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Olena Goriaczko 

BEZPIECZENSTWO DUCHOWE SKLADOWA 

STALEGO ROZWOJU LUDZKOSCI 

Wprowadzenie 

Jak czesto zastanawiamy sie nad naszym bezpieczeсstwem? Czy czesto jestesmy 

zaniepokojeni bezpieczeсstwem gospodarczym, ochrona srodowiska, bezpieczeсstwem 

informacyjnym, wojskowym i duchowym? Jestem pewna, ze rzadko. Wielu z nas nawet 

nie rozumie n ie tylko znaczenia duchowego bezpieczeсstwa czіowieka w dzisiejszym 

spoіeczeсstwie, ale takїe istoty pojкcia du chowoњci. Dla wielu ludzi duchowoњж 

oznacza duїo  siк modliж, chodziж do koњcio іa lub studiowaж specjaln№ duchow№ 

literaturк. Historycznie religia rozprze strzenia praktyki duchowe, ale duchowoњж 

niekoniecznie jest relig ijn№. Ostatnio o tym pojкciu mуwi№ wszyscy i wszкdzie. Ale 

ogуlnej definicji jeszcze nikt nie daі, poniewaї psychologowie mуwi№ jedno, a 

filozofowie zupeіnie inne. Niektуrzy utoїsamiaj№ duchowoњж z religijnoњci№, z 

postrzeganiem idei Boga, inni -z wysokim rozwojem ku ltury, inteligencji, uczciwoњci itp. 

W moim artykule postaram siк opisaж to ogуlne pojкcie. W pewnym stopniu popieram 

filozofуw, ktуrzy twierdz№, їe duchowoњж jest w swej istocie przebudzeniem 

wewnкtrznej rzeczywistoњci naszego stworzenia, naszej duszy, w koсcu to, co 

przeksztaіci caіe nasze bycie w now№ osobк. Bo duchowoњж n ie moїe byж sprowadzona 

tylko do intelektu, ideaіu, ap likacji umysіu do etyki, moralnoњci lub ascezy. Duchowoњж 

nie jest czyst№ religi№ lub emocjonalnym wywyїs zeniem umysіu lub umysіowym 

zaufaniem i pogodzeniem zachowania na tej podstawie. Duchow№ jest kaїda 

dziaіalnoњж, ktуra prowadzi czіowieka do przodu w kierunku jakiejњ formy rozwoju: 

emocjonalnego, intuicyjnego, spoіecznego — prowadzi i wskazu je na wital-noњж jej siіy 

wewnкtrznej. 

Ogуlnie uznaje siк, їe duchowoњж i moralnoњж — to najwaїn iejsze wartoњci, ktуre 

s№ podstaw№ czіowieka. To klucz do harmonijnego rozwoju wszystkich potencjalnych 

moїliwoњci jednostki, gwarancja tego, їe owoce jej dziaіalnoњci rzeczywiњcie bкd№ 

sіuїyж w imiк czіowieka jako najwyїszej wartoњci.  

Psychologowie twierdz№ їe „rozwуj duchowy — to proces, ktуry uwzglкdnia wiele 

czynnikуw o rуїnym pochodzeniu. Badania wykazaіy, їe istotn№ rolк w tym proces ie 

odgrywaj№ czynniki spoіeczne osobowoњci, ktуra ze wzglкdu na swoj№  
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naturaln№ zdolnoњж do samoregulacji jest zdoln№ do przeksztaіcenia tych efektуw w 

oparciu na przyrodzony potencjaі wewnкtrzny. Pozwala to osobowoњci na konstruowanie 

swego konceptualnego zrozumien ia i stosunku do natury їycia i na tej podstawie na 

okreњlenie wіasnego їycia, ktуrego kierunek i treњж zapewniaj№ moїliwoњж realizacji 

znacz№cych subiektywnych wartoњci. Ponadto proces rozwo ju duchowego znaczn ie 

zaleїy od wrodzonych wіaњciwoњci fizycznych, ktуre wspуіdziaіaj№ z czynnikami 

spoіecznymi i w jakiњ sposуb okreњlaj№ proces samorealizacji jednostki. Wiкc, 

duchowoњж organicznie і№czy spoіeczne i naturalne".
1
 

Kultura duchowa, duchow
r
oњж na ogуі zwi№zane s№ z pojкciem „duch", jednym z 

gіуwnych wartoњci, u jmowanym jako „wewnкtrzna siіa moralna i њwiadomoњж, myњl, 

zdolnoњci psychiczne, zachowanie, dziaіan ie". 

