji życia (prawo człowieka do
szczęścia znajdujemy w Konstytucji Stanów Zjednoczonych). Wskaza-
niu potrzeby afirmacji życia oraz prawa człowieka do radości życia to-
warzyszyła intencja odkrycia i wyjaśnienia zasadniczej relacji pomię-
dzy moralną powinnością afirmowania życia a potrzebą i prawem
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człowieka do zadowolenia z życia, czyli uprawnionego etycznie sięga-
nia po kunszt życia szczęśliwego.

Odsłaniając noetyczne i prakseologiczne atrybuty afirmacji życia,
prezentuję ją jako świadome przeżycie, budulec pedagogicznego auto-
rytetu, ważną składową ideału wychowania, atmosfery wychowania
i sytuacji wychowawczej, postawę wobec życia, a także kryterium ce-
lów wychowania, zasadę i metodę wychowania. Zauważam diagno-
styczne, profilaktyczne i terapeutyczne atrybuty afirmacji życia oraz
związek dywergencyjnej afirmacji życia z rozwojem procesów kogni-
tywnych człowieka.

W ostatnim, siódmym rozdziale pracy próbuję dać odpowiedź na
pytanie: na czym polega wychowanie do afirmacji życia w środowisku
wychowawczym? Wyrażam przekonanie, że w gruncie rzeczy nietrud-
no o płynące z dobrego wychowania rezultaty w postaci postawy po-
gody ducha i afirmacji życia. Zaznaczam jednak, że wiele zależy od
kreatorów wychowania: rodziców oraz nauczycieli. Duże znaczenie ma
to, czy cenią oni aprobatywne postawy wobec życia, czy sami takie
przejawiają oraz czy pragną je kształtować w swych wychowankach.
W tej części rozprawy staram się skoncentrować uwagę użytkowników
kultury na zagadnieniu obecności i miejsca pogodnej atmosfery życia
w rodzinie, szkole oraz grupie rówieśniczej. Zakładając, że radość ży-
cia stanowi ważny atrybut procesu wychowania, przedstawiam roz-
wiązania, które mogą optymalizować pogodną atmosferę w środowisku
wychowawczym.

Zarówno naturalne zadowolenie, jakie wynika z macierzyństwa
i ojcostwa, udział młodego pokolenia w radościach doświadczanych
przez innych członków rodziny, jak i destruktywne formy osiągania
szczęścia lub jego deficyty dostarczają cennego materiału do diagnozy
sytuacji rodzinnej dziecka.

Przypomnienie najlepszych osiągnięć scholiologii — kilku typów
szkół o nachyleniu felicytologicznym — pozwala nieco śmielej wyrażać
pogląd, że wychowanie w afirmacji życia w szkole nie jest programem
utopijnym, ale dostępnym realizacyjnie również współcześnie. Rene-
sansowa szkoła entuzjazmu dla wysiłku umysłowego Casa Giocosa
(Dom Radości) Vittorina de Feltrego, progresywistyczne rozwiązania
szkoły Lwa Tołstoja w Jasnej Polanie, metody wychowawcze Celestyna
Freineta i Marii Montessori, a także szkoła Rudolfa Steinera, pogodne
wychowanie dla zacności życia w szkole indyjskiej, jak również Sum-
merhill Alexsandra S. Neilla — miejsce „leczenia” dzieci i młodzieży
z nieszczęścia — oto przykłady doskonałego radzenia sobie realiza-
torów wyliczonych projektów z wyróżnikami autorytarnej ideologii
szkoły: z powagą, ze strachem i znudzeniem. Mimo szkolnych barier
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wychowania w radości życia jestem przekonana, że współczesna
szkoła (nie tylko nieliczne alternatywne szkoły prywatne, takie jak SIS
Fellenbach koło Stuttgartu) może nie tylko zapobiegać negatywizmowi
szkolnemu uczniów i nastrojowi przygnębienia, ale stać się prawdzi-
wym sprzymierzeńcem afirmacji życia.

