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ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury,  

ss. 262 

Tomasz Olchanowski, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 

specjalizujący się w antropologii kultury i psychoanalizie stosowanej, adiunkt na 

Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, jest autorem 
interesującej monografii Pedagogika a paradygmat nieświadomości. Jak sam pisał: 

Celem tej rozprawy jest zwrócenie uwagi na doniosłość koncepcji Junga dla współcze-

snej pedagogiki, szczególnie w zakresie relacji pedagogicznych1. 

Autor uzasadnił wybór tego celu słabą recepcją dzieł Junga w polskiej hu-

manistyce, zwłaszcza w pedagogice. Dostrzegł przy tym, jako negatywne, zjawi-

sko przeceniania oddziaływania świadomego nauczania i wychowania, opartych 
na słowie i metodach, i kształtowania w ten sposób następnego pokolenia. Pisał: 

W znacznie większym stopniu wpływają na nas metody nieświadome, to znaczy wszel-

kie zniewalające przywiązania rodziców i wychowawców, ich nałogi, przyzwyczajenia, 
uganianie się za pieniędzmi, zaszczytami, ciasne ramy wyznawanej ideologii, upokarza-

nie i łamanie charakterów przez system władzy itp. Oczywiście można być jak najbar-

dziej świadomym tego, co nas zniewala, a jednocześnie nieświadomym źródeł tego 
zniewolenia czy jego roli jako negatywnej metody wychowawczej2. 

To uzasadnienie kieruje czytelnika w stronę docenienia w wychowaniu zna-

czenia tzw. pedagogiki głębi, która mogłaby być pomocna w realizacji wspólne-

go dobra wychowanków i wychowawców, a tym samym ich całościowego roz-

woju i postępu kulturowego ludzkości. 
                                                      
1  T. Olchanowski, Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Warszawa 2013, s. 8.  
2  Tamże, s. 7. 
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Książka składa się z następujących części: Wprowadzenia, piętnastu tytuło-

wanych rozdziałów, Zakończenia o pedagogice głębi, Bibliografii oraz Noty  

o Autorze. Praca posiada recenzje wydawnicze dwóch uczonych: filozofa – dra 

hab. Lecha Ostasza oraz pedagoga – dra hab. Tomasza Rudowskiego, których wy-

powiedzi dotyczące dzieła przytoczono na tylnej okładce. Projektantem okładki, 

utrzymanej w mglistej, biało-zielonkawo-niebieskiej tonacji barw, z zaznaczonymi 

konturami postaci mężczyzny, kobiety i dziecka, jest Artur Paluszyński.  

We Wprowadzeniu, oprócz już wspomnianego celu pracy, autor zwrócił 

uwagę na kilka istotnych kwestii powiązanych ze współczesną pedagogiką. Jed-

na z nich dotyczy błędnego, zdaniem autora, przeświadczenia zachodnich przed-

stawicieli nauk społecznych i humanistycznych o ich najwybitniejszych dokona-

niach na polu tych nauk, przy czym pomija się dorobek innych, znaczących kul-

tur. Inne spostrzeżenie dotyczy zbyt daleko idących związków nauki ze światem 

polityki.  

Autor zakwestionował również podział nauk na humanistyczne i społeczne, 

gdyż, jak stwierdził, w istocie stanowią one jedność. Czy jednak głosząc taką te-

zę uwzględnił uwarunkowania wprowadzenia tego podziału na przełomie XIX  

i XX wieku? Przecież podział wystąpił, gdy wielu uczonych, w tym neokanty-

stów i przedstawicieli filozofii życia, przeciwstawiło się próbom zdominowania 

nauki przez podejście pozytywistyczne i scjentystyczne, w którym jednostka 

niewiele znaczy, a problematyka rozwoju osobowości w wymiarze duchowym 

jest zupełnie pomijana.  

