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„Celem zycia jest rozkwit osob.
Niestety ludzie dzis zdajq siq
bardziej interesowac
udoskonalaniem rzeczy
Anthony de Mello SJ

HORYZONTY ETOPEDAGOGHKI
Jak biologiczne dziedzictwo cziowieka
moze sluzyc wychowaniu
W historii mysli ludzkiej, juz od jej zarania, toczyl si? sp6r o natur? czio
wieka. Owoce tych kontrowersji mialy zwykle silny wpiyw na praktyk wy
?
chowawczq. i mysl pedagogiczn . Wystarczy tu wspomniec J. J. Rousseau ,
autora poglgdu, ze cziowiek jest dobry z natury, jak tez T. Hobbesa, znanego
z powiedzenia, ze „czlowiek cziowiekowi wilkiem” .
Interesuj ce jest jednak to, ze niezwykle silny wpiyw na pedagogik?, a
takze inne nauki o czlowieku korica XIX i pocz tku XX w. wywarly nie
pogl dy wspomnianych myslicieli, opowiadaj cych si? za wrodzonosci dobrych czy ziych sklonnosci ludzkiej natury , lecz tych, ktorzy opowiadali si?
za brakiem jakiegokolwiek naturalnego dziedzictwa.
Zr6dla tych koncepcji tkwi w pogl dach angielskich empirystow, a zwla
szcza J. Locke’ a, ktory uznai, ze cziowiek rodzi si? jako niezapisana karta.
Dla pedagogiki byla to idea niezwykle pon?tna, jako ze wychowaniu mozna
bylo przypisac wprost nieograniczone mozliwosci w formowaniu osobowosci
cziowieka. Tym bardziej ze w sukurs tym pogl dom przyszla behawiorysty
czna teoria uczenia si?, ktora stala si? teoretyczn podstaw wspolczesnej
pedagogiki.
W ostatnich latach sp6r o natur? cziowieka ponownie rozgorzal przybiera
j c taki kierunek , ktory doprowadzil do powaznego kryzysu w srodowisko
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wych teoriach rozwoju osobowosci, opartych na behawiorystycznej koncepcji
uczenia si?. Stalo si? to za przyczynq powstania i rozwoju nowych dyscyplin
biologicznych, a przede wszystkim etologii i socjologii. Badania etologdw,
dotycz ce porownywania kultur ludow zyjqcych z dala od cywilizacji, dzieci
gtuchych i niewidomych od urodzenia, pokazaiy, ze ludzie posiadaj jednakowe, uniwersalne typy zachowan uwarunkowane gcnetycznie, i to nie tylko w
zakresie zaspokajania podstawowych potrzcb, lecz przede wszystkim w sferze
zycia spoiecznego. Fakty te pozwoliiy na utworzenie odmiennej, nowej koncepcji cziowieka. Nie trzeba wi?c dodawac, ze w tym kontekscie inaczej pojmowane jest uczenie si?, a takze rola wychowania w tworzeniu si? osoby
ludzkiej.

