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Profilaktyczny potencjał filozofii 

Wprowadzenie

Program profilaktyczny stanowi, obok programów nauczania i wychowania, 
zasadniczy element procesu edukacyjnego w szkole1. Działania profilaktyczne 
można zaś porównać, za Zbigniewem B. Gasiem, do nauki pływania, którego 
umiejętność chroni przed utonięciem2. Podobnie bowiem jak w czasie przeby-
wania w wodzie potrzebna jest umiejętność, dzięki której uniknie się typowych 
dla środowiska wodnego niebezpieczeństw, tak również w życiu osobistym 
i społecznym nie może zabraknąć umiejętności radzenia sobie z zagrożenia-
mi dnia codziennego. I tak za pomocą różnorodnych strategii profilaktycz-
nych, dzieci i młodzież uczą się rozwiązywania konfliktów, uzmysławiają so-
bie potrzebę zdrowego stylu życia oraz nabywają umiejętności kulturalnego 
spędzania czasu wolnego. Brak tego typu wiedzy i sprawności może bowiem 
doprowadzić do generowania przez wychowanków zachowań problemowych 
(spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków) porównywalnych do sytuacji, 
w której ktoś jest zagrożony utonięciem. Skuteczność stosowanych środków 
profilaktycznych zależy przy tym od informacji, jakie nauczyciel posiada na 
temat ucznia – jego predyspozycji, zainteresowań oraz środowiska rodzinnego, 
z którego się wywodzi. Nauczyciel aplikuje do zebranych informacji wiedzę 
z zakresu przeważnie psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej. 
Wiedza ta bowiem, pozwalając zrozumieć specyfikę rozwoju dziecka i nasto-
latka, wskazuje na środki stymulujące przebieg tego procesu. Psychologiczny 
model rozumienia człowieka nie powinien jednak zdominować działalności 
pedagogicznej. Nie można przecież, jak zauważył Bogdan Nawroczyński, „pa-
trzeć na człowieka [tylko] oczami zoologa, antropologa, higienisty, przyrod-
niczo wykształconego psychologa, socjologa, ekonomisty, statystyka, prawni-
ka [...]”3. Przy takim traktowaniu ucznia zadanie szkoły polegałoby bowiem 
tylko na „[wyuczeniu] funkcjonalnych zachowań i sposobów poruszania się 

1 Zob. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z  dnia 21.05.2011, 31.02.2002, 
31.01.2003, 23.12.2008, 12.03.2009.

2 Zob. M. Wojciechowski, Profilaktyka a wychowanie, „Remedium” 2002, s. 7.
3 B. Nawroczyński, Szukajmy człowieka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1964, nr 3, s. 10.
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po świecie”4, procesy pedagogiczne zaś traciłyby swój „humanistyczny i hu-
manizacyjny charakter”5. Troska nauczycieli i wychowawców o zachowanie 
owego charakteru sprawia, iż pedagogika musi uwzględnić swój „pierwiastek 
filozoficzny”. „[W]szystkie [bowiem] kardynalne problemy pedagogiki – jak 
sądzi Bogusław Śliwerski – wychodzą z określonych przesłanek ontologicz-
nych, epistemologicznych, aksjologicznych i antropologicznych”6. Rozwiązując 
problem pedagogiczny, należy zatem ocenić jakość filozoficznych przesłanek 
wpływających na efekty oddziaływań pedagogicznych. Filozofia bowiem to 
nie tylko jedna z wielu nauk pomocniczych pedagogiki, lecz również jej fun-
dament, bez którego pedagogika traci rację bytu7. Jest tak dlatego, że pedago-
gika opiera się na jakimś rozumieniu człowieka oraz koncepcji moralności 
wypracowanych przez antropologię i etykę. Obie te nauki zaś wspierają się na 
metafizyce8. Rozumienie tego, kim jest człowiek, oraz koncepcja moralności 
stanowią przy tym również podstawę programów profilaktycznych. Profilak-
tyka łączy się przecież ściśle z wychowaniem, tworząc z nim „spójną całość”. 
Można nawet przyjąć tezę, iż pogłębione rozumienie tego, kim jest człowiek, 
to warunek sine qua non działalności profilaktycznej. Jej celem jest przecież 
wzmocnienie i uodpornienie wychowanka przed zagrożeniami znajdującymi 
się na drodze jego rozwoju. Bez znajomości jego ludzkiej natury nie będzie zaś 
można rozpoznać tego, co należy w nim wzmocnić, ani wskazać na adekwatne 
środki wzmacniające. Bez filozoficznej identyfikacji dobra osób ludzkich nie da 
się też ustalić, na czym polega niszczące je zło. Tymczasem jednym z założeń 
oddziaływań profilaktycznych jest właśnie ochrona przed złem, jego eliminacja 
oraz wspieranie dziecka w sytuacji, gdy jednak pojawi się jakieś zło zaburzające 
jego prawidłowy rozwój9. 

