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WYCHOWANIE FILOZOFICZNE

1. WYCHOWANIE JAKO POWODOWANIE RELACJI
CZŁOWIEKA DO PRAWDY I DOBRA

Termin „wychowanie” wskazuje na czynności, które powodują nawią
zywanie przez człowieka relacji z tym, co prawdziwe i dobre. To, co 
prawdziwe i dobre, człowiek musi rozpoznać i uznać, gdyż tylko pod 
tym warunkiem takie relacje nawiąże. Gdy jeszcze nie rozpoznaje 
prawdy i dobra, i gdy jeszcze nie umie podejmować decyzji, nazwanej 
tu  uznaniem za słuszne nawiązywanie relacji ze wskazanym przedmio
tem, czyni to za niego wychowawca. Zresztą i wobec siebie człowiek 
jest wychowawcą, gdyż także siebie musi skłaniać do podjęcia relacji, 
z tym, co prawdziwe i dobre.

Można więc poszerzyć znaczenie terminu „wychowanie” i przyjąć, że 
wychowanie jest oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka, by na
wiązywał relacje ze wskazanym mu przedmiotem.

Wychowywanie zawsze jest potrzebne, gdyż człowiek albo sam w so
bie, albo w kimś drugim musi powodować zdystansowanie etapu domi
nacji władzy konkretnego osądu, nazywanej „vis cogitativa”, to znaczy 
etapu nawiązywania relacji z każdym spotkanym przedmiotem, do cze
go skłania ta zmysłowa władza wewnętrzna mechanicznie i bezmyślnie 
łącząca cokolwiek z czymkolwiek. Aby zdystansować dominowanie dzia
łań „vis cogitativa”, człowiek musi usprawnić działanie intelektu i dzia
łanie woli. Znaczy to, że musi rozpoznawać byty zgodnie z tym, czym 
są, a więc zgodnie z prawdą, i chcieć nawiązać relacje tylko z tymi 
bytami, które wywołują w nim skutki dobre. W tym sensie wychowa
nie jest nawiązywaniem relacji z tym, co prawdziwe i dobre.

Wychowanie jako dystansowanie etapu nawiązywania relacji z każ
dym spotkanym przedmiotem nie musi dokonywać się na drodze „prób 
i błędów”. Może wynikać z umiejętności rozpoznawania prawdy i wy
boru jej jako dobra. Ta umiejętność to mądrość wychowawcy. Mądrość 
jest w tym wypadku normą lub pryncypium wyboru czynności, które 
powodują nawiązywanie przez człowieka relacji z tym, co prawdziwe 
i dobre.

2. WIEDZA WYCHOWAWCY JAKO PEDAGOGIKA
I ODRÓŻNIENIE JE J OD METAFIZYKI CZŁOWIEKA 

ORAZ ETYKI
Zauważmy tu, że wychowanie dotyczy człowieka i że dotyczy na

wiązywanych przez niego relacji. To wychowanie jest sumą czynności



wychowawcy, skłaniających wychowanka, by nawiązywał właściwe re 
lacje.

Człowiekiem zajmuje się antropologia filozoficzna. Pryncypia wyboru 
relacji do prawdy i dobra ustala etyka. Aby człowiek kierował się 
tym i pryncypiami, musi go do tego skłaniać wychowanie. Gdy czło
wiek wie, jak wychowywać, jest wychowawcą, pedagogiem, a to, co 
wie, nazywamy pedagogiką. Charakter i skuteczność tej pedagogiki 
zależą od tego, co wychowawca wie o człowieku i pryncypiach wyboru 
relacji z prawdą i dobrem. Inaczej mówiąc, pedagogika zależy od an
tropologii filozoficznej i od etyki. Zależy w tym sensie, że „wprowadza 
w  życie” to, co ustala metafizyka człowieka i metafizyka wyboru 
działań godnych człowieka.

Powiedzmy to wyraźniej:
Metafizyka człowieka ukazuje pryncypia, współstanowiąoe człowieka. 

