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Motto:
Był z upodobam* człowiekiem sztuki, teatru, aktorstwa, z  powołama 
zaś — wychowawcą tego typu, który z  czasem Tadeusz Kotarbiński 
określił mianem opiekana spolegliwego*

A. Kam iii «ki

Poglądy Józefa Babickiego na temat dziecka, jego istoty i stosun
ku do niego są zbliżone do pogiądów innych pedagogów, m.in. Ja
nusza Korczaka i Antoniego Makarenki1. J. Babicki krytykował spo
sób widzenia dzieci przez dorosłych. „Dziecko przeszkadza swą ru
chliwością, wścibstwem, ciekawością, bezpośredniością reagowania i 
tysiącem nieznośnych przywar, które burzą wydeptane ścieżki ludzi 
dorosłych. Trzeba wybaczać i hamować siebie, »zdobywać się na 
cierpliwość«, co zabiera czas i nie jest zajmujące. Obcuje się z dziec
kiem albo z musu, wtedy jest się milcząco niechętnym, a jawnie stro
fującym, albo w tych momentach, gdy dziecko bawi, zajmuje, śmie
szy i wtedy jest się żartobliwym i odświętnie sztucznym. Na prosty

1 Zob. D. Z b y s z y ń s k a ,  Postawa wychowawcy wobec dziecka w  ujęciu 
Janusza Korczaka, Antoniego M akarenki i Józefa Czesława Babickiego, War
szawa 1987 (UW, praca magisterska).



202 Bożena Matyjas

naturalny stosunek do dziecka zdobywa się jedynie ten, kto kochając 
dziecko umie je odczuć, kogo dziecko obchodzi, jako ktoś bliski, a 
słaby i nieporadny”2. To lenistwo, niewiedza i brak zrozumienia spra
wiają, że tak spostrzega się dziecko. Nie jest ono jednak przeszkodą 
w spokojnym życiu — jest jednostką, która ma prawo do współeg- 
zystencji z dorosłymi, z zachowaniem swej odrębności, odmienności. 
Ma prawo być dzieckiem, tzn.: „[...] nie zdawać rachunku z zajmo
wanej przestrzeni, zużytego materiału na ubranie, zjedzonego chleba, 
to znaczy patrzeć, badać, próbować, przemieniać.[,..] Być dzieckiem 
tzn. nie brać żadnej odpowiedzialności za własne istnienie i to znaczy 
mieć — i nie wiedzieć, że się ma”3.

Mają więc dzieci swoje miejsce w życiu. Po pierwsze mają one 
prawo do widzenia w nich pełnego człowieka, który już jest, a nie 
dopiero będzie. „Dziecko [...] to współobywatel, który już jest i nie 
potrzebuje nikogo o przyjęcie prosić”4.

Po drugie, mają prawo do swego miejsca na ziemi, by nie musia
ły o nie żebrać lub karleć z powodu jego braku. „Trzecia część lud
ności Polski to dzieci. Życie jednak współczesne zorganizowane jest 
przede wszystkim dla dorosłych. Wśród nich ta trzecia część obywa
teli przemyka się, myszkuje i szuka swojego miejsca. Miejsca zaba
wy, swobody, doświadczenia”5.

Po trzecie, dzieci mają prawo do miłości, do przywiązania się do 
kogoś. „Warunkiem pierwszorzędnej wagi w wychowaniu dziecka 
opuszczonego jest związanie go uczuciowe z kimś, niekoniecznie na
wet doskonałym i autorytatywnym, lecz raczej czułym i umiejącym 
z tkliwością zainteresować się światem wewnętrznym wychowanka”6.

2 Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego, pod. red. A. Kunińskie
go, Warszawa 1980, a. 68.

3 Tamże, s. 31.
4 Tamże.
5 Tamże, s. 175.
6 Tamże, a. 50.
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Bez miłości nie jest możliwy prawidłowy rozwój człowieka.
Po czwarte dzieci mają prawo do uznania ich różnorodności. Nie 

wolno ich postrzegać w jednolitym świetle, bo prowadzi to do sche
matyzmu ocen i oddziaływań. „Różne. Ambitne i lizusy, szczere i 
kłamliwe. Takie, co kradną, co dokuczają, co się skarżą, co się mo
czą. Są »moje pociechy« i »moje utrapienia« [...] Dzieci — to różne 
dzieci [,..]”7.