^

^

O dwoistosci ludzkiej natury

Rezultaty badari etologow korespondujcj. bezposrednio z bardzo starymi poglqdami o dwoistosci natury cziowieka, majqcymi zarowno religijny, jak i
filozoliczny rodowod. Zilustrowac to mozna np. wypowiedziq sw. Pawla, kt617 w liscie do Galatow tak pisze (5, 16-17): „Oto czcgo ucz?: post?pujcie
wedlug ducha, a nie spelniajcie pozqdania ciala. Cialo bowiem do czego innego dqzy niz duch, a duch do czego innego niz cialo, i stqd nie ma mi?dzy
nimi zgody, tak ze nie czynicie tego, co chcecie” . W podobnym duchu wypowiada si? Krisznamurti1 „My, ludzkie istoty , jestesmy tacy, jakimi bylismy
przez miliony lat: chciwi, zawistni, agresywni , zazdrosni, niespokojni i zrozpaczeni, czasami z przeblyskami radosci czy milosci. Jestesmy prawdziwq
mieszanin nienawisci , strachu i lagodnosci: jest w nas jednoczesnie i przemoc
i pok6j” .
Wsrod filozof6w pierwszy Arystoteles , m6wiqc o zlozonosci natury czlowieka, podkresla jej dwoistosc rozpi?tq mi?dzy dwiema krahcowymi niemozliwosciami. Czlowiek wie, co jest dobre, a mimo to wybiera zlo, poniewaz
oprocz duszy mysl cej, posiadaj cej zdolnosc odr6zniania dobra od zla, posiada takze cialo - siedlisko pop?dow, nad ktorymi nie jest w stanie calkowicie
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zapanowac.
Etolodzy i socjobiolodzy prowadz c badania por6wnawcze dowiedli, ze
czlowiek jest z natury sklonny zar6wno do altruizmu i milosci, jak do agresji
i nienawisci. Oba przeciwstawne rodzaje zachowan s$ ich zdaniem uwarunkowane genetycznie, poniewaz byty korzystne dla zachowania gatunku i
utrwalily si? w procesie filogenetycznych przystosowari. I. Eibl-Eibesfeldt m6... zr6wnowazone r6wnie gt?boko
wi, ze „Agresywne impulsy cziowieka
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zakorzenionymi sklonnosciami do stowarzyszania si? i wzajemnego wspomagania” 3.
Socjobiolodzy wychodzq. z zalozenia, ze podstawow rolq przedstawiciela
kazdego gatunku jest przekazanie puli genowej nastQpnemu pokoleniu. Zadanie to jest mozliwe do wykonania, jezeli dba si? nie tylko o indywidualne
mozliwosci prokreacyjne, lecz zabiega takze o to dla swoich krewniakow.
Edward O. Wilson 4 udowadnia, ze np. samoposwi?cenie wywodzi si? z dziedzicznosci i zostalo wszczepione wlasnie dzi?ki faworyzowaniu krewniakdw,
a zachowanie altruistyczne sluzy w istocie samemu altruiscie.
Wyjasnienie genezy biologicznych uwarunkowan ludzkiego zachowania
si? moze budzic wqtpliwosci wdwczas, gdy jest oparte wyltjcznie na teorii
ewolucji, jak to czyni etolodzy czy socjobiolodzy wyzej cytowani. Krytyka
ta jednak nie podwaza odkrytej przez nich tej prawdy o czlowieku, ze z pewnosciq cztowiek nie rodzi si? jako biala karta, lecz przychodzi na swiat jako
istota z okreslonym biologicznym dziedzictwem.
Wyjasnienie genezy biologicznych uwarunkowan ludzkiego zachowania
si? wykorzystujqce teori? ewolucji, jak to czyni cytowani wyzej uczeni, moze
budzic w tpliwosci i spotkalo si? z klytykit zwolennikow kreacjonizmu5. Sqdz? jednak, iz nie podwaza to odkrytej prawdy o czlowieku, ze z pewnosci
%
nie rodzi si? on jako biala karta, lecz przychodzi na swiat jako istota z okreslonym biologicznym dziedzictwem.
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Cztowiek jako istota obdarzona wolnosciq,
lecz zaprogramowana przez przyrodQ

