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STAROŻYTNI NAUCZYCIELE SAMOREALIZACJI 

 

Streszczenie:  Problematyka całożyciowej, 
pożądanej podmiotowo i społecznie samo-
realizacji, wdrażania do niej w szkole i w 
innych formach kształcenia należy do naj-
ważniejszych edukacyjnych problemów 
współczesnego świata. Praktycy, rozwijający 
badania C. Rogersa i A. Maslowa, wciąż 
poszukują odpowiedzi na pytania: Co musi 
umieć pedagog skutecznie inspirujący 
uczniów do całożyciowej samorealizacji? 
Czego powinien nauczać? W jakiej atmosfe-
rze ma to robić? W publikacji, podjęto się 
przypomnienia, jakie poglądy na ten temat 
mieli starożytni filozofowie - pedagodzy: 
Homer, Tales z Miletu, Konfucjusz, Protago-
ras z Abdery, Sokrates, Platon, Demokryt i 
Epikur, a także wskazania, że ich przemy-
ślenia i działania są bardzo zbieżne z opi-
niami i działaniami współczesnych badaczy, 
propagatorów i realizatorów samorealizacji. 

Słowa kluczowe: starożytni filozofowie, sa-
morealizacja, nauczyciele, nauczanie 
 

Abstract. The problem of lifelong, subjective-
ly and socially desired self-realization,  
implementing it at school and in other 
forms of tuition, belongs to one of the most 
important educational problems of current 
world. Practitioners working on research 
conducted by C. Rogers and A. Maslow, are 
still looking for answer on such questions 
as: What a teacher have to know, to suc-
cessfully inspire his or her pupils for lifelong 
self-realization? What should he/she teach? 
In what kind of atmosphere should he/she 
do this? This paper reminds what kind of 
opinions on this subject had ancient philos-
ophers-teachers such as: Homer, Thales of 
Miletus, Confucius, Protagoras, Socrates, 
Plato, Democritus and Epicurus, as well as 
indicate that their thoughts and actions 
converge on opinions and actions of con-
temporary researchers, propagators and 
implementers of self-realization. 
Key words: ancient philosophers, self-
realization, teachers, teaching 
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Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem 

innych (Konfucjusz) 

Nauczanie istnieje od bardzo dawna, można stwierdzić, że od chwili, gdy 
jeden człowiek nauczał drugiego, np. jak rozpalić ogień. Początkowo robili to 
najbliżsi, później wyznaczani do tego nauczyciele, uprawiający je w przeróż-
nych formach, różnymi metodami. 

Przed dzisiejszym pedagogiem, pracującym najczęściej w nowoczesnych, 
dobrze wyposażonych szkołach, stawiane są bardzo duże wymagania. Musi, 
w bardzo dynamicznie przeobrażającym się świecie, odnaleźć się w różno-
rodności form, metod, zasad, technik i treści kształcenia. Musi nade wszystko 
w swoich zadaniach i działaniach kierować się, oprócz rozsądnej realizacji 
celów wskazanych przez jego program nauczania, dobrem uczniów, reflek-
syjną i operacyjną wiedzą, ponadprzeciętnymi umiejętnościami i sprawno-
ściami komunikacyjnymi, ponadprzeciętną kulturą osobistą i moralną oraz 
profesjonalizmem w inspirowaniu ich do całożyciowego kształcenia się i sa-
morealizacji. 

Ponieważ w czasach współczesnych pojawiają się wciąż nowe wyzwania, 
wynikające m.in. z gwałtownego rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, 
błyskawicznego mnożenia się niezliczonej ilości nowej wiedzy, żaden system 
edukacyjny nie jest już w stanie kształcić wszystkich ludzi przez całe życie. 
Dlatego też, do czego nawołują wybitni specjaliści i badacze z całego świata, 
w XXI wieku nauczanie musi przybrać inne, bardziej niż dotychczas, humani-
styczne, pożyteczne i praktyczne oblicze, w kierunku kształtowania i rozwija-
nia u uczniów coraz większej samodzielności myślenia i działania, w realizacji 
siebie i swoich celów, w poczuciu wolności i moralnej odpowiedzialności.  
W postulowanym przez nich modelu kształcenia, nowoczesne nauczanie to 
działanie zgodne zarazem z oczekiwaniami podmiotu, jak i społeczeństwa, w 
którym nauczyciele dużo więcej niż dotychczas wagi i czasu poświęcają dzia-
łaniom wdrażającym uczniów do całożyciowej pożądanej podmiotowo i spo-
łecznie samorealizacji i samokształcenia [Scisłowicz 2010, Wybrane…, 93-
104, Kształcenie…, 273-284]. 

Trzeba tu mocno podkreślić, że wdrażanie do samorealizacji zgodnej  
z oczekiwaniami podmiotowymi i społecznymi prowadzić mogą tylko ci na-
uczyciele, którzy sami realizują taki rodzaj autokreacji. Z pewnością są nimi 
wszyscy pedagodzy, którzy zamiast autorytatywnie wykładać uczniom jednie 
słuszną, często niespójną i nielogiczną, odgórnie narzuconą wiedzę, wdrażają 
ich do poznawania i realizowania samych siebie oraz do samodzielnego po-
ruszania się w świecie niezliczonej ilości możliwości. Zwykle w przyjacielskich 
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relacjach, w atmosferze życzliwości, wzajemnego zaufania, skromności, sza-
cunku i poszanowania godności, m.in.: 

-  nauczają samodzielnego myślenia i działania  

- wzmacniają odwagę do poszukiwania i podejmowania realizacji własnych 
celów, odkrywania potencjału i możliwości, - wskazują na wartość i względ-
ność ludzkiej wiedzy, możliwości poszerzania granic wolności i konieczność 
odpowiedzialności, - rozważają sens ludzkiego życia i funkcjonowania świata, 
podejmują problematykę wartości i antywartości, a także możliwości i zagro-
żeń wynikających z postępowania osobistego i społecznego. 

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie własnej refleksji autora, 
związanej z poszukiwaniem odpowiedzi na trzy ważne dla idei i praktyki edu-
kacji ustawicznej pytania: Co musi umieć pedagog, skutecznie inspirujący 
uczniów do całożyciowej samorealizacji? Czego powinien nauczać? W jakiej 
atmosferze powinien to robić? Dokonano tego w drodze analizy treści kilku-
dziesięciu pozycji literatury specjalistycznej, opisującej wypowiedzi i działania 
ośmiu starożytnych prekursorów samorealizacji, kilkunastu współczesnych 
badaczy tego zjawiska oraz o woparciu o własne wieloletnie doświadczenia  
i studia. 

Samorealizujący się nauczyciele, chociaż sami siebie tak nie nazywali, 
określając wtedy taki rodzaj autokreacji samorozwojem lub samodoskonale-
niem się [Słomski 2000, 128], nauczali już w starożytności. Należeli do nich 
m.in. Homer, Tales z Miletu, Konfucjusz, Protagoras z Abdery, Sokrates, Pla-
ton, Demokryt i Epikur, miłośnicy mądrości, których wciąż aktualne poglądy 
zaprezentowano w dalszym ciągu tej publikacji. Poglądy ponadczasowe  
i ponadterytorialne, dotyczące m.in. sylwetki nauczyciela, nauczania, 
uczniów, moralności, szkoły, niewymuszonego zewnętrzne, samodzielnego, 
całożyciowego, samopoznania i samorozwoju,  a także samodzielne-
go,odważnego i odpowiedzialnego zdobywania, weryfikowania i stosowania 
wiedzy, postaw emocjonalnych, umiejętności, sprawności i nowych, nawet 
nieznanych ówcześnie zadań. 

Samorealizacja, mówiąc najprościej, oznacza bezustanne dążenie pod-
miotu do poszukiwania, odkrywania i realizowania jego osobistego potencja-
łu i powołania. Samorealizujący się człowiek jest zwykle zadowolony ze swo-
jej pracy zawodowej i z życia osobistego. Jest osobą prospołeczną, nie 
krzywdzi innych ludzi, gdyż nie ma potrzeby dowartościowywać swojego ego 
ich kosztem. Wręcz odwrotnie, chętnie dzieli się z nimi swoimi przemyśle-
niami, doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami, ponieważ pomaganie 
sprawia mu przyjemność.  
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Pojęcie samorealizacji wprowadził w nauce w XIX w. egzystencjalista So-
ren Kierkegaard, ujmując ją jako kategorię ludzkiej egzystencji przeciwsta-
wioną poczuciu przemijania i pustki w obliczu śmierci [Maslow 2004, 13-26]. 
W kolejnym stuleciu, dokładnie w 1939 roku, użył je psycholog Kurt Gogld-
stein uznający samorealizację za nadrzędny motyw kierujący ludzką aktyw-
nością, zorientowany na spełnienie możliwości i urzeczywistnienie osobiste-
go potencjału jednostki [Janowska 2000, 15]. Według tego psychologa każda 
potrzeba podmiotu jest stanem niedoboru motywującego go do jej uzupeł-
nienia. To spełnienie konkretnej potrzeby stanowi samorealizację [Hall 1998, 
237]. W niniejszym opracowaniu przez samorealizację, za Abrahamem 
Maslowem, rozumie się realizację przez człowieka działań, wynikających  
z jego wewnątrzpochodnych zainteresowań, oczekiwań, potencji i możliwo-
ści, wpływających na jego wszechstronny rozwój osobowy i poczucie sensu 
życia [Maslow 2006, 203-259]. 