Duchowoњж jest jednolit№ kategori№ czіowieka  

Duchowoњж —  pojкcie moralne, jest rzecz№ subteln№ i n ie jest dostкpne dla 

wszystkich. „Duchowoњж - kategoria czіowieka, ktуra jest jego zdolnoњci№ do 

tworzen ia kultury i samokreowania. Wyjaњniaj№c naturк czіowieka przez kategorie 

„ducha" i „duchowoњci" oznacza, їe czіowiek moїe nie tylko rozpoznawaж i 

odzwierciedlaж њwiat, ale teї jego tworzyж. Twуrcze moїliwoњci czіowieka jak istoty 

duchowej њwiadcz№ o tym, їe oprуcz myњlenia ona ma rуwnieї uњwiado mione 

podejњcie do rzeczywistoњci. Duch jako interakcja procesуw myњlowo -

kontemplacy jnych i wolicjonalnych jest na stale zobiektywizowany w artefaktach i 

formuje kulturк њwiatow№. Duchowoњж jest integraln№ kategori№, ktуra wyraїa 

epistemologiczn№, artystyczn№, twуrcz№, moraln№ i aksjologiczn№ dziaіalnoњж 

czіowieka. W antropologii chrzeњcijaсskie j duchowoњж jest wyrazem najwyїszego 

moralnego kierunku czіowieka do Boga". Wiкc, teologiczne rozumienie ducho woњci 

rуїni siк od tego, ktуre istnieje w ogуlnej teorii filozoficznej, ale obaj maj№ coњ w 

rodzaju wspуlnego mianownika — naleї№ do duchowego tworzenia. Prawdziwy jest 

wyraz rosyjskiego ezoteryka R. Popowa w pracy „Sto pytaс". Twierdzi on, їe Bуg daі 

czіowiekowi wolnoњж tworzen ia, tworz№c jego na swoje podobieсstwo.
2
 

Utrata duchowych przewodnikуw znacznie kompliku je їycie duїej iloњci lu dzi, duїo z 

nich podejmuje niemoralne czyny i dziaіania, zanurzaj№c siк w nonsensy. W tym samym 

czasie, ciкїka wyczerpuj№ca praca dla codziennego utrzymania, na ktуr№ jest skazana 

ludzkoњж, nie jest istot№ i sensem їycia. Odnaleџж sens — znaczy nauczyж siк 

odrуїniaж prawdziwe їycie od їycia, ktуre jest 

1
 Боришевський М.Й. Психологічні закономірності становлення та розвитку духовності особистості 

/М.Й. Боришевський// Прооблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць 

інституту психології ім.. Г.С. Костюка НАПНУ. -K.,2011. - T. 13. - C. 54-59. 
2
 Ilonoв  P .И. CTO Bonpocoв : [Eлектронный pecypc] / P. И. Попов. - M., 2005. - 100 c. - режим 

ДОСТУПУ: http://do.gendocs.ru/docs/index-131660.html. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-131660.html
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њmierci№. „Poszukiwanie sensu їycia jest „zrozumieniem" їycia, ujawnieniem i 

wі№czeniem do niego sensu, ktуrego poza nasza duchow№ rzeczywistoњci№ nie tylko 

nie da siк znaleџж, ale nie mуgіby istnieж". Naprawdк, naszym їyciem winne kierowaж 

nie interesy finansowe, a wysokie duchowe interesy, tylko wtedy їycie nabywa sensu. 

