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1 Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków 2003, s. 11. 
2 R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.) Encyklopedia katolicka, Lublin 1983, s. 317. 

„Duchowość chrześcijańska, forma duchowego życia człowieka religijnego (→ duchowość religij-

na), zmierzającego do zjednoczenia z Bogiem przez → Jezusa Chrystusa, kształtowana i realizo-

wana zgodnie z jego nauką, przykładem życia oraz dziełem zbawczym (→ ewangelia) w ramach 

→ chrześcijaństwa; obejmuje wszelkie przejawy życia chrześcijanina wchodzące w zakres → 

etosu chrześcijańskiego, a przejawiające się głównie w → religijności, → ascezie (III – V) oraz → 

Wstęp
Nikt na stałe nie zatrzymał nigdy lu-

dzi w poszukiwaniu wiedzy o świecie i 
o nich samych. Z szacunkiem i wielkim 
podziwem należy pochylić się nad osią-
gnięciami człowieka w poznawaniu i ro-
zumieniu otaczającej go rzeczywistości. 
Od intuicyjnej otwartości człowieka ku 
światu ponadludzkiemu i wiary w istnie-
nie istot, od których człowiek oczekiwał 
opieki, aż do wielkich powszechnych re-
ligii z ich określoną wiarą i moralnością 
– to jedno ze świadectw faktu, że umysł 
ludzki pragnie się wznieść ponad zjawi-
ska spostrzegane zmysłami.

Jakikolwiek odcinek rzeczywistości bę-
dziemy rozpatrywać, lub przynajmniej 
go przeczuwać i domyślać się zawsze 
równocześnie będziemy przekonani, że 
on jest lub na pewno będzie przedmio-
tem badań dla dociekliwego ludzkiego 
umysłu. Do zdobywania wiedzy skłania 

człowieka jego własna natura, na którą 
oddziałuje świat i która na to odpowia-
da w różnoraki sposób, a między innymi 
przez zdobywanie o nim wiedzy.

problematyka duchoWości 
nauczyciela akademickiego

W swoich poszukiwaniach badawczych 
w zakresie efektywności oddziaływań 
dydaktyczno – wychowawczych nauczy-
ciela akademickiego w tym oto artykule, 
podążam w kierunku wybranych możli-
wości tkwiących w jego osobie; w sferze 
pozadydaktycznej, którą jest duchowość 
człowieka. Inspiracją do podjęcia tej pro-
blematyki, stały się słowa „Jeśli chcesz 
znaleźć źródło, musisz iść do góry”1. 

W dokonanej klasyfikacji dotychcza-
sowych kierunków zainteresowań pe-
deutologicz-nych w Polsce, rozważaną 
w tym oto artykule problematykę du-
chowości2 nauczyciela akademickiego, 
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mistyce (II); łącznie z nimi stanowi przedmiot badań odrębnego działu teologii (→ duchowości 

religijnej teologia).”
3 A. Smołalski, Pedeutologia historyczna, Wrocław 2006, s. 38.
4 H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 111. „W odróżnieniu od teorii akademic-

kich teorie indywidualne kierują uwagę na osobowy wymiar pracy nauczyciela, na refleksyjny 

namysł nad rozumieniem procesu kształcenia i wychowania, nad uwarunkowaniami ich przebie-

gu oraz nad tym, jak nauczyciel rozumie swoje zadania zawodowe, jak pojmuje cele własnej pra-

cy pedagogicznej, jak usiłuje je realizować. Ta subiektywna wiedza nauczyciela o rzeczywistości 

edukacyjnej i umiejętność jej użycia bardziej niż teoria akademicka wpływają na to, co dzieje się 

w klasie szkolnej.”
5 Zob. Tamże, s. 112 – 113.
6 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli. W: H. 

Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.) Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa 

2000, s.78.
7 Tamże, s. 70 – 76. Cyt. za H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 113.