Każdy człowiek przynosi ze sobą na świat szczególne, charakterystyczne 
tylko dla niego potencje, dyspozycje, talenty, zdolności i możliwości, które  
w sprzyjających warunkach może realizować z korzyścią dla siebie i dla spo-
łeczeństwa, każdy może być osobą samorealizującą się, niestety mało kto tak 
robi. Większość ludzi podlega społecznej reprodukcji [Bourdieu 2011] reali-
zując, zamiast swoich scenariuszy życia, scenariusze napisane przez innych, 
według nich mądrzejszych i ważniejszych, w efekcie stając się osobami za-
chowawczymi, zalienowanymi, dostosowanymi, odtwórczymi. Badania  
A. Maslowa wskazują, że dzieje się tak z powodu niezaspokojenia potrzeb 
podstawowych, czyli potrzeb: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależno-
ści i miłości oraz szacunku i uznania [Maslow 2006, 62-138]. Niedobory w ich 
zaspokajaniu powodują mniej lub bardziej poważne zakłócenia na drodze do 
samodzielnego rozwoju. Przykładowo człowiek głodny pragnie mieć stały 
dostęp do pożywienia. Człowiek zachowawczy z niezaspokojonymi potrze-
bami bezpieczeństwa do najważniejszych celów zalicza posiadanie oparcia   
w kimś silnym i zachowanie tego, co posiada. Człowiek bez zaspokojonych 
potrzeb przynależności i miłości oraz szacunku i uznania chce je zdobyć  
i utrzymać, szukając sposobów na to, nie w autonomicznej refleksji, ale  
w świecie zewnętrznym, nierzadko w kolorowych gazetach i na interneto-
wych portalach. 

U człowieka samorealizującego się, z zaspokojonymi potrzebami, bezpie-
czeństwa, przynależności i miłości oraz szacunku i uznania wykształca się 
mechanizm motywacyjny o zmiennym standardzie, powodujący ciągły 
wzrost aspiracji, wynikający z faktu, że po osiągnięciu poziomu, do którego 
dążąc, podmiot czerpał satysfakcje i przyjemności, pojawia się w jego życiu 
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nieokreślona, transgresyjna, pustka, którą pragnie zapełnić. W konsekwencji 
podejmuje następne, często jeszcze trudniejsze lub całkowicie nowe wyzwa-
nia i zadania, które powstały w jego wyobraźni lub (i) odnalazł w repertuarze 
społecznych oczekiwań. Uruchomiona motywacja o zmiennym standardzie 
staje się podstawą do ciągłego, całożyciowego rozwoju, niejako bezustanne-
go przekraczania samego siebie [Maslow 2004, 242]. 

*** 

Świat jest światłem dla oka i muzyką dla ucha (Tales) 

Według A. Maslowa osoba samorealizująca się jest bardziej niż przeciętny 
człowiek niezależna, zintegrowana, zindywidualizowana i otwarta na nowe 
doświadczenia, bardziej uwrażliwiona, pogodna, ekspresyjna, spontaniczna, 
twórcza, wychodząca poza własne ego niemal i niezależna od swych niższych 
potrzeb [Maslow 2004, 130]. Badacz ten, na podstawie analizy prowadzo-
nych przez siebie wieloletnich badań biografii postaci historycznych i współ-
czesnych, wyróżnił najbardziej charakterystyczne cechy osób samodzielnie 
realizujących swoje życie. Według niego ludzie samorealizujący się: 

1. Posiadają obiektywną percepcję rzeczywistości. 
Postrzegają świat nie przez pryzmat własnych pragnień i potrzeb, ale wi-
dzą go takim, jakim jest naprawdę, ich percepcja nie podlega zniekształ-
ceniom wynikającym z uprzedzeń i z przesądów, mają własny, niezależ-
ny, obiektywny sposób postrzegania rzeczywistości oraz indywidualny 
system jej oceniania, mają zdolność spostrzegania wszelkich zafałszo-
wań, np. łatwo odróżniają uczciwość od nieuczciwości; 

2. Mają ogólną akceptację siebie, innych ludzi oraz świata natury. 
Akceptują siebie takimi, jakimi są, w tym swoje mocne i słabe strony, bez 
poczucia winy i usprawiedliwień, nie rozmyślają o własnych słabościach, 
nie odczuwają z ich powodu winy lub wstydu, nie zniekształcają i nie za-
fałszowują siebie, jest im dobrze ze sobą, umieją się odprężać, co prze-
nosi się na dobre samopoczucie i inne aspekty (poziomy) ich egzystencji, 
niezależnie od mody akceptują własny gust i preferencje bez wstydu, 
także bez uwielbienia, akceptują różne poziomy miłości i przynależności 
oraz szacunku, są tolerancyjne wobec wszystkich ludzi; podobnie z natu-
rą, opisują i akceptują  taką, jaka jest realnie. 

3. Są spontaniczni i naturalni.  
Zachowują się w sposób otwarty, prosty, bezpretensjonalny, zgodnie  
z własną naturą, są życzliwi i troskliwi wobec innych, bez problemów 
podlegają regułom, które uznają za ważne, chętnie wypełniają dobro-
wolnie przyjęte na siebie zadania i role społeczne. 
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4. Są skoncentrowani na problemie. 
Mocno angażują się w realizację podjętych zadań, we własną pracę, od-
czuwają nieodparte poczucie misji do wypełnienia, dające im siłę i ener-
gię, wytrwale dążą do zrealizowania założonych celów, dbając o to, aby 
cele i środki ich osiągania nie krzywdziły innych, żeby służyły obiektyw-
nemu dobru wspólnemu, angażują się w pracę nie tylko dla pieniędzy  
i osiągnięcia efektów, ale także dlatego, że chcą zaspokoić własne meta-
potrzeby, zdobyć nową wiedzę, nowe doświadczenia, umiejętności  
i sprawności oraz nowe źródła samorealizacji. 

5. Mają potrzebę prywatności i niezależności. 
Mają ponadprzeciętną potrzebę zachowania osobistej sfery prywatności, 
niekiedy prawa do samotności (nie osamotnienia), potrafią patrzeć na 
życie i inne elementy rzeczywistości z odległego, obiektywnego punktu 
widzenia, ich zachowania i uczucia są silnie skoncentrowane na samo-
dzielności i na własnej zaradności, kierują się autonomicznymi motywa-
cjami, podejmują decyzje na własną odpowiedzialność . 

6. Funkcjonują autonomicznie. 
W zaspokajaniu swoich potrzeb cechuje ich niezależność od kultury, śro-
dowiska i realnego świata, jednak to, że przekraczają konwencje, nie wy-
nika z chęci odróżnienia się,ale motywów wzrostu i rozwoju, które zależą 
od nich samych, od ich wrodzonego, bazalnego potencjału; osoby te sa-
me wypełniają się treścią, a ich wysoki stopień autonomii czyni je odpor-
nymi na wszelkie kryzysy i deprawacje. 

7. Posiadają umiejętność nieustannego doświadczania nowości. 
Mają niesamowitą zdolność do doceniania w sposób świeży i naiwny 
zwyczajnych rzeczy oraz niewidzialnych dla większości ludzi, niezliczo-
nych ilości podstawowych dobrodziejstw życia; w efekcie, codziennie 
jakby rodząc się na nowo, czerpią z tej zdolności całe pokłady przyjem-
ności, poczucia sensu życia i ciągłości doświadczeń; nigdy nie czują się 
znudzeni. 

8. Doświadczają przeżyć szczytowych. 
Doświadczają intensywnych przeżyć ekstatycznych, olśnień i głębi nie-
opisywalnych uniesień, nierzadko mają odczucia doznawania mistycz-
nych przeżyć, takich jak np. trans, ekstaza, wizje bezkresu, poczucie wiel-
kiej potęgi i mocy połączone z odczuciem braku siły i bezradności; prze-
życia te pozostawiają przekonanie, że służą czemuś ważnemu. 
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9. Mają silne poczucie wspólnoty z ludźmi. 
Są ponadprzeciętnie empatyczni, mają głęboką zdolność do utożsamia-
nia się z innymi ludźmi i z ich problemami, chętnie udzielają wsparcia po-
trzebującym, odczuwają braterstwo z każdym ludzkim jestestwem, są 
przepełnione miłością do całej ludzkości, jakby była ich bliską rodziną, 
mają zdolność rozumienia wszystkich, nawet tych, którzy ich atakują  
i próbują zniszczyć. 

