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Chrześcijański system wartości 
fundamentem

pedagogiki katolickiej
Prof. dr hab. Kryst yna Czuba

Chrześcijaństwo wyrasta na bazie 
najwyższych wartości ogólnoludzkich. 
Samo w sobie jest także wartością i sta-
nowi zarazem niepowtarzalny sposób 
realizacji najwyższych wartości w ży-
ciu konkretnego człowieka. Jest syntezą 
religijnej kultury biblijnej oraz kultury 
antycznej Grecji i Rzymu. Dlatego chrze-
ścijański system wartości nazywany jest 
systemem uniwersalnym.

Najważniejszą wartością, którą wnosi 
chrześcijaństwo w kulturę ogólnoludzką 
jest ukazanie osoby ludzkiej w jej god-
ności. Godność osoby wynika z faktu, 
że człowiek jest stworzony na „obraz i 
podobieństwo samego Boga” (por. Rdz 
1,27). Jan Paweł II w katechezie Mężczy-
zną i niewiastą stworzył ich użył sformu-
łowania, że człowiek w swej godności 
jest „partnerem Absolutu”.1 Słowo „part-
ner” użyte jest w znaczeniu analogicz-
nym. Bóg Stwórca bowiem dając osobie 
ludzkiej naturę rozumną i wolną, zdecy-
dował tym samym, że człowiek będzie 
mógł poznawać i określać swoje cele. 
„Partnerstwo” wobec Boga, to nie do-
minacja nad światem, ale odpowiedzial-

ność za świat. Wynikają z tego wszystkie 
odniesienia w relacjach międzyludzkich. 
Chrześcijaństwo w proponowanym sys-
temie wartości wnosi więc w ludzką 
kulturę „dar człowieka”, który jest auto-
nomicznym i samorządnym podmiotem, 
ukazując jednocześnie, że w swoim życiu 
i działaniu jest on związany z prawdą.

Można stwierdzić zatem, że drugim 
fundamentem chrześcijańskiego syste-
mu wartości, obok godności człowieka, 
jest jego nierozerwalny związek z praw-
dą. Chrześcijaństwo ukazuje, że prawda 
jest niepodważalna, gdyż jest osobowa. 
„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (Mk 
14,6). Prawda, którą jest Chrystus, do-
maga się, aby ja przyjąć jako uniwersal-
ny autorytet, winna być podstawą dla 
całej ludzkiej kultury. Prawda jest więc 
dla pedagogiki chrześcijańskiej klu-
czem całego systemu wychowawczego. 
Prawda związana z aktem poznawczym 
jest podstawą wszelkich ludzkich dzia-
łań. Rozpoznanie prawdy nie jest jed-
nak spontaniczne i łatwe. Według Jana 
Pawła II uzależnione jest od spełnienia 
określonych warunków. Jest to uznanie 
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faktu, że poznanie jest trudem i poszuki-
waniem, że zależy od pokory i dochodze-
nie do niej opiera się na uznaniu trans-
cendencji Boga i Jego opatrznościowej 
miłości w kierowaniu światem.2

We współczesnym świecie, gdzie nie 
ma sprecyzowanego pojęcia prawdy, 
bo rządzi życiem zasada relatywizmu, 
prawda jako fundament winna być pod-
stawową wartością i oparciem dla kato-
lickiej pedagogiki.

Prawda czyni człowieka wolnym, to 
znaczy, że jest ponad wszelkie zależ-
ności i układy. „Prawda was wyzwoli” 
(J 8,32). Stąd podstawowym obowiąz-
kiem człowieka jest wierność wobec 
prawdy, gdyż jest ona normą w życiu 
człowieka. Odrzucenie prawdy w imię 
wolności, zniewala człowieka. Jego dzia-
łania moralne stają się kompromisem. 
Człowiek działa wówczas według tzw. 
„mechanizmów przystosowania społecz-
nego”. Jeśli odrywa wolność od prawdy, 
wówczas przekreśla kryteria moralne, a 
jego ideały sprowadzają się do zaintere-
sowania sukcesem, prestiżem lub „war-
tościami finansowymi”. We współcze-
snym świecie, gdzie wolność ma wymiar 
„absolutu”, właściwa relacja pomiędzy 
prawdą a wolnością niesie właściwy roz-
wój osoby ludzkiej.