Po piąte, mają prawo do prawidłowych warunków wszechstronne
go rozwoju, do tego, by ktoś pomógł im przejść poprzez etapy roz
woju moralnego. Jeżeli warunków takich nie mają, ich dusze chorują. 
W przypadku opieki całkowitej Babicki nazywa tę chorobę zakłado
wą. Wymienia takie jej objawy:

Dzieci są nierozwinięte,
nie umieją pracować,
nie mają ideałów,
niszczą i kradną,
źle się uczą,
są brudne i oberwane,
niekulturalne i ordynarne,
nie ufają swoim wychowawcom,
nie mają pogody życia,
duży ich procent marnuje się po wyjściu z  zakładu 8.

Po szóste, dziecko ma prawo do tego, by uznano jego odrębność 
psychiczną, jako dziecka i człowieka. „Dziecko nie jest małym czło
wiekiem, obdarzonym odpowiednio do swojego wzrostu proporcjo
nalnie zmniejszonymi cechami człowieka dorosłego. Niektóre cechy 
posiada w stopniu wyższym niż człowiek dorosły, inne w niższym, 
jeszcze inne, których nie posiada znowu człowiek dorosły. Stwarza 
to odmienność psychiczną dziecka niezrozumiałą dla dorosłego czło-

7 Tamże, a. 125.
8 Tamże, a. 124.
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wieka”9.
Po siódme, dziecko ma prawo do rozumienia; to prawo zawiera 

w sobie wszystkie poprzednie. Gdy rozumie się dziecko, to wie się, 
jak z nim postępować, zna się jego potrzeby, nie rani jego uczuć, 
broni jego praw i ściśle ich przestrzega. Wychowawca musi więc 
znać dziecko —  obiekt wychowania.

Prawa te wynikają z pięciu podstawowych cech natury i istoty 
dziecka: na jego rozwój w dużej mierze wpływają warunki środowi
skowe, ma potrzebę miłości, jest pełnym człowiekiem, jest odmienne 
psychicznie od człowieka dorosłego; każde dziecko jest inne.

Babicki pisał przede wszystkim o dziecku opuszczonym. Jego 
ogromną zasługą było dostrzeganie odrębności osobowej dziecka 
osieroconego. Dzieci opuszczone są: „Skrzywdzone. Zamordowano 
im dzieciństwo”10 11. Pozbawione rodziny, w placówkach opiekuńczych 
cierpią na chorobę zakładową. „Są, które nie ufają, których nikt nie 
kocha, które pieszczoty nie znają i dzieci — przedmiot opieki, dzieci 
— opuszczone. Z nikim nie dzielą swych smutków i radości, nie ma
ją do kogo się uśmiechnąć”11. W ich życiu brak wrażeń i emocji 
dodatnich, brak radości i ciepła. Nikogo bliskiego nie mają, ich dusze 
podlegają rozkładowi, a piętno zakładowości dopełnia ich smutne ob
licze. Wychowują się w warunkach, które utrudniają im stanie się 
wartościowymi ludźmi, stają się konformistycznymi jednostkami, 
nieprzydatnymi dla innych, a właściwie także dla siebie, nie potrafią 
swego życia uczynić szczęśliwym. Nie wszystkie dzieci mogą żyć 
życiem dziecka i człowieka. „Dzieciństwo dla wybrańców to radosna 
szkoła, wiosna życia, skarbnica jasnych wspomnień, dla innych — 
twarda, bezlitosna walka, skalista droga zawodów i upokorzeń, bez
nadziejna szara rzeczywistość”12. Jedynie prawidłowa postawa wobec

9 Tamże, a. 67-68.
10 Tamże, a. 36.
11 Tamże, a. 46.
12 Tamże, a. 47.



Postawa wychowawcy wobec dziecka 205

dziecka uchroni je przed wszelkimi objawami choroby zakładowej i 
umożliwi mu wejście w świat wyższych wartości.

J. Babicki, podobnie jak J. Korczak, zwracał uwagę na zły stosu
nek do dziecka wynikający z niezrozumienia natury dziecka, błęd
nych ocen i umiejętności dostrzegania istoty i wartości jednostki — 
dziecka. „Ludzie dorośli nie umieją przeważnie zdobyć się na poważ
ny stosunek do dziecka: lekceważą, łamią wolę, poniżają zaczątkową 
ambicję, wyzyskują, przeszkadzają w opiece, okłamują, straszą, ba
wią się dzieckiem”13 14. Tacy wychowawcy krzywdzą dziecko swą po
stawą, choćby w ten sposób, że dziecko, postrzegane jako niższa 
wartość, degraduje się w swoich własnych oczach.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczne jest, by ktoś po
strzegał je inaczej, jako coś cennego, nie pozbawionego praw. Babi
cki uważał, że najwłaściwszy stosunek do dziecka ma dobra matka. 
„Dziecko jako skarb matki wartość swą przez nią poznaje, i tą war
tością promieniuje, dziecko jako przedmiot urzędowej opieki bardzo 
wcześnie urzędowość jej odczuwa — i nie znając swej dla kogoś 
wartości — własnej wartości nie doskonali, lecz w egoizmie i skry- 
tości się zasklepia” .