Filozoficzny aspekt profilaktyki nie jest w dostateczny sposób obecny 
w teorii i praktyce profilaktycznej. Niniejszy artykuł stanowi zatem jedynie 
próbę uzupełniania owego deficytu, poprzez wskazanie na profilaktyczny po-
tencjał filozofii, czyli na jej ochronną siłę, skuteczność w zapobieganiu zagro-
żeniom obecnym na drodze rozwoju człowieka10. Tekst ten można też uznać 

4 P. Walczak, Wychowanie jako spotkanie. J. Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji 
pedagogicznych, Kraków 2007, s. 144.

5 Ibidem. 
6 J. Gara, Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Warsza-

wa 2009, s. 49.
7 Szczegółową analizę powiązań pedagogiki z filozofią prezentuje Jarosław Gara w cytowanej 

wyżej książce.
8 Zob. D. Łażewska, Związek pedagogiki z filozofią w kontekście reform edukacji, „Journal of 

Modern Science” 2011, nr 2/9, s. 155.
9 Zob. Z.B. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Lublin 2004, 

s. 19, 34; idem, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993, s. 9–10.
10 Zob. hasło „potencjał” w: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1996.
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za formę „współmyślenia na marginesie”11 teorii profilaktyki, której oblicze 
kształtują takie nauki, jak: psychologia, pedagogika, socjologia, prakseologia 
czy historia. Nie wyczerpuje się tu zatem tematu związanego z wykorzystaniem 
filozofii w profilaktyce. Chodzi bowiem tylko o próbę oglądu ludzkiej natury 
z perspektywy realizmu filozoficznego. Celem owego filozoficznego namysłu 
jest zaś wskazanie na specyficzne dobro człowieka, określenie, na czym polega 
zło, które mu zagraża, oraz zaproponowanie sposobów ochrony przed nim.

Ontyczna struktura człowieka
Spośród różnorodnych sposobów filozoficznego myślenia o człowieku szcze-
gólną wartość posiada realizm filozoficzny. Przedmiotem zainteresowania fi-
lozofii realistycznej12 jest świat realnie istniejący. 

Filozofia [jak wyjaśnia M. Gogacz] nie może nie tłumaczyć rzeczywistości. 
Jeżeli nie tłumaczy rzeczywistości, jest teorią fikcji. Nie może też tłumaczyć 
jej dowolnie. Nie może więc podporządkować rzeczywistości schematom 
z  góry przygotowanym. Może jedynie wyjaśniać rzeczywistość zgodnie 
z rzeczywistością13. 

Chodzi bowiem o rozpoznanie realnej struktury człowieka oraz zidentyfiko-
wanie jej prawdziwego dobra, a nie zajmowanie się wyspekulowaną czy wręcz 
fikcyjną konstrukcją martwych pojęć o człowieku. Z tego też powodu ten typ 
myślenia o człowieku może być owym „pierwiastkiem filozoficznym” huma-
nizującym procesy pedagogiczne, w tym również działalność profilaktyczną.