Ukazuje go jako realny byt jednostkowy, zbudowany z duszy i ciała, 
niepowtarzalny i będący osobą. W tym realnym bycie jednostkowym 
istnienie jest pryncypium lub powodem właśnie realności tego bytu 
i obok realności takich jeszcze swoich przejawów jak odrębność, jed
ność, prawda, dobro, piękno. Te przejawy istnienia są powodami w ią
zania się osób relacjami osobowymi, takimi jak miłość, wiara, nadzieja. 
Pryncypium lub powodem identyczności człowieka jako właśnie jedne
go bytu jest forma, która wraz z możnością niematerialną jako pod
miotem intelektu i woli stanowi duszę. Pryncypium lub powodem jed- 
nostkowości człowieka jest w nim m ateria, która — jako podmiot przy
padłości fizycznych — wraz z tymi przypadłościami stanowi ciało. 
Istnienie, aktualizujące intelekt w człowieku, wraz z tym intelektem 
czyni człowieka osobą. A gdy to głosimy, ukazujemy wyjątkową po
zycję osoby wśród bytów. Ta pozycja osoby to jej godność.

Z kolei etyka''ukazuje pryncypia wyboru działań chroniących osoby 
i relacje osobowe. Jeżeli są to pryncypia wyboru działań, to trzeba 
tych pryncypiów szukać w intelekcie, gdyż wiemy z antropologii filo
zoficznej, że intelekt mobilizuje wolę do decyzji otwarcia się na oddzia
łujące na nią dobro. Spojrzenie na byt z pozycji prawdy i zarazem 
dobra jest tą umiejętnością intelektu, którą nazywamy mądrością. 
Mądrość więc jest pryncypium działań chroniących osoby. Wspomaga 
tę mądrość kontemplacja jako świadczenie intelektu, akceptowane przez 
wolę, że trw ają relacje, łączące osoby. I wspomaga mądrość także su
mienie, które jest motywowaniem woli przez intelekt, by kierowała 
się do dobra. Możemy tu dodać, że gdy człowiek odniesie te pryncypia 
do działań lub czynów ludzkich, które są punktem wyjścia etyki, i dzię
ki tym pryncypiom wybierze działania wiążące nas z prawdą i dobrem, 
to posłuży się działaniami chroniącymi osoby, co jest punktem dojścia 
etyki, osiągniętym przez nią zadaniem.

Aby człowiek posłużył się działaniami chroniącymi, powodującymi 
dobro, trzeba go do tego skłaniać, trzeba go wychować. I tu uwyraźnia 
się pedagogika.

Pedagogika, najpierw ogólna, jest nauką, ustalającą pryncypia 
usprawnienia intelektu człowieka aż do poziomu mądrości i usprawnie
nia woli aż do poziomu prawości, to znaczy trafnego wyboru dobra 
i  trw ania przy nim.

Pedagogika szczegółowa to ustalanie pryncypiów rozpoznawania i wy
boru tego, co prawdziwe i dobre w aktualnej kulturze zewnętrznej oraz 
zmniejszanie złych skutków wpływu tego, co w tej kulturze złe i fa ł
szywe, wprost niszczące wykształcenie i wychowanie.



Trzeba tu dodać, że zarówno intelekt, jak i wola, podlegają wy
kształceniu i wychowaniu. Podlegają temu także uczucia.

Wykształcenie jest umiejętnością rozpoznawania tego, co prawdziwe 
i dobre.

Wykształcenie intelektu to usprawnienie go w rozpoznawaniu pryn
cypiów, współstanowiących byty.

Wykształcenie woli jest nauczeniem jej wyboru dobra, wskazanego 
jej przez intelekt.

Wykształcenie uczuć to nabycie przez me wrażliwości na piękno. 
Dodajmy, że uczucia to relacja w nas sfery pożądliwości do dobra 
fizycznego lub relacja uczuciowości do wyobrażenia sobie tego dobra.

Wychowanie jest sumą czynności, powodujących wiązanie się czło
wieka z prawdą i dobrem.

Wychowanie intelektu to usprawnienie go w wierności prawdzie, 
w trwaniu przy tym, co słuszne.

Wychowanie woli polega na wierności nie tyle temu, co intelekt roz
poznał jako prawdę i ukazał to woli jako dobro, ile raczej temu, przy 
czym trw a intelekt i ukazuje jako wywołujące dobre skutki.

Wychowanie uczuć to wyćwiczenie ich w podleganiu intelektowi 
i woli.

3. REAGOWANIA ZMYSŁOWE I INTELEKTUALNE
Wszystko to odnosi się do filozoficznego wychowania człowieka. I nie

kiedy wydaje się, że nie ma innego, humanistycznego wychowania 
człowieka. Każde wychowanie jest wychowaniem filozoficznym. Jest 
tylko wychowanie filozoficzne. Uwyraźnijmy więc tę tezę.