Potwierdzeniem tej tezy jest dobry przykіad — gіуwny motyw komedii I. Karpenki-

Karego „Gospodarz" („Chaziain") pozyskanie d la pozyskiwania, ktуry ma na celu 

odsіoniж moraln№ brzydotк duszy gіуwnego bohatera Puzyria, їy j№cego wyі№cznie d la 

akumulacji kapitaіu, nie zwracaj№c їadnej uwagi na cierpien ia swoich pracownikуw i na 

uczucia nawet swojej wіasnej cуrki. 

Dlatego, aby uzyskaж szczкњcie w dzisiejszym spoіeczeсstwie, trzeba d№їyж do 

dobrobytu binarnego, tzn. zarуwno duchowego, jak i materialnego. 

Ogуlnie rzecz bior№c, duchowo bogatym czіowiekiem jest ten, ktуry їyje w harmonii 

ze sob№ i њwiatem, ktуry ma sformowane wartoњci duchowe, czyli jakoњci i cechy, 

kierunki їycia, ktуre istniej№ dla kaїdej osoby i s№ jej ideaіem.  

Moim zdaniem, aby byж naprawdк czіowiekiem wysokich wartoњci moralnych, 

trzeba duїo czasu poњwiкciж dla siebie, dla nauki, edukacji, samokon troli, samorealizacji 

i tak dalej, to znaczy, їe to jest praca њwiadomej osoby nad swoj№ po praw№. Ale 

korzenia duchowoњci w kaїdym przypadku tkwi№ w dzieciсstwie. Jest to bardzo waїny  

okres w ksztaіtowaniu jednostki duchowej, poniewaї zakіada podstawy postrzegania 

otaczaj№cej rzeczywistoњci, jej miejsca i ro li w їyciu duchowym. Dlatego gіуwnym 

zadaniem, ktуre stoi przed obecnymi nauczycielami, jest nie tylko zdobycie wiedzy i 

umiejкtnoњci dzieckiem, ale takїe ksztaіcen ie bardzo duchowego, bardzo kulturalnego 

obywatela swego paсstwa. Duchowemu њwiatu jednostki, ktуra ksztaіci siк, nadawaі 

wielkie znaczen ie znany ukraiсski pedagog W. Suchomіyсski. On rozpatrywaі stworzenie 

њwiata duchowego czіo wieka w b liskim kontakcie z jego umysіowym, moralnym i 

estetycznym rozwojem. Wybitny pedagog twierdziі: „Zakres їycia duchowego czіowieka 

— to rozwуj, ksztaіcenie i zadowolen ie swoich moralnych, intelektualnych i estetycznych 

potrzeb oraz interesуw w procesie aktywnej dziaіalnoњci. Џrуdіami duchowego њwiata 

czіowieka s№ materialny њwiat, obiektywna rzeczywistoњж, a zwіaszcza takie waїne jej 

dziedziny jak їycie publiczne czіowieka, jego spoіeczne i moralne doњwiadczenie". To  

byіa gіуwna idea ksztaіcenia i szkolen ia radziec kiego nauczyciela, ale, n iestety, nie caіego 

Zwi№zku Radzieckiego. Do negatywnego dziedzictwa, odziedziczonego od czasуw 

sowieckich naleї№ zideologizowane nauki humanistyczne. Socjocentryczna koncepcja 

czіowieka, ktуra metodologiczn ie okreњlaіa caі№ teoretyczn№ i praktyczn№ naukк, 

orientowaіa ludzkie їycie na zewnкtrzny obowi№zek sіuїby bez oparcia o wewnкtrzne 

struktury jednostki. Istota i sens їycia zmniejszaіy siк, g іуwnym kryterium powoіania 

osoby byіo okreњlano wspуlne dobro ziemskiej wspуlnoty i czіowieka ziemskiego, i n ic 

wiкcej. Wiкc, tak odbywaіo siк zast№pienie wiecznych wartoњci duchowych ich od -

powiednikami w formie u їytkowej dobrobytu materialnego i osobistego sukcesu w jego 

realizacji. W tym wіaњnie modelu byі ustalony cel edukacji radzieckich  
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uczniуw, co doprowadziіo do powstania podwуjnych standardуw, „niepeіnowar -

toњciowej" duchowoњci, caіkowitego usuniкcia relig ii. Kiedy czіowiek zostawaі dorosіy, 

znajdowaі siк on przed problemem sensu їycia, ktуry w rzeczywistoњci pojawiaі siк jako 

seria absurdalnych zdarzeс, to znaczy їycia ze wzglкdu iluzorycznego przyszіego 

dobrobytu, їycia, ktуre jest њrodkiem, a nie celem.  