sytuuję w tzw. kierunku eklezjalnym3, 
w którym to jest ona indywidualną teo-
rią4 autora i nauczyciela akademickiego; 
w nurcie rozważań konstruktywistycz-
nych. „Konstruktywizm zajmuje się więc 
tym, w jaki sposób człowiek, opierając 
się na swym doświadczeniu, nadaje zna-
czenia, sensy postrzeganej rzeczywisto-
ści. Należy jednak pamiętać, że nadając 
znaczenia, jednostka jest obarczona nie 
tylko własnym systemem pojęciowym, 
lecz tak że kontekstem kulturowo-spo-
łecznym. Jednostka, postrzegając świat, 
nie tylko rejestruje informacje, lecz two-
rzy wiedzę z przyswojonych już i napły-
wających informacji. Konstruktywizm 
neguje zatem tezę, że świat jest taki, a 
nie inny, że jest jeden jego obraz i jedna 
jego interpretacja. Przyjmując istnienie 
realnego świata, uznaje, że ten świat jest 
indywidualnie odbierany i definiowany. 
Wiedza o świecie za każdym razem jest 
konstrukcją ludzką. Nie może być dana 
człowiekowi w jednej wersji”5. Ważne 
przy tak zdefiniowanym pojęciu kon-
struktywizmu, jest dokonanie dookre-
ślenia tego pojęcia. „Konstruktywizm 
jest teorią poznawania i budowania oso-

bistej wiedzy człowieka6. Wprowadza 
do sal szkolnych i uczelnianych auten-
tyczne poznanie, wątpienie, dążenie do 
odkryć, a w konsekwencji do autonomii 
poznawczej. Między innymi dlatego jest 
podstawą myślową w reformowaniu 
edukacji nauczycieli w wielu krajach za-
chodnich”7.

Pisząc o zależności między duchowo-
ścią, a zdolnością nauczyciela akade-
mickiego do zrozumienia samego siebie, 
dostrzegam potrzebę systemowego po-
dejścia do człowieka, który ma podlegać 
procesowi doskonalenia, wyrażającym 
się właśnie w owym „Jeśli chcesz zna-
leźć źródło, musisz iść do góry”. Myśl tę 
Ojciec Święty Jan Paweł II zawarł w roż-
nych publicznych wystąpieniach, np. na 
spotkaniu z młodzieżą na Westerplatte, 
sformułował zadanie dla niej, aby sama 
wymagała od siebie więcej, nawet gdyby 
inni od niej tego nie wymagali. W tym 
oto przypadku, wymaganie człowieka 
wobec siebie, jest wznoszeniem się jego 
ku górze, na wyżyny doskonałości, któ-
ra jest człowiekowi dana, ale i zadana. 
Na tych wyżynach doskonałości czerpać 
można z rożnych źródeł; poznania i sta-
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8 K. Duraj – Nowakowa, Procedura modelowania systemowego w dydaktyce, Kraków 1996, s. 12.
9 L. Turos, Platon o człowieku, kulturze i wychowaniu. Pedagogiczne i Andragogiczne aspekty 

platońskiego dziedzictwa myślowego, Warszawa 2003, s. 23.
10 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. I, Warszawa 2003, s. 795.

wania się człowiekiem, a więc coraz do-
skonalszego człowieczeństwa, a przez to 
lepiej rozumieć siebie i być zdolniejszym, 
(zdatniejszym) do pomocy podmiotom, 
na które się oddziaływuje. 

To stwierdzenie uczyniłem zasadniczą 
tezą treści prowadzonych tu rozważań, 
opierając się na poglądzie wedle któ-
rego: „Systemowe poznawanie świata 
i człowieka w tym świecie to poszuki-
wanie w nich harmonii. Ponadto w pe-
dagogice jest to szukanie sposobu po-
wrotu do ładu, harmonii i porządku w 
świecie współczesnym, przepełnionym 
bezładem, dysharmonią i chaosem”8. Na-
uczyciel akademicki, jak każdy człowiek, 
poznając świat i twórczo go przekształ-
cając, na zasadzie sprzężenia zwrotne-
go, poznaje siebie i twórczo siebie jako 
człowieka kształtuje. Jeśli zaś to sobie 
uświadamia, inaczej poczynają mu ry-
sować się problemy złączone z własnym 
jego pochodzeniem, jak kwestie specy-
ficznie rozumianego ludzkiego powo-
łania, lub jak kto woli – przeznaczenia. 
Nie znaczy to wszakże, iż problematykę 
zarysowana w tytule artykułu, autor 
rozwiązuje ostatecznie. Byłoby to nie-
zgodne z charakterem samej refleksji 
pedagogicznej, która jest przecież próbą 
usystematyzowanej i krytycznej ekspre-
sji pierwotnego, egzystencjalnego do-
świadczenia człowieka. Już Platon uwa-
żał że „Celem wszelkiego wychowania 
powinno być (…) kształtowanie czło-
wieka, obejmujące kształtowanie duszy, 
serca (uczucia), umysłu i ciała, a więc 
nie tylko doskonalenie etyczne, chociaż 
bez niego kształcenie wszystkich innych 