Namysł nad wychowaniem w takich środowiskach wychowujących,
jak rodzina i szkoła, uzupełniam analizą dziecięcych i młodzieżowych
„wspólnot śmiechu”, wykazując „pokrewieństwo” uczuć satysfakcji
i dumy przynależności do grupy rówieśniczej.

Do placówek opiekuńczo-wychowawczych zakłócających afirmację
życia człowieka zaliczam: domy dziecka, domy małego dziecka, po-
gotowia opiekuńcze, natomiast instytucjami związanymi z nadzieją
ochrony życia ludzkiego, w moim przekonaniu, są: ośrodki adopcyjne,
okna życia, hospicja, świetlice socjoterapeutyczne, rodzinne formy
opieki nad dzieckiem osieroconym, poradnie małżeńskie i rodzinne,
szkoły rodzenia, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz pomocy
dziecku i rodzinie, domy kultury, kluby integracji społecznej, ośrodki
interwencji kryzysowej, uniwersytety trzeciego wieku i kluby seniora.

Prakseologiczny wymiar pracy ukazują sugestie do autorskich pro-
gramów wychowania w afirmacji życia. Sądzę, że rozprawa ta będzie
inspiracją dla wielu praktykujących, a zatroskanych o los dzieci
i młodzieży pedagogów. Całość monografii można potraktować jako
teoretycznie uszczegółowiony program afirmatywnego wychowania
młodego pokolenia.

Słowa wdzięczności

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich pedagogów i filozofów
polskich, których dorobek naukowy, dzięki „pokrewieństwu” z moimi
osobistymi zainteresowaniami, mogłam przywołać i „ożywić” w tej pra-
cy. Pragnę podziękować zwłaszcza recenzentowi: prof. zw. dr. hab. Ka-
zimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu za jego wnikliwe, humani-
styczne spojrzenie, cenne sugestie, służące udoskonaleniu tej mono-
grafii, i poświęcony czas. Dziękuję wszystkim Profesorom mojej
rodzimej uczelni, a zwłaszcza Kierownikowi Zakładu Teorii Wychowa-
nia dr hab. Ewie Wysockiej za akceptację moich poczynań nauko-
wych, moim poprzednim Kierownikom Katedry, a także uczonym
reprezentującym inne ośrodki naukowe w kraju za przychylność i roz-
mowy inspirujące do podejmowania trudu samorozwoju.

Wobec Uniwersytetu Śląskiego mam dług wdzięczności za pomoc
w zrealizowaniu przedsięwzięcia wydawniczego i upowszechnienie re-
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zultatów moich wieloletnich badań w formie monografii habilitacyjnej.
Jestem wdzięczna również mojej Rodzinie oraz doskonałym Przyja-
ciołom, którzy swą wyrozumiałością nie pozwalali mi ulec zniechęce-
niu. Jestem przekonana, że rozprawa ta nie powstałaby bez udziału
i pomocy wszystkich osób, które spotkałam na drodze życia i zarazem
drodze własnego rozwoju naukowego. Nie sposób przywołać nazwisk
wszystkich osób, które służyły mi wsparciem — pośrednio przez lek-
turę ich dzieł naukowych, a bezpośrednio — dialogiem. Pozostaną one
zawsze w mojej pamięci.

Przekonanie, że czas poświęcony tworzeniu tej rozprawy nie jest
czasem straconym dla nauki, pomagało mi pokonywać przeszkody
piętrzące się w trakcie jej konstruowania. Drobne satysfakcje pracy
naukowej i potrzeba zgłębiania niezbadanych obszarów nauki okazały
się rozstrzygające zarówno o kształcie, jak i o ostatecznej wymowie tej
rozprawy.
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Alicja Żywczok

Toward Life Affirmation
A pedagogical basis for successful existence

S u m m a r y

The main proposition of my study, i.e. that the life affirmation consti-
tutes the foundation of the theory and practice of upbringing and at the
same time a prerequisite for successful existence of the human being indi-
cates that the upbringing influence on children and the youth, who can
enjoy life, are more effective than in the case of children, who have trouble
affirming life. This also means that a positive emotional component, usually
referred to as a feeling of life affirmation, must manifest itself in a young
person’s psyche if such an individual is to willingly assimilate upbringing,
which stimulates the desirable dispositions. By the same token a person
who negates life is less susceptible to pedagogical formation of character
and personality than a happy individual. Life affirmation, understood as
a vital and moral value, upbringing attitude, a component of the upbring-
ing atmosphere and upbringing situation, and as an aim, principle, method
and means of upbringing, becomes a cornerstone of quality of the upbring-
ing process.