10. Są pokorni i pełni szacunku. 
Mają głębokie uczucia demokratyczne, są przekonani o tym, że muszą się 
jeszcze wiele nauczyć od każdego spotkanego człowieka, są skromni, nie 
wynoszą się ponad innych, nie podkreślają swojej pozycji, majątku i wy-
kształcenia, każdemu okazują szacunek; w razie konieczności grzecznie  
i delikatnie, bez naruszania godności i wzbudzania winy, zwracają uwagę 
na problem. 

11. Tworzą głębokie relacje interpersonalne. 
Mają zdolność utrzymywania znacznie głębszych i silniejszych niż pozo-
stałe osoby więzi międzyludzkich, także do większej i intensywniejszej 
miłości oraz dodoskonalszej identyfikacji i pełniejszego zniesienia granic 
ego; bardzo głębokie więzi emocjonalne utrzymują tylko z nielicznymi 
jednostkami. 

12. Mają autogenne zachowania etyczne. 
Posiadają wyraźnie określone standardy moralne, kierują się mieszczą-
cymi się w kategoriach uniwersalnych, często niekonwencjonalnymi ka-
tegoriami dobra, które realizują i zła, którego nie czynią, w życiu co-
dziennym rzadko przejawiają zamęt, niejasność, nieład, niespójność  
i konflikt, zawsze szukają porozumienia i tego co łączy, wykazują szacu-
nek do wszystkich ludzi bez względu na wyznawaną przez nich religię, ra-
sę, poglądy polityczne i zamożność; uświadamiają otoczeniu wartość dia-
logu i współpracy, przeciwstawiając ją antywartościowej destruktywnej 
niechęci i nienawiści. 

13. Odróżniają cele od środków. 
Częściej niż osoby niecierpliwe umieją czerpać przyjemność z samej re-
alizacji środków prowadzących do osiągnięcia postawionego celu, dla 
nich cel nigdy nie uświęca środków; mają poczucie, że najbardziej kształ-
cący jest sam proces odkrywania, podejmowania, planowania, realizacji  
i wykorzystania efektów własnego kolejnego celu niż sama satysfakcja  
z jego osiągnięcia. 
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14. Mają poczucie humoru. 
Ich poczucie humoru jest bardzo specyficzne, gdyż nie uważają za 
śmieszne tego, co rozwesela przeciętnego człowieka, nie śmieją się  
z nieprzyjaznych czy złośliwych dowcipów umniejszających czyjąś war-
tość; ich subtelne żarty, niepowtarzalny humor sytuacyjny nie wywołują 
gromkiego śmiechu, a raczej ciepły i serdeczny uśmiech, ich humory-
styczne opowiastki, dygresje mają zwykle charakter filozoficzny i odnoszą 
się do problemów ludzkości w ogóle, nigdy do konkretnej osoby; umieją 
śmiać się z siebie, nie obrażają się, gdy koś z nich zażartuje, w zamian 
nierzadko wysyłają inteligentną ripostę, ich żarty nie przez wszystkich są 
rozumiane. 

15. Są twórczy i kreatywni. 
Tłumaczone jest to zjawiskiem tzw. „pierwotnej twórczości”, mającym 
swoje źródło w podświadomości, prowadzącym do wyjątkowych odkryć; 
ich odkrycia, nierzadko niedoceniane, ignorowane, potępiane, a nawet 
wyśmiewane przez otoczenie, są oryginalne i innowacyjne; osoby te 
przez całe swoje życie zachowują kreatywność przejawiającą się m.in.  
w indywidualnym, nieskrzywionym i bezpośrednim oglądzie każdej rze-
czy. 

16. Są odporni na wpływy kulturowe. 
Są samodzielni, autonomiczni i samowystarczalni, utrzymują we-
wnętrzną swobodę, własną rezerwę do zastanej kultury i samosterow-
ność, kierują się bardziej własnymi niż narzuconymi zadaniami, mają 
zdolność odpierania społecznej presji, nie podporządkowują się nieak-
ceptowanym przez siebie wymaganiom, zawsze są gotowe rzucić wy-
zwanie hamującym ich ekspresję regułom, zasadom i normom społecz-
nym, niejednokrotnie łamią je, narażając się na miano buntowników, 
nieprzystosowanych lub burzycieli porządku. 

17. Mają świadomość swojej niedoskonałości. 
Przejawiają, jak wszyscy ludzie, pewne słabości, zdarza się, że bywają 
niemądrzy, rozrzutni, nudni, uparci, denerwujący, próżni, roztargnieni, 
przygnębieni, bez humoru i stronniczi (szczególnie jeśli chodzi o własne 
wytwory, rodzinę, przyjaciół i dzieci), jednak po uświadomieniu sobie, że 
kogoś urazili, starają się to naprawić, choćby najzwyczajniejszymi prze-
proszeniami i wyjaśnieniami; umieją przyznać się do winy. 

18. Posiadają własny system wartości. 
W swoim postępowaniu kierują się własnym, autonomicznym, uwew-
nętrznionym, otwartym na modyfikację systemem humanistycznych 
wartości i antywartości, wskazującym im m.in. stosunek do: siebie, in-
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nych ludzi, zwierząt, przyrody, przeszłości, teraźniejszości, polityki, religii  
i wszystkiego w ogóle; dzięki temu systemowi wiedzą, co pochwalają, 
czemu są wierni, czego nie aprobują, czemu się przeciwstawiają, co  
w zamian proponują oraz co lubią, a czego nie lubią. 

19. Mają umiejętność rozwiązania dychotomii pomiędzy rozbieżnościami. 
Mądrze godzą odwieczne opozycje (mają taką zdolność dzięki temu, że 
ich „id”, „ego” i „superego” współdziałają ze sobą), m.in.: między sercem 
a głową, rozumem a instynktem, poznaniem a wolą, sobą a społeczeń-
stwem, egoizmem a brakiem egoizmu, obowiązkiem a przyjemnością, 
aktywnością a biernością, pracą a zabawą, życzliwością a bezwzględno-
ścią, konkretnością a abstrakcyjnością, akceptacją a buntem, powagą  
a poczuciem humoru, przystosowaniem a nieprzystosowaniem, dystan-
sem wobec innych a identyfikacją z innymi, introwertyzmem a ekstra-
wertyzmem, mistycznością a realnością, rozważnością a lekkomyślnością, 
męskością a kobiecością, a także - pożądaniem a miłością [Maslow 2006, 
2-3-256]. 

Bez obaw można powiedzieć, że niemal wszyscy znani filozofowie staro-
żytni byli osobami samorealizującymi się, gdyż posiadali każdą albo przy-
najmniej zdecydowaną większość wymienionych wyżej cech. W niniejszym 
opracowaniu, jak wspomniano wcześniej, dokonano próby ukazania wybra-
nych, wciąż bardzo aktualnych, poglądów ośmiu wybitnych miłośników mą-
drości, starożytnych nauczycieli, którzy bardziej niż przekazywaniem uczniom 
istniejącej wiedzy, zajmowali się rozbudzaniem u nich potrzeby satysfakcjo-
nującego podmiotowo i pożądanego społecznie, wszechstronnego samoro-
zwoju. 

*** 

Podróżowanie to najwspanialsza rzecz na świecie (Homer) 

Grecki poeta Homer (VIII w. p.n.e.) uważał, że najlepszym nauczycielem 
jest utalentowany do nauczania członek rodziny, przygotowujący młodzież 
do celów, które stawiał mu jego ród lub rodzina [Martin 1998, 157, Pomeroy 
2010, 337]. Z przesłań o Homerze oraz z analizy jego przypowieści – metafor, 
szczególnie Iliady [Homer 2004], wywnioskować można, że nauczyciel  
w związku z tym, że uczniowie imitują jego zachowania, powinien być: pra-
wy,  spójny w myślach, słowach i czynach, odważnie i odpowiedzialnie poru-
szający się po życiu i świecie (po znanych i nieznanych obszarach, lądach  
i oceanach), wśród pielęgnowanych marzeń, pragnień , nadziei, sukcesów  
i radości (np. wśród wierności, honoru, szczęścia, pokus, mimf, syren) oraz 
wśród odważnych decyzji i przeraźliwych straszydeł (np. morskich potworów, 
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podłości i zazdrości), wśród niewyobrażalnej ilości źródeł radości, a także 
wśród potencjalnych możliwości poznawania znanego i nieznanego oraz 
przekraczania zastanych granic. Uczeń powinien się nauczyć, że podejmowa-
nie odważnych wyzwań, zmaganie się z przeciwnościami losu, jest nie tylko 
źródłem człowieczeństwa i szansą na samorozwój, ale także na wielkie satys-
fakcje płynące z ich pokonywania, np. długie rozstania z najbliższymi też są 
bardzo kształcące, gdyż nic bardziej nie przybliża bliskich sobie ludzi jak od-
dalenie i tęsknota (Odyseusz i Penelopa). 