Wspуіczeњni pedagodzy ten problem rozwi№zuj№ przy pomocy nowej koncep cji 

ksztaіcenia i nauczan ia, ktуra nazywa siк podejњciem zorientowanym na osobк i ktуra 

przyszіa do nas z Zachodu. Koncepcja ta znalazіa udowodnienie w pracach I. Derbolawa, 

O. Bolnowa, G. Rot, M. Langewelda, P. Kerna, G-X. Wittiga, E.Majnberga i in. Jego 

teoretyczn№ i metodologiczn№ podstaw№ byіa antropologia filozoficzna M. Szelera, G. 

Plesnera, A. Portmana, E. Kasirera.
3
 Gіуwnymi celami podejњcia zorientowanego na 

osobк s№: ujawnienie indywidualnych zdolnoњci poznawczych kaїdego ucznia; rozwуj 

jego indywidualnych zdolnoњci poznawczych; pomуc mu w samowiedzy, 

samoaktualizacji, samorealizacji, samostanowieniu; tworzenie ku ltur}
7
 їycia, ktуra 

pozwala efektywnie budowaж swoje їycie. Wiкc, g іуwnym zagadnieniem jest ksztaіcenie 

i rozwуj jednostki uczn ia. Z jednej strony, ta koncepcja jest prawidіowa, lecz stosuje ona 

niewіaњciwe wybory metod i zasady, dlatego nie moїe zapeіn iж wysoki moralny poziom 

czіowieka. 

W ogуle, w celu ksztaіcenia duchowej jednostki wіaњciwa edukacja i szkolenia n ie 

wystarczy. Wierzк, їe na duchowoњж bezpoњrednio wpіywa trzy czynniki: nauka, sztuka 

i religia. 

W pedagogice prawidіowym jest, moim zdaniem, twierdzenie, їe odpowiednia 

edukacja — to mocna podstawa dla caіego dalszego їycia czіowieka. Dlatego edukacja 

powinna byж oparta na zasadach humanizmu, demokracji, jednoњci rodziny i szkoіy, 

kontynuacji i ci№gіoњci pokoleс. Gіуwnym celem edukacji jest nabycie mіodym 

pokoleniem doњwiadczeс spoіecznych, spadkowego duchowego dzie dzictwa swego 

narodu, ksztaіtowanie przez mіodych ludzi, niezaleїn ie od narodowoњci, osobistych cech 

obywateli swego paсstwa, rozwiniкtej duchowoњci, doskonaіoњci fizycznej, moralnej, 

artystycznej, estetycznej, ku ltury prawnej, pra cowitoњci, ochrony њrodowiska.
4
 Istotne 

miejsce w ksztaіtowaniu ludzkiej duchowoњci, moim zdaniem, ma kultura rodzinn№, w 

ktуrej najpeіniej ustanowione s№ normy stosunkуw w rodzinie, formowanie szacunku do 

rodzicуw. Zawartoњж rodzinnej ku ltury przyczynia siк do ochrony ojczystego jкzyka, 

tradycji, h istorii rodowodu, zapewnia jednoњж pokoleс. Pamiкж h istoryczna, myњl, 

duchowoњж jednostki zaczyna siк od pamiкci rodu. To jest konieczne uwzglкdnienie w 

duchowej edukacji jednostki.  

3
 Франк С. Смысл жизни: антологія/ Семен Франк. – М.: Республика, 1994. - 494 c. 

4
 Оловаренко О. Розвиток духовності майбутніх педагогів засобами української культурної спадщтни /  

/ O. Оловаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2010. 