Następnym elementem stosunku do dziecka jest traktowanie go na 
równi z sobą, jako partnera i pełnego człowieka; znów dobra matka 
jest tu najlepszym przykładem, „[...] dobra matka odczuwa swoje 
dziecko i traktuje je w momentach uczuciowych na równi z sobą. Jest 
to niesłychanie ważne dla wychowania dziecka, aby w płaszczyźnie 
możliwego porozumienia się dorosłego z dzieckiem, przede wszy
stkim zaś w momentach uczuciowych, człowiek dorosły traktował 
dziecko na równi z sobą, lub raczej siebie na równi z dzieckiem”15. 
Prawdziwy wychowawca tak właśnie musi przeżywać kontakt z 
dzieckiem. Musi przyznawać mu prawo do inności, odrębności psy

13 Tamże, s. 175.
14 Tamże, s. 71.
15 Tamże, s. 68.
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chicznej, do bycia sobą, do bycia człowiekiem. „Tylko wychowywać 
musi taki, co patrzy na dzieci jak na dzieci — ludzie, które są same 
dla siebie, a nie dla jego wygody [...], taki, który widzi je, jak pod
skakują do wysokości dorosłego świata, jak on im się przedstawia”16.

Takie widzenie dzieci prowadzi do prawdziwego partnerstwa, w 
którym wychowawca staje się przyjacielem, opiekunem, nigdy tyra
nem, dozorcą, intruzem. Następuje akt zbliżenia, bycia „razem” — na 
dobre i na złe. Podobnie widział tę kwestię Makarenko, który w cza
sach największego głodu i nędzy dzielił te trudności z dziećmi. J. Ba- 
bicki pisał tak: „Gdzie zimno i głodno wychowankom, a ciepło i syto 
wychowawcom, nie ma wychowania. Jeśli źle, to wszystkim, wszy
scy mocują się z przeciwnościami, mnożą swą moc i radośnie tryum- 
fiiją ze zwycięstwa. Ale wszyscy, nie my i oni”17.

Drogą do partnerstwa i właściwej postawy jest nie tylko postrze
ganie wartości dziecka — człowieka, ale także umiejętność rozumie
nia, dążenia do poznania drugiego bytu. Im głębsze jest to rozumie
nie, tym większe uznawanie i przestrzeganie należnych dziecku praw, 
tym bardziej prawidłowy do niego stosunek. Wychowawca musi pa
miętać, iż tylko takie działanie opiekuńcze może przynieść dziecku 
korzyść, które opiera się właśnie na poznaniu. „Znajomość dziecka 
zdobywa się przez obserwację, badanie, wiedzę, zrozumienie przez 
wyczucie i intuicję”18. Tylko wtedy możliwe będzie współodczuwa- 
nie, współprzeżywanie. Nawet karząc dziecko wychowawca musi z 
nim współczuć.

Najważniejsze jest samo dążenie do poznania. Człowiek jest nie
poznawalny, gdyż ludzie są różni, zmieniają się. Ważniejsza jest więc 
próba dotarcia do psychiki jednostki i świadomość tej nieprzenikal- 
ności cudzego J a ”. Konieczna jest więc pokora wobec własnej mo
żliwości poznania: „Zdołajmy zrozumieć jeden tylko pewnik, że nic

16 Tamże, s. 127.
17 Tamże, s. 129.
18 Tamże, a. 135.
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o dziecku nie wiemy [...]”19. Ale to „nic” oznacza właśnie tę najważ
niejszą wiedzę o dziecka: o jego wartości, prawach, odrębności, 
niepoznawainości. Jeśli wychowawca tę wiedzę posiadł, to potrafi 
przeprowadzić dziecko przez etapy rozwoju moralnego, jest zdolny 
pomóc mu w dojrzewaniu jego duszy i umysłu. Potrafi już analizo
wać postępowanie swego wychowanka, zadaje pytanie: „dlaczego”, 
nie ocenia, lecz bada. „Znalazłszy źródło błędu, winien stosować, jak 
lekarz po diagnozie, kurację”20.