Dominuje w nas najpierw, a niekiedy bardzo długo, zachowanie wy
znaczane przez „vis cogitativa”. Nawiązujemy relacje ze wszystkim, 
o czym poinformowały nas poznawcze i pożądawcze władze zmysłowe. 
„Vis cogitativa” mechanicznie, bez rozumienia, łączy w nas doznanie 
z pożądaniem, poznanie z decyzją. Pożądamy i chcemy tego, co zoba
czyliśmy lub poznaliśmy.

Trzeba zaraz usprawniać intelekt w rozpoznawaniu prawdy i wolę 
w otwieraniu się na dobro. Nie na każdą prawdę i nie na każde dobro, 
lecz na tę prawdę, która wywołuje w nas skutki dobre. Nie na każdy 
więc napój, lecz na zdrowy. Nie na każdą wiedzę, lecz na tę, która 
jest prawdziwa. Nie na zło, lecz na dobro.

Aby intelekt i wola tak reagowały, trzeba uzyskać w intelekcie 
sprawność mądrości, a w woli jej prawość. Trzeba więc pilnie, od 
zaraz, już dzieci nauczyć mądrości i skłonić do kierowania się nią na 
codzień, w każdej decyzji. Lecz aby to uzyskać, trzeba stosować odpo
wiednią pedagogikę, skłaniać do działań, powodujących nawiązywanie 
relacji z prawdą i dobrem. I trzeba wiązać pedagogikę nie z psycholo
gią eksperymentalną, lecz z metafizyką człowieka, nie z jakąkolwiek 
etyką, lecz z etyką chronienia osób i relacji osobowych. Trzeba stoso
wać pryncypia wykształcenia i wychowania, zarazem pryncypia zmniej
szania złych skutków błędnych teorii w kulturze współczesnej.

4. MĄDROŚĆ, WIARA I CIERPLIWOŚĆ 
JAKO PRYNCYPIA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ

Rozważmy teraz bliżej, jakie podjąć czynności w dziedzinie wykształ
cenia i wychowania filozoficznego, a raczej jakimi kierować się pryn
cypiami w pedagogice ogólnej wychowania filozoficznego.
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Wciąż pamiętamy, że wychowanie jest skłanianiem do nawiązywania 
przez człowieka relacji z tym, co prawdziwe i dobre. To, co prawdzi
we, wymaga rozumienia, a więc wykształcenia. Wychowanie wiąże się 
nierozerwalnie z wykształceniem. Trzeba więc zarazem wychowywać 
i kształcić. Dotyczy to intelektu, woli i tak samo uczuć.

Jeżeli wychowanie jest wiązaniem się z tym, co intelekt rozpoznaj 
jako prawdziwe i dobre, to racją lub powodem, inaczej mówiąc pryn
cypium wychowania i wykształcenia filozoficznego jest mądrość.

Wiemy, że mądrości uczą nie programy lub instytucje, lecz człowiek 
mądry. Wychowawca więc powoduje wychowanie filozoficzne. Tym 
wychowawcą jest osoba wychowująca lub sam siebie wychowujący 
człowiek.

Podstawowym więc pryncypium wychowania i wykształcenia filozo
ficznego, wychowania jako czynności skłaniających do więzi z prawdą 
i dobrem, jest mądrość.

Pojawia się pozorny paradoks: celem wychowania filozoficznego jest 
mądrość i zarazem zasadą tego wychowania, powodowania, aby kiero
wać się do mądrości, jest także mądrość.

Kryje się w tym paradoksie głęboka prawda, że aby np. nauczyć się 
grać na fortepianie, trzeba na nim grać; aby nauczyć się czytać, trzeba 
czytać; aby więc nauczyć się więzi z prawdą i dobrem, trzeba z nimi 
się wiązać, a jednoczesne ich stosowanie jest mądrością.

Dotyczy to każdego wychowanka, już od dzieciństwa. Uczenie filo
zofii dorosłych maturzystów wiąże się bardziej z pedagogiką szczegóło
wą.