-№ 10 (63). - C .108-111. 
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 Michalczenko M. twierdzi, їe edukacja i nauka s№ kluczowymi wskaџnikami 

rozwoju spoіecznego i zagwarantowania godnej przyszіoњci paсstw i narodуw.
5 

Edukacja 

jako czкњж spoіeczeсstwa, ku ltur)' odgrywa niezaleїn№ ro lк w їyciu duchowym. Ona 

naleїy do tych instytucji, od ktуrych jakoњci i poziomu zaleїy bezpoњredni postкp 

spoіeczeсstwa w ogуle i jednostki w szczegуlnoњci.
6
 

Obecny i przyszіy system edukacji na Ukrainie powinne koncentrowaж siк na 

tworzen iu duchowoњci jednostki, przede wszystkim na podstawie ukraiсskich 

narodowych tradycji kulturowych, doњwiadczeс pokoleс, a takїe zdolnoњci do 

zrozumienia i poszanowania kultury i tradycji innych narodуw.
7
 

Szkoda tylko, їe o naszym systemie edukacji czкsto moїna powiedzieж, їe to jest 

swego rodzaju biznes: masz p ieni№dze — bкdziesz studiowaж, nie masz —  przepraszam. 

Ukraina ma jeszcze wiele do uregulowania, popraw}
7
, zmiany w edukacji. 

Co dotyczy sztuki i kultury jako caіoњci: to, z pewnoњci№, waїny czynnik. Sztu ka 

uosabia zdolnoњж do ro zwijania n iezwykle potкїnego czіowieka. Jeszcze w roku 1890  

ukazaіo siк sіynne dzieіo filozoficzne W. So іowjowa „Ogуlne zna czenie sztuki", w  

ktуrym autor podsumowuje: sztuka „swoim ostatecznym celem powinna byж wcielona do  

absolutnego ideaіu, nie tylko w wyobraџni, ale w rzeczywistoњci — powinna inspirowaж 

nasze prawdziwe їycie". F. Dostojewski po wiedziaі, їe  proces komunikacji powoduje 

artystyczne wraїenia, ktуre „stopniowo gromadz№ siк, przebijaj№ korк serca, 

przenikaj№ w serce, w jego istotк i formuj№ czіowieka". 

Jednak powstaje problem: w naszych czasach razem z pojкciem kultury pojawia siк 

koncepcja pseudokultury i dokonaж rozrу їnienia miкdzy n imi czasem jest bardzo trudno. 

Ale wci№ї musimy pamiкtaж, їe wszystko, co piкkne, jest otwarte i mies zka w sercu 

czіowieka, bo piкkno jest jednym ze strumien i, їywi№cych takie wartoњci jak 

їyczliwoњж i ciepіo, p iкkno jest potкїnym њrodkiem wychowania duszy. 

Najwaїniejszym spoіecznym zagadnieniem kultury i sztuki w ogуle jest rozwуj 

duchowy
r
 jednostki. Oczywiњcie, funkcja ta jest nieodі№czna od rodziny i szkoіy, 

organizacji spoіecznych, etc. Co dotyczy kultury artystycznej, stosuje ona dla duchowego 

rozwoju jednostki specjalne њrodki. Tworzy ideaі spoіeczeсstwa, wyraїaj№c go w postaci 

obrazуw, za pomoc№ ktуrych spoіeczne idea, wartoњci moralne i estetyczne 

spoіeczeсstwa s№ konwertowane w osobiste doњwiadczen ia osoby, ktуra postrzega te 

obrazy w osi№gniкciach cech jej charakteru. Kultura artystyczna, oczywiњcie, nie moїe 

rozwi№zaж swoich podstawowych problemуw, gdy brakuje do tego odpowiednich 

warunkуw. Przede wszystkim, obywatele spoіeczeсstwa  

3
 Mихальченко M.  I. Украинское творчество:трансформація, модернизация или лимитроф Европи ? / M. I 

Mихальченко. - K.: ИC HAH Украины, 2001. - 273 c. 
6
Kopeцька A. I. Соціально-освітні чинники духовності / A. I. Kopeцька. - K.:Вид-во 

НПУ ім.. Драгоманова, 2009, - 164 с. 
7 
Баранівський В.Ф. Сучасні стратегії та пріоритети освітньої діяльності в розвитку особистості  / 

B.Ф баранівський // Bicник CeвHTY : 3ьірник наук. npaць. - 2011. - № 124. - C. 8-12. 
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powinni doі№czyж do kultury artystycznej wysokiej jakoњci, znacznego poziomu 

artystycznego, a spoіeczeсstwo jest przeznaczone do wszechstronnego wspierania go. 

