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Jerzy BAGROWICZ

Edukacja religijna w spoùeczeñstwie
ponowoczesnym
The social and cultural transformation from the end of
the 20th century has had a serious influence on the concept of upbringing of the man. For this concept significant meaning has it, what has been brought by so called
postmodernism. The consequence of postmodernism is,
among others, the relativisation of the systems of values. This makes difficult or sometimes even impossible
the finding of the purpose and the sense of life. So, one
of the tragedies of a contemporary man is the decline of
the want of searching for the fundamental issues and
answers to questions referring to the life and death of a
human being. Recently there are observed certain symptoms of the searching for the lost sense. In this process
the important role is able to be played by the pedagogy.
Pedagogy is just slowly rallying from a certain axiological muddle and it is coming back to the theology in the
reflection upon the upbringing of the man. Nowadays,
the questions about the searching for the lost sense are
the important task and challenge for the religion pedagogy and religious education. The relation between education and religion is at present the subject of a serious
and deep reflection. In this field there are arising new,
remarkable demands for the religious education.

Wprowadzenie
Nauczanie i wychowanie czùowieka zawsze
dokonuje siæ w konkretnym kontekúcie spoùecznym, kulturowym oraz religijnym. Ta kontekstualnoúã edukacji jest szczególnie waýna w sytuacji edukacji religijnej mùodego
pokolenia, zwùaszcza ýe mamy dziú do
czynienia z przyspieszeniem przemian, jakim
podlega wspóùczesny úwiat i czùowiek wraz
z nim. Waýne jest przeto, aby dobrze uchwyciã te przemiany i próbowaã przewidzieã
ich konsekwencje dla edukacji religijnej.

Socialinës ir kultûrinës pervartos, vykstanèios nuo
XX amþiaus pabaigos, turëjo ir tebeturi didþiulæ átakà
þmogaus ugdymo sampratai. Ugdymo sampratai itin
didelæ átakà daro vadinamasis postmodernizmas. Tarp
kitø postmodernizmo padariniø paminëtinas vertybiø
sistemø sureliatyvëjimas. Dël reliatyvizmo tampa
sunku, kartais netgi neámanoma, rasti gyvenimo tikslà ir prasmæ. Taigi viena ið ðiuolaikinio þmogaus
tragedijø yra iðblësæs susidomëjimas pamatiniais dalykais ir atsakymais á klausimus, susijusius su þmogaus
gyvenimu ir mirtimi. Nûdien pastebimi tam tikri
poþymiai, kad imama ieðkoti prarastosios prasmës.
Ðiuose procesuose ypaè svarbus vaidmuo tenka pedagogikai. Pedagogika pamaþël áveikia jà apëmusià
sumaiðtá ir, apmàstydama þmogaus ugdymà, gráþta
prie teologijos. Dabar klausimai apie prarastosios
prasmës ieðkojimà yra ir rimtas uþdavinys, ir drauge
iððûkis religijos pedagogikai ir religiniam ðvietimui.
Ðvietimo ir religijos ryðys ðiandien yra rimtø ir giliø
apmàstymø objektas. Ðioje plotmëje kyla nauji dideli
reikalavimai religiniam ðvietimui.

Wydaje siæ, ýe szczególnego znaczenia
nabierajà dziú relacje miædzy edukacjà i religià, a takýe teologià a pedagogikà. Ma to
swoje konsekwencje dla refleksji naukowej,
a wiæc pedagogiki religii i katechetyki, a
takýe dla praktycznego wychowania religijnego i prze-kazu wiary na lekcji religii1.
Przyjrzyjmy siæ wiæc tym uwarunkowaniom wynikajàcym z charakteru epoki nazywanej okresem postmodernizmu czy teý
ponowoczesnoúci oraz ich znaczeniu dla
edukacji religijnej.
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Przemiany cywilizacyjne i spoùeczne
Na przeùomie epok
Koniec XX i poczàtek XXI wieku to typowy
czas przeùomu, wyznaczanego nie tylko granicà czasu kalendarzowego. Wiek XX przyniósù
wiele przemian we wszystkich niemal dziedzinach ýycia. Rozwój nauk úcisùych i cywilizacji technicznej staù siæ okazjà okreúlenia nowych dàýeñ i osiàgniæã ludzkoúci. Byù
takýe okazjà pewnej dehumanizacji czùowieka, skierowanego przede wszystkim na wartoúci materialne.
Bardzo waýnym czynnikiem przemian staù
siæ rozwój úrodków komunikowania, które
otwierajà caùkiem nowe moýliwoúci i szanse,
ale sà takýe i êródùem zagroýenia. Lata przeùomu XX i XI wieku przynoszà intensywny
rozwój mediów elektronicznych.
Wiek XX charakteryzowaù siæ dwiema
liniami rozwoju cywilizacyjnego: z jednej
strony gwaùtownym rozwojem gospodarki
rynkowej, jako staùego elementu wolnej gry
siù ekonomicznych kapitalizmu, z drugiej
strony próbowano zrealizowaã kolektywistycznà wizjæ spoùeczeñstwa, podporzàdkujàcà
sferæ gospodarki pañstwu oraz ideologii. Obie
te koncepcje: skrajnie liberalna, indywidualistyczna oraz kolektywistyczna w koñcu XX
wieku zbankrutowaùy.
Postmodernizm
Druga poùowa XX wieku to wyraêny okres
schyùku epoki zwanej dziú modernistycznà,
a kluczowym pojæciem dla opisywania wspóùczesnoúci jest postmodernizm. Spoùeczeñstwo ponowoczesne przekroczyùo juý okreúlony próg rozwoju techniczno-cywilizacyjnego
(spoùeczeñstwo postindustrialne) i odchodzi
od modelu spoùeczeñstwa nowoczesnego 2.
Podstawowym rysem postmodernistycznego
stylu myúlenia i ýycia jest negatywna ocena
kompetencji rozumu. Zanegowanie zdolnoúci