For argumentation confirming that life affirmation has a paramount sig-
nificance for the development and upbringing of a young human being I have
availed myself of the theory of value by Max Scheler, Nicolai Hartmann, Ser-
giusz Hessen and eudemonic theories, including those by Aristotle, Jeremy
Bentham, and John Stuart Mill. Moreover I have applied to my study the
upbringing assumptions of the Franciscan and Salesian ways of life, which
helped me defend the importance of life affirmation understood as emanation
and absorption of good and beauty of the world.

The creative inclusion of the philosophical output seemed to me to be in-
spiring for the development of the modern Polish pedagogical thought both in
the field of methodology and in the sphere of the meritoric description of
a life affirming human being. I also point out that the research conducted in
this way contributes not only to the pedagogical theory or practice, but that
it also adds to the philosophical output of felicitology an important aspect of
the human upbringing to life affirmation. From this perspective this thesis
constitutes a challenge to unite the pedagogical and philosophical reflections.
It is also an obligation to conduct further studies in this area, seeking new
fields of research and scientific resources in the sphere of the aforementio-
ned “borderline” of sciences.

Summary



The application of phenomenological, hermeneutical, and system metho-
dology to pedagogical sciences proved conducive to essential thinking which
was aimed at discovering the nature, sense and meaning of various pheno-
mena of upbringing rather than at gathering facts. Such methodological thin-
king does not threaten the independence of pedagogics due to the right cho-
ice of the classic and at the same time “key” problems of human upbringing.
The essential studies play not only an epistemological role of providing scien-
tific knowledge, but also an axiological one, based on the thesis that the
science is “saturated” with values and that it brings us up using these valu-
es.

The concept I propose to build was not to be only a historical description
of pedagogical practice or its rational reconstruction. It was to be a way for
presenting an ideal which teachers should strive for. This ideal of upbringing
is constructed on theses of (strives to provide a comprehensive explanation
on?) what is a human being, what is its calling in life, what is the foundation
of its upbringing and what are the relations between the human being, its
development, upbringing and life affirmation. Such an ideal would not only
function as an aprioristic construct or an indication to theoretical basis of
pedagogical sciences, but also as a paradigm of educational practice.

Many traditional aspects of anthropology, eudemonology, axiology and
epistemology had to be considered in order to explain the assumptions for
pedagogical felicitology. The rising trend in upbringing will not only be
a complement to some already existing pedagogical concept. Rather, it will
initiate a new direction in pedagogical research in such a thematic area, wi-
thin a classical paradigm of science as a scientific truth. The pedagogical fe-
licitology that has been proposed here (upbringing felicitology) may provide
tools for diagnosing educational reforms, for determining the quality of the
upbringing process in many upbringing environments and for evaluating the
progress made by children and the youth as regards their upbringing, emo-
tional, moral and intellectual development. It may also revolutionize the
outlook of practitioners on their own pedagogical endeavors, indicating diffe-
rences that occur between fulfilling one’s duties and the enthusiastic willing-
ness for action.

Once the teachers become fully aware of the significance of life affirmation
in themselves and their students, it is believed that such understanding of the
human positive attitude towards life should undergo systematical multi-
disciplinary and interdisciplinary research. The significance and attractive-
ness of this research category, and at the same time its unusual praxeological
scope, may contribute to the revision of stereotype perceptions of pedagogics,
for example, as monotonous school didactics, in favor of the pedagogics ap-
proached as an interesting theoriopractice of successful existence.