Realizacja tego warunku wymaga analizy problemu okreњlen ia „jakoњci" 

funkcjonowania i poznania przez ludzi dzieі sztuki.  

Problem ten wynika z trzech wzglкdnie niezaleїnych aspektуw: „jakoњж pro duktu 

artystycznego" — sztuki, koncertуw, filmуw, spektakli, dzieі literackich itp., z jednej 

strony, i „jakoњci№ usіug kulturalnych", to znaczy stworzenie dla ludzi maksymalnego 

komfortu od doі№czenia do sztuki, —  z drugiej strony. Trzeci aspekt to „jakoњж 

percepcji przez ludzi wartoњci artystycznych" jest caіkowicie uzaleїn iony od wіaњciwego 

estetycznego wyksztaіcenia, rozwoju uczuж, smakуw, pogl№dуw, ideaіуw, potrzeb, 

interesуw, to oznacza od doњwiadczenia estetycznego kaїdej osoby. Bez tego nawet 

utwory bardzo artystyczne sztuki nie bкd№ mieж wpіywu na osobк. Caіe piкkno kultury 

њwiatowej jest transmitowane czіonkom spoіeczeсstwa poprzez edukacjк estetyczn№. 

Status edukacji estetycznej w naszym kraju jest bardzo niski. Dla nas  to jest przyszіoњж. 

Bardzo czкsto nas moїna nazwaж analfabetami estetycznymi. Najgorsze jest to, їe ten 

analfabetyzm estetyczny powoduje duchowe, emocjonalne i zmysіowe zn ieczu lenie i 

gіuchotк. Musimy pamiкtaж prawdк, їe jest wielk№ tragedi№ narodu, kiedy on umiera 

od suszy, gіodu, biedy, kryzysu gospodarczego, ale stokrotnie wiкksz№ jest tragedia 

narodu, gdy on umrze na skutek obojкtnoњci wobec wіasnego dziedzictwa duchowego.
8
 

Trzeci aspekt duchowoњci w ksztaіtowaniu osobowoњci jest relig ia. Ale kwe stia 

religii w naszych czasach jest bardzo kontrowersyjna i budzi wiele w№tpliwo њci u wielu  

ludzi. Wiele osуb uwaїa, їe dla stworzenia duszy wystarczy nauki i sztuki, їe nauki i 

religii nie moїna і№czyж itp. Myњlк, їe to duїy problem dzisiaj, їe ktoњ jest pozbawiony 

wiaty. 

Z lekcji historii wszyscy wiemy, їe przekonania relig ijne byіy nieodі№cznym 

elementem dawnych spoіeczeсstw ludzkich. Przez dіugi czas ludzkoњж wyznawa іa rу їne 

praktyki relig ijne, najpierw wielbili њwiat rzeczy i natury wokуі siebie (fetyszyzm, 

totemizm, magia). Oznacza to, їe ludzie w kaїdym wieku i kaїdej narodowoњci czuj№ 

potrzebк wiaty, ktуra jest wezwaniem duszy. Wielu ludzi naszych czasуw wierz№ w 

naukк. Jest to przekonanie, їe umysі ludzki moїe czyniж cuda. Istnieje wiara w czіowieka . 

Jest to przekonanie, їe czіowiek ma wyj№tkowe cechy i zdolnoњci, kaїda osoba ma 

wiкcej dobrego, niї zіego. Istnieje wiara w siebie. To wiara w zdolnoњж do 

samodzielnego osi№gniкcia czegoњ wielkiego w їyciu, czegoњ korzystnego dla innych. 