Nauczyciel powinien nie tylko przekazywać swoim uczniom wiedzę, ale 
również rozbudzać marzenia i pragnienia ich samodzielnej realizacji, w któ-
rych tęsknota za poznaniem przeważa nad lękiem przed nieznanym. 

*** 

To, co jest piękne, jest dobre, to co jest dobre, będzie piękne (Tales) 

Filozofa Talesa z Miletu (VII/VI w. p.n.e.), zwanego ojcem nauki greckiej, 
także można zaliczyć do myślicieli propagujących wychodzenie poza zastane 
ramy poznania i odpowiedzialne odchodzenie od preferowanych ówcześnie 
„jedynie słusznych” metod i form nauczania. Głośno potępiał, mówiąc dzi-
siejszym językiem, pedagogów traktujących uczniów jak biernych, bezreflek-
syjnych odtwórców wiedzy, ganił też nauczycieli, przed którymi drżący 
uczniowie recytowali wyuczone na pamięć treści. Mówił, że tradycyjne na-
uczanie przygotowuje bezrefleksyjnego, niesamodzielnego wychowanka do 
życia odtwarzającego życie jego wstępnych, m.in., że od momentu jak dziec-
ko wyjdzie z rąk niańki zajmuje się nim: „(…) pedagog, pedotriba, gramatysta, 
lutnista i rysownik. Z czasem przychodzi do tego nauczyciel rachunków, 
miernictwa i ujeżdżacz koni. Skoro świt, musi się zrywać z pościeli, nigdy nie 
ma wolnej godziny. Zostawszy efebem także musi drżeć ze strachu, to przed 
kosmetą, to pedotrybą, przed mistrzem szermierki, przed gimnazjarchą - 
każdy z nich bije go, nadzoruje, zatruwa mu życie. Przejdzie efebię i ma już 
20 lat, jeszcze musi się bać i mieć na baczności przed gimnazjarchą i przed 
dowódcą wojsk: trzeba gdzieś stawiać placówki, musi tam stać, trzeba odby-
wać uciążliwą straż nocną, musi się jej podjąć, trzeba załogi na okręt, musi iść 
nad morze” [Kot 1996, 83]. Tales z Miletu, jako nauczyciel  
i jako wzór był, jak na tamte czasy, nieprawdopodobnie otwarty, na wciąż 
nowe własne perspektywy, jak i potencjalne możliwości swoich uczniów  
i pozostałych ludzi w ogóle.  Trzy z jego najważniejszych zaleceń brzmią: - 
„Zawsze bądź uczciwy’ , - „Nigdy nie bogać się kosztem krzywdy innych” i co 
szczególnie istotne dla celów niniejszej publikacji, - „Najpierw poznaj samego 
siebie”. 
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Sam zasłynął nie tylko jako oportunista ograniczeń w nauczaniu, ale także, 
m.in. jako nauczyciel, polityk, pionier racjonalnego podejścia w badaniu przy-
rody, poszukiwacz pytań o pochodzenie oraz sens wszechświata i wszechrze-
czy, jako wybitny matematyk (jego zasługą jest m.in. twierdzenie Talesa, 
wprowadził też inne twierdzenia i pojęcia geometryczne) i astronom (m.in. 
wyliczył dokładnie dzień zaćmienia słońca – 28 maj 585 r. p.n.e., opisał 
gwiazdozbiór Małej Niedźwiedzicy). Wśród humanistów zasłynął, co ważne, 
związanymi z samorealizacją, wartymi przytoczenia pytaniami i odpowie-
dziami, m.in.: - „Co jest trudne? Poznać samego siebie. - Co jest łatwe? 
Udzielać rad bliźniemu. - Co jest najprzyjemniejsze? Osiągnąć to co się pra-
gnęło. - Co jest Boskie? To co nie ma początku ani końca. - Co jest widokiem 
najbardziej niezwykłym? Tyran, który dożył późnego wieku. - W jaki sposób 
żyć najlepiej i najsprawiedliwiej? Nie czynić tego co u innych ganimy. - Kto 
jest szczęśliwy? Ten, kto ma zdrowe ciało, bogatą duszę i naturę podatną do 
kształcenia” [Laertios 1984, 22-23]. Te naprawdę ponadczasowe i ponadtery-
torialne aforyzmy wydają się zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości drogowska-
zami dla wszystkich osób chcących odkryć potencjalność, niepowtarzalność, 
sens i radość swojego życia. 

*** 

Przekraczać granice to nie mniejszy błąd niż do nich nie dotrzeć (Konfucjusz) 

Konfucjusz (VI/V w. p.n.e.) wyrażał przekonanie, że najważniejsza dla do-
brego nauczyciela jest pasja, z którą powinien oddawać się swojej pracy, 
także rozległa i głęboka wiedza, przekazywana tak aby uczeń mógł z niej 
czerpać przeróżne, jak największe korzyści. Najważniejsza zasada tego filozo-
fa, w pełni zgodna z ideami postulowanej współcześnie samorealizacji, głosi-
ła że każdy człowiek powinien wydobyć z siebie ukrytą w nim, przyrodzoną 
cnotę, powinien zawsze pozostawać wierny swoim ideałom i jednocześnie 
starać się czynić dobro dla innych. Najważniejszym celem – nadrzędną war-
tością człowieka – nie powinny być jedynie własne korzyści, gdyż cnota i pły-
nąca z niej uczciwość są nagrodą samą w sobie, ale też dobro społeczności. 
Nauczanie powinno być dyskretnie nadzorowane przez mądrych pedagogów 
gdyż, jak mówił Konfucjusz, gdy: „(…) człowiek uczył się bezmyślnie, to była 
komedia, lecz gdy zaś bezwiednie myślał, to zakrawało na trage-
dię”[Zawadzki 2012, 35]. 

Dla Konfucjusza najważniejszą rolą nauczyciela było przygotowanie do ży-
cia i służenia społeczeństwu człowieka doskonałego, niebędącego tylko bier-
nym narzędziem do określonych czynności, ale czymś znacznie więcej [Żbi-
kowski 1960, 100-109], czyli m.in.: posiadającego dużą wiedzę oraz mądrość, 
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dzielnego, wolnego od zawiści i innych negatywnych uczuć, znającego zasady 
etyki, muzyki i ceremoniału, posiadającego wewnętrzną potrzebę dalszego 
uczenia się. Konfucjusz przyjmował na swoich uczniów wszystkich chcących 
studiować. Nie przywiązywał wagi do pochodzenia [Yao 2009, 27]. Ale już 
przyjętych selekcjonował, odrzucając osoby niekierujące się czystymi inten-
cjami, np. leniwe lub wstępujące do szkoły dla uzyskania popularności. Dla 
swoich uczniów był przyjazny, traktował ich jak młodszych braci lub synów, 
był dla nich wzorcem lojalności, nigdy ich nie oszukiwał, nigdy też ich nie 
ganił, ale także nigdy nie tolerował egoizmu [Żbikowski 1960, 100-109]. 

Według Konfucjusza nauczyciel powinien być skromny, dyskretny, bezin-
teresowny, dbający o kulturę słowa, pielęgnujący własną moralność, spójny 
w słowach i czynach, powinien też kochać swoich uczniów, dobrze poznać 
ich psychiczne uwarunkowania i roztropnie dobierać dla nich środki  
i metody nauczania, powinien także przygotowywać ich do samodzielnego 
doskonalenia się [Huanyin 1996, 465-470]. Zgodnie z jego wskazaniami na-
uczanie nie może polegać wyłącznie na przekazywaniu wiedzy i zdobywaniu 
kwalifikacji, powinno też służyć wspieraniu uczniów w poszukiwaniu i odkry-
waniu swoich potencjalnych możliwości, aby będąc spełnionymi, jak najlepiej 
służyli społeczeństwu [Klityńska 2016, 73-85]. To, co się wydaje szczególnie 
ważne, w szkołach konfucjańskich nie było ani klas ani egzaminów. Lekcje 
prowadzone były w formie otwartej wymiany poglądów, rozmów i dyskusji    
z jedną lub większą liczbą osób. Uczniom pozostawiano swobodę w samo-
dzielnym myśleniu i własnym wyrażaniu jego efektów. Nauczyciel jedynie 
kierował tym procesem wypowiadając własne opinie, porównując wypowie-
dzi i zadając pytania. Na takich samych zasadach oparte są także niektóre 
metody współczesnego samokształcenia kierowanego. 