One may predict that noethic aspects of upbringing will continue to at-
tract the attention of pedagogical researchers since representatives of diffe-
rent scientific periods will seek their own ways to understand the sense of
life. They will also look for more and more better-suited to the disturbances
of a given epoch “antidotes” for the spreading nihilism. The translation of
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“scientific data” into the human competence as regards each individual’s re-
sponsible and as the same time successful existence continues to be the
most important task for teachers and a measure of their real professional
qualifications.

The emphasis that I have laid in my study on human inner integration
should inspire other teachers to continue the research in so scientifically (pe-
dagogically, philosophically, psychologically and even psycho-therapeutically)
constituted approach towards the human being. In discussing the theory of
leading a happy life, so fundamental in philosophy and still being treated
marginally in the Polish pedagogical thinking, I was able to show a whole ar-
ray of possible applications of this concept to upbringing and education, dia-
gnostics, prophylaxis and therapy of disturbances of the human psychic life
and somatic health. Perceiving educational opportunities in such an appro-
ach towards a human being and the sense of its individual existence may ge-
nerate the development of, especially, felicitological scholiology, theory of
upbringing, didactics, special pedagogics, occupational pedagogics, social pe-
dagogics and pedagogics of culture. It can also be expected that the main fe-
licitological ideas may expand to other sciences such as: eco-philosophy and
eco-ethics, urbanistics, architecture and interior design, legislation and me-
dicine.

This project is a result of many years of careful consideration and re-
search conducted by the author. Its final praxeological form will require the
efforts of many direct realizers of upbringing to life affirmation, who should
not find the challenge insurmountable, however difficult it may prove to be in
practice. It should encourage them to implement the project and find satis-
faction with small successes.
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Alicja Żywczok

Zur Lebensbejahung
Die pädagogischen Grundlagen der günstigen Existenz

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Hauptthese meiner Untersuchungen lautet: affirmation des Lebens ist
Grundlage der Theorie und der Praxis der Erziehung des Menschen, sie be-
dingt zugleich sein erfreuliches und günstiges Leben. Diese Grundthese weist
darauf hin, dass die erzieherische Einwirkungen auf Kinder, Jugend und auf
die Erwachsenen, welche das Leben bejahen, erfolgreicher sind, als Einwir-
kungen auf Personen, welche das Leben kaum bejahen.

Das heißt auch, dass damit ein junger Mensch gerne erzieherische Ein-
wirkungen, welche solche zu erwartende Dispositionen fördern, assimiliert —
in seiner Psyche über eine positive emotionale Komponente verfügen muss,
welche als Gefühl Affirmation des Lebens, als Gefühl der Lebensbejahung
bezeichnet wird.

Eine Person, die das Leben verneint, ist — nach dieser These — weniger
als eine glückliche Person empfänglich für pädagogische Gestaltung ihres
Charakter und ihrer Persönlichkeit. Die Lebensbejahung — hier verstanden
als ein vitaler und ethischer Wert, als eine erzieherische Haltung, als ein Be-
standteil der erzieherischen Gesamtlage und Stimmung — wird zum Funda-
ment der Qualität des ganzen Erziehungsprozesses.

Indem ich die Argumentation, dass die Lebensbejahung eine grundsätz-
liche Bedeutung in Erziehung eines jungen Menschen spielt, aufbaute,
schöpfte ich aus der Wertetheorie von Max Scheler, Nicolai Hartmann, Sergei
Hessen, sowie auch von eudämonistischen Theorien, u.a. von Aristoteles, Je-
remy Bentham, John Stuart Mill. Außerdem schöpfte ich aus den erzieheri-
schen Grundsätzen des Lebensideals der Franziskaner und der Salesianer,
welche Grundsätze mir geholfen haben, die Bedeutung der lebensbejahender
Haltung zu verteidigen. Diese Bedeutung wird als Emanation und Absorption
des Guten und der Schönheit der Welt verstanden.