Istotn№ cech№ wiary jest to, їe ona nie wymaga dowodуw. W iara pomaga czіowiekowi 

їyж, wypeіnia moc№ i daje nadzie jк. Jest wiara w Boga. To wiara w siік wyїsz№, 

nieunikniony triumf dobra nad zіem, moc prawdy i miіoњci. Dla poboїnych ludzi wiara w 

Boga jest podstaw№ moralnoњci. Jest to przewodnik wyboru pomiкdzy dobrem a zіem: 

bo wszystko 

8
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na њwiecie їyje wedіug praw Boїych — przykazaс, speіnienie przykazaс to jest dobro, a 

naruszenie ich —  zіo (grzech). 

Ci, ktуrzy nie wierz№ w Boga, szukaj№ innego rdzen ia. Najgorzej jest tym ludziom, 

ktуrzy n ie wierz№ w nic. Czіowiek, ktуry nie ma wiaty, nie ma na co i na kogo 

spodziewaж siк. Ten czіowiek nie ma їadnych zasad moralnych i ostrzeїeс: „Nie popeіnij 

zіa!" Wewnкtrzny њwiat takiego czіowieka jest ciemny i myl№cy. Dla tego filozofowie 

uwaїaj№, їe ludzka duchowoњж oparta jest na wierze, nadziei i miіoњci. Religia jest 

jednym z najbardziej n iezwykіych zjawisk w їyciu czіowie ka, ktуre wpіywa na najg ікbsze 

struny jego istoty duchowej, kontroluje jego my њli, dziaіa na jego emocje i kontroluje 

jego dziaіania. Chociaї wiкkszoњж z wierz№cych uznaje relig iк jako najwiкksz№ іaskк, 

ale s№ ludzie, ktуrzy widz№ w niej џrуdіo zіa na Ziemi. Jednak nawet najbardziej 

zagorzali przeciwnicy religii n ie mog№ zaprzeczyж jej znaczenia i ogromnego wpіywu na 

kaїdego czіowieka i narody. Religia pewni funkcjк regulacyjn№. Podobnie jak inne 

obszary kultury duchowej, tworzy system norm i wartoњci, specyfika ktуrych polega 

przede wszystkim na utrzymaniu i umacnianiu wiaty w nadprzyrodzone. Temu zad aniu 

jest podporz№dkowane nie tylko dziaіanie ku ltu, ale rуwnieї relacje rodzinne i domowe, 

system tradycji i zwyczajуw. Podkreњlamy, їe relig ia asymilowaіa wiele elementуw 

ogуlnoludzkiej moralnoњci. Poniewaї Bуg, wedіug F. Engelsa, jest odbiciem 

abstrakcyjnego czіowieka, to i moralnoњж relig ijna w duїej mierze ma nie jakiњ 

nadprzyrodzony, a ludzki, spoіeczny charakter. Slogan, їe relig ia jest „opium ludu", 

autorzy licznych publikacji na temat filozofii, uwaїaіy za gіуwny argument dla odrzucenia 

religii. Jednak, w dzisiejszym spoіeczeсstwie istnieje potrzeba komfortu, usuwania stresu 

psychologicznego spowodowanego warunkami їycia codziennego. Zniszczen ie 

moralnoњci byіo by aktem okrucieсstwa. Zgadzamy siк, їe nie moїemy mуwiж o 

zniszczen iu relig ii i zast№pien iu innych kompensatorуw, ktуre maj№ zawartoњж 

humanistyczn№. Jednakїe, naleїy pamiкtaж o innym. Po p ierwsze, g іуwn№ ide№ kaїdej 

religii — idea Boga jako odbicie abstrakcyjnego czіowieka - nie pozbawiona humanizmu. 

Po drugie, globalny huma nizm n ie zaprzecza wszystkich istniej№cych przekonaс, 

narodowych tradycji, juї ustalonych zwyczajуw i in., co wiкcej, zapewnia ich i jest oparty 

na nich. Dlatego mуwi№c o perspektywach religii, moїemy mуwiж tylko o jej ewolucji. 