rozumu ludzkiego jest podstawà uprawomocnienia wieloúci prawd i zasad moralnych,
odrzucenia obiektywnego sensu rzeczywistoúci, teleologicznej wizji úwiata, zanegowania zasad jednoúci i uniwersalnoúci oraz deprecjonowania kulturowego i spoùecznego wymiaru ludzkiej egzystencji 3 . W dziedzinie etycznej postmodernizm proponuje odrzucenie
ogólnych norm moralnych i w próbie odrzucenia etyki widzi moýliwoúã oýywienia moralnoúci. Nowa sytuacja spoùeczno-moralna
spoùeczeñstwa ponowoczesnego jest wyznaczana przez: skrajny, nie liczàcy siæ z dobrem
wspólnym indywidualizm, praktyczny materializm, konsekwentny utylitaryzm i nade
wszystko moralny relatywizm. Dobro i zùo
jest uwaýane za sprawæ konwencji. Pojæcie
dobra jest pojmowane jako kategoria pochodna
wobec kategorii uýytecznoúci w skali jednostki lub skali spoùecznej4.
Doúwiadczenie rozbicia
Rozwój nowoczesnych úrodków komunikacji,
tak widoczny gùównie pod koniec XX wieku
w dziedzinie przekazu informacji, nie zapobiegù wielkiemu rozbiciu, którego doúwiadcza cywilizacji przeùomu wieków. Rozbicie
to jest spowodowane nie tylko niesprawiedliwoúcià i nierównoúcià ekonomicznà, ale
takýe przez coraz wyraêniejsze antagonizmy
polityczne, ideologiczne i religijne. Po 11
wrzeúnia 2001 r., czyli po ataku terrorystycznym, jaki miaù miejsce w Nowym Jorku,
juý nikt nie ma wàtpliwoúci, ýe przeùom stuleci naznaczony jest úcieraniem siæ róýnych
pràdów ideowych i filozoficznych, lansujàcych odmienne od chrzeúcijañskiej wizje
czùowieka i jego wychowania, takýe róýne
ujæcie nadrzædnych celów wychowania, programów i metod wychowawczych5.
Druga poùowa XX wieku staùa siæ wiæc
czasem odejúcia od monolitycznego porzàdku
spoùecznego w kierunku takiej struktury,
która charakteryzuje siæ istnieniem wielu
form odmiennoúci, róýnorodnoúci, a nawet
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ambiwalencjà ýycia spoùecznego 6. Totalny
pluralizm i dekonstruktywny liberalizm urosùy do pozycji nowego dogmatu 7 . Liberalizm dwudziestowieczny traktuje spoùecznoúã
jako sumæ ludzkich jednostek, ale nie jako
wspólnotæ, traktuje wiæc czùowieka jako
indywiduum, pomijajàc jego wymiar personalny 8 . Jedynym fundamentem ýycia czùowieka ma byã w tym ujæciu wolnoúã. Antropologia neoliberalizmu ujmuje czùowieka jako
zespóù przeýyã, doznañ, odczuã, decyzji,
pozbawionego stabilnego bytowego fundamentu. On nie istnieje, ale staje siæ, a owo
stawanie siæ czùowieka nie ma okreúlonego
celu. Dla czùowieka postmoderny istotne jest
teraz. Przypomina on wædrowca, lecz nie
pielgrzyma. Podobny jest do nomady, którego
plany nie wykraczajà poza nastæpne miejsca postoju. Poniewaý jego ýycie przemija,
dlatego pragnie chwytaã kaýdà chwilæ, wykorzystujàc jej potencjaù 9 .

Przemiany kulturowe
Kultura masowej konsumpcji
Zbyszko Melosik stwierdza, ýe logika rozwoju
wspóùczesnej kultury jest na Zachodzie wyznaczona przez zjawisko nieograniczonej konsumpcji. Jest ona nieuporzàdkowana i spontaniczna10. Zdaniem kard. P. Pouparda, przewodniczàcego Papieskiej Rady Kultury mamy
dziú do czynienia z nowym modelem czùowieka homo-coca cola, czyli modelem czùowieka zagubionego w specyficznej kulturze
masowej konsumpcji 11 . Jednoczeúnie w
ideologiæ konsumeryzmu wpisana jest nieodùàcznie kategoria niedopeùnienia, bo
przecieý jednostka nigdy nie jest w stanie
uzyskaã peùni satysfakcji. Ciàgle poszukuje
nowych wraýeñ zwiàzanych z konsumpcjà,
ciàgle chce byã na czasie.
Kultura naszego czasu  zdaniem Melosika  to kultura typu instant 12. Odnosi siæ
ona dla typowego dla naszej epoki nawyku
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i koniecznoúci ýycia w natychmiastowoúci. Nie ma tu czasu ani moýliwoúci refleksji, kontemplacji rzeczywistoúci, wejrzenia
w siebie, a kontakty miædzyludzkie sà ulotne, bez gùæbszych zobowiàzañ i konsekwencji, zgodnie z zasadà restauracji fast food:
wchodzæ-wychodzæ-nigdy mnie tu nie byùo.
Tworzy siæ typ czùowieka, szczególnie mùodego, zorientowanego na krótkotrwaùoúã.
Rodzi siæ kultura klikania w rzeczywistoúã niczym w stronæ z Internetu i swobodnego przemieszczania siæ przez róýnorodne
doúwiadczenia. Jak pisze Z. Melosik, zaczynamy traktowaã rzeczywistoúã jak jeden
wielki dom towarowy, biegamy wúród póùek
i swobodnie wrzucamy do koszyka naszej
toýsamoúci rozmaite produkty. W ten sposób
powstaje toýsamoúã typu supermarket i kultura klikania, w której traci siæ poczucie koniecznoúci ýycia w úwiecie uporzàdkowanym,
z jakimú okreúlonym celem ýycia. Taka teý
staje siæ wspóùczesna kultura: sfragmentaryzowana i niejednoznaczna.
Uwiedzeni przez kulturæ masowà
Na toýsamoúã wspóùczesnego czùowieka,
zwùaszcza mùodego pokolenia, znaczàco
wpùywa kultura popularna. Wspóùczesne mùode
pokolenie jest czæsto nazywane pokoleniem
uwiedzionym przez kulturæ masowà 13.
Zastæpuje ona niejednokrotnie teý rodzinæ,
szkoùæ czy Koúcióù w przekazie wartoúci. To
ona ksztaùtuje dziú kanon lektur i zainteresowañ, a takýe pasji mùodego pokolenia,
kierunkuje zainteresowania mùodzieýy ku
codziennoúci, która w realizacji konsumpcji
wypiera myúlenie o wielkich ideaùach, celu
ýycia 14.
W tej nowej kulturowo sytuacji najlepiej czujà siæ ludzie mùodzi. Ùatwo przyswajajà sobie umiejætnoúci poruszania siæ w
úwiecie konsumpcji, nowoczesnych mediów.
Serena Wiliiams, jedna z wybitnych tenisistek amerykañskich, zapytana przez reportera, gdzie czuje siæ naprawdæ dobrze i
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naprawdæ u siebie, odpowiedziaùa: Wszædzie
tam, gdzie mogæ zrealizowaã mojà kartæ
kredytowà. Ten typ mentalnoúci pozwala
realizowaã swojà wùasnà wizjæ ýycia jako
uczestnictwa w konsumpcji i przeýywaã je
jako szansæ realizowania nieograniczonych
moýliwoúci rozwoju. Toýsamoúã wspóùczesnego nastolatka jest wiæc w znacznie
mniejszym stopniu ksztaùtowana przez wartoúci narodowe, patriotyczne czy religijne,
a w coraz wiækszym przez kulturæ pop oraz
ideologiæ konsumpcji 15.

