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Tre : 1. Czym jest wychowanie; 2. Koncepcja wychowania w wietle planu Bo ego; 3. Zwizek koncepcji
wychowania i kierownictwa duchowego.
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Zagadnienie koncepcji wychowania w  adnej z prac ks. Antoniego Słomkowskiego nie
zostało podj te wprost. Niemniej jednak wnikliwa lektura jego publikacji1 pozwala na podj cie próby rekonstrukcji myli teologa.
By jednak zrozumie i właciwie odczyta uj cie proponowane przez ks. Słomkowskiego, nale y zarysowa kwesti definiowania samego terminu ‘wychowanie’ na przestrzeni
rozwoju myli pedagogicznej. Wówczas dopiero celowe b dzie pokazanie, jak koncepcja
wychowania wg ks. Słomkowskiego sytuuje si w obr bie nauki, a tak e, jakie jest jej miejsce w perspektywie odwiecznego planu Bo ego wobec człowieka. Warto wreszcie rozpatrze zwizki koncepcji wychowania z problematyk kierownictwa duchowego, wyłaniaj c si z pism ks. Słomkowskiego.
Takie trójaspektowe przedstawienie zagadnienia z jednej strony zaowocuje wyeksponowaniem dynamicznego charakteru koncepcji wychowania sformułowanej przez lubelskiego teologa, z drugiej za strony – nakreli koherentn koncepcj wychowania wyłaniaj c si z jego nauki.
1. Czym jest wychowanie
W ramach refleksji filozoficznej cz sto formułuje si tez,  e proces wychowania ma na
celu ustanowienie najbardziej sprawiedliwego społecze stwa2. Ujcie tego rodzaju jest