Specyficzna dla realizmu droga myślowa polegająca na odróżnianiu skut-
ków od ich przyczyn14 pozwala dojść do wniosku, iż człowiek zbudowany jest 
z istnienia i z istoty. Istnienie jest takim współtworzywem bytu, dzięki któremu 
byt ten jest realny. Istota z kolei to materia i forma, sprawiające, że „byt jest 
tym, czym jest”15. Materią jest ciało z jego przypadłościami, formą zaś – dusza. 
Istnienie wraz z istotą „stanowią jeden realny byt jednostkowy”16. Identyfikacja 
struktury osoby ludzkiej pozwala również uznać, iż 

11 Autorem wyrażenia „współmyślenie na marginesie” jest Lech Witkowski. Zob. Wyzwania 
autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwa-
niu dyskursu dla teorii), Kraków 2009, s. 25.

12 Ten sposób myślenia został zapoczątkowany przez Arystotelesa, rozwinięty przez św. To-
masza z Akwinu, a następnie pogłębiony w XX wieku przez m.in. Mieczysława Gogacza 
i Mieczysława A. Krąpca.

13 M. Gogacz, Istnieć i poznawać, Warszawa 2013, s. 92.
14 Idem, Elementarz metafizyki, Warszawa 2008, s. 123–124.
15 Ibidem, s. 152.
16 Ibidem, s. 70.
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Dobrem człowieka jest on sam, a w bardziej szczegółowym ujęciu stwier-
dzamy, że tym dobrem dla niego jest jego istnienie, tym istnieniem ureal-
niona jest jego istota jako dusza i ciało, zarazem intelekt i wola, wyobraże-
nia i uczucia, harmonia działań jako zdrowie. Dobrem człowieka stają się 
też jego powiązania z osobami [...]17. 

Szczególną rolę w życiu człowieka spełniają zaś jego dwie duchowe władze: 
intelekt i wola.

Intelekt
Intelekt nazywany jest rozumem, umysłem lub inteligencją. Za jego pomocą 
człowiek tworzy abstrakcyjne pojęcia, formułuje sądy, przeprowadza rozumo-
wania, rozwija naukę oraz dokonuje wynalazków technicznych. Świadectwem 
działania intelektu są też twórczość artystyczna, organizacja życia społecznego 
i zjawisko kontemplacji religijnej18. Działaniem intelektu jest nie tylko pozna-
wanie, lecz także kierowanie postępowaniem oraz wytwarzaniem człowieka. 
Jednak aby intelekt mógł spełniać właściwe dla siebie działania, powinien być 
odpowiednio usprawniony. „Usprawnienie, czyli doskonalenie, polega na ła-
twiejszym wykonywaniu przez daną władzę jej działań”19. I tak sprawnością 
intelektu jest sprawność wiedzy. Dzięki niej „człowiek, może się uczyć, to zna-
czy intelekt może zapamiętywać i gromadzić wiadomości o rzeczy, zestawiać 
je, układać w rozumowania, wykrywać nowe, nieznane dotąd prawdy, stano-
wiące treść wniosków”20. Oprócz sprawności wiedzy intelekt może również 
posiąść sprawność mądrości. Oznaką mądrości jest umiejętność wskazywania 
na przyczyny poznawanych rzeczy i zjawisk oraz dostrzeganie ich najgłębszych 
racji21. Intelekt jednak nie tylko poznaje, lecz również kieruje postępowaniem 
i wytwarzaniem, np. wskazując na cel postępowania, obmyślając środki do 
niego prowadzące. „Wiedza i mądrość ludzka stają się więc miarą słusznego 
postępowania i wytwarzania”22. Brak wiedzy i mądrości, wiedza niepełna lub 
błędna, powoduje, że „mylą się wartości, mieszają porządki, działanie ludzkie 
jest wręcz błędne i nieskuteczne”23.  