W poszukiwaniu utraconego sensu
Czas utraty sensu
Postmodernizm jawi siæ jako okres sceptycyzmu, bo o ile dojrzaùy rozum nadawaù
sens wszystkiemu, to dla niezdecydowanej
myúli postmodernizmu nic juý nie ma sensu. To czas rozbicia i upadku, ciemnoúci i
nocy, czas ubóstwa, w którym obojætnoúã
staje siæ úmiertelnà chorobà, a sùuszne
odrzucenie siùowych i totalitarnych perspektyw ideologii doprowadziùo do rezygnacji
ze stawiania pytania o sens, aý po utratæ
chæci poszukiwania fundamentalnych racji
ýycia i úmierci czùowieka 16. Tak wiæc optymistycznà wizjæ czùowieka, ksztaùtujàcego
w caùkowitej wolnoúci swojà historiæ, upowszechnianà w postmodernizmie, przyãmiewajà problemy zwiàzane z sensem, a
raczej bezsensem ýycia. Kultura modernistyczna wskazywaùa na okreúlony sens egzystencji i moýliwoúci samorealizacji. Obecnie, gdy na znaczeniu straciù sens ýycia
okreúlony w tradycji, kaýdy czùowiek staje
przed koniecznoúcià samodzielnego znalezienia celu. Relatywizacja systemów wartoúci, charakterystyczna dla ponowoczesnoúci, utrudnia, a niekiedy wræcz uniemoýliwia znalezienie celu i sensu ýycia 17. Skutkiem tego jest rozszerzanie siæ w wielu przy-

padkach braku orientacji ýyciowej 18. Natomiast przeciwstawnà tej postawie jest coraz
czæúciej spotykana tendencja ucieczki w
pewnoúã fundamentalizmu 19.
Tragicznym w skutki przejawem sùaboúci postmodernizmu jest zamieranie umiùowania dla prawdy. W atmosferze dekadencji
wszystko przyczynia siæ do tego, by doprowadziã ludzi do bezmyúlnoúci, unikania wysiùku, bezrefleksyjnego poddawania siæ temu,
co uýytkowe, obliczalne i nadajàce siæ do
natychmiastowej konsumpcji 20.
Oznaki przebudzenia
B. Forte wskazuje na znaki budzàcej siæ
tæsknoty za odnalezieniem utraconego sensu. Poúród form tego poszukiwania na pierwszym miejscu zaznacza siæ ponowne odkrycie innego. Bliêni, przez sam fakt istnienia jawi siæ jako dostateczna racja bytu
i wspóùýycia razem z innymi, jako wyzwanie
by wyjúã poza siebie i podjàã zaangaýowanie na rzecz drugich. Rosnàca úwiadomoúã
potrzeby solidarnoúci na pùaszczyênie miædzyosobowej, spoùecznej i miædzynarodowej
zdaje siæ objawiaã jako znak poszukiwania
straconego sensu.
Jak zauwaýa Forte, w wielu sumieniach
rodzi siæ swego rodzaju tæsknota za zupeùnie
Innym, ponowne odkrycie fundamentalnych
pytañ i wyznaczenie ostatecznej perspektywy. Zdaje siæ odýywaã pragnienie perspektywy osobistego sensu, powrót do sacrum 21.

Przemiany religijnoúci
Prywatyzacja i deprywatyzacja religii
Przemiany zachodzàce we wspóùczesnym
úwiecie, zwùaszcza procesy laicyzacji i
dechrystianizacji, postæpujàca pluralizacja
ýycia, spowodowaùy daleko idàce zmiany w
religijnoúci czùowieka naszej doby. Homoge-
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niczne spoùeczeñstwo epoki preindustrialnej ksztaùtowaùo chrzeúcijan tradycyjnych.
Proces religijnej socjalizacji przebiegaù wtedy
bez wiækszych zakùóceñ, poniewaý przekazywane w rodzinie religijne normy i wartoúci znajdowaùy potwierdzenie w innych
úrodowiskach, takich jak: szkoùa, miejsce
pracy, rozrywki, úrodowisko wspólnoty parafialnej. Jednostka mogùa stosunkowo ùatwo
przyswajaã wartoúci i wzory zachowañ, które
byùy czæúcià skùadowà oficjalnej kultury22 .
Dziú religia staje siæ wyborem, a nie narzuconà koniecznoúcià. Nastàpiùa tzw. prywatyzacja wiary. Coraz wiækszemu zatarciu
ulegajà granice miædzy czùonkami róýnych
wyznañ, poniewaý te poszczególne wyznania tracà wyrazistoúã i jednoznacznoúã kulturowo-teologicznà 23.
Niektórzy twierdzà na przykùad, ýe w
warunkach ponowoczesnoúci szanse chrzeúcijañstwa w Europie wydajà siæ ograniczone,
a ono samo nie ma istotnego znaczenia dla
przyszùoúci spoùeczeñstwa. Koúcioùy w
swoich dotychczasowych ksztaùtach nie majà
zbyt wielkich szans w nowoczesnych spoùeczeñstwach poprzemysùowych, wyczerpaùy one
tkwiàce w nich moýliwoúci generowania
nowych struktur myúlowych i dziaùaniowych.
Chætnie mówi siæ o spoùeczeñstwie pochrzeúcijañskim, o postæpujàcej sekularyzacji, która ustawicznie przesuwa religiæ na
margines ýycia spoùecznego, o epoce pokoúcielnej i pochrzeúcijañskiej24 . Jednoczeúnie obserwuje siæ zjawiska przeciwne,
tak ýe niektórzy mówià wræcz o deprywatyzacji religii, o spektakularnym wyjúciu religii ze sfery prywatnej i przejæcie przez nià
aktywnej publicznej roli, a nawet o czymú
w rodzaju odwetu sacrum we wspóùczesnoúci. Po dekadach poniýenia i zepchniæcia
na margines religia czæsto odradza siæ bowiem w postaci fundamentalizmu religijnego,
który nie ma nic wspólnego z religià25. Obserwuje siæ takýe oýywienie zainteresowania
duchowoúcià. Jest to fenomen istotny dla
naszych czasów. Zdumiewa on socjologów,
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którzy jeszcze niedawno gùosili zanik religii.
Nie zawsze ten gùód duchowoúci musi oznaczaã powrót do tradycyjnych praktyk religijnych. Jest raczej przejawem poszukiwania nowych form przeýywania religii, w czym
kryjà siæ takýe powaýne niebezpieczeñstwa26.
Miædzy banalizacjà a fundamentalizacjà
sacrum
Opisujàc sytuacjæ stosunku wspóùczesnego
czùowieka do religii L. Witkowski odwoùuje
siæ do tezy Mircei Eliadego, który w ksiàýce
Sacrum i profanum 27 twierdzi, ýe úwiat zachodni zdominowaùa banalizacja przeýycia
sacrum. Jeýeli do tej diagnozy o banalizacji
przeýycia sacrum dodaã tæ, iý spoùecznie
kulturæ Wschodu zdominowaùa fundamentalizacja przeýycia sacrum, to pojawia siæ
koniecznoúã uwzglædnienia w refleksji i
dziaùaniach pedagogów owego podwójnego
zagroýenia: Scylli banalizacji i Charybdy
fundamentalizacji przeýywania sacrum we
wspóùczesnoúci. Mamy przecieý i w naszej
tradycji i wspóùczesnoúci przeýywania wiary
w katolicyzmie przykùady fundamentalistycznej mentalnoúci i propozycje fundamentalistycznych zachowañ jako remedium na
banalizacjæ sacrum w naszym krægu kulturowym 28 .
Nowa sytuacja Koúcioùa
Zmieniùa siæ takýe sytuacja Koúcioùa. Widocznà, charakterystycznà cechà tej zmiany jest
osùabienie wiæzi z wiarà i Koúcioùem, coraz
czæúciej spotykana krytyka jego struktur i
tradycji. 29 . I choã rola Koúcioùa nie przestaje byã znaczàca w ýyciu spoùecznym,
nie jest on juý monopolistà na rynku konkurujàcych ze sobà systemów oferujàcych
okreúlony styl ýycia. Traci on wiele z tych
funkcji, które moýe przejmowaã spoùecznoúã
úwiecka, a koncentruje siæ na funkcjach úciúle
religijnych. Pojawiajà siæ coraz to nowe grupy
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religijne i sekty, próbujàce zagospodarowaã
chaos i pustkæ duchowà charakterystyczne
dla wielu wspóùczesnych spoùeczeñstw. Podkreúla siæ dziú czæsto, ýe chrzeúcijanie powinni wzmocniã swoje zaangaýowanie w sferach pozakoúcielnych, aby w twórczy i praktyczny sposób wyprowadziã nauczanie o Jezusie z Koúcioùa (tzn. nie ograniczaã go tylko do obszaru koúcielnego). Ewangelizacja
bowiem to nie okreúlona metoda i program,
lecz ýycie czùonków wspólnoty  i to jest
najwaýniejszym úwiadectwem wiary w Jezusa wobec ludzi niewierzàcych30.
W tego typu tendencjach i poglàdach
wyraênie widaã przejawy horyzontalizmu, w
którym waýniejsze od dogmatu, treúci wiary
staje siæ poszukiwanie pola sùuýby drugim31 .
Koúcióù w krajach postkomunistycznych
Podobne wyzwania stojà szczególnie przed
Koúcioùem w krajach Europy centralnej. Na
jego sytuacjæ majà oczywiúcie wpùyw dokonujàce siæ przemiany spoùeczne, gospodarcze i kulturowe tych krajów, jak równieý
inne przyczyny. Wiadomo jest, ýe przejúcie
od totalitaryzmu do demokracji wiàýe siæ z
aprobatà pluralizmu, wolnoúci i uczestnictwa. Wszædzie, gdzie dokonuje siæ to autentycznie, Koúcioùy tracà tradycyjny autorytet
i pozareligijne funkcje w spoùeczeñstwie.
Szczególnie w sytuacji Koúcioùa Polsce
równieý mamy z do czynienia z podobnymi
zjawiskami. Podczas gdy w kontekúcie totalitaryzmu Koúcióù nakùadaù siæ na globalne
spoùeczeñstwo i peùniù funkcje ekstensywne,
to w sytuacji pluralizmu staje siæ wyspecjalizowanà instytucjà spoùeczeñstwa. W praktyce oznacza to utratæ jego funkcji pozareligijnych i koniecznoúã refleksji nad nowym
modelem istnienia i funkcjonowania Koúcioùa w spoùeczeñstwie pluralistycznym i w
pañstwie demokratycznym. Ponadto naleýy
pamiætaã, iý religijnoúã w Polsce funkcjonuje
na dwóch odmiennych pùaszczyznach, mi-

