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POSlBILITIES I� RELIGIOCS DEVELOP:\tENT OF CHILDRE� AND YOl'TH

Summary. In the present paper n.ligious dew'lopment is considered in intentional

cathpgories. positi,'e indi,'idual rf'lations to the personal Gad. It is assume<J that

propertif's ofthf' world and ff'atures of acti,'ity arf' not gi,'en directly to individual but

rath('r by mediation of jnternal expf'ripnce". There are shown ways of internal life

fonnation and ho\\' it is ori£'ntated to the Gad in religious development of children and

youth. Various asppcts of religious developn1£'nt are described as a devf'lopmental

posibilitics.

Rozwój religijnosci rozpatrywany jest w kategoriach intencjonalnych, pozy-

tywnych relacji czlowieka do Boga osobowego.

Religijnosc stanowi zlozona strukture psychiczna, na która skladaja sie:

(1) swiadomosc religijna, (2) uczucia i (3) decyzje religijne, (4) wiezi ze spoleczno-

scia osób wierzacych. (5) praktyki religijne, (6) moralnosc religijna, (7) doswiad-

czenia religijne oraz (8) formy wyznania wiary (Walesa 1993).

Rozwój religijnosci uwarunkowany jest aktywnoscia jednostki , wlasciwoscia-

mijej podmiotowych struktur psychicznych oraz szeroko rozumianym kontekstem

spolecznym, m.in. relacjami zwiazanymi ze wspólnotami religijnymi i relacjami

spolecznymi w ogóle, mentalnoscia epoki i pradami umyslowymi danego czasu,

przestrzenia geograficzna.

Zalozenie pozytywnego charakteru relacji nie ogranicza analizowanej kate-

gorii zjawisk do dzialan poprzedzonych uswiadomionym planem i celem. Obejmuje

takze dzialania, w których cel wynika z doswiadczenia, potrzeb i indywidualnych

cech podmiotu, a powziety zostaje nieswiadomie oraz dzialania o charakterze jak

gdyby instynktownym. Intencjonalnosc relacji przejawia sie w zwróceniu uwagi

ku obiektowi poza czlowiekiem. Oznacza ukierunkowanie dzialan i zdetermino-



20

wanie ich przyczynami celowymi lub/i wewnetrznymi. Przeniesienie tak rozumia-

nych kategorii intencjonalnosci i ukierunkowania na plaszczyzne rozwoju religij-

nosci wzbogaca genetyczne ujecie rozwojowe koncentrujace sie na pytaniach:

"skad", "dlaczego". Wzbogaca o nowe aspekty zwiazane z rozumieniem i tworze-

niem sensów (rozwój rozwazany w kategoriach "dokad" i "po co"). Zabieg ten

warunkuje niezbednosc komplementarnej analizy problematyki mozliwosci w

rozwoju religijnosci dzieci i mlodziezy.

Wlasciwosci swiata, jak tez cechy oraz przebieg ludzkiej aktywnosci nie sa

dane podmiotowi bezposrednio, lecz za posrednictwem zycia wewnetrznego. Czlo-

wiek skupia uwage na tym, co zdarza sie w ludzkim "swiecie wewnetrznym"

(Bobryk 1992, s. 32).

Jak sie tworzy owo zycie wewnetrzne i jak kieruje sie ono ku Bogu, innymi

slowy, jak powstaje relacja czlowieka do Boga? Zródel mozliwosci rozwojowych

dziecka nalezy poszukiwac w wewnetrznych i zewnetrznych czynnikach rozwoju

(Rzechowska 1995). Pierwsze okreslaja wlasciwy jednostce potencjal rozwojowy,

drugie - szanse jego aktualizowania.

Potencjalnosc okreslona przez CZY"NNIKI WEWNETRZNE przejawia sie

glównie:

l) w tendencji dziecka do PARTYCYPACJI w zyciu religijnym innych osób, a

zwlaszcza najblizszych i najbardziej znaczacych w obrebie wspólnoty osób

wierzacych, a takze,

2) w tendencji do TRANSCENDOWANIA, czyli przekraczania róznych ograni-

czen i powstawania w jego wyniku nowych konstrukcji.

Czynniki zewnetrzne wyznaczajace szanse AKTUALIZOWANIA potencjalu

rozwojowego przejawiaja sie glównie w tendencji osób wierzacych do wprowadza-

nia dziecka w zasady zycia religijnego, tj. w intencjonalnym organizowaniu

kontekstów podtrzymujacych.

Badacze ksztaltowania sie relacji czlowieka do Boga podkreslaja jej:

(1) wzgledna autonomie, wzgledna niezaleznosc rozwoju religijnego od kondycji

fizycznej i psychicznej czlowieka oraz (2) relacyjny charakter religijnosci (osoba

jako "byt-dla-drugiego").

