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[rec.] Bogus aw liwerski, Pedagogika ogólna.  

Podstawowe prawid owo ci, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 2012, ss. 384 

Bogus aw liwerski przekazuje w r ce Czytelników nowatorsk  ksi k  z ob-

szaru nauk pedagogicznych, której tytu  brzmi: Pedagogika ogólna. Podstawowe 

prawid owo ci. Ksi ka ukazuje si  w serii: Pedagogika Nauce i Praktyce (PNiP). 

W historii my li pedagogicznej powsta o wiele publikacji opatrzonych tytu-

em Pedagogika, tej pozycji nie nale y traktowa  jako jeszcze jednej, kolejnej. 

To gatunkowo inny podr cznik, który pozwala spojrze  na wychowanie w per-

spektywie procesów globalizacyjnych, przenikania si  ró norodnych podej  

pedagogicznych w pa stwach Unii Europejskiej. Przedmiotem refleksji niniej-

szego tomu autor czyni podstawow  kategori  pedagogiczn , jak  jest wycho-

wanie. Zdaniem B. liwerskiego wraz ze zmianami rzeczywisto ci nast puje 

transformacja znacze  poj cia „wychowanie”. Mamy do czynienia „z coraz sil-

niej eksponowanym przez wspó czesnych badaczy zjawiskiem przesuni cia so-

cjalizacyjnego – z wp ywów intencjonalnych (rodziny, szko y, ko cio a) na 

rzecz znacznie bardziej rzutuj cych na rozwój dzieci i m odzie y w ponowocze-

snym wiecie grup rówie niczych, popkultury i autosocjalizacji”1. W wietle 

tych zmian, autor uwa a, e warto skonfrontowa  ze sob  istniej ce ju  w peda-

gogice podej cia do wychowania. „Wyodr bnienie tego fenomenu ze wzgl du 

na relacje mi dzy zjawiskami i wyst puj ce w nim lub w zwi zku z nim prawi-

d owo ci powinno zaowocowa  powstaniem nowych teorii”2. Tak oto w niniej-

szym tomie autor zapoznaje nas z teoriami izomorficznymi nadaj cymi znacze-

nie owemu poj ciu przez stulecia. To bezcenna propozycja nowych, cz sto do-

t d nieznanych tropów wyja niania istoty wychowania. 

                                                      
1  B. liwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawid owo ci, Kraków 2012, s. 11. 
2  Tam e, s. 11. 
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Ksi ka utrzymana jest w konwencji kolejno nast puj cych po sobie roz-

dzia ów (17). W pierwszych pi ciu rozdzia ach B. liwerski wprowadza Czytel-

nika w tematyk  wychowania, wskazuj c m.in. na etymologi  poj cia „wycho-

wanie”, teleologi  wychowania, aksjonormatywny status wychowania i zasady 

wychowania. W ka dym z rozdzia ów autor ujmuje problem w sposób synte-

tyczny, dodatkowo najwa niejsze kwestie eksponuje na marginesie ksi ki, 

czym zwraca uwag  Czytelnika na rzeczy najwa niejsze. Ka dy z rozdzia ów 

zaopatrzony jest w „S ownik wa niejszych poj ”. Wyja niaj c etymologi  po-

j cia „wychowanie”, autor odwo uje si  do pierwotnego rozumienia wychowa-

nia, aby potem w wietle rozwa a  filozoficznych pokaza  ewolucj  tego poj -

cia na przestrzeni lat, a  po wspó czesno . Na kilku stronach autorowi udaje si  

w sposób jasny, precyzyjny i lapidarny przekaza  to, co nale y rozumie  przez-

poj cie „wychowanie”. Dalej systematyzuj c wiedz  o wychowaniu, autor m.in. 

klasyfikuje za S. Kunowskim definicje wychowania w uj ciu funkcyjnym, 

przedstawia ród a i typologi  podstawowych poj  we wspó czesnych teoriach 

wychowania, opisuje struktur  cz stkowej teorii wychowania skoncentrowanej 

na okre lonej perspektywie dociekania jego istoty.  

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na rozdzia  po wi cony teleologii wy-

chowania, czyli stanowieniu celów wychowania. B. liwerskiemu udaje si  

wprowadzi  Czytelnika w t  z o on  tematyk  w niekonwencjonalny sposób. 