Trzeba też pamiętać, że mądrość jest sprawnością intelektu możno- 
ściowego, to znaczy podmiotu poznania, biernie recypującego bytowe 
pryncypia oddziałujących na nas przedmiotów. Tym pryncypiom towa
rzyszą przejawy istnienia, takie jak realność, odrębność, jedność, praw 
da, dobro, piękno. Intelekt je odbiera i ćwiczy się w ujmowaniu rze
czywistości jako odrębnych bytów, realnych, o wewnętrznej jedności, 
udostępniających swoje pryncypia, wywołujących pozytywne zareago
wania i zachwyt. Treść tych przejawów istnienia, gdy je sobie uświa
domimy, staje się pierwszymi zasadami lub sposobami filozoficznego 
ujmowania bytów. Same te przejawy usprawniają intelekt w ich ujmo
waniu i kierowaniu się nimi w odniesieniach do realnych bytów jed
nostkowych.

Pragnę tu zauważyć, że kierowanie się w wychowaniu pierwszymi 
zasadami, zarazem samo uporządkowanie problemów pedagogiki ogól
nej według przejawów istnienia, nazywanych transcendentaliami, bliżej 
opracował A rtur Andrzejuk. Jemu więc pozostawiam te dwa tematy.

Tu chciałbym podjąć problem związku między działaniem vis cogita
tiva  i mową serca, gdyż sam tem at chronienia w człowieku mowy 
serca i skutków chronienia tej mowy w wychowaniu, od dawna roz
waża i głosi dr Jakub Wójcik. Pozostawiam mu ten temat.

Vis cogitativa skłania do nawiązania relacji ze wszystkim, co spotka
my. Mądrość skłania do wiązania się z tym, co prawdziwe, z tym jed
nak, co wywołuje w nas skutki dobre.

Wychowanek uczy się rozpoznawania prawdy i dobra, musi zarazem 
pokonywać mechanizm wiązania się z czymkolwiek. Pomaga mu w y
chowawca.

Wychowawcą jest ta osoba, której się ufa. Zaufanie to postać wiary, 
wyzwalanej między osobami przez bytową własność prawdy.



Drugim więc pryncypium wychowania i wykształcenia filozoficznego 
jest wiara, która w postaci zaufania wiąże wychowanka z wychowaw
cą i czyni wychowanie filozoficzne skutkiem międzyosobowej relacji 
wiary.

Dodajmy, że poznanie, a głównie rozumienie i cała mowa serca, 
dzieją się między bytem a intelektem, otwartym na działanie pryncy
piów udostępniającego się nam bytu jednostkowego. To otwarcie lub 
udostępnianie się bytów jest metafizycznie ujętą prawdą. Prawda wy
zwala poznanie, gdy oddziałuje na intelekt, i wywołuje wiarę, gdy 
oddziałuje na podobną własność w osobie, podlegającej oddziaływaniu.

Poznanie ludzkie dzieje się w obszarze wiary.
Wiara więc, jako relacja osobowa, wiążąca wychowanka z wycho

wawcą, jest obszarem, na którym dzieje się poznanie i wychowanie 
filozoficzne.

W obu osobach, w uczniu i nauczycielu, musi pojawić się zarazem 
cierpliwość. Jest ona w woli odpowiednikiem możnościowej sytuacji 
intelektu. Trzeba doznawać dobra wielokrotnie, by nabyć sprawności 
łatwego wiązania się z nim, trzeba wielokrotnie, a więc cierpliwie go 
doznawać. Trzeba to doznawanie powtarzać.

Cierpliwość jest wkładem woli w wychowanie filozoficzne, tak jak 
wiara jest wkładem intelektu. Cierpliwość jest także pryncypium wy
chowania filozoficznego.

Możemy powtórzyć, że podstawowym pryncypium wychowania i wy
kształcenia filozoficznego jest mądrość, scalająca działania intelektu 
i woli, prawdę i dobro. Drugim pryncypium, bardziej ze strony inte
lektu, jest wiara. Trzecim pryncypium, ze strony woli, jest cierpliwość.

Dodajmy, że problem wiary kojarzy także tem at Boga.
Metafizyka bytu pozwala rozpoznać wszystkie byty, także Boga jako 

Samoistne Istnienie i Pierwszy Byt sprawiający istnienie bytów stwo
rzonych. Z tym Samoistnym Istnieniem wiążą nas także relacje osobo
we. Gdy je podejmiemy, gdy Bóg wniesie w ich istotową warstwę 
swoje życie wewnętrzne Trójcy Osób, powstaje religia.