1
ródłow podstaw tego artykułu stanowi publikacje naukowe ks. Słomkowskiego pochodzce
głównie z okresu posoborowego. Szczególn uwag zwraca si na tre ci wyło one w Teologii ycia
wewn trznego oraz szeregu artykułów zwizanych z problematyk kierownictwa duchowego. W prowadzonych rozwa aniach przyj to nast pujc  struktur wywodu. Po pierwsze, podejmuje si zagadnienie
dotycz ce kwestii definicji terminu ‘wychowanie’. Po drugie, omawia si koncepcj wychowania w uj ciu ks. Słomkowskiego w perspektywie odwiecznego planu Bo ego wobec człowieka. Po trzecie za –
wskazuje si na zwi zek tej koncepcji z problematyk kierownictwa duchowego, przez co eksponuje si
dynamiczny charakter koncepcji wychowania sformułowanej przez ks. Antoniego Słomkowskiego.
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najlepiej widoczne w filozofii antycznej i redniowiecznej. Z pism Platona wyłania si
koncepcja wychowania, którego cel stanowi ukształtowanie człowieka do dobrego  ycia.
Ma ono polega na zwróceniu si ku prawdzie i dobru, które s transcendentne wzgldem
człowieka, a tym samym – s od niego niezale ne. Zdaniem filozofa, ka dy człowiek rodzi
si z swoistymi predyspozycjami do wypełniania okrelonych funkcji w społecze stwie,
za proces wychowywania polega na takim ukształtowaniu jednostki, by mogła wypełnia
te funkcje3. Podobne treci zdaj si wynika z filozofii Arystotelesa. Zgodnie z ni wychowanie polega na zaszczepieniu u ludzi chci do  ycia zgodnego z moralnoci i etyk . Z
kolei w ramach filozofii redniowiecznej mona dostrzec powizanie refleksji dotyczcej
wychowania z zagadnieniami stricte teologicznymi. Zwi zek ten najwyra niej ujawnia
analiza systemu w. Augustyna, według którego wychowanie polega na zwróceniu człowieka ku Bogu. Kwesti t podnosi O’Hear, piszc: „Ludzk natur trzeba (...) obróci ku
wiatłu z powodu grzechu pierworodnego i ska enia nim ciała. Młodzi nie s jeszcze rozumni i wymagaj pouczenia w podstawowych kwestiach. Tre nauczania musi by poddana cenzurze, a celem podstawowej edukacji jest zapobieganie głupocie. Dopiero na wy szych szczeblach wraz z wnikaniem w tajniki filozofii i teologii b dzie mo liwe co takiego
jak pełna rozumno . Augustyn uznaje Boga za jedyne  ródło wszelkiej prawdy i uczenie
(...) ujmuje jako otwieranie si na wewn trzne wiatło Bo ej iluminacji”4. St d te proces
wychowania mona rozumie jako kształtowanie człowieka ku Bo ej Prawdzie i Dobru
poprzez przekazywanie prawd, które s konieczne do zrealizowania celu ludzkiej egzystencji, czyli do osignicia zbawienia. Innymi słowy, wychowanie dla osigni cia zbawienia
stanowi konieczny i konstytutywny warunek dla ustanowienia Pa stwa Boego5.
Wydaje si ,  e powy sze stwierdzenie uzasadnia prawomocno bada wyznaczonych
przedmiotem opracowania. Zakres rozwa a prowadzonych przez ks. Słomkowskiego
obejmuje bowiem refleksj , któr mo na usytuowa zarówno w ramach teologii duchowoci, jak i teorii wychowania. Zwi zek ten ujawnia si na dwóch płaszczyznach: przedmiotowej i metodologicznej. Płaszczyzna przedmiotowa wskazuje,  e autor Teologii  ycia
wewn trznego w sposób aktywny krzewił zadania wychowawcze przejawiajce si w działalno ci duszpasterskiej, naukowej i administracyjnej. Na ten fakt zwraca szczególn uwag
ks. Józef Warzeszak wskazuj c,  e działalno akademicka prowadzona przez ks. Słomkowskiego była de facto działalnoci wychowawcz . Słu ba prawdzie oraz słuba miłoci,
zdaniem ks. Słomkowskiego, s wiadectwem nie tylko najwy szego poziomu moralnoetycznego, ale równie – obowi zkiem ka dego człowieka wierz cego. Myl t ks. Słomkowski dobitnie wyraził w przemówieniu inauguracyjnym roku akademickiego 1948/49:
„Słu c prawdzie, chcemy to czyni w pewnej, swoistej atmosferze. Atmosfera ta wynika z
zasad, które wyznajemy i które nadaj naszej uczelni jej specyficzny charakter. Jest ni
atmosfera miło ci. T atmosfer chcemy przepełni nasze  ycie. Chcemy, by ni oddychano, by młodzie si ni napełniła, by wniosła j nast pnie do swoich warsztatów pracy i w

2
Zob. A. O’HEAR, "Wychowanie. Historia filozofii", w: T. HONDERICH (red.), Encyklopedia filozofii,
t. 2, przeł. J. Łozi ski, Pozna 1999, s. 991.
3

Zob. PLATON, Pa stwo z dodaniem siedmiu ksi g praw, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1990.

4

A. O’HEAR, "Wychowanie. Historia filozofii", art. cyt., s. 993.

5

Zob. w. AUGUSTYN, Pa stwo Bo e, przeł. W. Kubicki, K ty 1998.
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ycie publiczne”6. Krótko mówi c, aspekt przedmiotowy koncepcji wychowania sformułowanej przez ks. Słomkowskiego zwi zany jest z procesem wcielania w  ycie podstawowych prawd wiary i nauki katolickiej.