Podsumowując, można stwierdzić, iż specyficznym dla człowieka dobrem 
jest intelekt. Zasadniczym zagrożeniem dla intelektu jest zaś brak wiedzy 

17 Idem, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997, s. 90.
18 Zob. M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995, s. 493, 523–531; idem, Ja – 

człowiek, Lublin 1998, s. 62–63, 222–223.
19 M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków–Warszawa/Struga 1985, s. 84.
20 Ibidem, s. 85.
21 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa, Lublin 1994, 

s. 469–496.
22 M. Gogacz, Szkice..., s. 88.
23 Ibidem.
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i mądrości. Celem oddziaływań profilaktycznych powinna być zatem ochrona 
przed złem ignorancji i brakiem mądrości poprzez dostarczenie „adekwat-
nych, prawdziwych i aktualnych informacji o istniejących zagrożeniach i moż-
liwościach zabezpieczenia się przed nimi”24. Przyswojenie owej wiedzy zależy 
jednak od tego, jaki sposób myślenia kształtuje mentalność współczesnych 
uczniów; potencjał jakiej filozofii formuje taką, a nie inną ich postawę umy-
słową25. Swoistym złem zagrażającym owym działaniom profilaktycznym jest 
bowiem relatywizm poznawczy. Jego przejawem jest zwątpienie w możliwość 
poznania prawdy oraz przekonanie, że różne prawdy mają jednakową wartość. 
Postępując tym tokiem myślenia, współczesna młodzież uznaje, iż „prawda 
dostępna za pomocą grzybów halucynogennych lub syntetycznego narkoty-
ku najnowszej generacji nie jest ani lepsza, ani gorsza od tej zawartej w Ary-
stotelesowskiej Polityce”26. Wpływ na kształtowanie się owych postaw mają 
sposoby myślenia filozoficznego przekazywane nieświadomie lub świadomie 
przez rodziców, nauczycieli oraz mass media. Przekaz relatywizmu poznaw-
czego dokonuje się w dialogu. Za archetyp dialogu można uznać rozmowy 
prowadzone przez Sokratesa na placach i ulicach Aten27. Za pomocą dialogu 
Sokrates chciał uzmysłowić swoim rozmówcom pozorność posiadanej przez 
nich wiedzy, aby w dalszej kolejności uświadomić im, na czym polega wiedza 
prawdziwa, która, jak sądził, jest znajomością dobra, męstwa, umiarkowania 
i sprawiedliwości. Jego zdaniem wartości tych nie można dowolnie kształtować, 
lecz jedynie odczytać z „natury rzeczy”28. Dlatego też Sokrates, poprzez dialog, 
pomagał uczniowi „uzyskać obiektywną wiedzę o rzeczywistości – wolną od 
arbitralnych założeń i subiektywnych przekonań”29. Podobny cel ma tzw. dia-
log realistyczny. Jest on inicjowany przez same dzieci, które jak tylko nauczą 
się mówić, zadają dorosłym (rodzicom i nauczycielom) pytania o przyczyny 
interesujących je rzeczy. Odpowiedź osoby dorosłej zawiera zaś informacje 
o tym, jaka jest rzecz sama w sobie, skąd pochodzi, jakie jest jej przeznaczenie 
i odniesienie do innych przedmiotów. Odpowiedź ta zatem to swoisty punkt 
zaczepienia, który dziecko może pogłębiać i coraz wyraźniej rozumieć. Ce-

24 Z.B. Gaś, Szkolny..., s. 23.
25 Analizy postaw umysłowych współczesnego człowieka dokonał M. Gogacz w: Obrona inte-

lektu, Warszawa 2013, s. 14–17. 
26 J. Rutkowski, Filozofia polityczna arystotelizmu i  neoliberalizmu a  wychowanie, Warszawa 

2003, s. 67.
27 Cel, treści i metoda dialogu stosowana przez tego myśliciela stały się fundamentem tzw. pe-

dagogiki sokratejskiej, posiadającej ponadczasową wartość dla rozwoju dzieci i młodzieży. 
Teoretyczne założenia pedagogiki sokratejskiej zostały opisane przez Bogusławę Jodłowską 
w: Pedagogika sokratejska, Kraków 2012.