Autor pisał, że uznanie podmiotowości dziecka wymusza traktowanie 

przedmiotowe wychowawcy oraz odwrotnie, uznanie podmiotowości wycho-

wawcy prowadzi do uprzedmiotowienia wychowanka. Taka iluzja ma zaburzać 

pracę pedagoga i dopiero wykroczenie poza nią umożliwia ich zdrowe relacje  

i pozytywne zmiany, głównie dzięki odwołaniu się do wzajemnej empatii. Jed-

nak można tu postawić pytanie, czy jest to jedyne podejście spotykane we 

współczesnych kierunkach pedagogicznych? Tak nie jest, z czego autor zdaje 

sobie przecież sprawę, gdyż chociażby w pedagogice egzystencjalnej zaznacza 

się dialog symetryczny, co oznacza, że wykracza się poza przedstawione rozu-

mowanie, podobnie jest w psychologii i pedagogice humanistycznej, pedagogice 

antyautorytarnej, pedagogice pragmatyzmu oraz antypedagogice. W pedagogice 

dopuszcza się więc możliwość relacji podmiotowych wychowanka i wycho-

wawcy. Inaczej pisząc, niezależnie od myśli dalekowschodniej ujętej w chan, 

zen i taoizmie oraz psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga, na które po-

wołał się autor, a sugerujące doświadczanie przez ludzi wyłączne rzeczywistości 

psychicznej, w pedagogice dopuszcza się również stanowisko monistyczne, 

przezwyciężające wskazywany wyżej dualizm. Inna sprawa, że nie są to poglądy 

zbyt często spotykane.  

Z tego punktu widzenia podjęcie przez autora problematyki pedagogiki głębi 

wydaje się uzasadnione, zwłaszcza że wcześniej poczynione na mniejszą skalę 
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próby, chociażby Kazimierza Sośnickiego, nie uwzględniły myśli Junga
3
. W tym 

kontekście warto wspomnieć też o krótszym, ale treściwym opracowaniu Piotra 

Skuzy, który poświęcił artykuł związkom psychologii Junga z pedagogiką,  

a zwłaszcza z procesem samokształtowania człowieka
4
. Szereg tez tego artykułu 

można odnaleźć również w omawianej pracy. 

Wspomniane wcześniej relacje podmiotowe mogą jednak rozstrzygać się na 

poziomie ego, a więc, jak zwrócił uwagę autor, w pewnym aspekcie antypeda-

gogika wpadła w pułapkę antropocentryzmu, gdy pomija się, być może również 

w innych kierunkach pedagogicznych, ideę indywiduacji, a tym samym potrzebę 

głębokiego wglądu w siebie. Dopiero autoanaliza, czy głęboka introspekcja, 

umożliwia holistyczny rozwój osobowości ludzkiej, sygnalizowany przez opisy 

doświadczeń wielkich nauczycieli religijnych, jak Budda czy Jezus. W tę stronę 

prowadzi również psychologia jungowska. To osobiste i bezpośrednie wglądy 

powiązane z autoanalizą i poszerzające świadomość są tym czynnikiem, który, 

jeśli by go uwzględnić, mógłby nadać pedagogice nowy wymiar
5
.  

T. Olchanowski stawia jeszcze postulat odideologizowania pedagogiki w jak 

największym stopniu, uwolnienia jej od wpływu religii, doktryn politycznych 

czy koncepcji społecznych. Dobry człowiek stoi przecież przed dobrym chrze-

ścijaninem, demokratą czy Europejczykiem
6
. W podobnym duchu wypowiadał 

się Immanuel Kant, a zdaniem autora omawianej książki uwolnienie pedagogiki 

od presji ideologii pogłębi relacje pedagogiczne i stworzy miejsce dla pedagogi-

ki głębi, która „byłaby czymś pośrednim pomiędzy pedagogiką kultury a psy-

chologią głębi”
7
. Kształtowany w tym procesie człowiek jest trudny do manipu-

lowania przez stosowanie odwołań do potrzeby uznania, prestiżu i szacunku spo-

łecznego
8
. Zdaniem Junga nie należy dzieci specjalnie wychowywać, a dorośli 

powinni starać się być w procesie inicjacji wewnętrznej i tym samym, przez 

uwzględnienie roli nieświadomego tła, gdyż „wychowujący i wychowywany 

wzajemnie zawierają się w sobie”, mogą wesprzeć swe dzieci w ich rozwoju. 