Aspekt przedmiotowy stanowi pochodn metodologicznej płaszczyzny koncepcji wychowania ks. Słomkowskiego. Mo na j rozumie jako prób sformułowania koncepcji
wychowania z punktu widzenia teologii  ycia duchowego. Do wniosku tego uprawnia
Wst p do głównego dzieła ks. Słomkowskiego – Teologia  ycia wewn trznego, w którym
autor stwierdza,  e głównym zadaniem teologii  ycia duchowego jest ukazanie człowiekowi drogi do  ycia nadprzyrodzonego, udziału w  yciu Bo ym, co mo e by rozumiane jako
działalno  wychowawcza7.
2. Koncepcja wychowania w wietle planu Bo ego
Rozwa ania, obejmujce zagadnienia oscyluj ce wokół poj cia wychowania oraz kwestia zbawczego planu Bo ego wobec człowieka, prowadzone przez ks. Słomkowskiego
obecnie zyskuj na aktualno ci. Ks. Rektor pisze: „Człowiek b d c cz stk natury i jednym
z bytów stworzonych ma oczywicie ten sam cel co i one [wszystkie istniej ce stworzenia –
przyp. aut.] jako stworzenia i odblask doskonałoci Bo ych; ma wi c wielbi Boga; wielbi
on Boga i głosi Jego chwał samym swym istnieniem”8. Zatem – celem człowieka jest
wysławianie imienia Bo ego. Nale y jednak pami ta tak e o tym,  e człowiek jest nie
tylko bytem duchowym. W uj ciu doczesnym człowiek jest bytem duchowo-cielesnym
osadzonym w okrelonych warunkach społecznych, ekonomicznych itd.9 W zwizku z tym
autor Ku doskonało ci poucza,  e celem człowieka, szczególnie człowieka wierzcego,
powinien by rozwój duchowy w trakcie  ycia doczesnego.
Postulat ten, stanowi cy imperatyw kategoryczny teorii wychowania sformułowanej
przez ks. Słomkowskiego, jest szczególnie doniosły w czasach współczesnych, przesi kni tych sceptycyzmem i relatywizmem etycznym, w czasach nihilizmu i kryzysu osoby ludzkiej, gdy niektórzy obwieszczaj koniec człowieka. Mona nawet powiedzie – w cywilizacji mierci, na co szczególn uwag zwracał papie Jan Paweł II. Współczesna kultura
zdaje si zapomina,  e rozwój i doskonalenie si nale  do samej natury człowieka. Słowa
Jezusa – „B d cie wic wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 4, 48),
ukazuj konieczno duchowego rozwoju człowieka. W tym wietle koncepcj wychowania, która przypomina o zbawczym planie Bo ym wobec człowieka, mo na traktowa w
kategoriach etyki stosowanej, poniewa wskazuje na prawdziwy cel i powołanie człowieka,
a ponadto zwraca uwag na zasady, dzi ki którym człowiek b dzie mógł doskonali swoje
 ycie. Koncepcja wychowania w uj ciu ks. Słomkowskiego mo e by zatem traktowana
jako zbiór nie tylko teoretycznych, ale równie praktycznych wyznaczników przyczyniaj cych si do rozwoju duchowego człowieka.

6

A. SŁOMKOWSKI, "Przemówienie inauguracyjne na rok akademicki 1948/49", w: J. WARZESZAK, Ks.
Antoni Słomkowski 1900- 1982. Rektor i odnowiciel KUL, teolog – rekolekcjonista, człowiek sumienia,
Warszawa : WAW 1999, s. 523.
7
8

Zob. A. SŁOMKOWSKI, Teologia ycia wewn trznego, Gniezno-Warszawa 1971, s. 1.