Chrześcijaństwo wnosi w kulturę 
ludzką prawdę, a zarazem szacunek dla 
sumienia człowieka. Stąd sumienie jest 
najważniejszym kryterium w postępo-
waniu człowieka. Jest więc w nim istota 
wolności człowieka.

Liberalizm, obecny we współczesnej 
kulturze, rzutuje na wychowanie, za-
mazując lub przekreślając rolę sumienia. 
Mówi o indywidualnych sądach dotyczą-
cych prawdy, zaprzecza istnieniu prawdy 

obiektywnej i powszechnej. W różnych 
okolicznościach usiłuje stępić wrażli-
wość sumienia, starając się „wychować” 
całe pokolenia według skrzywionych 
systemów wartości, podsuwając wzor-
ce zachowań wygodnych, schlebiając 
rozbudzonym sztucznie oczekiwaniom. 
Innym mechanizmem dyskredytowania 
głosu sumienia, upominającego się o 
prawdę jest niszczenie autorytetów mo-
ralnych: Kościoła, rodziny, szkoły. Chore 
sumienia jednostek składają się na chorą 
kondycję sumień całych społeczeństw.

Z uznania wartości osoby ludzkiej i 
nadrzędności prawdy wynika, że osoba 
nie może być traktowana jako przedmiot 
użycia. Osoba jest zawsze podmiotem. I 
jest to właśnie metoda realizacji pedago-
giki katolickiej. Powinna mieć ona swój 
wyraz we wszystkich odniesieniach za-
równo w życiu rodzinnym, w relacjach 
społecznych, jak i w płaszczyźnie życia 
religijnego czy politycznego. Jan Paweł II 
takie odniesienie nazwał „norma perso-
nalistyczną”.

Chrześcijański system wartości to po-
stulat miłości bliźniego. „Bliźni” ozna-
cza podstawowe przyporządkowanie 
wszystkich ludzi do siebie w swoim czło-
wieczeństwie. Bliźnim jest każdy czło-
wiek. Chrystus uczy, że normą miłości 
bliźniego jest miłość samego siebie. Łą-
czy to przykazanie z przykazaniem miło-
ści Boga: „Na tych dwóch przykazaniach 
opiera się całe Prawo i Prorocy” (Mt 
22,40). Prawdziwa miłość bliźniego ma 
charakter osobowy, personalistyczny, 
a zarazem realistyczny. Jest sposobem 
spełniania wzajemnej łączności osobo-
wej, jaka cechuje człowieka jako istotę 
społeczną. Realistyczny charakter miło-
ści bliźniego ma niejako dwie warstwy: 

2 Por. Veritatis splendor, nr 18.
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realistyczna, a nie idealistyczne widze-
nie osoby, które odróżnia błąd czy winę 
od człowieka, i realistyczne pojmowanie 
własnych możliwości działania w opar-
ciu o normy etyczne i przykazania.

Obok przestrzegania norm i przy-
kazań, miłość bliźniego jest również 
konkretną postawą życzliwości wobec 
drugiego człowieka a zarazem stanowi 
skutek szerszego nastawienia życzliwo-
ści powszechnej. Przejawia się w uczyn-
ności wobec ludzi znajdujących się w po-
trzebie, której nie mogą sami zaradzić. 
Taką właśnie życzliwość zaleca św. Pa-
weł Apostoł: „W miłości braterskiej na-
wzajem bądźcie życzliwi” (Rz (12,10).

Życzliwość jest podstawą wypracowa-
nia cnoty solidarności, tak dziś potrzeb-
nej we współczesnym świecie. Solidar-
ność jest wynikiem społecznej natury 
człowieka i zakłada współzależność po-
między ludźmi. Jest to gotowość pomo-
cy i współdziałanie na miarę darów. Jest 
wartością i cnotą chrześcijańską.