anowicie ogólnonarodowej i codziennej,
wyraýajàcych siæ w pierwszym przypadku
w tzw. globalnych wyznaniach wiary, a w
drugim najbardziej w wierzeniach religijnych i przekonaniach moralnych. Sà to parametry szczególnie uwraýliwione na przemiany. Charakterystyczne jest, ýe zmiany, jakie
w nich zaszùy, podobne sà do tych, jakie
wystàpiùy w spoùeczeñstwach wysoko rozwiniætych. Wskazujà one na podstawowà tendencjæ przemian religijnoúci w Polsce. Nie
jest nià ani ateizm, ani obojætnoúã religijna,
lecz selektywnoúã. Tendencja ta polega na
úwiadomym negowaniu i kwestionowaniu
prawd wiary i zasad moralnych, a w dalszej
konsekwencji na rozluênieniu wiæzi chrzeúcijan z Koúcioùem 32.

Przemiany w edukacji
Pole dyskusji o edukacji
Te wszystkie nowe zjawiska, takie jak: gospodarka rynkowa, pluralizm polityczny i
gospodarczy, przemiany mentalnoúci wspóùczesnego czùowieka, przemiany w sferze kulturowej, a zwùaszcza dominacja kultury masowej, procesy globalizacji, napiæcia miædzy
procesami globalizacji a regionalizacjà, przemiany wynikajàce z modelu czùowieka okresu postmoderny, liberalizm i relatywizm
moralny, wpùywajà takýe na zasadnicze pytania, jakie dziú stawia siæ w polu dyskusji o
edukacji. Wiele nowych pytañ dotyczàcych
pedagogiki i wychowania czùowieka rodzi
siæ zwùaszcza w obliczu uwarunkowañ úwiata coraz bardziej pluralistycznego33.
Edukacja w postmodernizmie
Postmodernizm zakwestionowaù najpierw
edukacyjny projekt epoki modernizmu.
Wartoúci uznawane dotàd za podstawæ
edukacji sprowadziù do historycznej i spoùec-
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znej konstrukcji artykuùujàcej ideologiæ
wùadzy. Szczególnej krytyce zostaùa poddana szkoùa, która nie rozwija i nie wychowuje
ucznia, ale raczej urabia go wedùug przyjætej
ideologii i staje siæ êródùem przemocy. Za
tym poszùo ogólne negatywne nastawienie
do wychowania, co doprowadziùo do powstania kontestacji pedagogicznych. Jednym
z jej przejawów staùa siæ antypedagogika.
Przykùadem myúli antypedagogicznej jest
koncepcja H. Von Schoenebecka, inspirowana aksjologià i antropologià postmodernizmu, w której wola oddziaùywania do-rosùych
na dzieci zostaje nazwana nieuprawnionym
roszczeniem, w zwiàzku z czym równieý
odpowiedzialnoúã dorosùych staje siæ zbyteczna. W imiæ swoiúcie pojætej wolnoúci, jako
prawa kaýdego czùowieka, a wiæc i dziecka
do nieskræpowanych niczym kaýdorazowych
wyborów, autor ten gùosiù postulat nieingerowania w rozwój czùowieka, broniàc przed pojawieniem siæ odpowiedzialnoúci za drugiego,
jako ograniczajàcej przestrzeñ wolnoúci czùowieka 34 . Widaã tu podobieñstwo tej myúli do
naturalistycznej koncepcji wychowania J. J.
Rousseau i E. Claparèdea.
Po przeciwnej stronie naturalizmu umieszcza siæ jako socjologicznà koncepcjæ, myúl
pedagogicznà opartà na filozofii marksistowskiej. Cele wychowania w tej koncepcji
sà zaleýne od ideologii spoùecznej, kreowanej w zmiennych warunkach historycznych
przez klasæ panujàcà. Wartoúcià najwyýszà
jest w tej koncepcji czùowiek, ale jego szczæúcie i rozwój zaleýne sà nie od niego, ale
od warunków spoùecznych, od modelu spoùeczno-ekonomicznego pa-nujàcego w spoùeczeñstwie. Koncepcja ta, z natury kolektywistyczna, zdewaluowaùa siæ w koñcu XX
wieku, podobnie jak i sama ideologia.
Obie te koncepcje byùy istotnà przeszkodà do podejmowania humanistycznej refleksji nad wychowaniem przed wszystkim
ze wzglædu na bùædnà, niepeùnà wizjæ czùowieka rozwoju czùowieka 35.
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Dyskusje o edukacji
Te wszystkie tendencje i przemiany wywieraùy i wywierajà wpùyw takýe i na sytuacjæ w polu dyskusji o edukacji. Wyrazem
tych dyskusji byù IV Zjazd Pedagogiczny w
Olsztynie w 2001r. Wskazywano tam, ýe w
epoce przemian ustrojowych mamy do czynienia z jednej strony z pewnà pustkà aksjonormatywnà, jako dziedzictwem komunizmu, a z drugiej strony z piekùem pluralizmów. Moýe to rodziã niebezpieczeñstwo
siægania do pozornie ùatwych i prostych
rozwiàzañ podsuwanych przez róýne opcje
polityczne i úwiatopoglàdowe36.
Pomijam tu dyskusje o koncepcji reformy
edukacji w poszczególnych krajach Europy
centralnej. Pragnæ zwróciã uwagæ na potrzebæ refleksji nad myúleniem o edukacji. Najpierw jawi siæ potrzeba nadàýania za tak