                                                      
3  Sośnicki rozdział VIII swej znanej pracy Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX 

wieku zatytułował Pedagogika a psychologia głębi. Por. K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki za-

chodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967, s. 157 i nn. 
4  Chodzi tu o artykuł: P. Skuza, O kształtowaniu psyche, „Kultura i Edukacja” 2004, nr 2. Poję-

cie samokształtowania wprowadził S. Palka, w pewnym uproszczeniu oznacza ono tyle, co sa-

mowychowanie. Zob. również: P. Skuza, Samokształtowanie w perspektywie psychologii anali-

tycznej Junga, „Albo, albo. Introwersja i Ekstrawersja. Energia, Psyche, Kultura” 2004, nr 1. 

Wymienionych prac Skuzy jednak autor nie uwzględnił w Bibliografii swej książki.  
5  Postulat ten realizowany jest w pewnym stopniu w koncepcji szkoły proponowanej przez Hila-

riona Petzolda, a więc w psychologii i pedagogice Gestalt. U Junga w zasadzie dotyczy on osób 

dorosłych.  
6  T. Olchanowski, dz. cyt., s. 15–16.  
7  Tamże, s. 16. 
8  Por. skutki stosowania medytacji opisane w: P. Zieliński, Relaksacja w teorii i praktyce peda-

gogicznej, Częstochowa 2011, s. 276–277.  
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Pedagogika (a raczej andragogika) musi wyakcentować rozwój duchowy czło-

wieka będącego w kolejnym, drugim etapie swojego życia, człowieka dorosłego 

i odpowiedzialnego. W centrum jej zainteresowania powinny znaleźć się katego-

rie indywiduacji, samorozwoju i samourzeczywistnienia, a więc rozwój ducho-

wy człowieka, który może wchodzić w konflikt z wymogami życia codziennego, 

a także być narażony na zagrożenie narcystycznym egoizmem i egocentryzmem.  

Następnie, w poszczególnych rozdziałach swej monografii, autor rozważył 

ważne kwestie powiązane z tak rozumianą pedagogiką oraz przedstawionymi we 

Wprowadzeniu problemami, ujmując je na styku rozważań psychologii głębi  

i pedagogiki. 

Jedną z wyakcentowanych kwestii jest współzależność wychowania i samo-

wychowania, procesów poruszonych w rozdziale pierwszym, które w ujęciu 

psychologii głębi nabierają nowego wyrazu, gdyż np. wychowawca nie tyle jest 

w relacji z rzeczywistym wychowankiem, co z jego projekcją we własnym umy-

śle. Zarówno on, jak i wychowanek mogą nieświadomie przenosić swe postawy, 

oczekiwania, uczucia itd. na siebie nawzajem, nie dostrzegając relacji odbywa-

jącej się „tu i teraz”. 

Kolejne rozdziały książki zostały zatytułowane: Umysł a psyche; Indywidu-

acja a ideologizacja; Idea samowychowania w psychologii analitycznej; Peda-

gogia a inicjacja; Rodzina jako środowisko inicjacyjne (problem Edypa, Cień 

Lajosa i wyzwanie Sfinksa); Zachowanie dziecka jako test projekcyjny dla wy-

chowawców; Relacja matka-dziecko w świetle teorii archetypów; Proces indy-

widuacji w pierwszej połowie życia; Samowychowanie a problem persony; Nie-

świadomość i los, fenomen nieświadomości rodzinnej; Sublimacja, desublimacja 

i transformacja; Autoanaliza a samooszustwo, praca ze stanami umysłu jako 

podstawa samowychowania i wychowania; Samowychowanie a pułapka samo-

wyzysku; Jungowski problem alienacji jako problem pedagogiczny; Czym miała-

by być pedagogika głębi – jako Zakończenie. Poruszone w piętnastu rozdziałach 

zagadnienia przybliżają rozumienie najważniejszych założeń postulowanej przez 

autora pedagogiki głębi, aby w części końcowej móc rozstrzygnąć jej status pe-

dagogiczny.  