Kreatives „Übersetzen“ philosophisches Erwerbs schien mir inspirierend
für die Entwicklung polnisches pädagogisches Gedankengutes, sowohl im Be-
reich der Methodologie als auch im Bereich des meritorischen Beschreibung
des lebenbejahenden Menschen. Gleichzeitig betone ich, dass in diese Art
und Weise geführte Untersuchungen bereichern nicht nur die pädagogische
Theorie oder Praxis, sondern ergänzen das philosophische Erbe der Felicito-
logie um einen wichtigen Aspekt der Erziehung des Menschen zur Lebensbe-
jahung. Die hier dargestellte Arbeit versteht sich also ein Ruf, die päda-
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gogische und die philosophische Reflektionen zu vereinen, als eine
Verpflichtung, solche Untersuchungen weiter zu führen und nach wissen-
schaftlichen Ressourcen auf dem genannten Grenzgebiet dieser Wissensge-
bieten zu forschen.

Die Anwendung der phänomenologischer, hermeneutischer und System-
methodologie im Bereich der pädagogischen Wissenschaften begünstigte das
Signifikanz Denken, das eher auf Entdeckung von Wesen, Sinn und Bedeu-
tung verschiedener Phänomena der Erziehung gerichtet ist, als auf Samm-
lung von Tatsachen. Eine solche methodologische Richtung bedroht keines-
wegs die Souveränität der Pädagogik, da hier sehr treffend klassische und
zugleich wichtigste Problematik hinzugezogen wurde. Quantitative Untersu-
chungen erfüllen nicht nur die epistemologische Funktion indem sie wis-
senschaftlich fundiertes Wissen liefern, sondern auch die axiologische, die
auf der These fundiert ist, dass die Wissenschaft ein von Werten durchdrun-
gener und durch diese erziehender Bereich ist.

Die Konzeption, derer Wieterentwicklung ich vorschlage, sollte weder ledi-
glich eine historische Beschreibung einer pädagogischen Praxis sein, noch
ihre rationale Rekonstruktion, sondern Setzung eines Ideals, welches die Er-
zieher nachahmen sollten. Dieses Ideal sollte in folgenden Bereichen seiner
Thesen gelten: Wer ist der Mensch; Was ist seine Lebensberufung; Was ge-
hört zum Wesen seiner Erziehung gehört, sowie: Was für Beziehungen gibt es
zwischen dem Menschen, seiner Entwicklung, seiner Erziehung und der Le-
bensbejahung. Dieses Ideal wäre also kein A-Priori-Konstrukt, kein Hinweis
auf theoretische Grundlagen pädagogischer Wissenschaften, sondern auch
ein Paradigma der erzieherischen Praxis.

Die Erklärung von Grundlagen der pädagogischen Fälicitologie (Lehre
über Gestaltung glückliches Lebens) erforderte Erwägung vieler traditioneller
Fragen der Anthropologie, der Eudajmonologie (Lehre über Glück), der Axio-
logie und der Epistemologie. Die neu entstehende Richtung wird nicht ledi-
glich zur Ergänzung einer schon bestehenden pädagogischen Konzeption. Die
wird eher zu einerr neuen Richtung von pädagogischen Untersuchungen in
einem klassisch verstandenen Paradigma der Wissenschaft als wissenschaft-
liche Wahrheit. Die hier vorgeschlagene pädagogische Fälicitologie (erziehe-
rische Fälicitologie) kann Werkzeuge liefern: zum Diagnostizieren von Re-
formen des Schulwesens, von Qualität des erzieherischen Prozesses in
mannigfaltigen erziehenden Umgebungen, zur Beurteilung von erzieherischen
Fortschritten Kinder und Jugendlichen, ihrer emotionalen, ethischen und in-
tellektuellen Entwicklung. Die hier vorgeschlagene pädagogische Fälicitologie
kann auch die Betrachtung eigener pädagogischen Arbeit der praktizierenden
Erzieher revolutionisieren — indem sie auf Unterschiede zwischen Pflichter-
füllung und enthusiastischem Willen zum Wirken hinweist.