szybkimi i gwaùtownymi przemianami ýycia
i mentalnoúci ludzi. Wydawaã siæ moýe, ýe
zadaniem praktycznego wychowania i pedagogiki jest obowiàzek nadàýania za tymi
przemianami, a nawet wyprzedzania ich. Niektórzy sàdzà, ýe pedagogika powinna stawaã
siæ niejako szybsza, poniewaý tak szybko
zmienia siæ ýycie i czùowiek. W dyskusji
pedagogów wskazuje siæ, ýe mimo tak szybkich i gwaùtownych przemian pedagogika
powinna byã nie tyle szybsza, ile raczej
gùæbsza. Powinna uczyã akceptowaã innoúã,
ale zarazem poszukiwaã pewnych jednorodnych znaczeñ wewnætrznych. Bez chociaýby
minimum wspólnej pùaszczyzny ludzie bædà
tylko monologowaã, zamiast prowadziã dialog. Wspóùczesnoúã, choã stanowi bardzo
istotny kontekst teorii i praktyki pedagogicznej, nie powinna byã ostatecznym kryterium dziaùalnoúci edukacyjnej. Odpowiedzialny pedagog nie tylko powinien nadàýaã za
zmieniajàcà siæ sytuacjà, ale powinien równieý
wykazaã siæ wyobraênià co do konsekwencji
danych postaw czy wyborów37.
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Pytania o charakter edukacji szkolnej
Wspóùczesnoúã przynosi nam jednak coraz
to nowe, ostre pytania co do kierunku edukacji
szkolnej 38. Pytania te wynikajà z coraz to
szybciej zmieniajàcej siæ pod wpùywem kultury masowej, szybkiego postæpu technicznego, a zwùaszcza moýliwoúci, jakie przynosi internet, mentalnoúci dzieci i mùodzieýy.
Niektórzy pytajà o zasadnoúã obecnego ksztaùtu edukacji szkolnej, kanonu lektur. Niektóre z tych pytañ sà ostro formuùowane. Na
przykùad, czy czasem treúci przekazywane
im w szkole, przynajmniej w dziedzinie humanistycznej i ideowej nie sà konstruowane
dla pokolenia, którego juý nie ma?
Z. Kwieciñski przytacza wypowiedê Basila
Bernsteina, który twierdzi, ýe oficjalny program szkolny sùuýy realizacji mitu organicznej, narodowej solidarnoúci, przesùania rodzicom, uczniom i politykom kwestiæ ostrych,
ciàgle podtrzymywanych i niesprawiedliwych nierównoúci spoùecznych39.
Powtórzæ za Z. Kwieciñskim: Moýe daã
sobie spokój z takimi pytaniami? Nie uciekniemy od nich, niezaleýnie od tego, jak ostro
sà one artykuùowane. Pojawiajà siæ w sytuacji wszechobecnoúci mediów, w sytuacji
zacierania róýnicy miædzy rzeczywistoúcià a
jej migotliwymi, medialnymi obrazami.
Mùodzi zamykajà siæ czæsto w swoim
úwiecie zainteresowañ odgradzajàcych ich
od úwiata dorosùych. Majà swoje lektury,
czæsto doúã odlegùe od czytanych z przymusu z kanonu lektur szkolnych. Te ostatnie
muszà poznaã, ale przedmiotem ich rozmów,
dyskusji sà najnowsze publikacje prasy mùodzieýowej, gry komputerowe. To po kolejne
tomu Przygód Harrego Potera ustawiajà
siæ nocne kolejki przed ksiægarniami. I choã
z jednej strony dla kaýdego pedagoga i kaýdego dorosùego odpowiedzialnego za wychowanie jest oczywiste, ýe znajomoúã literatury
zaliczanej do klasyki, stanowiàcej o toýsamoúci kulturowej i narodowej kaýdego pokolenia, jest podstawà wyksztaùcenia, niezbæd-

nym wyposaýeniem czùowieka na caùe ýycie,
to z drugiej strony jest widoczna coraz bardziej
natarczywa wszechobecnoúã wytworów kultury popularnej, które ksztaùtujà oblicze
przeciætnego czùowieka. One to czæsto wypierajà ze úwiadomoúci to, co stanowi jàdro
toýsamoúci i karmià dzieci, mùodzieý i dorosùych coraz atrakcyjnej podawanymi ulotnymi treúciami, coraz lepiej i atrakcyjniej
sprzedawanymi. Nie pobudzajà one do refleksji nad ýyciem i do stawiania pytañ o sens
ýycia. W takiej to rzeczywistoúci odbywajà
siæ procesy socjalizacji, inkulturacji i wchodzenia w dziedzictwo przeszùoúci.
Powrót do myúlenia o celach edukacji
Obserwujemy jednak szczæúliwie przejawy
krytycznego otrzeêwienia. Juý rzadko kto
powtarza tezæ o potrzebie wychowania bez
oparcia siæ o úwiat wartoúci. Rezultaty aksjologicznego zamætu, charakterystycznego
dla epoki ponowoczesnej przekonaùy wielu o
potrzebie powrotu do teleologii w refleksji
pedagogicznej, a woùanie o mistrza w wychowaniu i znaczenie osobistego úwiadectwa wychowawców nabierajà powaýnego znaczenia w sytuacji wychowania w spoùeczeñstwie
wielokulturowym. Globalizacja, która jest
faktem w tak wielu wymiarach ýycia, paradoksalnie pogùæbia potrzebæ wzmocnienia
toýsamoúci w kaýdym wymiarze: narodowym, kulturowym i religijnym.W dzisiejszej
kulturze moýna spotkaã to, co moýna nazwaã
powrotem do transcendencji 40.