*** 

Człowiek jest miarą wszystkiego: tego, co jest, że jest, i tego co nie jest, że nie jest (Protagoras) 

Dla sofisty Protagorasa z Abdery (V w. p.n.e.), który jak twierdzą znawcy 
problemu, odegrał fundamentalną rolę w procesie kształtowania u Greków 
rozumnej refleksji nad edukacją, do najistotniejszych zadań życiowych nale-
żały zgłębianie natury człowieka oraz permanentna refleksja nad nauczaniem 
i działalnością  edukacyjną [Wasilewski 2013, 16-17]. Protagoras będący zwo-
lennikiem relatywizmu poznawczego głosił, że nasz ogląd rzeczywistości jest 
uzależniony tylko od tego, kim jesteśmy, że: „człowiek jest miarą wszystkich 
rzeczy, istniejących, że istnieją, i nieistniejących, że nie istnieją” [Reale 1994, 
248]. Filozof ten uważał, że człowiek może prawidłowo żyć i rozwijać się tylko 
we wspólnocie z innymi ludźmi, jednak, co jest szczególnie istotne z punktu 
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widzenia celu tego artykułu, czasem dzięki swoim umiejętnościom komuni-
kacyjnym, musi umieć skutecznie przekonać innych do swoich racji. Myślicie-
lowi temu przypisuje się głoszenie poglądu, że z relatywizmu poznawczego 
można korzystać w każdej sytuacji, przy rozwiązywaniu każdego problemu 
oraz podczas dyskusji nad każdym zagadnieniem, aby przekonać kogoś do 
swojego zdania na temat rzeczy, które są niegodne lub w które się po prostu 
nie wierzy. 

Jako bardzo ważną umiejętność, wyniesioną z nauczania, Protagoras 
wskazał umiejętność uczynienia słabszego argumentu, argumentem silniej-
szym, bardziej przekonującym, dodatkowo w jak najbardziej „prawdziwym” 
świetle. Przecież wobec każdego poglądu można zastosować zupełnie prze-
ciwne sądy i opinie. Nic nie jest pewne, gdyż nie ma na nic obiektywnego 
kryterium. Jeden ze słynnych badaczy podejmując ten temat stwierdził, że 
proponowany przez Protagorasa dyskurs służył dotarciu: „(…) do prawdy w 
drodze indywidualnie prowadzonych i nawarstwiających wiedzę badań, gdzie 
każdy zbija argumenty poprzedników, przeciwstawiając im swe własne racje, 
skłonne ze względu na swój racjonalny charakter poddać się pod dyskusję” 
[Vernant 1996, 19]. Protagorasowi dość często zarzucano, że podważał wiarę 
w boga, głosząc agnostycyzm. Według niego o bogach nie można wiedzieć 
ani czy są, ani czy ich nie ma. Jego sofistyczny relatywizm, podobnie jak broń 
obosieczna, był pożyteczny, jeśli służył neutralizowaniu lub burzeniu rozwo-
jowych przeszkód tkwiących w podmiocie lub w normie społecznej, jednak 
stawał się niebezpieczny gdy posługiwali się nim nieprawi ludzie. Sofiści jako 
pierwsi, świadomie stosowali wszechobecne w dzisiejszym życiu socjotechni-
ki. 

Nauczyciel wg Protagorasa zawsze żądającego zapłaty za swoje nauki 
[Marrou 1969, 92] winien inspirująco przekazywać najistotniejszą wiedzę, 
jeszcze bardziej skupiać się na nauczaniu i doskonaleniu sztuki przekonywa-
nia oraz na rozwijaniu samodzielności (mówiąc dzisiejszym językiem m.in. 
samokontroli, samooceny i autokorekty). Najistotniejsza wiedza przez niego 
przekazywana miała mieć charakter pragmatyczny i dotyczyć przede wszyst-
kim tego, co jest naprawdę przydatne w realnym życiu, m.in. konieczności 
obiektywnego samopoznania i samorozwoju oraz możliwości pokonywania 
różnorodnych problemów pojawiających się w relacjach międzyludzkich. 
Nauczanie i doskonalenie skutecznego przekonywania i efektywnej komuni-
kacji interpersonalnej miało się odbywać w warunkach profesjonalnych prak-
tycznych zajęć. Nauczyciel miał być człowiekiem skutecznym, posiadającym 
talent i umiejętności, umiejącym się odnaleźć w nowych sytuacjach i pro-
blemach, użytecznym dla innych poprzez permanentne doskonalenie się, 
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wiedzącym, że jego powinnością jest służenie uczniom swą wiedzą i umiejęt-
nościami [Wołoszyn – Spirka 2001, 88]. W swoim nauczaniu miał kierować 
się nadrzędną zasadą relatywizmu poznawczego, głoszącą, że tylko człowiek 
jest miarą wszechrzeczy, ponieważ nie ma żadnej rzeczywistości samej  
w sobie, a wszystko, co istnieje, jest zawsze rzeczywistością ze względu na 
jakąś istotę i dla niej [Diogenes 1988, 538-542]. Protagorejski nauczyciel miał 
zastąpić wszechobecne w tamtych czasach myślenie mityczne, dyskursem 
naukowym, stosującym uzasadnienia oparte tylko i wyłączne na ludzkiej mie-
rze [Juchacz, 2017, 88], myśleniem rozumnym w drodze bezustannego do-
skonalenia się. 

*** 

Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie (Sokrates) 

Sokrates (V/IV w. p.n.e.) uważany za twórcę metod dialogicznych, mimo 
że nie uważał się za nauczyciela, był znakomitym pedagogiem. W nauczaniu 
stosował najczęściej metodę dyskusyjną, połączoną z cenioną do dnia dzisiej-
szego argumentacją, zwaną „metodą sokratyczną”, wyzwalającą u rozmówcy 
dysonansową refleksję, m.in. nad słusznością swojej wiedzy oraz ugruntowa-
nych postaw i przekonań. Celem nauczania prowadzonego przez Sokratesa 
było zwykle albo przekonanie rozmówcy, że nie ma racji i wskazanie na błęd-
ność jego poglądów, albo wydobycie ukrytej w nim samym informacji. War-
tość sokratejskiego dialogu stawia dzisiaj tego filozofa wśród osób szczegól-
nie ważnych dla upowszechnienia samorealizacji, gdyż dzięki niemu ktoś 
może powiedzieć „czemu nie”, dlaczego mam nie zacząć realizować własne-
go scenariusza swojej przyszłości? 

Zdaniem Sokratesa nauczyciel powinien uczyć wychowanka samodzielno-
ści, szeroko rozumianej odwagi, sztuki odróżniania wiedzy pożytecznej od 
szkodliwej, umiejętności prowadzenia rzeczowej dyskusji oraz odróżniania 
wartości od antywartości. Powinien rozbudzać w uczniu potrzebę bezustan-
nego dążenia do poznawania obiektywnej prawdy i do poznawania, rozwija-
nia i doskonalenia siebie, swoich umiejętności, sprawności i przekonań. Po-
winien to robić, wykorzystując wszelką znaną mu wiedzę zewnętrzną  i nie-
uświadomioną informację wewnętrzną, tkwiącą w zarówno w nim, jak  
i w uczniach. Powinien też być wzorem mądrości, szlachetności, odpowie-
dzialności i bezinteresowności, nawet kosztem utraty życia [Wołoszyn 2003, 
91]. Szczególnie ważne dla Sokratesa było, aby nauczyciel umiał definiować 
pojęcia i uczył tego uczniów, gdyż trafne definiowanie jest podstawą kon-
struktywnej edukacji, bez niego, bez pewności o czym się mówi, nie ma szans 
na skuteczne nauczanie [Stone 2003, 84 i in.]. 
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Sokrates w dialogu z drugim człowiekiem jako nauczyciel lub zwyczajny 
rozmówca stosował zwykle dwie metody elenktyczną (negatywną – obnaża-
jącą) i majeutyczną („ położniczą” - pozwalającą przyjść na świat ukrytemu). 
Stosując pierwszą z nich, wcielał się w postać skromnej, niewiele wiedzącej 
osoby, która prostym, przystępnym dla każdego, bardzo komunikatywnym 
językiem, pytała kogoś tak jakby chciała znaleźć odpowiedź na swoje pytania. 
Na zadawane przez Sokratesa pytania, czasem pouczający, zarozumiały  
i pewny siebie rozmówca, miał odpowiadać tak lub nie. Ostatecznie, w kon-
sekwencji zakończonego dialogu, rozmówca przyznawał, że ma już inne zda-
nie niż wcześniej albo uważał, że został zmanipulowany. Drugą metodę, ma-
jeutyczną Sokrates stosował zwykle w serdecznym dialogu z uczniem lub 
innymi pojedynczymi osobami nie posiadającymi, ale pragnącymi wiedzy.  
W przyjaznej relacji, filozof używając prostych słów i pytań, sprawiał, że roz-
mówca, drogą dedukcji, sam dochodził do istoty rzeczy bardziej złożonych  
i trudnych. 