Nachdem die Lehrer die Relevanz der lebensbejahender Haltung bei sich
und bei ihren Zöglingen bemerken, werden sie überzeugt, dass es wert ist,
die so verstandene Sympathie des Menschen dem Leben gegenüber systema-
tisch zu untersuchen, sowohl im Rahmen verschiedener wissenschaftlicher
Disziplinen als auch interdisziplinär. Die Relevanz und die Anziehungskraft
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dieser Untersuchungskategorie sowie ihr ungewöhnlicher praxeologischer
Umfang können dazu beitragen, dass die schablonenhafte Perzeption der
Pädagogik revidiert wird, z.B. von ermüdender Schulpädagogik zur spannen-
der Theorie und Praxis einer erfreulich — günstigen Pädagogik der Existenz.

Es ist vorauszusehen, dass das Erkennen neotischer Aspekte des Erzie-
hens ein immer aktueller Forschungsprojekt der Pädagogik bleibt, denn die
Vertreter verschiedener Perioden der Wissenschaftsentwicklung werden nach
eigenen Methoden des Begreifens des Lebenssinn sowie nach immer besser
angepassten „Gegenmitteln“ gegen das sich verbreitete Nihilismus suchen.

Jedoch die Übersetzung der „wissenschaftlichen Daten“ auf menschliche
Kompetenz im Bereich seiner eigenen Verantwortung und dabei einer erfreu-
lichen Existenz ist und bleibt die wichtigste Aufgabe der Pädagogen sowie ein
„Messgerät“ ihrer wirklichen beruflichen Qualifikationen.

Die Betonung, die ich auf der Arbeit an menschlicher Integration gelegt
habe sollte die nächsten Pädagogen bewegen, Forschungen in einem so fest-
gelegten Ansatz der Betrachtung eines Menschen (pädagogisch, philoso-
phisch, psychologisch und sogar psychotherapeutisch) fortzusetzen. Im Ra-
hmen der Philosophie wurde die im polnischen pädagogischen Gedankengut
immer noch vernachlässigte Theorie der Gestaltung eines glücklichen
Lebens. Diese Theorie zeigt eine ganze Palette möglicher Anwendungen in
Erziehung und Ausbildung, in der Diagnostik, der Profilaxe, der Therapie von
Störungen des psychischen und des somatischen Lebens eines Menschen.
Wenn die erzieherischen Chancen wahrgenommen werden, welche in einer
solchen Betrachtung des Menschen und den Sinn seines Daseins, kann
Entwicklung generieren, besonders der felicitologischen Scholiologie (Lehre
über Schule), der Ausbildungstheorie, der Didaktik, der Sonderpädagogik,
der Arbeitspädagogik, der Sozialpädagogik und der Pädagogik der Kultur.
Man könnte mit einer Expansion der Felicitologie in andere Bereiche der
Wissenschaft rechnen, und zwar: Öko- Philosophie, Öko-Ethik, Urbanistik,
Architektur von Bauten und Räumen, Gesetzgebung und Medizin.

Dieser Projekt wurde gebaut auf langjährigen Forschungen und Überlegu-
ngen unternommen durch die Autorin dieser Bearbeitung. Seine endgültige
praxeologische Formel bedarf noch Bemühungen mancher direkten Erzieher-
-zur-Lebensbejahung. Schwierigkeit dieser Aufgabe sollte jedoch keine un-
überwindbare Hürde sein, sondern eine Ermutigung zu seiner Anwendung
im Leben und zur Freude an vielen kleinen Erfolgen.

Zusammenfassung 669



Redaktor 
Małgorzata Pogłódek

Projektant okładki
Paulina Tomaszewska-Ciepły

Redaktor techniczny
Barbara Arenhövel

Korektor
Barbara Jagoda

Copyright © 2011 by
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone

ISSN 0208 ‑6336
ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑2044‑1 (wersja drukowana)
ISBN 978‑83‑8012‑653‑4 (wersja elektroniczna)

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice
www.wydawnictwo.us.edu.pl
e -mail: wydawus@us.edu.pl
Wydanie I. Ark. druk. 42,0. Ark. wyd. 50,0.  
Papier offset. kl. III, 90 g        Cena 66 zł (+ VAT)

Łamanie: Pracownia Składu Komputerowego
Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c.
M. Rejnowski, J. Zamiara
ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław




	ku0.pdf
	ku1
	ku2
	ku3
	ku4
	ku5
	ku6
	ku7
	ku8