Tam e, s. 39.
9
Zob. J. MISIUREK, Matka Bo a w dziejach duchowo ci katolickiej, Lublin 2006.
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W tym kontek cie nadzwyczaj istotne jest,  e rozwój człowieka mo e si dokonywa
ró nymi sposobami: fizycznym, intelektualnym, kulturowym czy gospodarczym. Z tymi
typami rozwoju powinno współgra równie  ycie moralne. Ten postulat ks. Słomkowski
ujmuje nast puj co: „Rozwojowi podlega i winno podlega równie  ycie moralne człowieka i jest tragedi, gdy rozwój fizyczny i intelektualny poszczególnego człowieka i rozwój cywilizacji społecze stwa nie idzie w parze z moralnym rozwojem jednostki i społecze stwa. Wówczas pot ne siły poznane i wyzwolone przez człowieka b d łatwo u yte
jako moce niszczycielskie. Człowiek, który si rozwija jako człowiek techniki musi si
równie rozwija jako człowiek; im wi ksza wi c jego pot ga w dziedzinie techniki i wiedzy, tym wi kszy rozwój moralny i jego poczucie moralnoci”10. Przytoczone słowa ks.
Słomkowskiego przypominaj ,  e człowiek został wezwany przez Boga do rozwoju i doskonalenia moralnego. Sam rozwój nie mo e by jednak traktowany jako cel człowieka.
Pozostaj c przy poj ciu rozwoju, mo na co najwy ej stwierdzi ,  e d  eniem człowieka
jest rozwój rozumiany jako postp duchowy. W tym sensie poj cie rozwoju przybiera charakterystyk jakociow. Oznacza,  e postp w  yciu duchowym ma wyra a si przesi kni ciem całokształtu działa ludzkich duchem Bo ym. Rang takiego wzrastania ks. Słomkowski ujmuje konkluzj : „B dzie to coraz pełniejsze realizowanie w sobie Bo ej Prawdy,
Dobroci, Pi knoci i wi toci”11.
Post p w  yciu duchowym przyczynia si do coraz pełniejszego poznania dobra i nastawienia si człowieka na nie. Owe poznanie i nastawienie mo na rozumie jako przyczyn sprawcz . Poznanie dobra, zdaniem ks. Słomkowskiego, jest koniecznym warunkiem
pełnienia dobra. Jeli uwzgldnimy tradycj scholastyczn i przyznamy,  e dobro jest to same z prawd , pi knem i szcz ciem, to musimy uzna , e odwieczny plan Bo y zakłada,
 e duchowe doskonalenie si i rozwój ludzi ma uczyni ich szcz liwymi. Dzi ki duchowoci natury ludzkiej osi gni cie szcz cia jest mo liwe, poniewa dusza przesi kni ta dobrem i prawd jest dusz szcz liw. Wynika st d nadzwyczaj doniosły wniosek dla ycia
duchowego i teorii wychowania: szcz cie człowieka jest to same ze zbawieniem. Dlatego
mówi c,  e człowiek d y do szcz cia, mówi si de facto,  e człowiek d y do zbawienia.
Na tym polega prawdziwy cel człowieka. W odwiecznym planie Bo ym wobec człowieka
jest zawarta idea, któr wyrazi mo na nastpuj co: „Chodzi tylko o to, by to, co tkwi wewn trz jego [człowieka – przyp. aut.] natury, co stanowi sam jej rdze , człowiek sobie
uwiadomił, uznał to i dał temu wyraz w  yciu, a to znaczy: by dał prawdziwe podstawy i
właciwy kierunek dla rozwoju swego  ycia duchowego”12. Kierunek, dzi ki któremu człowiek bdzie mógł osign  zbawienie wieczne.
Powy sze wyznaczniki jasno wskazuj,  e koncepcja wychowania sformułowana przez
ks. Słomkowskiego jest uj ciem transcenduj cym doczesne  ycie człowieka. Wychowanie
jest tutaj nakierowane na przywrócenie człowieka do jego stanu naturalnego. W tym sensie,
winno by ono rozumiane jako przyczyniaj ce si do wzrostu doskonałoci i wi toci
człowieka. Konsekwencj takiego ujcia jest odrzucenie wychowania pojmowanego negatywnie – jako zbiór poszczególnych aktów, nakazów, czy imperatywów etycznych. Wychowanie jest procesem. Stwierdzenie to jest bliskie interpretacji myli ks. Słomkowskiego
przedstawionej przez ks. Stanisława Urba skiego. Zgodnie z ni mo na przyj  ,  e proces
wychowawczy prowadzi do post pu rozumianego jako coraz pełniejszy udział w naturze
10

A. SŁOMKOWSKI, Teologia ycia wewn trznego, dz. cyt., s. 262.

11

Tam e, s. 264.