Religia a edukacja: nowe zadania
pedagogiki religii
Znaczenie pytañ o sens
Jak to juý wyýej wskazano, we wspóùczesnym spoùeczeñstwie zanika styl ýycia
oparty na refleksji nad ýyciem i na poszuki-
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waniu sensu ýycia. Sama istota takich pytañ
pozostaje w sprzecznoúci z podstawowym
przekazem spoùeczeñstwa konsumpcji: ciesz
siæ ýyciem, kolekcjonuj przyjemnoúci. Zamiast rozwaýaã po co jesteú, sprawdê na wadze,
czy nie przytyùaú. W konsekwencji wielkie
ideaùy ustàpiùy miejsca maùym zakupom,
poszukiwaniem fascynujàcych momentów i
drobiazgów 41 . Jak pisze Baudrillard jest
[wokóù nas] coraz wiæcej informacji, a coraz
mniej znaczeñ42. Prowadzi to do nawyku
braku szukania odpowiedzi na podstawowe
pytania egzystencjalne.
Jarosùaw Michalski zwraca uwagæ na znaczenie pytañ o sens ýycia, o cel ludzkich dziaùañ.
Pytanie o to, jakie korzyúci przynosi lub komu
przydatna jest wiedza, która nie jest lub nie
moýe byã wùàczona w caùoúã wspierajàcà
sens ýycia, pojawia siæ ponownie wspóùczeúnie w sposób doúã radykalny 43 . Problem
ten jest dziú stawiany przez wspóùczesnych,
zwùaszcza na terenie pedagogiki. Mówiàc za
J. H. Pestalozzim edukacja oznacza miædzy
innymi urzeczywistnienie czùowieczeñstwa
w czùowieku. To do tej niewàtpliwie myúli
nawiàzuje czæsto Jan Paweù II, gdy istotæ
wychowania upatruje w tym, aýeby czùowiek stawaù siæ coraz bardziej czùowiekiem,
aýeby bardziej byù a nie tylko wiæcej
miaù, aby wiæc poprzez wszystko, co ma,
co posiada, umiaù bardziej i peùniej byã
czùowiekiem  to znaczy aýeby równieý umiaù
bardziej byã nie tylko z drugimi, ale i
dla drugich 44.
Pytania o sens w kontekúcie religijnoúci
Pytania o sens pojawiajà siæ czæsto w kontekúcie doúwiadczenia religijnego45. Czùowiek
bowiem musi stworzyã dla siebie samego
zasadæ porzàdkujàcà oraz stojàce przed nim
cele i zadania. Znajduje tutaj zatem swój
wyraz potrzeba wiæzi, sensu, odpowiedzi
na tzw. pytanie religijne 46. I tu ma miejsce,
jak to podkreúla J. Michalski, szczególny
zwiàzek edukacji i religii. Jeýeli warunki-
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em koniecznym peùni ludzkiego ýycia jest
ciàgùe pytanie o jego sens, to  jego zdaniem  moýna postawiã tezæ, ýe nie moýe
istnieã edukacja bez religii i religia bez
edukacji. Oddzielone od siebie pozostajà
zjawiskami niepeùnymi i nie prowadzà podmiotu do samowyjaúnienia i samoksztaùtowania toýsamoúci. A sà to przecieý wùaúciwoúci osoby zdolnej i rozumnej, a takýe
rozsàdnie zobowiàzanej wobec wùasnej egzystencji 47 . Kaýdy jest bowiem odpowiedzialny za siebie i za ksztaùtowanie swojego
ýycia i stàd nie powinien úwiadomie pomijaã religijnego aspektu swojego ksztaùcenia. Jak to podkreúla J. Michalski, sensowne
tworzenie rangi waýnoúci stanowi konieczne zadanie edukacji, definiuje czùowieka
w jego byciu podmiotem oraz w jego godnoúci, a takýe chroni go przed utratà orientacji i dowolnoúcià 48.
W spoùeczeñstwie ponowoczesnym mamy
do czynienia z odrzuceniem oferowanego z
zewnàtrz sposobu wyjaúnienia ýycia oraz
jego sensu. Nowsze badania wskazujà jednak, ýe mùodzi ludzie przyjmujà wiedzæ
ýyciowà w coraz mniejszym stopniu nierefleksyjnie. Pragnà jà uzyskaã z coraz wiækszym wùasnym udziaùem. Waýnym zadaniem dla jednostki staje siæ dziæki temu samodzielne okreúlenie sensu ýycia i opowiedzenie
siæ w sytuacji pluralizmu kulturowego i
úwiatopoglàdowego za tym, co jest waýne49.
Kaýdemu czùowiekowi przypisany jest
wymiar religijny, niezaleýnie od tego, czy
go sobie uúwiadamia, akceptuje lub jemu
zaprzecza. Potrzeba religijnoúci jest bowiem
potrzebà doúwiadczenia i tworzenia sensu
bycia. Nie ma egzystencji bez poszukiwania
jej sensu. Kaýde pytanie o moýliwoúã doúwiadczenia religijnego ma przewaýnie zwiàzek z
pytaniem o sens bycia. W akcie religijnym
ludzie przeciwstawiajà sens bezsensownoúci, caùoúã rozdrobnieniu, odwagæ lækowi50.
Religia warunkowana pytaniem o sens domaga
siæ od podmiotu pozytywnego i odpowiadajàcego danej sytuacji skonkretyzowania sen-
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su. Czùowiek niezaleýnie od tego, czy takie
jest jego pragnienie czy nie, musi nadawaã
sens wùasnemu ýyciu, musi zastanawiaã siæ
nad sobà i siebie sprawdzaã. Jego ýycie musi
byã poszukiwaniem sensu tego úwiata i jego
wartoúci 51.
Znaczenie edukacji szkolnej
W tym kontekúcie szczególnego znaczenia
nabiera sposób realizacji procesu nauczania
i wychowania w szkole. Nauczanie i wychowanie szkolne powinno dziú zachæcaã i
przygotowywaã do úwiadomego widzenia
swego ýycia. Wymaga ono nie tylko zapewnienia fachowej wiedzy, ale i ukierunkowania na budzenie odpowiedzialnoúci podmiotu, ku budzeniu dojrzaùoúci moralnej. Ma
to byã wiæc wychowanie ku wartoúciom. Z
pytania o wartoúci nie moýe byã wyùàczone
zagadnienie sensu, bo jest ono nierozerwalnie
zùàczone z czùowiekiem. W tym poszukiwaniu wartoúci i stawianiu pytania o sens uczeñ ma prawo oczekiwaã wsparcia. Wychowanie wiæc wymaga subiektywnej dziaùalnoúci
moralnej i religijnej wspieranej przez nauczyciela 52.