28 Zob. I. Krońska, Sokrates, Warszawa 1989, s. 83–85. 
29 D. Łażewska, Filozoficzne dociekania z dziećmi w domu i w szkole, [w:] Innowacje w edukacji 

elementarnej, red. M. Raczkowska-Lipińska, E. Jagiełło, Józefów 2010, s. 198–199.
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lem tego dialogu, podobnie jak to było w przypadku metody sokratejskiej, jest 
wspólne „odczytywanie” rzeczywistości oraz informowanie się o faktycznym 
stanie rzeczy30. Inne zadanie spełnia jednak dialog pragmatyczny, toczony we 

„wspólnocie dociekającej”, którego założenia opracował amerykański myśliciel 
M. Lipman, umieszczając je w programie „Filozofia dla dzieci”31. Celem dia-
logu nie jest zdobycie obiektywnej wiedzy o rzeczywistości, lecz ukazanie jej 
wieloznaczności. „Każdą odpowiedź, która wydaje się być ostateczną, trzeba 
[bowiem] opatrzyć znakiem zapytania […]”32. Wydaje się, iż największy wpływ 
na współczesnych uczniów wywiera jednak dialog pragmatyczny, będący nie 
tylko elementem programu szkolnego33, lecz również składnikiem ponowo-
czesnej kultury preferującej wieloznaczność prawdy34. Jednym z wielu pierw-
szorzędowych działań profilaktycznych powinna być zatem eliminacja czy też 
ograniczanie wpływu relatywizmu poznawczego.

Wola
Młody człowiek wyposażony w wiedzę na temat skutków ryzykownych zachowań 
często jednak nie potrafi się oprzeć naporowi zła. Dostrzegając i akceptując dobro, 

„podąża za tym, co gorsze” (video bona, meliora proboque deteriora sequor)35. Pali 
tytoń, uzależnienia się od alkoholu, narkotyków, gier komputerowych, podejmuje 
wczesną aktywność seksualną, należy do grup przestępczych. 

Fakt, że człowiek nie realizuje rozpoznanej prawdy o dobru, świadczy 
o tym, iż jego działaniem kieruje nie tylko umysłowa władza poznawcza (ro-
zum). Wpływ na zachowanie osoby ludzkiej mają również duchowa władza 
pożądawcza (wola) oraz poznawcze i pożądawcze władze zmysłowe, które de-
terminują do działania. Aby przeciwstawić się złu, potrzebne są zatem, oprócz 
usprawnień intelektu, również sprawności woli oraz usprawnienia władz z po-
ziomu psychosomatycznego. Wola to „duchowy napęd”, „prąd chcenia, słabszy 
lub silniejszy, zależnie od napięcia naszej woli w upodobaniu sobie jakiegoś 
celu”36, będącego dobrem. Wola bowiem, w sposób naturalny, posiada skłon-
ność do wszystkiego, co jest jakimś dobrem37. Czynność woli polega zaś na 
upodobaniu w jakimś dobru (lub niechęci), pragnieniu tego dobra (lub odrazie 
do niego) oraz zadowoleniu z jego posiadania (lub smutku z powodu jego bra-