Etolodzy dokonali, moim zdaniem, bardzo waznego odkrycia. Dzi?ki prowadzonym badaniom udowodnili, ze uwarunkowane genetycznie s nie tylko
te zachowania, kt6re wi zq si? z zaspokajaniem podstawowych potrzeb, lecz
takze bardziej zlozone zachowania spoleczne. Nawet krytycznie do etologii
ustosunkowani psycholodzy gotowi st przyznac, ze liczba wrodzonych zacho* dotychczas s dzono6. Tak wi c istot
wan czlowieka jest znacznie wi?ksza niz
?
ne novum w tych badaniach to wskazywanie na biologiczne regulacje zachowan spolecznych, jak np. opieka rodzicielska i wychowanie dzieci lub tworzenie si? roznego rodzaju wi?zi mi?dzy ludzmi czy zachowania wchodz ce
w zakres norm etycznych.
U podstaw tych zachowari, reguluj cych relacje mi?dzy ludzmi a takze
zwierz?tami, wyst?puje odkryte zjawisko bodzca kluczowego i wewn?trznego
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mechanizmu wyzwalaj ccgo. S3 to elementy jednego systemu ukierunkowuj cego zachowanie kazdego organizmu. Bodziec kluczowy, czyli tzw. wyzwalacz (Auslaser ), to kilka okreslonych wlasciwosci, jakimi dysponuje nadawca
(g!6wnie osobnik tego samego gatunku) dzialajqcych na organizm jako sygnal
i wywohij cy u niego okreslonq reakcj?, czyli zachowanie wrodzone wyzwalane przez specjalny wewn?trzny mechanizm nerwowo-zmyslowy, kt6ry nazwano wrodzonym mechanizmem wyzwalaj cym7. W swiecie zwierzgt
bodzce kluczowe i sprz?zone z nimi wewn?trzne mechanizmy wyzwalajgce sg
glownymi regulatorami zachowania si?. Uczenie si? odgrywa tu znacznie
mniejsz rol?, a gros trwalych wyuczonych reakcji nabywaj zwierzQta zwykle
w bardzo wczesnych okresach zycia poprzez tzw. wpojenie, kt6re zwigzane
jest ze szczeg61ng wrazliwosciq organizmu , polegajgc na nabywaniu nieodwracalnego nastawienia na dzialajgcy wowczas obiekL
Osobliwosciz czlowieka jako gatunku jest jednak to, ze moze on podejmowac rowniez zachowania, ktore zupeinie odbiegaj od tych, do jakich sklaniaj
go bodzce kluczowe. Np. tylko czlowiek jest zdolny do popelnienia zbrodni
przeciw wtasnemu dziecku, mimo iz posiada ono wiele wlasciwosci wyzwalaj cych reakcje opiekuricze. Ten sam czlowiek jest w stanie w sposdb zupeinie bezinteresowny uratowac komus zycie , mimo iz nie I3CZ3 go z tg osob$
zadne wi?zy pokrewieristwa i naraza przy tym swoje zycie. Swiadczy to o
tym, ze czlowiek moze podejmowac zachowania sprzeczne z tymi, do kt6rych
sklaniajq go genetyczne zaprogramowania Jest on wi?c istotqi nie zdeterminowan w swoich wyborach wylgcznie przez natur?, jest obdarzony wolnosci ,
a wi?c jest zdolny do czyndw zarowno dobrych , jak i ztych , a sprzecznych z
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jego biologiczn nature
Nalezy jednak w tym miejscu zasygnalizowac wazng, prawidlowosc, ze o
wiele latwiej jest podj c czlowiekowi te zachowania,
k t6 r e s 3 z g o d n e z g e n e t y c z n y m z a p r o g r a m o w a n i e m.
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Biologiczne dziedzictwo a galopuj ca cywilizacja