12

Tam e, s. 40.
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Bo ej. To za skutkuje coraz dojrzalszym realizowaniem w sobie Bo ej Prawdy i wi to13
ci . St d te mo na wywie  wyznaczniki nale  ce do kanonu działa wychowawczych:
oddalanie si od grzechów, opanowywanie nami tnoci i popdów, praktykowanie cnót
moralnych, rozwój miłoci oraz post p w modlitwie w kierunku kontemplacyjnym14.
Działalno wychowawcza mo e by zatem rozumiana jako kształtowanie ludzkiego
sumienia. Ks. Słomkowski stwierdza,  e wprawdzie człowiek posiada ogóln zdolno do
czynienia dobra, to jednak d no ta powinna by wzmacniana i podtrzymywana. Akty
wychowawcze mog by zatem uto samiane z wyznacznikami kształtuj cymi sumienie.
Zdaniem teologa, do czynników tych nale y postulat wykształcenia w człowieku dwóch
postaw: modlitewnej i pokornej. Jest to o tyle doniosłe,  e mo e wskaza , i celem działa
wychowawczych, jak pisze ks. Słomkowski, jest „otworzy swe serce na działanie Bo e.
Stara si uchwyci głos Bo y w duszy, innymi słowy – by wra liwym na natchnienie
Ducha wi tego i stara si by im poddanym”15. W tej perspektywie wychowanie nale y
rozumie jako uzmysłowienie człowiekowi podstawowych prawd o jego celu i przeznaczeniu16.
Nietrudno jednak zauwa y ,  e na swojej drodze  yciowej  aden człowiek nie jest zdolny do unikni cia momentów, w których jest nara ony na zst pienie z drogi do doskonałoci
i wi toci. Z tego powodu ks. Słomkowski trafnie wskazuje,  e człowiek, by nie bł dził i
wybrał właciw drog, potrzebuje kierownika duchowego. To w nim włanie mo e odnale  pomoc na drodze do doskonałoci i wi to ci17. W zwizku z problematyk wyznaczan przez zagadnienie wychowania stwierdzenie to jest o tyle doniosłe,  e wskazuje na dwuaspektow relacj pomi dzy wychowuj cym a wychowywanym.
3. Zwizek koncepcji wychowania i kierownictwa duchowego
Analizuj c tre dzieł ks. Słomkowskiego, mo na wykaza ,  e cisła relacja zachodzca
pomi dzy wychowaniem a kierownictwem duchowym ujawnia si w sposobie desygnowania terminu ‘kierownictwo duchowe’. Odwołuj c si do definicji sformułowanej na Kongresie Kanonistów w 1950 r., mo na powiedzie,  e kierownictwo duchowe stanowi nauk
i sztuk prowadzenia dusz do ich własnej doskonało ci zgodnie z ich powołaniem osobistym. W takim uj ciu kierownictwo duchowe jest zgodne z perspektywami wyznaczonymi
przez cele nadprzyrodzone człowieka. Za L.O. Hertlingiem, kierownictwo duchowe mo na
definiowa jako ka de indywidualne duszpasterstwo lub doradcz pomoc udzielan ka demu, kto d y do doskonałoci, przez osob wyposa on przez Kociół w odpowiedni
autorytet. Na nieco odmienne aspekty kierownictwa i kierownika duchowego zawraca


13

Zob. S. URBA SKI, " wi to chrze cija ska według ks. Antoniego Słomkowskiego", w: S. URBA SKI, I. WERBI SKI, Ze studiów nad duchowo ci chrze cija sk , Warszawa 1992, s. 36; zob. te J.
WARZESZAK, "Warto ci religijno-patriotyczne w pi miennictwie Sługi Bo ego ks. Ignacego Kłopotowskiego (1866-1931)", WST 17(2004), s. 253-265.
14

Zob. A. SŁOMKOWSKI, Teologia ycia wewn trznego, dz. cyt., s. 313.