30 Ibidem, s. 197.
31 Zob. M. Lipman, A.M. Sharp, F. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996. 
32 D. Łażewska, Filozoficzne..., s. 200–201.
33 Ibidem, s. 203.
34 Zob. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998, s. 8–9. 
35 Zob. M.A. Krąpiec, Spełniać dobro, Lublin 2000, s. 41.
36 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2: Etyka szczegółowa, Lublin 1995, s. 19.
37 Zob. E. Smołka, Kształtowanie woli. Wolność woli w duchowo-materialnej konstytucji czło-

wieka, [w:] Wychować charakter, red. A. Piątkowska, K. Stępień, Lublin 2005, s. 135.
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ku). Te trzy czynności przejawiają się również w ciele – na poziomie uczuć bę-
dących „zmysłowym odpowiednikiem działalności umysłowej woli”38. Jednak 
pożądanie zmysłowe, jak twierdzi Johann F. Herbart, to tylko „czczy poryw bez 
określonego celu, pewne nieokreślone ciążenie ku danemu przedmiotowi, bez 
założenia, że osiągniemy ten przedmiot […]”39. Warunkiem dobrego działania 
jest zatem uporządkowanie owego naturalnego, lecz chaotycznego, pełnego 
sprzeczności żywiołu oraz nadanie mu jednolitego kierunku. 

Opanowanie pożądania zmysłowego jest zaś możliwe tylko dzięki aktom 
woli, posiadającej, podobnie jak intelekt, sobie właściwe sprawności. Należą do 
nich, obok sprawiedliwości i roztropności, umiarkowanie i męstwo. I tak istotą 
męstwa jest podtrzymywanie wysiłków woli (sustinere malum)40, aby ta nie 
uległa naporowi zmysłowych uczuć pożądliwych zmierzających do uzyskania 
jakiegoś przedmiotu chcenia, który może się okazać pozornie dobry, w rze-
czywistości jednak jest przyczyną utraty życia lub zdrowia (np. narkotyki lub 
alkohol). Należy bowiem pamiętać, iż „[c]złowiek zawsze z natury swej chce 
dobra. Może się mylić co do tego, czym jest dobro. Może coś złego uważać za 
dobro. Zawsze jednak pragnie czegoś ze względu na dobro”41. Istota umiar-
kowania polega zaś na powstrzymywaniu porywczych zapędów w dziedzinie 
ludzkiej seksualności42. Usprawniona wola nie zależy zatem od oddziaływania 
przypadkowych bodźców, lecz jest na tyle mocna, iż potrafi je opanować po-
przez „stanowcze tak” lub „niewzruszone nie”43. 

Podsumowując, można stwierdzić, iż specyficznym dla człowieka dobrem 
jest usprawniona wola. Zasadniczym zagrożeniem dla funkcjonowania tej 
władzy jest jej słabość, która wobec naporu zmysłowych władz pożądawczych 
przeważnie „kapituluje”, pragnąc różnych przedmiotów, nawet pozornie do-
brych. Celem oddziaływań profilaktycznych powinno być zatem usprawnianie 
woli wychowanka44. Służy temu strategia „Mówienie NIE”, za pomocą której 
uczniowie uczą się stawiać opór negatywnej presji rówieśniczej45. 

Swoistym złem zagrażającym owym działaniom profilaktycznym może być 
jednak relatywizm moralny głoszący, iż nie istnieją żadne obiektywne, powszech-
nie obowiązujące wartości moralne. Przy braku jednoznacznych punktów od-
niesienia młody człowiek wybiera zachowania hedonistyczne i konformistycz-

38 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1: Etyka ogólna, Lublin 1995, s. 120 i 122.
39 J.F. Herbart, Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, Warszawa 2007, s. 140.
40 Zob. M.A. Krąpiec, „Poznaj samego siebie” – by działać po ludzku, [w:] Wychować…, s. 18–19.
41 M. Gogacz, Szkice..., s. 86.
42 Zob. szczegółowy opis sprawności woli w: Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2007, 