aspektów osobowości zatraca swoją 
właściwą wartość. Platońska koncepcja 
wychowania ma zatem charakter hu-
manistyczny. Celem wychowania jest 
kształtowanie człowieka jako pewnej 
zintegrowanej całości, w której rozum, 
serce, dusza i ciało stanowią integralną, 
zorganizowaną harmonijną całość, dzia-
łającą zgodnie z zasadami zawartymi w 
ideałach etycznych. Charakterystyczne 
dla poglądów Platona jest właśnie ujmo-
wanie wychowania jako tworzenia czło-
wieka wartościowego, a nie tytko przy-
gotowanie go pełnienia określonych ról 
społecznych, formowanie jego świado-
mości etycznej, zdolności przeżywania 
uczuć miłości i nienawiści, umiejętności 
pielęgnowania swojego życia ducho-
wego i wznoszenia się na coraz wyższy 
poziom egzystencji”9. Wychowanie w 
rozumieniu Platona – to przede wszyst-
kim kształtowanie człowieka, pomaga-
nie mu w samorozwoju, inspirowanie do 
kształtowania wrodzonych człowiekowi 
potrzeb. Żyjący w latach 1802 – 1876, F., 
A. Dupanloup, francuski biskup, peda-
gog i teolog w swojej pedagogice zmie-
rzał (…) „do udoskonalenia wszystkich 
władz duszy i ciała, aby człowiek mógł 
wypełniać wszystkie obowiązki w życiu 
doczesnym i przygotować się do życia 
wiecznego. W swych dziełach podkreślił 
znaczenie tradycji, zarówno w filozofii, 
jaki pedagogice, która gwarantuje cią-
głość myśli. Powrót do klasyków nie mo-
że polegać na ich wiernym naśladowaniu 
i odtwarzaniu już minionej przeżytej hi-
storycznej epoki, ale na korzystaniu z jej 
żywotnych pierwiastków”10. Z kolei J. W 
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11 J., W. Dawid, O duszy nauczycielstwa, Warszawa 1927, s. 36 – 38.
12 A. Rynio (red.), Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999, s.51 – 52. 

„Boecjusz w VI wieku po Chrystusie pierwszy przeniósł pojęcie osoby z Osób Boskich Trójcy św. 

na człowieka, zawierającego w sobie „obraz i podobieństwo Boże” i określił osobę jako „indywi-

dualną substancję rozumną” (persona est rationalis naturae indiwidua substantia). Definicja ta 

podkreśla, że człowiek jest złożonością (compositum) duszy i ciała, ciało daje cechy indywidualne, 

niepowtarzalne człowiekowi, ale istotę osoby ludzkiej stanowi substancjalna dusza z jej rozumno-

ścią. Określenie to przyjął św. Tomasz z Akwinu i włączył do swej syntezy filozoficznej, podkre-

ślając, że osoba jest tym, najdoskonalsze wśród wszystkich rzeczy stworzonych (persona signifcat 

id quod est perfectissimum in toto natura, a mianowicie jest trwaniem rozumnej natury. Dopiero 

w XIX wieku pogłębiono naukę o osobie ludzkiej. Pierwszy o. Piotr Semeneńko założyciel zakonu 

polskich Zmartwychwstańców, pisał: „Natura jest tym, co mamy, osoba jest tym, czym jesteśmy. 

Osoba człowieka jest poza naturą ludzką, to jego.„Ja”, sam człowiek w sobie”. W wieku XX filo-

zofię osoby rozwinęli praktycznie katolicy francuscy, przede wszystkim twórca ruchu personali-

stycznego Emanuel Mounier (zm. 1950 r.). Głosił, że osoba posiada trzy wymiary: w dół – wcielenie 

się w organizm ludzki, w górę – powołanie duchowe do wyższych rzeczy oraz wymiary wszerz 

– zaangażowanie się w aktualnej społeczności. Osoba jest więc jednością i obecnością jej w nas, 

powinna przeto rozwijać się równocześnie we wszystkich trzech wymiarach, a szczególnie przez 

szerokie zaangażowanie się społeczne. Osoba u Mouniera przeciwstawia się tak indywidualności, 

jak i pojęciu osobowości, która szuka samej siebie (…). Podobnie anty indywidualistyczny, a rów-

nocześnie wspólnotowy charakter nosi personalizm słynnego filozofa francuskiego J. Maritaina. 