Według J. Babickiego wychowawca: „Przede wszystkim winien 
być młody duchem, żywy, nieskostniały. Może mieć ułomności i błę
dy, lecz musi dążyć do własnego doskonalenia się, tak jak chce, aby 
jego wychowankowie dążyli wciąż wzwyż i stawali się być coraz 
lepsi”21. Wychowawca powinien traktować wychowanków jako roz
wijające się jednostki, zachowywać poczucie odpowiedzialności za 
to, jakimi będą w przyszłości ci, którzy się stają. Powinien być rze
cznikiem dziecka, rozumieć jego prawa, myśli, odczucia. Musi przy 
tym pamiętać, że dziecko nie ma siły moralnej i fizycznej do wałki 
o swoje prawa: jest to zadanie personelu. Ale opieka nie może osła
biać samodzielności dziecka, nie należy, kierując się fałszywie poję
tym obowiązkiem, zbytnio schlebiać, pobłażać, usuwać wszelkie 
przeszkody, bo to najlepsza droga wychowana kaleki życiowej. Mą
dry wychowawca, często jako jedyny reprezentant świata dorosłych, 
wie, że musi konsekwentnie zaprawiać dzieci do czekających je obo
wiązków społecznych. Powinien być wzorem imponującym prawdą, 
prostotą, silną wolą, sprawiedliwością, dobrem. Zgodność postępowa
nia z głoszonymi zasadami zapewni mu prawdziwy autorytet wśród 
wychowanków, o ileż silniejszy od wymuszonego groźbą kary, srogą 
dyscypliną. W ten sposób uzyskuje niezwykle ważną w wychowaniu 
możliwość poparcia deklarowanego ideału wychowawczego konkret-

19 Tamże, s. 139.
20 Tamże, s. 65.
21 Tamże, s. 131.
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nym wzorem osobowym22, jakim jest on sam dla wychowanków. Jest 
to ułatwienie w procesie wychowania ze względu na stałą dostępność 
owego wzoru, ale i jednocześnie olbrzymie obciążenie, bo zmusza do 
ustawicznej czujności, nie zostawia miejsca dla rozdźwięku między 
czynem a słowem. Biorąc pod uwagę, że każda sytuacja w każdej 
chwili wpływa na dziecko, wychowawca musi mieć zdolność szyb
kiej orientacji i jasności sądu w sensie wpływu pedagogicznego za
istniałych każdorazowo okoliczności. Nie może zapominać, że wy
chowanie to proces o charakterze ewolucyjnym, gwałtowne zmiany 
w wychowaniu zachodzą nader rzadko, stąd należy cierpliwie czekać 
na efekty swej pracy.

Taki ujęty całokształt pożądanych cech wychowawcy można ze
stawić z tym, co J. Babicki określa jako postawę opiekuńczą w sto
sunku do dziecka., Jest to stała jednolita linia postępowania opiekuń
czego względem dziecka, wynikająca z zamiłowania do opiekowania 
się dzieckiem, z zamiłowania stale podtrzymywanego przez ukocha
nie dziecka, przy czym jednolitość tej linii postępowania opiekuńcze
go warunkuje się ustaloną zasadą, wypośrodkowanego ze znajomości 
i zrozumienia dziecka, a także ze znajomości celu, do jakiego zmie
rza opieka nad nim’’23.

Postawa wychowawcy wobec dziecka powinna charakteryzować 
się więc jednolitością i stałością oddziaływań w stosunku do podmio
tu, co osiągnąć można dzięki przyjęciu ogólnej zasady postępowania 
uzależnionej od celu, ku jakiemu zmierza wychowanie. Stopień po
prawności doboru celu i zgodności z nim metod postępowania może 
być zwiększany poprzez poznanie i zrozumienie dziecka, jego po
trzeb, psychiki. Pełniejsze wczucie się w psychikę wychowanka jest 
tym łatwiejsze, im silniejszy jest związek uczuciowy z dzieckiem i 
wyraźniejsze zainteresowanie problematyką wychowania. Praca wy

22 E M u s z y ń s k i ,  Ideał i cele wychowania, Warszawa 1972, s. 40.
23 Pedagogika o p ie k u ń c za s. 135.
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daje się wówczas łatwiejsza, wzrasta skłonność do ponoszenia tru
dów wychowania, do zachowania ciągłości zabiegów wychowaw
czych mimo braku efektywnych osiągnięć.

Powyższe zalecenia mają uniwersalny i ponadczasowy charakter. 
Taki powinien być każdy, kto podejmuje się dzieła wychowania. 
Przyjęcie postawy opiekuńczej w stosunku do dziecka, zakładając 
spełnienie wszystkich wymaganych warunków, daje prawo do ocze
kiwania sukcesów. Najlepszym przykładem niech będzie praca wy
chowawcza J. Babickiego, jego niepodważalna wielkość jako wycho
wawcy. Był wspaniałym pedagogiem i umiał tę trudną sztukę za
szczepić innym.