Sokrates należał do najbardziej pokornych filozofów, o czym świadczy nie 
tylko jego stosunek do swojej rozległej, wszechstronnej wiedzy, zilustrowany 
słynnym powiedzeniem „wiem, że nic nie wiem” (èn oîda óti oudèn), ale 
także wielka skromność i otwarte nastawienie do każdej zewnętrznej infor-
macji, nawet gdy jej źródłem był najzwyczajniejszy szary człowiek. Nie miał 
jednak pozytywnego stosunku, co czasem bezlitośnie krytykował, do nie-
świadomości niewiedzy, szczególnie u nauczycieli, odpowiedzialnych za 
kształcenie wstępujących pokoleń. Dla filozofa sama niewiedza nie była naj-
większym problemem, ponieważ był przekonany, że nie tylko on niewiele 
wie, ale i cała ludzkość nie wie zbyt wiele. Naprawdę istotnym problemem 
był dla niego brak świadomości niewiedzy, gdyż to właśnie ona (świadomość 
niewiedzy) mogła prowadzić do jej rozsądnego poszukiwania, umiłowania 
oraz pożytecznego i skutecznego wykorzystania w realizacji siebie i swoich 
celów. Sokrates miał świadomość, że na żadne ważne pytanie nie można 
uzyskać jednoznacznie pewnej odpowiedzi, wiedział jednak, że duża wiedza, 
połączona z umiejętnościami i sprawnościami operowania nią w dialogu, 
daje człowiekowi większe możliwości w realizacji celów osobistych i społecz-
nych. Dlatego też w jego opinii mądrość nie polegała tylko na posiadaniu 
dużej ilości teoretycznej i praktycznej wiedzy, ale także na bezustannym po-
znawaniu samego siebie, poszukiwaniu własnych możliwości rozwoju (choć-
by poprzez sokratejski dialog z samym sobą) i wartościowego, prawego życia. 
Sokrates zwykł mówić, że człowiek mądry nie wstydzi się swojej niewiedzy,    
a niemądry raczej się do niej nie przyznaje. Pierwszy czerpie radość z bezu-
stannego poznawania i odkrywania nowych informacji, zdobywania i dosko-
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nalenia nowych umiejętności i sprawności, a także modyfikowania dotych-
czasowych postaw emocjonalnych. Drugi zamyka się przed takimi fanta-
stycznymi możliwościami. 

*** 

Największym złem jest nienawiść wobec rozumu (Platon) 

Platon (V/IV w. p.n.e.), słynny uczeń Sokratesa, był pierwszym myślicie-
lem, który opracował złożoną strukturę systemu edukacyjnego, mającego 
swojego „naczelnego kierownika wychowania młodzieży”, w strukturze pań-
stwa ważniejszego od najwyższych funkcjonariuszy, czuwającego i nadzoru-
jącego wszystkie działania, większych i mniejszych, elementów systemu edu-
kacji. Nauczyciel pracujący w jego systemie, stosując najtrafniejsze do tego 
celu metody, techniki, zasady i sposoby, miał profesjonalnie nauczać przypi-
sane mu przedmioty i treści [Platon 1960, 764]. Tak aby wykształcić mądre-
go, sumiennego, znającego siebie i swoją wartość, pożądanego społecznie 
obywatela. 

Platon był kontynuatorem większości idei i dzieł swojego mistrza Sokrate-
sa, m.in. sokratejskiej koncepcji podmiotu, opartej na utożsamieniu natury 
człowieka z jego duszą. Do najważniejszych celów, które sobie stawiał jako 
dydaktyk, należało wspólne dążenie do doskonałości, czyli do czterech cnót 
kardynalnych (głównych): mądrości, męstwa-odwagi, opanowania i sprawie-
dliwości. To, co wydaje się bardzo istotne z punktu widzenia samorealizacji 
to to, że ludzie byli kształceni nie wg narzuconych treści, metod i schema-
tów, ale według zdiagnozowanych przez nauczycieli, wykazywanych uzdol-
nień i potencjalnych możliwości. W systemie Platona uczniowie wykazujący 
wyróżniające zamiłowanie do rozwijania w sobie mądrości, odwagi i opano-
wania, osiągali najwyższy stopień wiedzy, pełnili później najważniejsze funk-
cje w państwie, m.in. filozofów - władców, strażników państwa i wytwórców. 

Platon w celu realizacji swojego powołania pedagogicznego założył wła-
sną Akademię, prowadzoną jak na ówczesne czasy, w innowacyjny sposób. 
Nie w tradycyjnym szkolnym stylu, ale w formie wspólnoty badaczy. Uczelnia 
była centrum studiów i badań, w której: „(…) nauczyciele i uczniowie 
mieszkali razem, pracując we wspólnocie ugruntowanej na dialektycznej 
metodzie dociekania prawdy. Polegała ona na tym, że po prezentacji jakiejś 
doktryny następowała dyskusja” [Hummel 1997, 155]. W Akademii i w pro-
ponowanym przez Platona nauczaniu w ogóle, bardzo duże znaczenie miał 
rozwój duchowy, zapewniany przez przyjazną religię, z której usunięto 
wszystkie zapisy przedstawiające Boga jako mściwego ojca. Bardzo znaczące 
pozycje w nauczaniu miały też muzyka i plastyka, rozwijające w wychowanku 
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zmysł estetyki, czerpania radości z harmonii i piękna, w efekcie kształtujące 
poczucie sensu, radości z życia i pożądany społecznie charakter. Najważniej-
szy jednak w platońskim nauczaniu był ciągły dialog prowadzący do poszuki-
wania i odkrywania prawdy i mądrości. Polegał on m.in. na przybliżaniu się 
do prawdy poprzez rozmowy nauczyciela z uczniem, a w nich, m.in. analizę  
i syntezę pojęć, tworzenie tez i antytez oraz ich przyjmowanie lub odrzucanie 
[Tatarkiewicz 1983, 94097]. U Sokratesa dialog odgrywał najczęściej pomoc-
niczą rolę w dotarciu do tego, co chciał ujawnić, dla Platona dialog był naj-
ważniejszą metodą nauczania i poznania. 

Teoria poznania Platona, wynikająca z jego koncepcji istnienia świata idei 
i rozumienia duszy, była silnie związana z intuicją i z samopoznaniem. We-
dług Platona dusze posiadały doskonałą wiedzę o świecie idei, lecz wprowa-
dzając się do ludzkiego ciała tę wiedzę zapominały. Filozof był przekonany, że 
człowiek ma szansę, aby ją sobie przypomnieć, w drodze pełnego wglądu  
w siebie i w świat zewnętrzny, refleksyjnego uczenia się oraz poprzez, waż-
niejszą od rozumu intuicję, będącą aktem umysłu samodzielnie współpracu-
jącego z samowiedzą. 

Dlatego według Platona do najważniejszych zadań nauczyciela, co jest 
szczególnie istotne z punktu widzenia scharakteryzowanej wyżej samoreali-
zacji, powinno należeć wdrożenie ucznia do poznawania samego siebie, 
szczególnie swojej duszy. Studiowanie samego siebie wydaje się dla myślicie-
la najlepszą drogą do poznania (przypomnienia sobie) prawdziwych idei 
[Chrost 2017, 184], do zdobycia doskonałej obiektywnej mądrości. 

*** 

Przynieś mi szklankę mleka - będę ucztował (Epikur) 

Filozofia Epikura  (IV/III w. p.n.e.), najmłodszego z tutaj charakteryzowa-
nych myślicieli - nauczycieli, od starożytności przez kolejne setki lat była 
przedmiotem licznych ataków, nieporozumień i niesprawiedliwych pomó-
wień o wyuzdany hedonizm. Tak jak dziś konserwatyści krytykują teorię  
i praktykę samorealizacji, propagowaną  przez Maslowa [Maslow 2004, 
2006], Rogersa [Rogers 2012, 2017] i ich kontynuatorów. Najczęstszą przy-
czyną tych pomówień były niezgłębione dostatecznie, przez złośliwych opo-
nentów, zbyt pochopne oceny wykładów filozofa o ponadczasowej wartości 
przyjemności, szczęścia i szczęśliwego życia. Inną przyczyną pomówień był 
słynny napis, umieszczony przy wejściu do jego szkoły, zwanej Ogrodem: 
„Gościu, tu będzie Ci dobrze, tu mieszka najwyższe dobro, błoga przyjem-
ność”, bezrefleksyjnie odczytywany jako miejsce jakiegoś nierządu. Tymcza-
sem w intencji Epikura sentencja to oznaczała, że: „życie zgodne z rozumem 
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może być źródłem przyjemności i mądrości”. Tak to, dużo chorującemu  
i żyjącemu w ascezie filozofowi, kochającemu wszystkich ludzi [Diogenes 
1988, 579], któremu udało się opanować sztukę czerpania przyjemności  
z niemal każdego pozytywnego powodu, nawet z chwilowego ustąpienia 
dręczącego go fizycznego bólu, niesłusznie przypisywano nieprawe czyny  
i nauki, których nigdy nie popełnił. 