5. WYCHOWUJĄCE PRZEDMIOTY NAUCZANIA 
W PEDAGOGICE OGÔLNEJ

Temat metafizyki i religii, wyrażanej w teologii dogmatycznej, wspar
tej w wyjaśnianiu prawd wiary na metafizyce, prowadzi do przed
miotów nauczania, do tego więc, z czym ma wiązać się uczeń filozofii.

Trzeba kontaktować intelekt i wolę z pryncypiami i własnościami 
transcendentalnymi bytów przez metafizykę bytu, przez teologię dogma
tyczną, aby w utrwalaniu się relacji osobowych umacniał się humanizm 
i umacniała się religia.

Trzeba zarazem dobrymi wyobrażeniami wyzwalać dobre uczcia. W ar
tościowe wyobrażenia kształtuje nauka języka ojczystego poprzez naj
szlachetniejsze i najpiękniejsze teksty. Nie powinno wśród tych tekstów 
zabraknąć księgi Psalmów.

Piękno literatury i każde piękno usprawnia wolę w poszukiwaniu 
tego, co dobre, kształtuje w niej prawość. Tak sądzi Tomasz Merton.

W ten sposób pryncypia wychowania filozoficznego ułatw iają inte
lektowi uzyskanie mądrości, a woli uzyskanie prawości.



6 . POKORA I UMARTWIENIE JAKO PRYNCYPIA 
PEDAGOGIKI SZCZEGÓŁOWEJ

Z kolei rozważmy, jakie podjąć czynności w dziedzinie korzystania 
z kultury, która tym, co w niej prawdziwe i dobre, wspomaga wy
kształcenie i wychowanie człowieka.

Zauważmy, że kultura w swym aspekcie podmiotowym jest sumą 
usprawnień intelektu i woli, tym więc, co uzyskujemy w wychowaniu, 
natomiast kultura w aspekcie przedmiotowym jest zespołem dzieł, wy
rażających mądrość i prawość, dobre uczucia i przeżycia, którymi chro
ni się mądrość i prawość. Może też kultura w swym aspekcie przed
miotowym być zespołem dzieł, wnoszących fałsz i zło, nienawiść i zgor
szenie, to znaczy negowanie prawdy i dobra.

Przed zagrożeniami, płynącymi ze strony kultury, chroni nas mądrość 
i prawość. Zanim je uzyskamy, wspomaga nas mądry i prawy wycho
wawca, gdy dzięki zaufaniu i cierpliwości zechcemy korzystać z jego 
doświadczenia. Aby korzystać z jego rad, musimy uzyskać postawę 
pokory. À pomijanie tego, co może samo w sobie jest interesujące, 
lecz nie służy zbliżaniu się do prawdy i dobra, wymaga umartwienia, 
właśnie pomijania tego, co nie jest konieczne. Tego umartwienia uczy 
nas piękno oddziałujące harmonią całości, proporcją elementów ko
niecznych i przejrzystością treści, właśnie prawdą i dobrem dzieła.

Pokora i umartwienie to dwa pryncypia, skłaniające intelekt i wolę 
do wyboru tego, co cenne w kulturze.

Pokora jest zgodą intelektu na przyjęcie prawdy.
Umartwienie jest zgodą woli na wybór, na przyjęcie tego, co słuszne, 

nawet gdy pomijanie tego, co fascynuje, sprawia cierpienie.
Z pokorą wiąże się posłuszeństwo wychowawcy, wynikające z zaufa

nia.
Z umartwieniem wiąże się postawa ubóstwa. Jest to nazwa z obszaru 

ascetyki, lecz wyraża kierowanie się raczej do osób niż do rzeczy, 
których nadm iar wyklucza ubóstwo. Nie chodzi tu o ubóstwo intelektu
alne, lecz o przestawienie się z erudycjonizmu, z nadmiaru informacji, 
dosłownie na osoby, na ich własność prawdy i dobra, by przez te, 
pierwsze w wychowaniu przejawy istnienia, dojść do realnych bytów.

Pokora i umartwienie wraz z posłuszeństwem i postawą ubóstwa 
kierują do osób, do rodziców i wychowawców, do tych, którym można 
zaufać.

7. WYCHOWUJĄCE PRZEDMIOTY NAUCZANIA 
W PEDAGOGICE SZCZEGÓŁOWEJ

Nigdy nie wolno zawieść zaufania. Odnosząc się do wychowawców 
jako osób, uczymy się od nich wyboru prawdy i dobra, gdy są wierni 
prawdzie i dobru. Od nich więc uczymy się posługiwania się mądrością. 
Zarazem poznając ich jako realne osoby, formułujemy sobie pierwsze 
ujęcia relacji osobowych, gdy tych relacji doznajemy. Z czasem dopo
wiemy sobie zdania, stanowiące jakieś elementy antropologii filozoficz
nej.