Osoba ludzka w rozwoju według Maritaina ma dwie drogi przed sobą, może się stać albo wybitną 

indywidualnością jak Luter, ale wtedy niebezpiecznie zagraża innym ludziom, albo też rozwinie 

się jako prawdziwa osobowość na drodze coraz pełniejszego poznania całego bytu oraz na drodze 

miłości poznanej prawdy dobra i piękna, miłości do Boga i ludzi, aż do mistycznego zjednoczenia z 

Bogiem w Trójcy św. Osoba ludzka w ujęciu tomistycznym Maritaina ma naturę rozumną i społecz-

ną zarazem, toteż w społeczności osoba ma swoje prawa i obowiązki i nie może być traktowana 

jako środek do osiągnięcia nawet najwyższych celów. Maritain w związku z tym opracował prawa 

należne osobie ludzkiej, dziecku i młodzieży, człowiekowi pracy, kobiecie.”

Dawid pisał iż „Potrzeba doskonałości, 
poczucie odpowiedzialności i obowiąz-
ku, wewnętrzna prawdziwość, moralna 
odwaga i ponad tem wszystkiem miłość 
dusz ludzkich – stanowi tło i istotę tego, 
co nazwaliśmy „duszą nauczycielstwa”. 
Jest to dar indywidualny, powołanie, 
przejaw wyższego duchowego w czło-
wieku pierwiastku. Ale jednocześnie 
jest to fakt ogólnego życia psychiczne-
go, które w związku swym z organi-
zmem fizycznym podlega szczególnym 
warunkom i ograniczeniom. (…) Życie 
wewnętrzne wraz z towarzyszącymi 

mu objawami, takie, jak je wyżej okre-
śliliśmy, jest takie jedną z najwyższych 
postaci życia psychicznego. Poprzedzić 
je musi i przygotować pewnego rodzaju 
praca, doświadczenia, przeżycia, czyta-
nie, rozmyślanie; ale iżby z przeżyć tych 
wymknąć mogło duchowe pogłębienie, 
najwyższa „moralna synteza życia”, ko-
niecznem jest pewne minimum spokoju, 
bezczynności, samotności, milczenia”11. 
Zwracając się więc ku bytowi podlega-
jącemu wychowaniu, ku człowiekowi, 
„osobie ludzkiej”12, (…) dostrzegam po-
trzebę przyjrzenia się strukturze byto-
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13 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, s.296.
14 Tamże, s. 308 – 309. „Personalizm (naszych czasów) zaistniał najpierw nie tyle nawet jako 

kierunek myślenia, lecz o wiele bardziej zaznaczył się w formie bardzo konkretnej perspekty-

wy tzw..„myślenia walczącego”, które swoje centrum ma w „osobie” widzianej od strony isto-

towej, w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. „.Osoba” jest tu ujmowana w wymiarze 

duchowym, w otwartości na transcendencję, a jednocześnie w swojej konkretnej egzystencji 

nasyconej wartościami i zaangażowaniem. Oczywiście personalizm ma wiele odmian i nurtów. 

To zaś, co możemy określić jako cechę wspólną wszystkim jego odmianom, to zainteresowanie 

sprawami wychowania i pedagogiczny charakter. Personalizm żywo interesując się problemami 

wychowania, stał się nawet swoistą „pedagogią personalistyczną, Ale działo się też odwrotnie, 

tzn. personalizm interesował pedagogów i dydaktyków, stając się impulsem do szeregu opraco-

wań dotyczących koncepcji szkoły, wychowania i dydaktyki. Dlatego personalizm ma również 

swoje implikacje pedagogiczne, a z racji rozumienia pojęcia „osoba”, które jest ujmowane w 

sposób charakterystyczny dla tradycji chrześcijańskiej, bywa niekiedy identyfikowany z nią w 

zakresie podkreślania wartości i godności osoby ludzkiej.

Personalizm występuje nie tylko jako kierunek filozoficzny, ale także ma swoje miejsce w myśli 

pedagogicznej, socjologicznej, czy też teologicznej. W ujęciach personalizmu, zwłaszcza filozoficz-

nego i teologicznego to, co określić można jako „jakość osoby”, jest widziane jako „dar”. Stwierdza 

się, że „człowiek jest osobą”, gdyż jest on w relacji (którą różne filozofie różnie ujmują) do Boga, 

mając z Nim ową oryginalną łączność idącą przez jego wnętrze i daną zwłaszcza w sumieniu.”