Nowe zadania edukacji religijnej
Nowe znaczenie szkolnej nauki religii
Jednym z istotnych elementów uprawomocnienia nauczania religii w szkolnym systemie nauczania i wychowania jest zwiàzek
edukacji z religià, na który wyýej wskazano,
jest potrzeba i zadanie powaýnego potraktowania kategorii aksjologicznych w systemie ksztaùcenia i wychowania. Dlatego teý
wydaje siæ, ýe w sytuacji spoùeczeñstwa ponowoczesnego nauczanie religii, obok racji
koúcielnych i ewangelizacyjnych, nabiera
nowego znaczenia.
Pytanie o sens naleýy do kaýdego rodza-

ju nauczania, do kaýdego przedmiotu nauczanego w szkole. W nauczaniu religii pytanie
to nabiera szczególnego znaczenia. Jego
zadaniem jest uczyã samodzielnego tworzenia sensu w sytuacji spoùeczeñstwa pluralistycznego. Pytanie o sens ma byã wiæc nie
tylko domyúlnie obecne, ono ma byã osobnym, wydzielonym tematem nauczania religijnego, nauczanie religii jest bowiem
antropologicznym zadaniem tworzenia sensu, konfrontowania tego sensu z sytuacjà
egzystencjalnà uczniów53. Edukacja religijna w szkole jest tym polem najbardziej sposobnym i wùaúciwym do stawiania pytañ o sens
egzystencji.
Chrzeúcijañskie nauczanie religii w swej
istocie i pierwotnym zadaniu podejmuje najpierw pytanie o Boga, który objawiù siæ w
Jezusie Chrystusie. Podejmuje nastæpnie
waýne pytania o czùowieka. Pytania takie sà
przecieý podstawowymi pytaniami pedagogii
Ewangelii, która zachæca czùowieka do refleksji nad sobà. Pytanie: kim jestem, jest
jednym z podstawowych pytañ w procesie
wychowania. Jeúli jest ono pomijane, wychowanie ùatwo moýe staã siæ jedynie tresurà
lub omijaniem podstawowych zagadnieñ ludzkiej egzystencji.
W nauczaniu religijnym nie chodzi wiæc
jedynie o to, aby znaleêã gotowe odpowiedzi
na pytania, ale o umiejætnoúã stawiania tych
pytañ i rozumienia siebie samego w ich
úwietle. Chodzi wiæc o budzenie pytañ natury metafizycznej, ciekawoúci odnajdywania sensu.
Edukacja religijna w sytuacji kultury
instant
Kolejnym zagadnieniem, waýnym dla
edukacji religijnej, szczególnie w szkolnej
nauce religii, jest pytanie o ksztaùt tej edukacji
w sytuacji kultury instant, jej konsumpcyjnego oblicza. Cytowany juý Z. Melosik
stawia waýne pytanie: w jaki sposób powinni na te zjawiska reagowaã rodzice i peda-
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godzy?. Jego zdaniem istniejà tu cztery
moýliwoúci:
1. Úwiadome dàýenie do zablokowania
istniejàcych trendów kulturowych, w imiæ
uznanych, tradycyjnych wartoúci kulturowych;
2. Bezrefleksyjne dryfowanie wraz ze
szybko zmieniajàcà siæ kulturà;
3. Akceptacja euforii supermarketu i
bezkrytyczneklikanie w rzeczywistoúã, tak
jak gdyby to byùa strona z Internetu;
4. Negocjacja z mùodzieýà ksztaùtu rzeczywistoúci, w której wspólnie ýyjemy, a w
szczególnoúci ksztaùtowanie w mùodzieýy
nawyku úwiadomego podejmowania wyborów odnoúnie do ksztaùtu wùasnego ja.
Jego zdaniem jedynie czwarta z wymienionych alternatyw daje pedagogom
i pedagogice moýliwoúã realnego uczestnictwa w ksztaùtowaniu toýsamoúci i ýycia
wspóùczesnej mùodzieýy54.
Negocjacja ksztaùtu rzeczywistoúci
Nie kwestionujàc tej opinii powinniúmy jednak zapytaã o znaczenie dla edukacji religijnej
przynajmniej niektórych elementów jego propozycji. I tak rodzi siæ pytanie o to, co moýe
oznaczaã negocjacja z mùodzieýà ksztaùtu
rzeczywistoúci, w której ýyjemy? Nie ulega
wàtpliwoúci, ýe taka negocjacja, jako dialog
i zaproszenie do wspóùtworzenia rzeczywistoúci jest nieodzowna. I dodajmy: jest jej
stanowczo za maùo. Sensem edukacji jest
bowiem wzmacnianie twórczych relacji, poprzez które uczeñ nabywa odpowiedzialnoúci za rzeczywistoúã, w której uczestniczy55.
Trzeba jednak wyraênie powiedzieã, jakie elementy rzeczywistoúci mogà byã negocjowane. W edukacji religijnej na przykùad
jest depozyt wiary, treúã przekazu Ewangelii,
credo Koúcioùa. To element staùy, kerygmat
podstawowy, który nie podlega negocjacji.
Dekalog, wartoúã, jakà jest ýycie, zasady i
normy moralne oparte na Dekalogu i na przesùaniu Kazania na górze teý nie powstaùy w
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drodze negocjacji i negocjacji nie podlegajà.
Ich odczytywanie, intepretacja jest ciàgle w
ýyciu Koúcioùa rozwijane, podlega temu, co
po II Soborze Watykañskim staùo siæ elementem aggiornamento, odnowy przystosowanej do wymogów czasu. I to wszystko
co nie jest kerygmatem, a jest elementem
ýycia Koúcioùa, podlegajàcym zmianie, rozwojowi, powinno byã przedmiotem dialogu i
negocjacji. Dogmatyzowanie w wychowaniu
religijnym tego, co nie jest zasadà wiary i
ýycia moralnego, ùatwo moýe prowadziã do
ciasnoty intelektualnej i fundamentalizmu
religijnego.
Zdaniem Waltera Brueggmana, edukacja
religijna powinna najpierw opieraã siæ na
kanonie, jednak takim, który jest w ciàgùym
rozwoju. Tylko wtedy bowiem uniknàã moýna sytuacji, w której chrzeúcijañska szkoùa
albo Koúcióù jako caùoúã stanie siæ skansenem nie pasujàcym do potrzeb wspóùczesnego
czùowieka lub oúrodkiem caùkowicie wzglædnymi i oderwanym od tradycji. Sytuacja, w
której znajduje siæ czùowiek, wymaga uwzglædniania i dialogicznego wspóùistnienia
zarówno przeszùoúci, jak i przyszùoúci.
Drugim kamieniem wægielnym chrzeúcijañskiej edukacji - jak to podkreúla M. Patalon - jest uznanie bezwzglædnej wartoúci kaýdego czùowieka, postrzeganego jako bliêni.
Caùa màdroúã polega na utrzymaniu równowagi, a wùaúciwie dialogu pomiædzy tymi
dwoma zasadami naczelnymi: pierwiastkiem boskim i ludzkim w edukacji56.
Ku dojrzaùoúci religijnej - ksztaùtowanie
umiejætnoúci wyboru
Podejmujàc dalej propozycjæ Z. Melosika
pytajmy, jak rozumieã owo ksztaùtowanie
w mùodzieýy nawyku úwiadomego podejmowania wyborów odnoúnie do ksztaùtu wùasnego ja. Úwiadome podejmowanie wyborów
moýe tylko wtedy byã odpowiedzialne i
wychowawczo skuteczne, gdy istnieje jakieú
jednoznaczne kryterium, trwaùy fundament,
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na którym moýna by siæ oprzeã, punkt
odniesienia dla doraênych decyzji, które
czùowiek podejmuje. Rodzi siæ wiæc pytanie
o charakter przekazu religijnego w úwiecie
kultury tak migotliwej, kultury nieustannych przerywników. Czy powinien on dostosowaã siæ do mentalnoúci namiætnych oglàdaczy codziennych telewizyjnych mydlanych
oper, chætnie przenoszàcych siæ w inny úwiat,
czy teý moýe pozostawaã przy ofercie tworzenia úrodowiska ciszy i skupienia, refleksji i
modlitwy. Czy pokazywaã trwaùe wartoúci
Ewangelii i tradycji Koúcioùa, czy teý moýe
pójúã za pokusà relatywizacji wszystkiego i
szukaã poklasku u sùuchaczy przez schlebianie chwilowym modom?
Edukacja religijna w sùuýbie czùowieka
Nakreúlona wyýej sytuacja chrzeúcijañstwa i
poszczególnych Koúcioùów wyznacza edukacji religijnej szczególne zadania. Musi wiæc
w pierwszej kolejnoúci chodziã o podstawæ
nowoczesnego ugruntowania chrzeúcijañstwa oraz o pytanie, jakie znaczenie i jakà
wartoúã posiada dla dzisiejszego czùowieka
bycie chrzeúcijaninem. Wymóg ten jest wskazywany juý we wczeúniejszych dokumentach
Koúcioùa i literaturze na temat celów edukacji
religijnej 57.
W tym kontekúcie nauczanie religii nie
moýe byã rozumiane jedynie jako przygotowywanie siæ do konkretnej praktyki religijnej. Powinno ono raczej prowadziã do
podjæcia decyzji w odniesieniu do wiary,
wzywaã do niej ucznia, który  konfrontujàc
jà z chrzeúcijañskà odpowiedzià  zostaje
zachæcony do okreúlenia wùasnej drogi i nadania sensu swojemu ýyciu. Celem nauczania
religii jest takie uksztaùtowanie ucznia w
gotowoúci i dojrzaùoúci do podejmowania
ýyciowych wyborów, aby potrafiù podjàã
zadania ýyciowe, motywowany Ewangelià58.
Bædzie to moýliwe wtedy, gdy przekazywane prawdy wiary bædà miaùy wyraêne
odniesienie do ýycia, nie bædà abstrakcyjne,