^

Wsp61czesny czlowiek pod wzgl?dem biopsychicznym nie rozni si? od
ludzi , ktorzy zyli kilka czy nawet kilkanascie wiekdw temu, natomiast roznice
cywilizacyjne, jakie zaistnialy w tym czasie, s olbizymie. Wystgpil wi?c bardzo duzy rozziew mi?dzy naturalnymi sklonnosciami czlowieka a stworzonym
przez niego sztucznym srodowiskiem i ustanowionym porzgdkiem spolecznym. Tego rodzaju sytuacja, do ktorej powstania przyczynili si? sami Iudzie,
powoduje wiele niekorzystnych zjawisk i procesdw. Nie idzie tu wylgcznie o
katastrofalny stan srodowiska naturalnego i wynikajgce z tego zagrozenia dla
biologicznego funkcjonowania czlowieka, zwierz t i roslin. Jak stwierdza
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Konrad Lorenz , jeszcze wi?kszym powodem do niepokoju jest patologia kultury i daje cy si? zauwazyc regres czlowieczeristwa.
Oto rejestr kilku zjawisk prowadz cych do degradacji antropologicznej w
skali globalnej:
a. Jednostronnosc wykonywanych czynnosci zarowno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, powoduj ca w efekcie swoiste inwalidztwo
psychofizyczne.
b. Przewaga sytuacji wyzwalaj cych agresj? i nienawisc, a zmniejszanie
si? liczby bodzcdw sklaniajqcych do altruizmu i miiosci.
c. Wzrost liczby przedmiotow tandetnych i brzydkich przez nieslychantj
latwosc ich powielania w produkcji masowej.
d. Eskalacja falszu obliczonego na szybkie uzyskanie korzysci podyktowanych egoizmem.
e. Dzieciristwo stracone jako szansa wpojenia ufnosci do ludzi i miiosci do
istot zywych.
f . Gwaitowne ograniczanie si? bezposrednich kontaktdw z przyrod i tworzenie si? lekcewazqcego stosunku do istot zywych.
g. Nadmiar informacji uniemozliwiajqcy refleksj? nad samym sob .
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Wychowanie jako maieutyka dobra, piQkna i prawdy
Przyj?cie hipotezy o wrodzonych sklonnosciach czlowieka, ulatwiaj cych
podj?cie zachowania zgodnego z nimi, ma dla wychowania kolosalne znaczenie, poniewaz daje mozliwosc oparcia tego procesu o trwaly i stabilny fundament, jakim jest biologiczna natura czlowieka. Problem polega jednak na tym,
ze , jak to juz wczesniej stwierdzilem, czlowiek jest z natury sklonny zardwno
do zachowan pozytywnych, jak i negatywnych z moralnego punktu widzenia,
zgodnych, jak i niezgodnych z jego biologiczna naturq. Co wi?cej - wspdlczesne waiunki cywilizacyjne powodujq, ze mimo iz ludzie pragn dobra,
bardziej sq. sklonni wybierac zlo. Sqdz? jednak, ze rozwigzania tego waznego
dla wychowania dylematu nalezy upatrywac wlasnie w naszym biologicznym
dziedzictwie. Wskaz? tu na kilka sposobow, ktore moglyby bye wykorzystane
w praktyce wychowawczej, a kt6re przypominajq sokratesowq. sztuk? zdobywania wiedzy.
a. Wykorzystanie w wychowaniu tych sytuacji, ktdre zawieraj elementy
bodzea kluezowego i wyzwalajq wrodzone sklonnosci do zachowan
okreslonych jako dobre, jak altruizm , milosc, przyjazri. Dla ilustracji
tego sposobu posluz? si? nast?pujqcym przykladem: porzucenie dziecka
przez matk? zaraz po urodzeniu jest z wielu powodow oceniane jako
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zie. Prawdopodobnie mozna by temu zapobiec, stwarzajqc sytuacj? tego
rodzaju, by mlode matki mialy mozliwosc opieki nad dzieckiem przynajmniej przez kilka tygodni po jego urodzeniu. Nalezy si? bowiem
spodziewac, ze biologiczne wlasciwosci dziecka, wyzwalajq.ce zachowania opiekuricze, b?dq mialy takq sil? oddzialywania na matk?, ze wytworzq wi?z mi?dzy niq a dzieckiem, skutecznie utrudniajqcq jej pozbycie si? dziecka
b. Eliminowanie czy przynajmniej ograniczanie w srodowisku wychowawczym tych sytuacji, kt6re wyzwalajq zlo. Jest to zadanie o tyle trudne,