wej człowieka, warunkom i formom jego 
działania, które to zdaniem M. A. Krąpca 
jest „konieczne także i po to, by samego 
człowieka traktować zawsze jako cel, a 
nie jako środek swej działalności” Po-
szukując przedmiotu badań pedagogiki, 
stajemy wobec „faktu -rzeczywistości 
człowieka”. Rodzi to podstawowe pyta-
nie: Kto to jest człowiek?13 

W przekonaniu autora artykułu, naj-
sensowniejsze dla udzielenia odpowiedzi 
na to pytanie jak i wyjaśnienie sformuło-
wanej w tytule artykułu problematyki, 
jest przyjęcie personalistycznej14 kon-
cepcji człowieka, pomijając oczywiście 
w tym miejscu kwestie ważności i war-
tości w tym względzie takich czy innych 
wyznań religijnych, lecz na skupieniu się 
na człowieku jako osobie. „Punktem wyj-
ścia psychoanalizy humanistycznej jest 
uznanie szczególnego charakteru istnie-
nia ludzkiego. Najpotężniejsze – zdaniem 
Fromma – siły motywujące zachowanie 

się człowieka wywodzą się z warunków 
jego egzystencji, z ludzkiego losu (a nie, 
jak sądził Freud, z libido). Najpełniejsze 
nawet zaspokojenie wszelkich potrzeb 
instynktowych nie rozwiąże jego specy-
ficznie ludzkiego problemu. Najsilniejsze 
bowiem są nie te namiętności i potrzeby, 
które mają swoje źródło w ciele, lecz te, 
które wyrastają ze szczególnego charak-
teru jego istnienia. Do najbardziej pod-
stawowych, związanych z warunkami 
ludzkiej egzystencji, zaliczyć trzeba na-
stępujące potrzeby: wejścia w związek z 
innymi, żywymi istotami (miłość), trans-
cendencji (zdolność twórcza – potrzeba 
tworzenia), zakorzenienia, poczucia toż-
samości oraz posiadania układu odnie-
sienia i przedmiotu czci. (…). Potrzeba 
jakiegoś systemu orientacji i przedmiotu 
czci jest integralną częścią istnienia ludz-
kiego. Jest to nawet potrzeba o dużej in-
tensywności. Stanowi ona w człowieku 
najpotężniejsze źródło energii. Człowiek 
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15 Z. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1997, s. 221 – 222.
16 Problematyka duszy zawiera dzieje poglądów według cytowanej już Encyklopedii katolic-

kiej. Dla celów rozważań w tym artykule przyjęto definicję „Dusza duchowa i nieśmiertelna jest 

zasadą jedności człowieka, jest tym, dzięki czemu istnieje on jako całość – corpore et anima 

unus – jako osoba”. Zob. tłum. z języka włoskiego Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kiel-

ce 2005, s. 82.
17 Tamże, s. 83.
18 Tamże, s. 84.

nie ma możności wyboru pomiędzy po-
siadaniem a nieposiadaniem systemów 
orientacji i przedmiotu czci (ideału). 
Może jedynie wybierać między różnymi 
ideałami, między kultem siły i niszcze-
nia a kultem rozumu i miłości. Wszyscy 
ludzie- zdaniem Fromma – są „idealista-
mi”15. Według nauki społecznej Kościoła, 
człowiek został stworzony przez Boga 
jako jedność duszy16 i ciała. „Swoją du-
chowością człowiek przerasta całą rze-
czywistość materialną i przenika do sa-
mej głębi rzeczywistości. Gdy zwraca się 
ku sercu, to znaczy, gdy rozważa swoje 
przeznaczenie, odkrywa swoją wyższość 
nad światem materialnym ze względu 
na swoją niepowtarzalną godność bycia 
partnerem w dialogu z Bogiem, pod któ-
rego spojrzeniem decyduje o swoim losie. 
Człowiek przez życie wewnętrzne uznaje 
„w sobie istnienie duszy niematerialnej 
i nieśmiertelnej” wie, że nie jest jedynie 
„cząstką natury czy anonimowy element 
społeczności ludzkiej”17. Kościół naucza: 
„Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, 
że można uważać duszę za «formę» ciała; 
oznacza to, że dzięki duszy duchowej cia-
ło utworzone z materii jest ciałem żywym 
i ludzkim; duch i materia w człowieku nie 
są dwiema połączonymi naturami, ale ich 
zjednoczenie tworzy jedną naturę”18.