s. 137–144; J. Woroniecki, Katolicka…, t. 2, s. 334–459.  
43 E. Smołka, op. cit., s. 134, 137.
44 Ibidem, s. 142–146; Arystoteles, op. cit., s. 109–113. 
45 Zob. Z.B. Gaś, Profilaktyka..., s. 74–75.
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ne46, zachowuje się w sposób chaotyczny, mając poczucie pustki aksjologicznej47. 
Warunkiem skuteczności działań profilaktycznych jest zatem, jak sądzi Z.B. Gaś, 
wpajanie wartości i jasnych zasad etycznych48. „Przestrzeń aksjologiczna” to na-
turalne środowisko rozwoju dzieci i młodzieży, w którym, jak twierdził Józef 
Tischner, dokonują się najważniejsze procesy wychowawcze. Wychowanie polega 
bowiem na poddaniu człowieka „kreatywnej, formującej sile wartości i dobra”49. 
Jednym z wielu pierwszorzędowych działań profilaktycznych powinna być zatem 
eliminacja czy też ograniczanie wpływu relatywizmu moralnego.

Konkluzja
Filozoficzna wiedza o człowieku pogłębia rozumienie jego prawdziwej natury 
oraz przysługującego mu dobra. Wiedza ta pozwala określić, na czym polega 
grożące mu zło. Informacje z zakresu antropologii i etyki mogą zatem wesprzeć 
pierwszorzędowe działania profilaktyczne, przyczyniając się do ochrony wy-
chowanka przed grożącymi mu destrukcyjnymi czynnikami. I w tym tkwi pro-
filaktyczny potencjał filozofii. Należy bowiem pamiętać o tym, iż najpełniejszy 
rozwój polega na urzeczywistnianiu Prawdy, Dobra i Piękna oraz na „adaptacji 
do rodzaju ludzkiego”50. Największym zatem złem są przeszkody do tego pro-
wadzące. Zagrożenie to może zostać zredukowane nie tylko dzięki posiadanej 
wiedzy filozoficznej, lecz również na skutek filozofowania. Filozofia bowiem, 
jak twierdził Seneka, „urabia […] i kształtuje ducha, wprowadza ład do życia, 
rządzi wszelką działalnością, wskazuje, co należy czynić, a czego unikać. […] 
Bez niej nikt nie może żyć spokojnie i nikt nie może żyć bezpiecznie”51. 

Bibliografia
Adamski F., Wychowanie do prawdy, [w:] Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, 

red. M. Ryś, Warszawa 2006.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2007.
Gara J., Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, War-

szawa 2009.

46 Zob. K. Olbrycht, Wychowanie do wartości, [w:] Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i mło-
dzieży, red. M. Ryś, Warszawa 2006, s. 42.

47 Zob. F. Adamski, Wychowanie do prawdy, [w:] Autorytet…, s. 34–35; A.L. Zachariasz, Mo-
ralność i rozum w ponowoczesności, [w:] Moralność i etyka w ponowoczesności, red. Z. Sareło, 
Warszawa 1996, s. 30–31. 

48 Zob. Z.B. Gaś, Profilaktyka..., s. 35–37. 
49 P. Walczak, op. cit., s. 148–149.
50 J. Szałański, Zakres i  poziom skuteczności resocjalizacji, [w:] Skuteczna resocjalizacja. Do-

świadczenia i propozycje, red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Lublin 2008.
51 Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 2010, s. 53.



241

Profilaktyczny potencjał filozofii

Gaś Z.B., Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993.
Gaś Z.B., Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Lublin 2004.
Gogacz M., Elementarz metafizyki, Warszawa 2008.
Gogacz M., Istnieć i poznawać, Warszawa 2013.
Gogacz M., Obrona intelektu, Warszawa 2013.
Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.
Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków–Warszawa/Struga 1985.
Herbart J.F., Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, Warszawa 2007.
Jodłowska B., Pedagogika sokratejska, Kraków 2012.
Krąpiec M.A., Ja – człowiek, Lublin 1998.
Krąpiec M.A., „Poznaj samego siebie” – by działać po ludzku, [w:] Wychować charakter, red. 