poniewaz mozna - jak juz zaznaczylem - hipotetycznie zatozyc, ze czlowiek dokonujqc na coraz szerszq skal? przeksztalceri srodowiska stworzyl dla siebie takie waninki, kt6re zawierajq sytuacje bodzcowe
sklaniajqce go coraz bardziej do zla, falszu i bi zydoty. Oddalamy si?
wi?c prawdopodobnie coraz bardziej od biblijnego raju, w ktorym czlowiek przepeiniony mitosciq do Boga i jego dziel nie mial powoddw do
klamstwa, zyl w harmonii ze swiatem i doznawal jego pi?kna.
Dla wspotczesnego wychowania sytuacja nie jest jednak beznadziejna Dzi?ki badaniom etologdw znamy juz wiele mechanizmow regulu
jqcych zachowanie czlowieka, sytuacji wyzwalajqcych nie tylko wrodzone sklonnosci do zla, ale takze takich, kt6re agresj? skutecznie hamujq9. Wi?kszosc zmian cywilizacyjnych sprzyja wprawdzie zachowaniom
agresywnym, co nie oznacza jednak, ze nie mozna dqzyc do likwidowania sytuacji ki'eujqcych wrogosc i przemoc, skoro wiemy, co je wyzwala,
a co hamuje. Zardwno u zwierzqt, jak i u czlowieka przyroda sama
zadbala o to, by wytworzyc przeciwieristwa agresji. Sq to m. in. gesty
zjednywania i pokory, podporzqdkowania si?, usmiech, bezpieczeristwo,
posiadanie wtasnego miejsca, osobowy kontalct z drugim czlowiekiem.
Znajomosc wyzwalaczy i towarzyszqcych im reakcji mozna z powodzeniem wykorzystac w procesie wychowania.
Moze zabi-zmi to paradoksalnie, ale mozna powiedziec, ze dla wychowania korzystny bylby powrdt przynajmniej do niekt6rych warunk6w, w jakich zyli nasi przodkowie. Mozna to byloby ola eslic jako
ekologi? duszy osiqganq pizez organizowanie zycia spolecznego w malych wsp61notach, ograniczanie srodowiska technicznego na korzysc
przyrodniczego, zmniejszanie naplywu informacji i sprzyjanie medytacjom.
c. Rozbudzanie w okresie wczesnego dziecinstwa wrazliwosci na dobro,
pi?kno i prawd? oraz milosci do ludzi, do wszystkiego, co zyje.
Zygmunt Freud zwrocil uwag? na olbrzymie znaczenie wczesnego
dziecinstwa w ksztaltowaniu si? osobowosci czlowieka. Etolodzy podzielajq ten poglqd z tq roznicq, ze znaczenia tego okresu nie wiqzq z
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tworzeniem si? kompleksow , lecz z tzw. zjawiskiem imprintu , czyli nacechowania. Polega ono na wyst?powaniu w tym okresie, uwarunkowa
nej genetycznie, szczegolnej wrazliwosci dziecka na odbi6r pewnego
typu bodzcow i trwaiym, nieodwracalnym uczeniu si? sposobow reagowania na nie. Niesiychanie istotnq wlasciwosci% ktora powstaje w tym
10
. wieku , jest „praui nosc” , b?d ca podstaw do nawi zywania kontaktow
spoiecznych mi?dzy ludzmi w okiesie dojrzalym. Rene Spitz11 uwaza,
ze dziecko uczy si? kochac innych ludzi poprzez bardzo bliski kontakt
z matkci. Kontakt matki z dzieckiem w tym okiesie jest szczegdln formq wymiany dzialari i reakcji tworz cych obwod zamkni? ty, zwany dialogiem. Nie chodzi tu wylqcznie o kontakt siowny, lecz o calq gam?
roznego rodzaju gest6w, mimiki, przytulari, dotykow zabarwionych pozytywnymi emocjami. Brak tego rodzaju dialogu we wczesnym dzieciri
stwie hamuje rozwoj dziecka i zaprzepaszcza na zawsze szans? wzbudzenia zdolnosci do milosci innych ludzi, nawigzywania z nimi konta
ktow opartych na przyjazni i zyczliwosci. W podobny sposob we
wczesnym dzieciristwie powstaje zdolnosc odczuwania pi?kna i wrazli
wosc na prawd?. Konrad Lorenz12 uwaza, ze prawdopodobnie istnieje
jeszcze wiele innych zdolnosci, ktore bezpowrotnie zanikaj , jezeli nie
s w odpowiedni sposob cwiczone podczas krytycznej fazy indywidu
alnego rozwoju.
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Etopedagogika jako nauka o wychowaniu
wspieranym biologiczn regulacjq zachowania