W rozdziale Idea samowychowania w psychologii analitycznej autor podkre-

ślił znaczenie zrównoważonego rozwoju dziecka w pierwszym okresie życia 

człowieka, kiedy realizowany jest tzw. cel naturalny według Junga, a człowiek 

przechodzi pozytywną inicjację w świat zewnętrzny.  

W drugiej połowie życia człowiek realizuje cel kulturowy, przechodząc ini-

cjację w świat wewnętrzny, dzięki której może podążać drogą samourzeczywist-

nienia. Prawidłowość ta dotyczy prawie wszystkich ludzi, wyłączając chorych 

psychicznie, niepełnosprawnych umysłowo oraz geniuszy ludzkości. Podstawą 

wychowania i samowychowania ma być praca ze stanami umysłu, przy czym 

autor odwołał się tutaj do Ericha Fromma, nauk buddyjskich i helleńskich, które 

poszerzył o inspiracje jungowskie. Sztuka autoanalizy ma opierać się na byciu 
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świadomym jakiegoś przedmiotu i jednocześnie własnej nań reakcji. Ludzkie 

iluzje powstają z pragnień. Proponowane metody pracy z umysłem to: praca  

z niepokojącymi myślami i obserwowanie symptomów, wolne skojarzenia bez 

analityka, metoda autobiograficzna, odkrywanie mojry (różnic między naszymi 

celami świadomymi i nieuświadomionymi) oraz praca z Cieniem. Metody te 

powinny wiązać się z wstępnym treningiem etycznym, motywującym do wkro-

czenia przez adepta na drogę zmian w swoim życiu
9
.  

Pedagogika głębi proponowana jest przez autora zwłaszcza tym pedagogom, 

którzy skupiliby się na procesach zazwyczaj umykających świadomej kontroli, 

tkwiących w sferze kulturowego Cienia. Chodzi tu też o bycie niezależnym we 

własnym wglądzie i oglądzie rzeczywistości, także tej wychowawczej, zwłasz-

cza od „nacisków panującej ideologii i bożka ekonomii”
10

. Czym zatem miałaby 

być pedagogika głębi? W końcowej części pracy T. Olchanowski ujmuje ją na-

stępująco: 

Pedagogika głębi, czerpiąc inspiracje zarówno z psychologii głębi (nie zapominając  

o klasycznej psychoanalizie, refleksjach psychologów egzystencjalnych oraz wnikliwych 

diagnozach Marksa i Nietzschego), jak i bogatej w źródła psychopedagogiki buddyjskiej 

(wiele koncepcji na temat natury ludzkiej, destruktywnych emocji, procesu wychowania, 

toksyczności rodzin czy ekologii powstałych w okresie pierwszego tysiąclecia naszej ery 

brzmi zaskakująco współcześnie), nie tylko mogłaby służyć wczesnemu rozpoznawaniu 

chorób kultury, ale też poprzez wskazywanie ich przyczyn opracowywałaby ścieżki po-

stępowania, które miałyby prowadzić ku zdrowiu i harmonii11. 

Dążąc do pewnego podsumowania i uogólnienia refleksji związanych z ana-

lizowaną pracą, należy przede wszystkim stwierdzić, że jej autor jest świadom, 

iż wszelkie metody i techniki pracy wychowawczej i samowychowawczej po-

winny opierać się na rdzeniu etycznym. Wskazywany rozwój duchowy, który 

może zostać urzeczywistniony przez każdego człowieka w procesie zastąpienia 

„ja” Jaźnią, jak przekazał Jung, osiągnięcia pełni i Jedności w akcie własnego 

doświadczenia, jednoznacznie zbiega się z rozwojem etycznym człowieka. 

Rdzenne doświadczenie przekraczające wszelkie dualizmy: podmiotu i przed-

miotu, osoby i świata, świadomości i nieświadomości, jest też podstawą moral-

ności: skoro nie ma rozróżnienia na mnie i innych, a tylko istnieje Jedno, jak 

można negatywnie działać przeciw innym? 