W zaleznosci od etapu rozwoju dziecka we wspólnocie religijnej docieraja don

rózne przekazy badz ten sam przekaz przybiera rózna forme i zakres stosowania

do poziomu rozwoju psychicznego i duchowego oraz aktywnosc adresata.

Pole doswiadczen religijnych dziecka opiera sie na jego wiezi z religijnymi

rodzicami. Juz u niespelna póltorarocznego dziecka mozna sie dopatrywac pier-

wszych przejawów aktywnosci quasi - religijnej, stanowiacych polaczenie - swia-
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domosci (np. zaczatkowych form ujmowania i uzywania slów religijnych, znacze-

nia gestów, identyfikowania wizerunków); - wiezi (wlaczanie dziecka w religijne

zachowania osób doroslych); - uczuc i doswiadczen (wokalne i ruchowe ekspresje,

quasi - estetycznc doswiadczenia zwiazane z udzialem w religijnej aktywnosci

osób wierzacych); -praktyk religijnych (adekwatne do kontekstu gesty religijne,

przyjmowanie "religijnej" postawy ciala; Walesa 1992).

Relacje dziecka z blizsza i dalsza spolecznoscia religijna zwiazane sa ze

skicrowanym nan i istniejacym wokól niego specyficznym systemem podtrzyman.

Efektywnosc mediacji przekazów jest funkcja m.in. specyfiki rozwoju poznawcze-

go dziecka: konstrukcji charakteryzujacych sie przechodzeniem od dzialan pra-

ktycznych do konceptualizacji i ujec hipotetycznych (Piaget 1978 a i b).

System podtrzyman ukierunkowany jest na transcendencje poza wlasne ja

(ku Bogu, ku drugiemu czlowiekowi>, poza rzeczy, poza najblizszych-najwazniej-

szych.

Spolecznosc religijna zaopatruje dziecko w potezne mC'ta-narzedzia nadajac

kierunck jego aktywnosci i wzmacniajac towarzyszaca jej spl'cyficzna aura emo-

cjonalna. Jednoczesnie poprzez wprowadzanie typu modelowania. quided partici-

pation (kierowanego wspóluczestnictwa; Rogoff 1993) czy przyklady z Ewangelii

dostarcza dziecku róznych kontekstów do generalizowania milo�ci religijnej.

Z tej perspektywy wychowanie religijne mozna rozpatrywac jako PODTRZY-

MANIE w rozwoju (por. Wertsch 1991, Cole 1992, Rogoff 1993'. Religijna droga

rozwoju to droga trudna psycho�ogicznie. Zjednej strony silne nasycenie emocjami
i wartosciowanie tego. co staje sie trescia poznania i przezywania dziecka, z drugiej

ukicrunkowanie szeroko rozumianej aktywnosci dziecka na tresci, które nielatwo

mu ukazac odwolujac sie do codziennych doswiadczen. Wychowujace sie we wspól-

nocie osób wierzacych dziecko wzrasta w poczuciu istnienia CZEGOS wazniejsze-
go niz rodzice lub zdarzenia otaczajacego swiata, czegos ponad - niewyczuwalnego,

niepoznawalnego w sposób fizyczny, a zarazem obecnego w zyciu osób znaczacych.

Jednoczesnie na ksztalt tej drogi wplywa bardzo silne WSPARCIE ze strony

wspólnoty, która róznicuje kierunek i poziom srodków podtrzymujacych stosownie

do mozliwosci mediacyjnych odbiorcy.

Wsparcie ukierunkowane jest m.in. na:

Ksztaltowanie zdolnosci do spolecznej decentracji, poprzez: (1) akcentowanie

doznan, potrzeb i przezyc innych (np. cierpienia Jezusa), (2) dokonywanie

oceny wlasnego postepowania w ich kontekscie, (3) ksztaltowanie krytycznej

postawy wobec siebie. Umozliwia to szybsze przejscie do wartosciowania i

oceny wewnetrznej oraz transferu odpowiedzialnosci za wlasne zycie z osób

najblizszych na siebie.
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2. Nabywanie i stosowanie regul z wyzszego poziomu moralnosci. Wiele religij-

nych sciezek jest wytyczonych przez spolecznosc osób wierzacych i kwestia

rozwoju jednostki pozostaje ich indywidualne przejscie oraz interpretacja.

Male dziecko otrzymuje wiele gotowych narzedzi, które nabywa i stosuje w

atmosferze emocjonalnego wsparcia. Atmosfera wspólnoty, poczucie bezpie-

czenstwa stanowia latwiejszy grunt do stosowania przez dziecko regul z

wyzszego poziomu moralnosci i realizowania postulatu zyczliwosci dla wro-

gów.