^

Zaslugit etologii i socjobiologii jest zmiana koncepcji czlowieka. Nauki te
przyczynily si? do, bye moze definitywnego, zdyskredytowania srodowiskowych teorii rozwoju osobowosci opartych na uczeniu si?. Wskazuj c na charakter biologicznej natury czlowieka, pozwolily jednoczesnie na powstanie
bardziej ostrego obrazu czlowieczenstwa, kt6ry coraz bardziej przypomina
bardzo stare religijne i filozofiezne koncepcje osoby ludzkiej. Maj c to na
wzgl?dzie nie mozemy wi?c o wychowaniu powiedziec, ze jest to swiadomie
organizowana dzialalnosc spoleczna, kt6ra moze dowolnie formowac osobowosc, poniewaz na istot? czlowieka skladaj si? takze takie biologiczne regulator zachowania, ktorych w zaden sposob zmienic si? nie da. Nie oznaeza
to oczywiscie calkowitej niemocy wychowania, lecz konieeznose konstruowania takich programdw wychowania, ktore bylyby oparte na solidnych biologicznych podstawach wzi?tych z nauk o zachowaniu si? organizmow zywych.

^

^

^

10 I. Eibl-Eibesfeldt: Der vorprogrammierte Mensch. Mlinchen 1984, s. 165
11 R. Spitz: Vom Dialog , Stuttgart 1976.
12 K. Lorenz: Regres czlowieczenstwa, Warszawa 1986, s. 174.
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Nie wystarczy tu jednak proste przeniesienie rezultatow badawczych wspomnianych dyscyplin biologicznych na teren pedagogiki, lecz konieczne takze badania procesu wychowania na styku pedagogiki i nauk biologicznych.
Nauki biologiczne odkrywaj genetycznie zaprogramowane mechanizmy, wywieraj ce wplyw na zachowanie si? czlowieka, lecz jedynie pedagogika moze
powiedziec, jak w procesie wychowania mozna z tego biologicznego dziedzictwa korzystac. Tego moglaby dokonac nowa dyscyplina, ktor wst?pnie okreslilbym jako etopedagogik?. Etopedagogika niialaby zatem powazne zadania
badawcze zwi zane z przyobleczeniem wspomnianego biologicznego dziedzictwa w psychospoleczn postac osoby ludzkiej. Nalezy tu bowiem
13
wyraznie powiedziec, ze zarowno etolodzy ewolucjonisci , jak i kreacjoni14
sci stwierdzaj dobitnie, ze czlowiek jest istot k u l t u r a l n z n a t u r y ,
a program genetyczny jest jedynie konstrukcj pelni c rol? szkieletu dla naszego spolecznego zachowania. Czlowieczenstwo oparte na wartosciach dobra, pi?kna i prawdy nie jest czlowiekowi dane w postaci gotowej, lecz jest
tylko potencjalnq. mozliwosciq; jest zadane - a mozna je osi gn c poprzez
proces wychowania. W jaki sposob moze przebiegac ten proces, ma wskazywac etopedagogika, prowadz c badania nad sposobami rozwi zywania licznych problemdw, sposrdd ktorych te sq obecnie znacz ce:
1. Jak w procesie wychowania mozna korzystac z biologicznych mechanizmow regulujqcych zachowanie czlowieka?
Mam tu na mysli prowadzenie badan w takich sferach ludzkiej
aktywnosci, w ktorych zaznacza si? wyrafnie dzialanie bodzcow kluczowych i wrodzonych mechanizmow wyzwalaj cych, jak: odzywianie
si?, l?k, agresja, zycie plciowe, opieka rodzicielska, wymiana informacji.
2. Jakie s§. mozliwosci wychowania w zakresie swoistej profilaktyki uniemozliwiaj cej wspomnian antropologiczn degradacj? ludzi?
Powszechnie znane s zagrozenia ekologiczne zwiqzane z przeksztalceniami srodowiska naturalnego, ktore zdaniemRene Dubosa* 5 - mog
miec takze wplyw negatywny na nasze czlowieczenstwo. S dz?, ze do