konkluzje 
przyjęto, że duchowość jest czynni-

kiem współtworzącym rozwój osobisty i 

wywierającym wpływ na siłę oddziały-
wań dydaktyczno – wychowawczych, a 
w związku z tym jest wartością nauczy-
ciela akademickiego, Ponadto pozwala 
mu na otwarcie się na transcendencję, 
czyniąc go transgresyjnym. Istnieje on 
jako wszystkim jako podmiotowość, ja-
ko ośrodek świadomości i wolności, któ-
rego życie, jedyne i nieporównywalne 
z żadnym innym, wyraża niemożność 
zredukowania go do jakichś myślowych 
schematów albo zamknięcia w obrębie 
takich czy innych systemów władzy 
lub ideologii. Pociąga to za sobą przede 
wszystkim wymóg nie tylko zwykłego 
szacunku dla każdego człowieka ze stro-
ny wszystkich, a szczególnie instytucji 
politycznych i społecznych, a także osób 
za nie odpowiedzialnych, ale znacznie 
więcej, oznacza bowiem, że podstawo-
wym obowiązkiem każdego, a przede 
wszystkim wspomnianych instytucji, w 
stosunku do innych ludzi jest w pierw-
szym rzędzie promowanie integralnego 
rozwoju osoby. 

Sfera duchowa podlega formacji, 
wskutek której nastąpi postęp duchowy, 
rozumiany jako „przejście od istniejące-
go do doskonalszego duchowego stanu 
człowieka, będące formą postępu w do-
skonałości na drogach życia duchowego; 
obejmuje proces rozwoju w zakresie in-
telektualnym, wolitywnym, emocjonal-
nym i kulturowym w dziedzinie przyro-
dzonej, a u człowieka religijnego również 
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20 M. Dziewiecki, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Kraków 2003, 

s. 109.

w dziedzinie nadprzyrodzonej”19. Du-
chowość nauczyciela akademickiego 
jest ta sferą, dzięki której potrafi sobie 
postawić pytanie o własną tajemnicę i 
zrozumieć samego siebie, a przez to uzy-
skuje zdolność do rozumienia innych. 
Pozwala mu ona na odnalezienie sensu 
własnego istnienia. „Podobnie człowiek 
nie może zrozumieć siebie, jeśli próbuje 
rozszyfrować własną tajemnicę poprzez 
pryzmat sfery psychicznej, czyli wtedy, 
gdy skupia się na swoich subiektywnych 
przekonaniach lub doraźnych przeży-
ciach emocjonalnych. Psychika bowiem 
nie jest źródłem człowieczeństwa, ani 
źródłem prawdy o człowieku. Jest jed-
nym z jego sposobów doświadczania 
samego siebie i spotykania się z samym 
sobą. Jest intelektualną i emocjonalną 
reakcją człowieka na własną tajemnicę i 
sytuację życiową. Umysł ludzki posiada 
zdolność myślenia, ale nie jest źródłem 
wiedzy o naturze i powołaniu człowie-
ka. Może tę tajemnicę odkrywać, ale 
nie może jej własną mocą wymyślić czy 
ustalić. Człowiek, dla którego jego wła-
sne myślenie jest najwyższym i jedynym 
autorytetem, kieruje się tak zwaną logi-
ką prywatną i wprowadza samego siebie 
w świat subiektywnych iluzji”20.

"Tekst ten ofiaruje – z serca i umysłu; 
w darze Człowiekowi – Osobistości wiel-
kiego formatu i wielkiej duchowości – 
mojej Pani Profesor Nelli Grigoriewnie 
Nyczkalo. Jestem bardzo szczęśliwy, ze 
dane mi jest uczyć się od Pani Profesor 
jak stawać się lepszym w swoim czło-
wieczeństwie, jak stawać się nauczycie-
lem akademickim i pracownikiem nauki. 
Pani Profesor, potrafi dyskretnie, nie 

przytłaczając, wspierać Człowieka w je-
go rozwoju, potrafi umiejętnie pomagać 
mi odkrywać w sobie to dobro, które jest 
we mnie, które pochodzi od Stwórcy. Jest 
żywym przykładem możliwości oddzia-
ływań dydaktyczno – wychowawczych 
Człowieka o wielkiej duchowości, na in-
nego nauczyciela akademickiego."

the spirituality of the academic.
Author of the article in his search in 

range of efficiency of interaction teach-
ing – educational academic, goes forward 
to ability inherent also outside teaching 
sphere. The main thesis of this article is 
a statement that base of every pedagogic 
system is a conception of person who 
comes under process of improvement. 
Realistic academic understand that spir-
itual development is not spontaneous. 
People who have developed spiritual can 
manage consciously their lives and sup-
port development of educated subjects.
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