15

Tam e, s. 455.

16

Zob. TEN E, "Racja bytu uniwersytetów katolickich", w: J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski...,
dz. cyt., s. 202-203.
17

Zob. TEN E, "Kierownictwo duchowe jako pomoc w rozwoju  ycia łaski", Ateneum Kapła skie
1958, nr 57, s. 77.
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uwag C. Feckes. Jego zdaniem, omawiane pojcie mo na rozumie jako stałe pouczanie i
kierowanie na drodze do doskonałoci przez osob , która posiada niezb dn wiedz psychologiczn i ascetyczn18.
Jak wskazuje ks. Słomkowski, wspólnym elementem przytoczonych definicji jest powtarzaj cy si w nich postulat przewodnictwa duszy ludzkiej na drodze do doskonałoci
zgodnie z jej osobistym powołaniem oraz wol Bo 19. Perspektywa tego rodzaju pozwala
na sformułowanie szczegółowej definicji poj cia ‘kierownictwo duchowe’. Autor Teologii
 ycia duchowego pisze: „Kierowa  dusz znaczy prowadzi j drogami Bo ymi, znaczy
nauczy j słucha natchnienia Bo ego i natchnieniu temu odpowiedzie ; to znaczy sugerowa jej, czyli poddawa jej praktykowanie cnót zgodnie z jej sytuacj w danej chwili, to
znaczy zachowywa j nie tylko w czystoci i niewinno ci, lecz tak e sprawi by postpowała w doskonałoci; słowem, to przyczyni si z całych sił swoich, by j podnie do tego
stopnia wi toci, do jakiego Bóg j przeznacza”20.
Przywołana wypowied teologa wskazuje, e pomi dzy poj ciami ‘wychowanie’ i ‘kierownictwo duchowe’ zachodzi relacja krzy owania lub to samoci. Jeli przyj  klasyczn
definicj wychowania – zgodnie z ni wychowanie to ogół działa maj cych na celu moralne i społeczne doskonalenie człowieka, to termin ‘wychowanie’ jest to samy z terminem
‘kierownictwo duchowe’; kierowanie jako doskonalenie i wychowanie jako doskonalenie
s synonimiczne ze wzgl du na analityczn wymienialno  tych wyra e . Relacja krzy owania wskazuje natomiast na nieco słabszy zwi zek obydwu terminów. W takim ujciu
wychowanie stanowi niezbdny element procesu kierowania duchowego, lecz nie ka dy
rodzaj kierownictwa duchowego jest wychowywaniem. Kierownictwo duchowe moe by
bowiem rozumiane równie jako udzielanie rad, sugerowanie właciwej drogi postpowania itp.
Lektura opracowa ks. Słomkowskiego pokazuje,  e mi dzy analizowanymi terminami
zachodzi relacja to samoci. Mówi c inaczej, działalno wychowawcza jest procesem
kierowania duchowego, a kierownictwo duchowe jest zarazem działalnoci wychowawcz21. Kierownictwo duchowe jest działalnoci wychowawcz, poniewa oparte jest na
relacji intencjonalnoci. Pozostajc w zgodzie z klasycznym rozumieniem tego terminu,
mo na powiedzie ,  e z racji istnienia zwizku pomi dzy kierownikiem duchowym a osob
przez niego kierowan mo na mówi o d eniu kierownika duchowego do udoskonalenia
osoby przez niego kierowanej22. Ów wolitywny aspekt ujawnia role obydwu ogniw procesu
doskonalenia duchowego: wychowawcy i osoby wychowywanej. Ks. Słomkowski, wskazujc na Chrystusa jako wzór kierownika duchowego, poucza,  e rola przewodnika i wychowawcy sprowadza si do szczególnej troski o dusze mu podległe. W tym kontekcie,
kierownik duchowy, czyli wychowawca, ma za zadanie wie do doskonało ci chrzecija 18

Definicje przytoczone za: A. SŁOMKOWSKI, Szkice o kierownictwie duchowym, Warszawa 1973, s. 7.