3. Tworzenie reprezentacji rzeczywistosci sakralnej oraz przejmowanie przez nie

aktywizujacej i ukierunkowujacej roli, czyli na:

- szybsze przechodzenie w swiat symboli i dzialanie w swiecie symboli,

podczas gdy w innych dziedzinach zycia dominuje aktywnosc o charakterze

przedmiotowym,

- modelowanie zachowan, przechodzenie od swiadomosci peryferyjnej do

centralnej,

- tworzenie perspektywy zyciowej z wyrazniejsza hierarchia wartosci, której

zwienczenie stanowia Bóg i wiara.

W trakcie zycia jednostki pewien zbiór doswiadczen moze stac sie dlan

szczególnie wazny ze wzgledu na szeroko rozumiane relacje jednostki do Boga i

modelowanie przez nie relacji ze srodowiskiem. Dynamika zmian wiaze sie ze

zmiana organizacji doswiadczen i ich sensu. W zwiazku z tym mozliwosci rozwoju

religijnego nalezaloby poszukiwac w procesach nabywania i w zmiennosci wag
zbioru doswiadczen.

W swojej koncepcji operacjonalizacji religijnosci Czeslaw Walesa (1993)

wyróznil osiem parametrów, opisujacych rozwój religijnosci czlowieka. Do analizy

ukierunkowanej badanie na mozliwosci w rozwoju religijnosci dzieci (wiek: 2-11

lat) wybrano trzy parametry: praktyki religijne, wiez ze spolecznoscia osób wie-

rzacych i moralnosc religijna. Ich komponenty ekspresyjno-wykonawcze relatyw-

nie latwiej poddaja sie badaniu. Badaniami objeto m.in. dzieci 2-3-, 3-7-,

7-11-letnie (Walesa 1983 B).

Pierwszy etap analiz doprowadzil do stworzenia charakterystyk ukazujacych

specyfike rozwoju religijnego dzieci na poszczególnych poziomach wieku. Poszu-

kujac mozliwosci w rozwoju religijnym mozna zmierzac do okreslenia kierunku

zmian zachodzacych w rozwoju religijnym i badac je pod katem wyodrebnienia

specyfiki wsparc, (1) jakie zostaly dziecku udzielone z racji rozwoju w srodowisku

religijnym lub (2) jakich nalezaloby udzielac dzieciom w zaleznosci od etapu ich

rozwoju.
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Bezposrednia psychiczna podstawe PRAKTYK RELIGIJNYCH stanowia
umiejetnosci, nawyki i motywacje. Rozpatrujac je nalezaloby uwzglednic:

(l) poziom aktualnego i mozliwego funkcjonkowania; (2) partycypacje w aktywno-

sci wspólnoty religijnej i kompetencje uczestnika: "zyc razem", "dazyc, dzialac,

komunikowac sie razem", z koncentracja na tym samym przedmiocie, osobie,

transcendencji (techniki przedmiotowe, osobowe, kultowe); (3) uwarunkowania

sytuacyjne. W dalszej analizie skoncentrowano sie na punkcie drugim, wyodreb-

niajac takie kategorie, jak: zródlo oraz formy (modlitwa i liturgia) praktyk religij-
nych (por. Tabela 1).

Tabela l. Praktyki religijne w aspekcie mozliwosci rozwojowych

Wiek 2-3 3-7 7 -11

* zewnetrzne * nasladowanie * praktyki
nasladowanie rytualistyczne wyrastaja z prze-

1) ZRÓDLO PRAKTYK w róznych swiadczenia o na-
sytuacjach wiazaniu zywej

wiezi z Bogiem

* spontaniczna, * spontaniczna, * przejscie od
przyswojona pa- czesto wlasne prosby do

MODLITWA mieciowo (podzie- slowa modlitwy
kowanie. prosba) kontemplacY.inej

* uczestnictwo * uczestnictwo * pelne
2) FORMY w liturgii, elemen- w liturgii zinte- uczestniczenie
PRAKTYK LITURGIA ty liturgii growane z aktyw- (1 komunia;

w zabawach te- noscia innych indywidualne
matycznych i kon- ludzi; nawiazywa- przygotowanie

strukcyjnych nie do tresci litur- dziecka)

gii w pytaniach i
zabawach

Poczucie WIEZI ZE SPOLECZNOSCIA OSÓB WIERZACYCH konstytuuje:

(1) pole doswiadczen religijnych jednostki partycypujacej w zyciu religijnym tej

spolecznosci, uklad sytuacji, ról, regul zachowania, funkcji jezyka i komunikowa-

nia sie, (2) wspólwyznacza zespól praw, obowiazków i potrzeb uczestnika wspól-

noty religijnej oraz (3) religijne przezycia, prawdy i wartosci podzielane z innymi

we wspólnocie osób wierzacych, (4) zakres spolecznosci jako Kosciola. (5) funkcje

kontroli jako korekty, podtrzymania i uzupelnienia wiezi ze spolecznoscia osób

wierzacych (partycypacja, akceptacja, zaufanie), (6) religijne kontinuum partycy-

pacji: moze byc ona skoncentrowana wokól idei mniej lub bardziej odleglej od

Absolutu lub wokól czegos malo wartosciowego, co jednoczy egoizm uczestników.