Jak w soczewce skupiaj  si  tu wci  aktualne pytania o ród a celów wycho-

wania, podmioty formu uj ce cele wychowania, funkcje i rodzaje celów wycho-

wawczych. „Mo na je widzie  jako pewne dyspozycje psychiczne, które umo -

liwiaj  urzeczywistnienie cz owiecze stwa”3.  

Kolejn  wa n  kwesti , któr  poddaje autor analizie, jest problem warto ci 

w przestrzeni edukacyjnej. B. liwerski uzasadnia aksjonormatywny charakter 

wychowania przyj ciem okre lonej teorii rozwoju moralnego jako wyznacznika 

planowania i konstruowania sytuacji wychowawczych. Skuteczne ich rozwi -

zywanie zale y te  od przyj tych zasad wychowania, co stanowi przedmiot ko-

lejnego rozdzia u. Poniewa  nie ma jednego katalogu uniwersalnych zasad wy-

chowania, B. liwerski wprowadza Czytelnika w rozleg e spektrum klasyfikacji 

zasad wychowania. Uwa a jednak, e nie jest istotne, któr  z klasyfikacji zasad 

przyjmiemy. Wa ne jest, aby by y one „zrozumia e dla wszystkich oraz dobro-

wolnie uznane i przyj te przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców”4. 

Po przedstawieniu elementarnej wiedzy o wychowaniu B. liwerski wpro-

wadza Czytelnika w kolejnych dziesi ciu rozdzia ach w problematyk  nowych 

koncepcji wychowania. Jako pierwsz  prezentuje koncepcj  wychowania jako 

dzia ania. Na ogó  wi e si  j  z postrzeganiem procesu wychowania jako jed-

nostronnego oddzia ywania wychowawcy na wychowanka lub swoistego typu 

                                                      
3  Tam e, s. 97. 
4  Tam e, s. 142. 
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wzajemnych oddzia ywa . St d mowa o indywidualnej i wielopodmiotowej stra-

tegii oddzia ywa  wychowawczych. Przyjmuj c, e wychowanie jest dzia aniem 

skierowanym na drug  osob , autor wy ania ze skomplikowanej sieci powi za  

mi dzy wychowawc  i wychowankami akty pedagogiczne, dzia ania i fakty pe-

dagogiczne. Wprowadza te  do analiz oddzia ywania pedagogicznego kategori  

wspó sprawstwa, bo istotne w wychowaniu jest to, czy pedagog ma poczucie 

sprawstwa wychowawczego. Drug , analizowan  przez autora koncepcj , jest 

wychowanie jako intersubiektywny efekt jedno ci dzia ania – doznawania. Zda-

niem B. liwerskiego patrzymy na wychowanie jako dialog mi dzyosobowy, ja-

ko interakcj 5. Pogl d ten ma swoje ród o w interakcjonizmie socjologicznym. 

Wspó brzmi c  jest koncepcja traktuj ca wychowanie jako spotkanie, która 

wywodzi si  ze wspó czesnej psychologii i pedagogiki humanistycznej. Autor 

odwo uje si  do Buberowskiej relacji Ja – Ty. Nie ma innej drogi stania si  Ja, 

jak poprzez spotkanie jakiego  Ty, co ma miejsce w wychowaniu. Ale przedsta-

wia te  inne podej cie do kwestii wychowania w toku spotka , która opiera si  

na deterministycznym sposobie pojmowania stosunków mi dzyludzkich. W pol-

skiej my li filozoficznej zosta o ono zainicjowane przez A. Nowickiego, który 

stworzy  now  subdyscyplin  – inkontrologi , czyli nauk  o spotkaniach6. Dia-

lektyka spotka  zdaniem B. liwerskiego znajduje te  swoje uzasadnienie  

w koncepcji cz owieka dialektycznego J. Legowicza, który proponuje, aby tra-

dycyjne godziny lekcyjne przekszta ci  w „osobowo ciowo – ludzkie spotkanie”7. 

Odmienn  koncepcj  opisywan  przez B. liwerskiego jest systemowe po-

dej cie do wychowania. Zdaniem autora podej cie to wywodzi si  z teorii struk-

turalno-funkcjonalnej, gdzie analizuje si  wychowanie, odwo uj c si  do katego-

rii cybernetycznej – jako sprz enie zwrotne mi dzy samosprz onymi syste-

mami8. Pedagodzy maj  mo liwo  dostrzec czynniki wzajemnie warunkuj ce 

wychowanie w skali makro, mezo i mikro.  