A. Piątkowska, K. Stępień, Lublin 2005.
Krąpiec M.A., Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995.
Krąpiec M.A., Spełniać dobro, Lublin 2000.
Krońska I., Sokrates, Warszawa 1989.
Lipman M., Sharp A.M., Oscanyan F., Filozofia w szkole, Warszawa 1996.
Łażewska D., Filozoficzne dociekania z dziećmi w domu i w szkole, [w:] Innowacje w eduka-

cji elementarnej, red. M. Raczkowska-Lipińska, E. Jagiełło, Józefów 2010.
Łażewska D., Związek pedagogiki z filozofią w kontekście reform edukacji, „Journal of Mo-

dern Science” 2011, nr 2/9.
Nawroczyński B., Szukajmy człowieka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1964, nr 3.
Olbrycht K., Wychowanie do wartości, [w:] Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzie-

ży, red. M. Ryś, Warszawa 2006.
Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa, Lublin 1994.
Rutkowski J., Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizmu a wychowanie, Warszawa 

2003.
Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, Warszawa 2010.
Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1996.
Smołka E., Kształtowanie woli. Wolność woli w duchowo-materialnej konstytucji człowieka, 

[w:] Wychować charakter, red. A. Piątkowska, K. Stępień, Lublin 2005.
Szałański J., Zakres i poziom skuteczności resocjalizacji, [w:] Skuteczna resocjalizacja. Do-

świadczenia i propozycje, red. Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Lublin 2008.
Walczak P., Wychowanie jako spotkanie. J. Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji 

pedagogicznych, Kraków 2007.
Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998.
Witkowski L., Wyzwania autorytetu w  praktyce społecznej i  kulturze symbolicznej (prze-

chadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii), Kraków 2009.
Wojciechowski M., Profilaktyka a wychowanie, „Remedium” 2002.  
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1: Etyka ogólna, Lublin 1995.
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 2: Etyka szczegółowa, Lublin 1995.
Zachariasz A.L., Moralność i rozum w ponowoczesności, [w:] Moralność i etyka w ponowo-

czesności, red. Z. Sareło, Warszawa 1996.



Dorota Łażewska

Profilaktyczny potencjał filozofii

Streszczenie: Program profilaktyczny to nieodłączny element szkolnego procesu kształ-
cenia i wychowania. Nauczyciele, dążąc do zwiększenia skuteczności oddziaływań profilak-
tycznych, nie tylko wykorzystują tradycyjne metody, lecz także poszukują środków nowej 
generacji. Jedną z nauk wspierających działania profilaktyczne może być filozofia. Wiedza 
filozoficzna daje pogłębione rozumienie człowieka. Wyróżniony tu realizm filozoficzny in-
formuje, iż jednym z dóbr człowieka jest jego intelekt i wola. Zagrożeniem dla intelektu jest 
brak wiedzy i mądrości. Zagrożeniem dla woli jest zaś jej słabość. Brak wiedzy i mądrości 
oraz słabość woli to przyczyna problemowych zachowań dzieci i młodzieży. Pierwszorzędo-
wym działaniem profilaktycznym powinna być zatem eliminacja lub przynajmniej redukcja 
owego zagrożenia. Celem działań profilaktycznych jest bowiem zapobieganie złu, zanim ono 
zaszkodzi wychowankowi. 

Słowa kluczowe: realizm, intelekt, wola, wiedza, mądrość, sprawności moralne

The preventive potential of philosophy

Summary: A prevention program is an integral part of the process of school education 
and upbringing. Trying to increase the effectiveness of prevention, teachers do not use only 
traditional methods, but they also look for new measures. One of the sciences supporting 
preventive action may be philosophy. Philosophical knowledge enables a  deeper under-
standing of man. According to philosophical realism, which is highlighted in the paper, one 
of man’s key resources is his intellect and will. Lack of knowledge and wisdom is a threat to 
the intellect, while a threat to will is its weakness. Lack of knowledge and wisdom as well 
as weakness of will are a cause of problem behavior of children and adolescents. The main 
preventive action should therefore aim at eliminating or at least reducing this threat, as the 
aim of prevention is to prevent evil before it hurts the pupil.

Keywords: realism, intellect, will, knowledge, wisdom, moral fitness