Ana�izujac mozliwosci w rozwoju religijnosci 2-11-latków w tym zakresie zwrócono

uwage na specyfike aktywnosci dziecka w spolecznosci osób wierzacych oraz na

formy przekazu ze strony wspólnoty (Tabela 2).



2.t

Tabela 2. Wiezi ze wspólnota osób wierzacych w aspekcie mozliwosci rozwojowych

Wiek 2-3 3-7 7 -11

* wlaczanie sie dziecka * wlaczanie dziecka w * samodzielny udzial
w róznych sytuacjach w linie dzialania osób do- dziecka w religijnej

11 AKTYW- religijne zachowanie roslych. specyficzne sy- aktywnosci formalnych
�OSC DZIE- doroslych tuacje: - w rodzinie: i nieformalnych grup

CKA WE * wlaczanie doroslych modlitwy. uroczystosci, pozarodzinnych
WSPÓLNOCIE we wlasa linie dzialania swieta: - poza rodzina:

liturgia sDOtkania

* zachecanie. modelowa- * informowanie. formo- * transfer instytucjo-
nie. informowanie wanie religijnosci nalny (przeniesienie

2) FORMY dziecka przekonan, uczuc. relacji
PRZEKAZU RE- dotyczacych najblizszych
LIGlJNOSCI na "osoby", grupy. insty-

tucie relig-iinel

MORALNOSC RELIGIJNA obejmuje przede wszystkim: (1) ustosunkowanie

wobec osób (w tym wobec siebie), a takze wobec rzeczy i zjawisk w aspekcie dobra

i zla ludzkich czynów rozpatrywane w relacji czlowieka do Boga; (2) religijne

kryteria dobra i zla moralnego oraz religijne motywy dzialan (dobro traktowane

personalistycznie); (3) osobiste decyzje, wybory i preferencje dokonywane wedlug

zasad dobra i zla ludzkich czynów, w tym: (a) kompetencje do moralnych zacho-

wan, (b) motywacje ich realizacji, (c) samo zachowanie.

Analize ukierunkowano na badanie zasad regulujacych zachowaniem dzieci

i kryteriów lub zródel dobra i zla moralnego (Tabela 3>'

Tabela 3. Moralnosc religijna w aspekcie mozliwosci rozwojowych

Wiek 2-3 3-7 7 -11

* elementarne rozumie- * wrazliwosc na spra- * rozumienie podstawo-
nie czynu dobrego i zlego wiedliwosc "immanen- wych zasad moralnosci

tna .. chrzescijanskiej
11 ZASADY RE- * okolo 6 r.z. - zasady
GULUJACE jednolitej moralnosci rt'li- * swiadomosc grzechu
ZACHOWA- gijnej oznaki ksztaltowa- (osadzona wautoryte-

NIEM nia sie sumienia, cie), skrupuly moralne
odpowiedzialnosc, otwar-

tosc na sakrament

Doiednania

* motywy i kryteria oce- * kryterium dobrego czy-
ny czynów coraz bardziej nu = zgodnosc z wola
przenikniete zasadami Boza

21 KRYTERIA relacji do Boga * okolo 10 r.z. wzrasta ro-
LVBZRÓDLA la religijnych motywów
DOBRA I ZLA dzialania, ulatwia ksztal-

MORALNEGO towanie odpowiedzialno-
sci za spoleczne

konsekwencje dzialania
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Tresci przedstawione w tabelach 1-3 ukazuja kierunki rozwoju religijnego w
wybranych aspektach. Ich analiza w kategoriach "mozliwosci" otwiera nowe opcje

interpretacyjne. Pozwala spojrzec na nabytki rozwojowe z perspektywy specyficz- .

nych wsparc, jakim podlega rozwój jednostki we wspólnocie osób wierzacych.
Dzieci wychowywane w takim srodowisku wydaja sie byc w pewien sposób uprzy-
wilejowane. Specyfika ukierunkowania aktywnosci czlonków wspólnoty - system

podtrzyman ukierunkowany na transcendencje - sprzyja wczesniejszemu wcho-

dzeniu w swiat symboli, nabywaniu regul spolecznych i in. Nalezy zaznaczyc, iz

rozwój religijny jest wartoscia autoteliczna. Sam w sobie moze stanowic wsparcie

dla innych sfer rozwoju. Jednakze instrumentalne traktowanie rozwoju religijne-

go pozbawiloby zycie czlowieka waznego celo- i sensotwórczego wymiaru.
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