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z niepożądanymi interpreta-
cjami swego nauczania Epikur stworzył własną teorię rodzajów przyjemności, 
systematyzując je według obiektywnej wartości od najlepszych, do nieko-
niecznych i wątpliwych. Wymienił dwa rodzaje przyjemności biernych 
(pierwsze i drugie) i dwa rodzaje przyjemności czynnych (duchowe i fizycz-
ne). Pierwsze, zarazem najpiękniejsze i największe bierne przyjemności, wy-
nikają po prostu z radości z życia, z samego istnienia, drugie przyjemności 
bierne, niewymagające świadomego wysiłku, wiążą się ze wszystkim, co czu-
jemy i z tym, co nas otacza, płyną np. z podziwiania piękna, z miłości do przy-
rody, z oglądania gwiazd, z twórczości, z mądrości, z współodczuwania rado-
ści, z posiadania bliskiej osoby, z sukcesu przyjaciela i z przyjaźni. Przyjemno-
ści czynne, wymagające podjęcia nakładu pracy i energii, niezbędnych do ich 
osiągnięcia, dzielą się na przyjemności duchowe, jak np. uczenie się, studio-
wanie, oglądanie spektaklu teatralnego lub igrzysk olimpijskich oraz przy-
jemności fizyczne, jak np. jedzenie, picie i seks, mogące wiązać z przykrymi 
skutkami ubocznymi, m.in. przejedzeniem, przepiciem, ogromnym bólem 
głowy i przykrymi chorobami zakaźnymi [Diogenes 1988, 636-644]. 

Epikur nie pochwalał przyjemności czynnych fizycznych, o ile nie były 
godne wyboru, gdyż mogły przynosić więcej strat niż przyjemności. Uważał 
natomiast, że można bez jakiegokolwiek umiaru korzystać z wszystkich moż-
liwych przyjemności biernych i czynnych duchowych, że jest ich niewyobra-
żalnie wiele, trzeba je tylko umieć odkrywać, dostrzegać, doceniać i rozko-
szować się nimi. Był przekonany, że człowiek, który stosuje jego receptę na 
przyjemne życie, nie potrzebuje do szczęścia ani dużego majątku, ani za-
szczytów, ani sławy. Wierzył też, że szczęśliwy człowiek nie ma powodów, 
aby żyć kosztem drugiej osoby (innych ludzi), dlatego też nie tylko jej (ich) nie 
skrzywdzi, ale jeszcze chętnie pomoże, aby i z tego mieć przyjemność.          
W opublikowanych, głównych myślach Epikura, przeczytać można, że istota 
szczęśliwa jest wolna od kłopotów i innym ich nie przysparza, że: „(…)nie 
można żyć przyjemnie jeśli nie żyje się mądrze, uczciwie i sprawiedliwie, ani 
nie można żyć mądrze, uczciwie i sprawiedliwie, jeśli się nie żyje przyjemnie; 
komu jednak brak chociaż by jednej z tych rzeczy, np. życia mądrego, ten już 
nie może żyć przyjemnie, chociażby nawet żył uczciwie i sprawiedliwie. (…) 
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Po to, aby czuć się bezpiecznym wobec ludzi, postawą naturalną jest uważać 
za dobro to wszystko, co do tego prowadzi [Diogenes 1982, 640].” 

Charakteryzując swoje rozumienie przyjemności w „Liście do Menoikeusa, 
filozof napisał: „Gdy przeto twierdzimy, że przyjemność jest naszym celem 
najwyższym, to bynajmniej nie mamy na myśli przyjemności płynącej   z roz-
pusty ani przyjemności zmysłowych, jak twierdzą ci, którzy nie znają naszej 
nauki albo się z nią nie zgadzają, czy wreszcie, źle ją interpretują. Przyjem-
ność, którą mamy na myśli, charakteryzuje nieobecność cierpień fizycznych i 
brak niepokojów duszy. Nie pijatyki i hulanki, nie obcowanie z pięknymi 
chłopcami i kobietami; nie ryby i inne smakołyki, jakich dostarcza zbytkowny 
stół, czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum dociekający wszelkiego 
wyboru i unikania, odrzucający czcze domysły, owo źródło największych 
utrapień duszy” [Diogenes 1988, 636].  Filozofia Epikura, mówiąc najprościej, 
opierała się na teorii, że dobre jest to, co przyjemne, a złe jest to, co bolesne, 
że praktycznie wszystko, co nie jest bolesne, może być przyjemne. Epikur był 
przekonany, że jeśli człowiek zwiększy ilość biernych i duchowych przyjem-
ności, poprzez odkrywanie coraz większej ilości powodów do jej odczuwania, 
tak aby przyjemności przeważały nad psychicznym i fizycznym cierpieniem, 
to będzie on konstruktywnie funkcjonującym w społeczeństwie, szczęśliwym 
człowiekiem. 

Epikurejski Ogród nie był szkołą w tradycyjnym ówczesnym znaczeniu, je-
go bramy były otwarte: „(…) dla wszystkich: dla szlachetnie urodzonych i dla 
nieszlachetnie urodzonych, dla wolnych i dla niewolnych, dla mężczyzn i dla 
kobiet, a nawet dla szukających wyzwolenia prostytutek”[Reale 1994 Historia 
filozofii greckiej, 190], był przyjemnym miejscem inspirujących i twórczych 
spotkań z uczniami. Był wręcz wspólnotą przyjaciół. Nauczaniu w tej placów-
ce zawsze przewodziły i towarzyszyły otwartość, życzliwość, zaufanie, przy-
jaźń, pochwały i nagrody [Legowicz 1975, 12]. W atmosferze serdeczności 
uczniowie dowiadywali się tam m.in., że: 

- trzeba studiować filozofię, bez niej nie można osiągnąć prawdziwej roz-
koszy, pamiętając jednak o tym, że należy omijać nauki, które nie potra-
fią uleczyć jakiejś namiętności ludzkiej duszy, takie nauki są zbyteczne       
i do niczego nie niepotrzebne; 

- najdoskonalszym, wręcz boskim „narzędziem” poznania rzeczywistości 
jest ludzki rozum; trzeba, na ile tylko możliwe, korzystać z bezgranicz-
nych zasobów w nim tkwiących, gdyż zasoby znajdujące się w naturze są 
ograniczone i łatwe do zdobycia; 

- każdy ma prawo do przyjemności, jest ona początkiem i celem szczęśli-
wego życia, jest też dobrem naturalnym człowieka i stanowi zasadę jego 
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postępowania, tożsamą z prawem naturalnym, gdyż to natura wyznacza   
i weryfikuje działanie człowieka); 

- człowiek może sam osiągnąć szczęście, tożsame z „pokojem ducha” (to 
najbardziej oburzało jego oponentów), nie potrzebuje do tego ani po-
mocy państwa, ani bogów, ani szlachetnego urodzenia i bogactwa; nie 
powinien się bać opatrzności, że decyduje o losie, 

- nie można „rozkoszować się” życiem jeśli mieszka się na przykład na 
dworze władcy i jest się otoczonym intrygami i spiskami; czasem warto 
żyć na uboczu, z dala od tak zwanego „wielkiego świata” i polityki; 

- szkoda zmarnować swoje cenne życie w pogoni za tym, co próżne; warto 
odnaleźć w sobie azyl i miejsce zaciszne; 

- trzeba wiedzieć, że przyjemności i cierpienia duszy są o wiele większe niż 
przyjemności i cierpienia ciała; dlatego przyjemność winna być zgodna    
z rozumem, a zatem i z naturą człowieka; najwyższą przyjemnością jest 
roztropność, czyli rozumowa mądrość praktyczna; 

- należy wybierać przede wszystkim przyjemności bierne, które zapewnia-
ją nieobecność bólu (psychicznego lub fizycznego) oraz przyjemności du-
chowe, które również wiążą się z brakiem duchowego niepokoju; 

- chcąc osiągnąć samowystarczalność i pokój ducha warto zrezygnować     
z przyjemności, których zaspokojenie nie jest konieczne, lub może nawet 
przynieść ból, 