19

Ks. Słomkowski okre la kierownictwo duchowe jako „prowadzenie poszczególnej duszy do doskonało ci i wi to ci zgodnie z jej powołaniem osobistym, a tym samym zgodnie z wol  Bo ”. "Uzasadnienie kierownictwa duchowego", w: Pastori et Magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapła stwa J.E. Ksi dza Biskupa Doktora Piotra Kałwy, Profesora i Wielkiego Kanclerza
KUL, Lublin 1966, s. 87.
20

A. SŁOMKOWSKI, Szkice o kierownictwie duchowym, dz. cyt., s. 8.

21

Zob. TEN E, "Uzasadnienie kierownictwa duchowego", art. cyt., s. 96-97.

22

Zob. E. WOLICKA, Byt i znak. Filozoficzne podstawy semiotyki Jana od  w. Tomasza, Lublin 1982, s.

139.
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skiej. Aspekt ten jest szczególnie istotny. Jak bowiem przypomina nauczanie papie a Piusa
XII, Bóg do zbawienia i do wi kszego stopnia wi toci prowadzi ludzi przez ludzi. Pomocnictwo tego rodzaju jest co prawda pomoc zewn trzn , to w niej jednak objawia si
działanie Ducha wi tego23. St d te mo na wyprowadzi wniosek,  e działalno wychowawcza pojmowana jako kierownictwo duchowe jest konieczna. Potwierdzenie tej tezy
odnajdujemy zarówno w nauce Kocioła, jak równie w praktycznej działalnoci wychowawczej, która ma na celu prowadzenie człowieka do celu nadprzyrodzonego.
Wyodr bniajc momenty  ycia duchowego, ks. Słomkowski stwierdza, i wychowywanie jest procesem koniecznym na ka dym z nich. Jest tak, poniewa pocz tki  ycia duchowego domagaj si nadania właciwego im kierunku. Bez kierownictwa duchowego, a
zatem bez ukierunkowanej na ni działalno ci wychowawczej, dusza ludzka łatwo mo e
zej z właciwej drogi, na przykład przywi zuj c nadmiern uwag do spraw drugorz dnych. W tym sensie, kierownictwo duchowe traktowane jako działalno wychowawcza
mo e chroni dusz ludzk przed zniechceniem.
Rola kierownictwa duchowego jest szczególnie istotna równie w momentach dokonywania wyborów  yciowych przez osob kierowan . W tym wypadku kierownictwo rozumiane jako wychowywanie umo liwia utwierdzenie człowieka w słusznoci lub w błdzie
dokonywanych przez niego wyborów. Uogólniajc, „Dobrze poj te kierownictwo duchowe
pozwoli duszy pozna lepiej wol Bo , uchroni j od złudze i zejcia na manowce i b dzie dla niej stałym bod cem na stromych cie kach do wi toci. Pozwoli ono jej du o
lepiej uchwyci wewn trzne działanie Ducha wi tego”24.
Przytoczone powy ej stwierdzenie wskazuje, i kierownik duchowy utosamiany z wychowawc winien odznacza si miłoci , której przejawem jest ju samo podj cie si
sprawowania tego kierownictwa. Poród innych cech, którymi powinien odznacza si
kierownik duchowy, ks. Słomkowski wymienia wiedz, roztropno , dowiadczenie oraz
uduchowienie. Uj cie tego rodzaju prowadzi do wniosku,  e kierownik duchowy b d cy
wychowawc stanowi narzdzie Ducha wi tego. Ten, działaj c za porednictwem kierownika duchowego, wychowuje ludzko , poprzez sakramenty i posługi u wi caj c, rozbudowuj c i udzielajc szczególnej łaski Ludowi Bo emu. Tym samym, Duch w. daje
ludzkoci narz dzia do zbawienia25. Działalno wychowawcz rozumian jako kierownictwo duchowe mo na pojmowa wi c w kategoriach próby prowadzenia człowieka do odnowienia wewn trznej wizi z Bogiem, do ustanowienia sprawiedliwo ci rozumianej nie
jako cnota moralna, lecz jako konieczny czynnik ustanawiaj cy Pa stwo Bo e.
Koncepcj wychowania zaproponowan przez ks. Słomkowskiego mo na zatem sprowadzi do stwierdzenia, e działalno  wychowawcza ma na celu doprowadzenie człowieka do doskonałoci uto samianej z naladowaniem Boga i Chrystusa. Skoro za doskonało chrzecija ska stanowica cel wychowania zawarta jest w zbawczym planie Bo ym
wobec człowieka, to proces wychowywania mona traktowa jako realizacj tego planu26.