W swej pracy autor postawił szereg pytań, których zazwyczaj pedagodzy 

(tak głęboko) nie stawiają, jak pytanie o istotę wychowania (w kontekście psy-

chologii analitycznej). Udzielił też szeregu ważnych odpowiedzi, a może raczej 

sformułował pewne własne diagnozy i postulaty, jak ten związany z potrzebą 

wyzwolenia pedagogiki od rozmaitych ideologii. Domagał się również udziele-

nia pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i nega-

                                                      
9  Tamże, s. 179–189. 
10  Tamże, s. 235–236. 
11  Tamże, s. 236. 
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tywnymi emocjami. Czyż nie wpływają one bardzo destrukcyjnie na dzieci? 

Dlaczego szkoła i wychowawcy wciąż niewiele robią w tym zakresie? Pedago-

gika zdrowia ma jeszcze wiele do zrobienia i mogłaby odwołać się w tym 
względzie do osiągnięć psychoterapii jungowskiej. Praca, ukazując pewne 
związki z mało znanymi w obszarze pedagogiki poglądami systemów filozoficz-

no-religijnych Dalekiego Wschodu, jak taoizm czy buddyzm, zwraca również 
uwagę na potrzebę uzupełnienia wiedzy pedagogicznej w tym zakresie. Tak 
więc sięgnięcie do dorobku innych niż nasza kultur, by wzbogacić pedagogikę 
polską, jest kolejnym ważnym postulatem autora. Podobnie – wykorzystanie do-

robku naukowego psychologii głębi w procesie wychowania i samowychowania 

domaga się właściwego potraktowania w obrębie nauk pedagogicznych. 
Uwzględniając wymienione argumenty, trzeba stwierdzić, że monografia wzbo-

gaca polską teorię i praktykę pedagogiczną o nowe rozwiązania, jak również po-

szerza pulę współczesnych nurtów i kierunków pedagogicznych w naszym kraju.  

Zdaniem piszącego recenzję, autor monografii mógł w większym stopniu 
wskazać na powiązania postulowanego kierunku pedagogicznego – pedagogiki 

głębi – z innymi, już obecnymi w pedagogice teoriami, jak psychologia i peda-

gogika humanistyczna (a zwłaszcza z myślą Abrahama Maslowa12), jak również 
z założeniami pedagogiki holistycznej zapoczątkowanej w Polsce przez Andrze-

ja Szyszko-Bohusza, której idee rozwijają m.in. Bogusław Śliwerski oraz Wiktor 

Żłobicki, a także pedagogiki wyższych stanów świadomości stworzonej przez 
Wojciecha Pasternika. Ponadto zawsze warto spoglądać na wybitne postaci,  
w tym wypadku na C.G. Junga, bardziej krytycznie

13
. 

Mimo drobnych niedostatków w warstwie zapisu monografii, jak np. prze-

inaczenie imienia znanego współczesnego pedagoga polskiego, praca stanowi 
oryginalny wkład w rozwój polskiej pedagogiki, wnosi nowe spojrzenie na pro-

blematykę wychowania, inspiruje do poszukiwań międzykulturowych oraz we-

wnętrznego rozwoju nie tylko pedagogów, ale też osoby będące w roli wycho-

wawców. Tym samym wzmacnia pedagogikę w jej ostatnio zubożonym wymia-

rze humanistycznym. Książka stanowi bardzo dobry materiał do refleksji nad 
pojmowaniem podstawowych kategorii pedagogicznych i bez wątpienia pomaga 
uświadomić pedagogom, jak wielki obszar rzeczywistości wychowawczej wciąż 
wymaga dociekań. 

                                                      
12  Chodzi tu o wskazywaną przez Maslowa uniwersalność głębokich doświadczeń religijnych, 

stanowiących istotę człowieczeństwa i tzw. B-Wartości. Zob. A.H. Maslow, Religions, Values 

and Peak Experiences, New York 1964, s. 20, 95.  
13  Takie uwagi dotyczące Junga można odnaleźć m.in. w interesującej rozprawie: R. Janik, Na-

stawienie do wierzeń religijnych „historycznych” szkół psychologicznych, „Podstawy Edukacji. 
Podmiot w dyskursie pedagogicznym” 2010, t. 2, s. 195–196.  