Wreszcie mo emy te  spojrze , dzi ki B. liwerskiemu na wychowanie jako 

piel gnacj , piecz . Termin ten, spopularyzowany przez M. opatkow , okre la 

harmoni  domowego wspó ycia na wiecie i w wiecie jako w asnej ojczy nie, 

o któr  trzeba si  troszczy , której trzeba strzec i nie wolno zaniedbywa 9.  

Jeszcze inne podej cie do wyja nienia istoty wychowania lokuje B. liwer-

ski w wymiarze zjawisk psychospo ecznych. Proponuje si  traktowa  wychowa-

nie jako proces, czyli ci g nast puj cych po sobie czynno ci czy stanów, które 

s  ukierunkowane na cel i do niego zmierzaj 10. Czynnikami warunkuj cymi ów 

proces s  sytuacje wychowawcze, rodki wychowawcze i dyspozycje psychiczne 

wychowanków.  

                                                      
5  Tam e, s. 190. 
6  Tam e, s. 202. 
7  Tam e, s. 203. 
8  Tam e, s. 218. 
9  Tam e, s. 223. 
10  Tam e, s. 225. 
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Precyzyjnie wprowadza nas te  autor w koncepcj  traktuj c  wychowanie 

jako pomoc wychowankowi w nabywaniu okre lonej wiedzy czy umiej tno ci. 

Autor przedstawia tu wychowawc  jako facylitatora, osob  u atwiaj c  samo-

wychowanie. Tym samym wprowadza Czytelnika od razu do kolejnej koncepcji 

ujmuj cej wychowanie jako samorealizacj , samowychowanie. Koncepcja 

cz owieka samodzielnego, samorealizuj cego si  i b d cego autorem i zarazem 

uczestnikiem swojego wiata konstytuuje rozumienie wychowania, które jest 

pochodn  psychologii humanistycznej. Z personalistycznego spojrzenia na 

cz owieka wyprowadza za  B. liwerski koncepcj  wychowania jako formacji 

duchowej. Odwo uj c si  do chrze cija skiego systemu wychowania, szuka 

najwspanialszych ludzkich sprawno ci duchowych. Wskazuje za S. Kunowskim 

na konieczno  powrotu do wychowania w duchu warto ci takich, jak: mi o , 

prawda, wolno  i prawa cz owieka11.  

Ca o  ró norodnych podej  do wychowania zamyka autor koncepcj  trak-

tuj c  wychowanie jako ideologizacj  i indoktrynacj , co by o charakterystyczne 

np. dla pedagogiki socjalistycznej. Ostatecznie sugeruje za J. Dankiem, e „pe-

dagogika powinna dystansowa  si  od zbyt ideologicznych, religijnych, czy in-

nych ideowo uzasadnionych podej  warto ciuj cych ycie […]”12. 

Ca o  pracy zamyka autor wyja nieniem dwóch kategorii: granic wycho-

wania i pseudowychowania. Proponuje, aby przez granice wychowania rozu-

mie  „wszelkie czynniki ograniczaj ce lub ko cz ce proces wychowania w ród 

których przede wszystkim nale y wymieni  te zale ne od cz owieka bior cego 

w nim udzia , czyli jego genetycznych uwarunkowa , oraz rodowiska, w któ-

rym si  wychowuje […]”13. Przeciwstawia wychowaniu w a ciwemu, adekwat-

nemu do okre lonej idei czy nurtu my lowego, pseudowychowanie. Poj cie to 

oznacza pozorne, fa szywe i zak amane wychowanie, polegaj ce na przyk ad na 

przymusie czy tresurze14. 

Lektura ksi ki B. liwerskiego dostarczy Czytelnikowi obszernej wiedzy  

o wychowaniu. Tre ci w niej zawarte s  tak interesuj ce, e sk oni  ka dego do 

twórczych refleksji, do dalszych poszukiwa  tropów wyja niaj cych istot  wy-

chowania w kulturze ponowoczesnej. Ka dy, komu bliska jest pedagogika, kto 

chce by  nowatorskim pedagogiem, powinien t  ksi k  przeczyta . To te  

wspania a lektura dla studentów pedagogiki, którzy musz  wiedzie , jak poma-

ga  wychowankowi w urzeczywistnianiu cz owiecze stwa. 

 

                                                      
11  Tam e, s. 280. 
12  Tam e, s. 295. 
13  Tam e, s. 312. 
14  Tam e, s. 334. 