Nauczyciele i wychowawcy powinni pójść tym tropem zetknięcia się 
wychowanka z osobami. Powinni zalecić tę antropologię filozoficzną, 
zapisaną w kultrze, i tę etykę, w których człowiek jest ujęty jako 
osoba i powiązany relacjami osobowymi. Powinni zalecić metafizykę 
człowieka i etykę, sformułowane przez św. Tomasza z Akwinu. Po
winni zalecić zarazem tę teorię wychowania, która informuje o zespo



łach czynności, wiążących z osobami poprzez wiarę, nadzieję i miłość. 
Tę wiarę, wiążącą ludzi z ludźmi, będą umieli odnieść także do osoby 
Boga.

8 . ROLA KONTEMPLACJI W WYCHOWANIU
Wybór raczej relacji osobowych i osób niż rzeczy wymaga takiej od

miany poznania, które jest kontemplacją.
Kontemplacja jest świadczeniem intelektu i potwierdzeniem przez 

wolę, że są i trw ają relacje osobowe, wiążące osoby.
Dobro, które sprawiają te relacje, takie dobro jak na przykład od

miany miłości, a więc zachwyt pięknem (concupiscentia), odpowied- 
niość wobec naszych tęsknot (connaturalitas), uszczęśliwiająca nas tro 
ska o dobro kochanej osoby (dilectio), bezinteresowność w obdarowy
waniu miłością (caritas), radość z trwania miłości, jej więc wierność 
jako przyjaźń (amicitia), doznawanie pomocy ze strony osób (amor), 
ukazują nam doniosłość więzi z osobami i ich wyjątkową pozycję 
wśród innych bytów i  rzeczy, tę pozycję, która jest ich godnością.

Godność jest właśnie wyjątkową pozycją osób wśród bytów i rzeczy. 
Wykrywamy tę pozycję porównując osoby z innymi bytami i rzeczami. 
Wyróżnia je ich istnienie, które wyzwoliło w nich intelekt i wolę. Ro
zumiemy, czym są te władze. Wiemy, że dzięki nim osoba uzyskuje 
mądrość.

Wychowanie filozoficzne dzięki pedagogice szczegółowej, kierującej 
do tego, co w kulturze prawdziwe i dobre, jest rozpoznaniem i decyzją 
przebywania wśród osób na etapie mądrości.

9. OSOBA JAKO SPECYFICZNE PRYNCYPIUM PEDAGOGIKI
Dodajmy już tylko, że pedagogika — w skłanianiu człowieka do wią

zania się z osobami relacjami, wspartymi na przejawach istnienia, 
a więc wiarą, nadzieją i miłością, o których mówi antropologia filo
zoficzna św. Tomasza — kieruje się mądrością i kontemplacją jako 
pryncypiami wyboru czynności, nazywanych wychowaniem. Te pryn
cypia nie różnią się od pryncypiów, stanowiących etykę. W etyce jed
nak są one pryncypiami bardziej rozpoznania działań, chroniących 
osoby. W pedagogice są powodami wykonania, a więc czynności, które 
sprawiają nawiązanie relacji osobowych.

Dodajmy ponadto, że pryncypia, którymi kieruje się pedagogika ogól
na i szczegółowa, są skuteczne wtedy, gdy są wyposażeniem osób. Nie 
jest to konieczne w antropologii filozoficznej i w etyce. Jest konieczne 
w pedagogice.

Krótko możemy powiedzieć, że głównym pryncypium wychowania 
jest osoba wychowująca i zarazem osoba wychowanka. To osoby decy
dują o wychowaniu, także o wychowaniu filozoficznym. Ta rola osób 
kochających, mądrych i prawych, kierujących się wiarą i cierpliwością, 
zarazem pokornych i umiejących wybierać, co nazywamy um artw ie
niem, osób wiernych sobie przez posłuszeństwo i ceniących nie rzeczy, 
lecz osoby dla ich godności, jako zdolnych do uzyskania mądrości, ta 
i taka rola osób w wychowaniu jest charakterystyczna dla pedagogiki, 
która szuka swych antropologicznych podstaw.