23

Zob. A. SŁOMKOWSKI, "Uzasadnienie kierownictwa duchowego", art. cyt., s. 95; zob. te J. WARZEMisterium Ko cioła, Warszawa 2004, s. 26-27; TEN E, Bóg Jedyny w trójcy Osób, Warszawa 2006,
s. 225-229.
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24

A. SŁOMKOWSKI, Szkice o kierownictwie duchowym, dz. cyt., s. 33.

25

Zob. SOBÓR WATYKA SKI II, Konstytucja dogmatyczna o Ko ciele, nr 8.

26

Zob. A. Słomkowski, "Istota  ycia wewn trznego", Ateneum Kapła skie 1963, nr 66, s. 201.
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***
Przedstawiona koncepcja wychowania wg ks. Słomkowskiego jest zaledwie szkicowa.
Nie zostały bowiem podj te w tki zwi zane z problematyk kierownictwa duchowego w
relacji do postawy osoby kierowanej, czynników pomocnych w procesie wychowywania
czy te praktycznych sposobów realizacji tego procesu. Powy szym rozwa aniom mo na
byłoby zatem postawi zarzut niepełnoci i arbitralnoci. Nawet gdyby był on słuszny, to
usprawiedliwieniem niech bdzie argument o randze omawianej koncepcji. Myl wychowawcza w ujciu ks. Słomkowskiego jest bowiem o tyle doniosła,  e stanowi przeciwwag
dla współczenie formułowanych uj  relatywistycznych, liberalizuj cych czy wr cz nihilistycznych. Z tego włanie powodu nawet szkicowe przedstawienie koncepcji ks. Słomkowskiego wydaje si wa kie, gdy przypomina ona o prawdziwym celu i powołaniu człowieka, gdy stanowi realizacj postulatów budowania cywilizacji miłoci z nauczania Jana
Pawła II.

CONCEPTION OF PEDAGOGY BY ANTONI SŁOMKOWSKI
Summary
In this paper the author attempts to reconstruct a pedagogical conception based on the
premises and ideas presented by Fr Antoni Słomkowski in his writings. Consequently, this
conception is not only grounded in philosophical thought, but also adopts the eschatological
perspective on life and education. Also discussed are the relations between the conception
in question and the issues of spiritual counselling, which recurred repeatedly in the publication of this Lublin theologian.
Fr Słomkowski’s thought may be interpreted in two perspectives: that of the theology of
spirituality, and that of theory of pedagogy. A pedagogical conception that keeps in mind
the divine plan of salvation of man may be analysed by applied ethics, as it points to the
true aim and vocation of a human person. The conception also offers a set of principles by
means of which people can make their life closer to perfection.
A model of pedagogy, formulated by Fr Słomkowski, is a collection of theoretical and
practical guidelines meant to encourage human spiritual development. The vitality of this
conception lies in the fact it constitutes a counterbalance for contemporary conceptions of
relativistic, liberal or nihilistic pedagogies. It keeps in view the true aim and vocation of
each human being, and it puts into practice the postulates of building a civilization of love,
put forward in the teaching of John Paul II.
Translated by Konrad Klimkowski