gdy gùoszenie Ewangelii i refleksja teologiczna bædà bliskie czùowiekowi i jego problemom. Wiara powinna byã realizowalna w
kontekúcie ýycia, a ýycie zrozumiaùe w úwietle wiary. Dzieje siæ tak z jednej strony przez
zwrócenie uwagi na zagadnienia niepewnoúci ýycia, a z drugiej przez otwarcie codziennych i úwieckich doúwiadczeñ na obietnice
niesione przez wiaræ. Naleýy odbieraã sygnaùy transcendencji wúród codziennych ýyciowych zdarzeñ. Przekazywanie wiary dokonuje siæ poza tym poprzez podstawowe
doúwiadczenia sytuacje ekstremalne, podczas których czùowiek sam nie stawia pytania
o sens, lecz pytania takie otrzymuje59.
W przekazywaniu wiary naleýy dokonywaã odkrywania zgodnoúci miædzy otrzymanymi w tradycji doúwiadczeniami wiary a wùasnym ýyciem. Inaczej ujmujàc, trzeba odnajdywaã Boga ýycia w realiach tego ýycia.
Takiego rodzaju nauczanie posiada dwojakà
otwartoúã: wobec realnych doúwiadczeñ ýyciowych uczestniczàcych w nim osób oraz
wobec wiary chrzeúcijañskiej jako moýliwego
wyjaúnienia sensu i orientacji ýyciowej60.
Ten rodzaj przekazu stawia nauczyciela
w szczególnej sytuacji: musi on powaýnie
potraktowaã swoje wùasne doúwiadczenie
religijne i byã gotowym na jego akceptacjæ,
jak teý otwarcie mówiã o religijnym wyjaúnieniu swojego wùasnego ýycia. Wymaga
to od nauczyciela úwiadectwa wiary, w którym
wystæpuje on przed uczniami jako ktoú, kto
nie przechodzi obojætnie obok doúwiadczenia ýyciowego i religijnego uczniów, razem
z nimi formuùuje pytania o sens ýycia. Musi
byã w tym autentyczny, odchodziã od codziennej rutyny, otwieraã siæ na szeroko pojæte
ýycie i innych ludzi, szczególnie tych, przed
którymi staje.

Zakoñczenie
Tempo przemian cywilizacyjnych, spoùecznokulturowych i ýycia religijnego jest dziú tak
intensywne, ýe ciàgle bædzie zmuszaã do
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rewizji dotychczasowych, przyjætych rozwiàzañ edukacyjnych, takýe w dziedzinie
przekazu religijnego. Uchwycenie tego, co
niezmienne i waýne, a takýe wskazywanie na
nowe odczytywanie znaków czasu jest istotnym zadaniem refleksji w polu pedagogiki
religii. Od tego bædzie w duýym stopniu za-
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leýaùo prawidùowe wskazanie na sposób przekazu, relacje miædzy wychowawcami a wychowankami, uwraýliwianie na umiejætnoúã rozumienia potrzeb mùodego pokolenia. Zaproponowane tu rozwaýania byùy próbà rozmowy
na te tematy. Sà one pewnym materiaùem do
przemyúleñ i dyskusji.
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RELIGINIO ÐVIETIMO SÀLYGOS POSTMODERNIOJE VISUOMENËJE
S a n t r a u k a
Socialinës ir kultûrinës pervartos, vykstanèios nuo
XX amþiaus pabaigos, turëjo ir tebeturi didþiulæ átakà
þmogaus ugdymo sampratai. Ugdymo sampratai itin
didelæ átakà daro vadinamasis postmodernizmas. Tarp
kitø postmodernizmo padariniø paminëtinas vertybiø
sistemø sureliatyvëjimas. Dël reliatyvizmo tampa sunku, kartais netgi neámanoma, rasti gyvenimo tikslà ir
prasmæ. Taigi viena ið ðiuolaikinio þmogaus tragedijø yra iðblësæs susidomëjimas pamatiniais dalykais ir
atsakymais á klausimus, susijusius su þmogaus gyvenimu ir mirtimi.
Nûdien pastebimi tam tikri poþymiai, kad imama
ieðkoti prarastosios prasmës. Daugelio þmoniø sàþinëse stiprëja Kito ilgesys. Taip pat matyti ir augantis

poreikis ið naujo kelti pamatinius klausimus. Atgimsta ir labai asmeninis prasmës perspektyvos troðkimas, itin asmeniðkas sugráþimo prie sacrum troðkimas.
Ðiuose procesuose ypaè svarbus vaidmuo tenka
pedagogikai. Pedagogika pamaþël áveikia jà apëmusià sumaiðtá ir, apmàstydama þmogaus ugdymà, gráþta prie teologijos.
Dabar klausimai apie prarastos prasmës ieðkojimà yra ir rimtas uþdavinys, ir drauge iððûkis religijos
pedagogikai ir religiniam ðvietimui. Ðvietimo ir religijos ryðys ðiandien yra rimtø ir giliø apmàstymø
objektas. Ðioje plotmëje kyla nauji dideli reikalavimai religiniam ðvietimui.

PAGRINDINIAI ÞODÞIAI: religinis ðvietimas, postmodernioji visuomenë, prasmës ieðkojimas, mokyklos krizë.

KEY WORDS: religious education, postmodernist
society, searching for a sense, the crisis of school.
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