utraty czlowieczeristwa przyczyniajQ si? jeszcze bardziej zmiany „naturalnego” - tzn. pierwotnego srodowiska psychospolecznego. Pedago- dzyA ° wr?cz alarmuj* , pokazuj c, jak wspolczesna cywilizacja czyni z
czlowieka istot? niepelnq, jednostronn , agresywn , bezmyslnie niszcz %cq. zycie, pozbawiomj wspdlczucia i milosci do bliznich.
3. Koniecznosc stworzenia nowej teiminologii do opisu zjawisk wychowania.
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Bez wzgl?du na to, jak przyjmiemy opcj? wyjasniaj c genez? natury cztowieka (ewolucjonistyczn czy kreacjonistyczn ), jedno nie ulega w tpliwosci: nie powinnismy m6wiqc o wychowaniu , tej natury nie
zauwazyc, a powinnismy niq umiej?tnie wspierac proces wychowania.
Wymaga to jednak innego spojrzenia na wychowanie, przez pryzmat
odmiennej koncepcji cztowieka i rodziny17. Dla opisu zjawisk wychowania konieczne staje si? wi?c postuzenie si? inn terminology, zapozyczong. do pewnego stopnia z nauk biologicznych. Sijdz?, ze nalezatoby
wprowadzic poj?cie niszy wychowa wczej i nacisku psycho spoteczn ego . Przez „nisz? wychowawcz ” mozna by rozumiec tworzenie warunk6w sprzyjaj cych rozwojowi dziecka przy wykorzystaniu
jego naturalnych sktonnosci. Nisza wychowawcza to uktad czy szereg
roznorodnych sytuacji, ktore dziecko wybiera poddane „naciskowi psychospotecznemu ” , ktorego celem jest ochrona przed niekorzystnymi
wpiywami otoczenia.
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Podsumowanie
Spojrzenie na wychowanie z punktu widzenia etologicznej koncepcji cztowieka, wzbogaconej przez badania socjobiolog6w, moze dac nowy impuls w
badaniach nad wychowaniem i przyczynic si? do powstania nowej dyscypliny ,
jakij bytaby etopedagogika. Nie ulega bowiem wqtpliwosci, ze organizm czto
wieka funkcjonuje wedle genetycznie zakodowanych stabilizatordw. S one
3
jednak wyt cznie podlozem, ttem umozliwiajqcym podj?cie swiadomego zachowania w okreslonym kieninku . Wybor celu aktywnosci jest jednak wolny,
bo jedynie cztowiek ma mozliwosc poznania swoich naturalnych sktonnosci i
poddania ich samokontroli. Mozna to osiqgn c przez wychowanie. Potrzebne
jest tu jednak poznanie wrodzonych dyspozycji, mog cych miec wptyw na
modelowanie zachowania si? cztowieka. Etopedagogika, prowadz c badania
w tym kierunku , mogtaby przyczynic si? do formutowania norm waiunkujqcych prawidtowe tworzenie si? osoby Iudzkiej, by mozliwe byto bardziej swiadome kreowanie wtasnego rozwoju.
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Szczepan Skrzypiec

Horizons of ethopedagogy
How the biological heritage of a man
can suit education

-

A new educational science, ethopedagogy, may be created by adopting the ethological con
cept of man and drawing from research findings of sociobiologists.
Tliere is no doubt that man’s organism functions according to some genetically embedded
mechanisms; however, the mechanisms make only a background for self directed conscious
behavior. The choice of behavior is free since only a human being has the potential of recog
nizing and controlling his/her own dispositions. Education facilitates learning the dispositions
and selecting appropriate behaviors.
Ethopedagogical research could contribute to setting general norms of social conditions for
personal development.
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