- nie każdego bólu należy unikać, mimo że każdy jest złem, nie każda przy-
jemność jest godna wyboru, mimo że wszelka przyjemność jest dobra; 

- wzbogacać się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując 
dużo z tego, co chciałoby się mieć; 

- trzeba czerpać przyjemność z tego co się już ma, ktoś, kto tego co posia-
da nie uważa za największe bogactwo, będzie nieszczęśliwy nawet gdyby 
posiadł cały świat; 

- należy utrzymywać dystans do konsumpcyjnego świata oraz dbać o po-
kój i przyjaźń 

- nie można szczęśliwie żyć bez przyjaciół; przyjaźń jest czymś najużytecz-
niejszym  
i najprzyjemniejszym; jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów, ja-
kimi możemy zostać obdarowani aby szczęśliwie ukształtować swoje ży-
cie; 

- człowiek w swoim działaniu ma prawo kierować się przyjemnością, ale 
nie jest to jedyne kryterium wszelkiego dobra; 

- trzeba dbać o naturę, można to zrobić zaspokajając tylko pragnienia 
naturalne, które nie przynoszą szkody, a zdecydowanie odrzucać pra-
gnienia szkodliwe [Krasnodębski 2010, 71]; 
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- prawa są ustanowione dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali 
nieprawości, lecz by jej nie doznawali; 

- warto być szlachetnym człowiekiem, gdyż ten: „(…)cieszy się doskonałym 
spokojem ducha, natomiast człowiek zły żyje w ciągłym niepokoju” [Dio-
genes 1982, 642].  

W swoich naukach, co wydaje się szczególnie istotne z punktu widzenia 
samorealizacji, Epikur uważał się za filozoficznego samouka, mówił, że zwró-
cił się do filozofii z pogardy do nauczycieli, gdy ci nie mogli mu udzielić żad-
nego wyjaśnienia o chaosie u Hezjoda [Diogenes 1982, 575-576], dokonał 
znacznego przewartościowania ówczesnych wartości, burząc kolejne bariery 
stojące przed uczniami, na drodze wyjścia poza obowiązujące wtedy reguły, 
normy i zasady. Odrzucał wszelkie według niego „niepotrzebne utrapienia”, 
takie jak m.in., politykę, państwową religię, retorykę i poetykę oraz koniecz-
ność odniesienia sukcesu i uznania społecznego, za cenę rezygnacji ze szczę-
ścia, rozumu i mądrości. W prowadzonej przez niego szkole (w Ogrodzie) 
uczniowie, których podobnie jak Sokrates, traktował jak przyjaciół, uczniowie 
oprócz zdobywania najciekawszej i niezbędnej wiedzy, z przyjemnością od-
krywali i rozwijali moce swojego rozumu i wyobraźni.  

*** 

Przegląd poglądów i działań zarówno scharakteryzowanych tutaj staro-
żytnych filozofów, jak i znajomość poglądów współczesnych badaczy pro-
blematyki samodzielnej realizacji swojego życia pozwala zauważyć dużą 
zbieżność poglądów ich wszystkich, na wiedzę i umiejętności nauczyciela 
skutecznie inspirującego uczniów do całożyciowej samorealizacji, na stoso-
wane przez niego treści nauczania i na atmosferę, w której powinno się od-
bywać. Przegląd ten wskazuje m.in., że: 

- Nauczyciel  musi umieć: realizować samego siebie, budować przyjazny 
klimat w grupie, wiedzieć, kiedy z roli prowadzącego lekcje stać się jed-
nym z jej aktywnych uczestników, prowadzić sokratejski dialog, empa-
tycznie i aktywnie słuchać ucznia, diagnozować jego potencjalne możno-
ści, jak np. uzdolnienia, sprawności, a także jego niemożności, wpajać 
idee tolerancji, w oparciu o to, co łączy, jako źródła m.in. poznania, inspi-
racji i pokoju, ukazywać organiczne związki człowieka ze środowiskiem 
naturalnym, możliwości płynące ze współpracy z nim i konsekwencje za-
niedbań, - wpajać i uwewnętrzniać uniwersalne normy moralne, a nade 
wszystko inspirować uczniów do zarazem pożądanej przez nich i pożąda-
nej społecznie samorealizacji; 

- Powinien inspirująco nauczać: najważniejszej, profesjonalnej i refleksyj-
nej wiedzy, samodzielnego poszukiwania i wykorzystywania nowych in-
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formacji (m.in. analizowania i obiektywnego syntetyzowania), samo-
dzielności we wszystkich jej przejawach, w tym samokontroli, samooce-
ny i autokorekty, niezbędnych i oczekiwanych przez uczniów umiejętno-
ści i sprawności intelektualnych i manualnych, poznawania i akceptacji 
samego siebie, szacunku dla innych ludzi oraz dla świata natury, toleran-
cji i poczucia wspólnoty ze wszystkimi, przy zachowaniu własnego sys-
temu wartości, umiejętności godzenia przeciwieństw, koncentracji na 
realizacji zadań i czerpania z nich przyjemności, zarówno z etapów ich 
osiągana, jak i z efektów, obiektywizmu w samoocenie i akceptacji wła-
snej niedoskonałości, odróżniania środków od celów  i dobra od zła oraz 
dbałości o obiektywną ocenę własnego systemu moralnego; 

- Powinien to robić w przyjemnej, demokratycznej atmosferze (metody 
autorytarne nie sprzyjają rozwojowi struktur moralnych): serdeczności, 
szacunku, pokory, poszanowania godności, wspólnoty grupowej, głębo-
kich relacji interpersonalnych, naturalności i spontaniczności, niezłośli-
wego humoru, doceniania i pochwalania kreatywnych i twórczych pomy-
słów, rozwiązań i działań, niezależności, doświadczania niezwykłych 
przeżyć, pochwalania potrzeby intelektualnego, emocjonalnego i du-
chowego rozwoju, polegającego nie tylko na przyroście, ale także na od-
chodzeniu od dotychczasowych zewnątrzpochodnych przekonań i po-
staw, np. dlatego aby wejść na własną drogę przyszłości i nie zmarnować 
dalszego ciągu życia. 

Scharakteryzowane podobieństwa pomiędzy starożytnymi a współcze-
snymi badaczami, dotyczące poglądów na nauczanie i na pedagogów inspiru-
jących uczniów do całożyciowej, samodzielnej realizacji siebie, mogą dawać 
podstawę do tytułu niniejszego opracowania, że Homer, Tales z Miletu, Kon-
fucjusz, Protagoras z Abdery, Sokrates, Platon, Demokryt i Epikur należeli do 
pierwszych nauczycieli samorealizacji.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Dzięki spotkaniu z prorozwojową wiedzą głoszoną przez charakteryzowa-
nych wyżej myślicieli i późniejszych kontynuatorów ich idei i działań, w tym 
również osób dzisiaj uprawiających i wdrażających samorealizację, wielu 
ludzi, zamiast czekać na to co przyniesie im opatrzność, wzięło ster swojego 
życia we własne ręce, uświadomiło sobie, że można żyć inaczej, przyjemniej 
niż robi to większość zreprodukowanych osób. Wielu ludzi, dzięki podjęciu 
samopoznania i zbudowania samodzielnego stosunku do ważnych dla nich 
elementów otaczającej rzeczywistości, zaktualizowało swoją samoocenę i 
ocenę wszystkiego, co było dla nich wcześniej ważne i ocenę tego, czego się 
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wcześniej obawiało. Uświadomiło sobie m.in., że ich niska samoocena, będą-
ca jedną z większych przeszkód w podejmowaniu decyzji o realizowaniu 
ważnych własnych zadań, jest cechą ludzi wrażliwych i wartościowych, i tak 
naprawdę nie jest ich samooceną, tylko uwewnętrznioną oceną na ich te-
mat, pochodzącą od innych, mniej lub bardziej, ale ważnych dla nich osób.  
W efekcie wiele osób, po przewartościowaniu swojej samooceny z dotych-
czasowej zewnątrzpochodnej, na nową wewnątrzpochodną, wstąpiło na 
niepowtarzalną, odważną transgresyjną drogę realizowania siebie według 
własnego scenariusza życia. Wielu ludzi swoją dotychczasową egzystencję, 
nacechowaną niskim poczuciem własnej wartości, brakiem wiary w siebie, 
ukrywanymi kompleksami, lękiem przed przyszłością, narzekaniem na los, 
tkwieniem w destrukcyjnych relacjach zawodowych lub (i) prywatnych zastą-
piło autentyczną radością z samego faktu życia, z możliwości realizowania 
swojej przyszłości według własnego projektu, czerpaniem przyjemności ze 
wszystkiego, co jest piękne i dobre, z permanentnego poszukiwania sensu 
istnienia, a nade wszystko z odkrycia nowego rozumienia istoty mądrości. 
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