W chrześcijański system wartości 
wpisana jest właściwa relacja między 
mężczyzną i kobietą. Jest to podmiotowe 
traktowanie osoby. Jest to afirmacja oso-
by i jej szczególnej wartości oraz odpo-
wiedzialność za tę relację. W przypadku 
małżeństwa jest to wzajemne darowa-
nie sobie siebie jako dar nieodwołalny, 
który domaga się pełnej wierności aż do 
śmierci.

Pedagogika katolicka jest powołana, 
aby pomóc człowiekowi do osiągnięcia 
miłości pięknej, afirmującej osobę mimo 
jej słabości, „mimo wszystko”. Jest to 
pomoc w przygotowaniu człowieka do 
życia rodzinnego. Rodzina bowiem jest 
najważniejszą społecznością w dziejach 

człowieka. Taka miłość jest wyróżnikiem 
chrześcijańskiego etosu.

Chrześcijański system wartości to afir-
macja dla życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci. Prawda o sensie życia jest według 
Jana Pawła II oczywista, gdyż „każde ży-
cie ludzkie jest święte”.3 Jego sens wiąże 
się ze świętością i nieśmiertelnością.

Chrześcijaństwo jest systemem war-
tości realnych, które najwyższe speł-
nienie mają w wartościach duchowych. 
Wartości duchowe związane są z dosko-
nałością człowieka, do której chrześcija-
nin jest zobowiązany dążyć i dorastać. 
„Bądźcie więc wy doskonali, jak do-
skonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 
5,48). Doskonałość to pewna dojrzałość, 
do której powołana jest ludzka wolność.4 
Jest to powołanie do pełnej wolności, 
którą człowiek może osiągnąć przez dar 
łaski. Jest to równocześnie oświecenie 
sumienia światłem prawdy i umacnianie 
woli do wybierania dobra, utwierdzanie 
w dobrym i spełnienie dobra poprzez 
uczynki. Doskonałość to miłość, która 
stawia najwyższe wymagania, czasem 
jak się wydaje przekraczające „poziom 
człowieka”. Człowiekowi często wydaje 
się, że na to już go nie stać. Jednak we-
zwanie do „przekraczania siebie w sobie 
samym” jest i wyzwaniem i zadaniem 
każdego chrześcijanina. Konieczna jest 
tutaj moralna autodyscyplina. Dla pe-
dagogiki katolickiej jest to w pewnym 
sensie wyzwanie najtrudniejsze, ale też 
podstawowe. Bez tej pracy i walki czło-
wieka o doskonałą miłość, które jest wy-
pełnieniem woli Boga, chrześcijaństwo 
jest powierzchowne.

Chrześcijański system wartości to tak-
że zagadnienie eschatologiczne. Prawda 

3 Evangelium Vitae, nr 53.
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o istnieniu życia wiecznego jest inte-
gralnym elementem chrześcijaństwa. 
Oznacza ona, że człowiek musi pamię-
tać, że oprócz celów doraźnych, istnieje 
cel ostateczny – życie wieczne. Teologia 
katolicka mówi, że życie wieczne zba-
wionych będzie spotkaniem z Bogiem: 
poznaniem prawdy, przeżywaniem do-
bra, kontemplacją piękna. Cel ten jest 
osią wszystkich celów, jakie człowiek 
stawia sobie. Jest zasadniczym celem, 
w którym skupiają się wszystkie warto-

ści dane i zadane człowiekowi w etyce 
wychowawczej, którą proponuje peda-
gogika katolicka. Proponuje, bo zarówno 
system wartości, jak i metody wycho-
wawcze są propozycją, którą człowiek 
może, lub nie, przyjąć w swej wolności. 
Pedagogika katolicka jest więc wyborem 
świadomym wartości, które proponu-
je chrześcijaństwo. Celem pedagogiki 
chrześcijańskiej jest pomoc człowieko-
wi, którego nie można w pełni i prawdzi-
wie zobaczyć bez Chrystusa.
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