Jedn№ z waїnych funkcji religii jest funkcja њwiatopogl№du. Problem polega na tym, їe 

religia stara siк stworzyж swуj wіasny obraz њwiata, system spoіeczny i epistemolo -

giczny poprawy їycia spoіecznego, okreњliж miejsce i rolк czіowieka w systemie 

przyrody i spoіeczeсstwa. Tak, wiкc, religia moїe odpowiedzieж na odwieczne ludzkie 

pytania: „Co jest istot№ їycia? Dlaczego їy jemy na ziemi? Co siк z nami stanie po 

њmierci ?".
9
 

Analizuj№c stan nauki i edukacji, ku ltury i sztuki, religii i wiaty w naszym spo -

іeczeсstwie, jest іatwo zrozumieж, d laczego dostrzegamy utratк duchowych kie - 
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•unkуw i wartoњci. Aktualne zostaje pytanie: w jaki sposуb moїna zapewniж sobie .v 

tych okolicznoњciach duchowe bezpieczeсstwo? 

Problem duchowego bezpieczeсstwa — to koniecznoњж zapewnienia wіaњciwe go 

funkcjonowania wszystkich duchowych obszarуw spoіeczeсstwa. „W obszarze 

duchowym tworz№ cenne podwaliny spoіeczeсstwa, produkowane s№ dobra duchowe i 

zaspokajane s№ potrzeby duchowe ludzi, narodуw i ludzkoњci poprzez dziaіan ia 

instytucji spoіeczno-kulturalnych (relig ia, nauka, edukacja, sztuka). W zwi№zku z tym 

pojawia siк potencjaі duchowy, co rуwnowaїyіo rozwуj spoіeczny, ku lturк, 

bezpieczeсstwo w odpowiedzi na wezwania, zwi№zane z realizacj№ potrzeby 

przetrwania ludzkiej rasy. Natomiast podstaw№ funkcjonowania obszaru duchowego s№ 

najwyїsze wartoњci duchowe jako semantyczne podstaw}' egzystencji ludzkiej. 

Zapewniaj№ one stabilnoњж duchow№ i integralnoњж osoby, zdrowie moralne 

spoіeczeсstwa i jego odpornoњж duchow№ i dobr№ wole. Utrata przez czіowieka, 

spoіeczeсstwo wartoњci duchowych skutkuje utrat№ istotnej w
T
artoњci przewodnikуw 

їycia, w wyniku czego niszczone jest rdzeс duchowy, moralny i woli jednostki, nastкpuje 

duchowy kryzys spoіeczeсstwa.
10

 

Dlatego mуwi№c o duchowoњci czіowieka w nowoczesnych warunkach i bio r№c pod 

uwagк wszystkie wyїej wymienione czynniki jej powstawania, takie jak nauka i edukacja, 

kultura i sztuka, religia i moralnoњж spoіeczeсstwa, a takїe jak te czynniki ujmowane s№ 

przez paсstwo, trudno jest powiedzieж cokolwiek o naszym duchowym bezpieczeсstwie. 

Jeszcze gorszym jest to, їe codziennie groї№ nam klкski їywio іowe, katastrofy 

ekologiczne, spoіeczna niepewnoњж i niestabilnoњж, miкdzynarodowy terroryzm, itp. 

Myњlк, їe w takich okolicznoњciach trudno jest zachowaж spokуj duchowy. Aktualne 

warunki specjalnie umieszczaj№ nas w tak№ sytuacjк, kiedy my nie mamy ani czasu, ani 

chкci, an i moїliwoњci, aby samodzielnie dbaж o wіasne bezpieczeсstwo duchowe. 

Ogуlnie rzecz bior№c, zrуwnowaїony rozwуj spoіeczny oznacza poprawк ja koњci 

їycia ludzi w nastкpuj№cych kluczo wych obszarach: 

— bezpieczeсstwo spoіeczne i ekonomiczne; 

— korzystne ekologiczne њrodowisko do їycia;  

— poprawa bezpieczeсstwa їycia; 

— poprawa stanu zdrowia. 

Prуby definicji tego, co to jest bezpieczeсstwo czіowneka dzisiaj bardzo roz-

powszechnione. 

Program Rozwoju Organizacji Narodуw Zjednoczonych (UNDP) w drugim rozdziale 

rocznego raportu o rozwoju ludzkoњci za 1994 r. „Nowe wymiary bezpieczeсstwa ludzi" 

opublikowaі nastкpuj№c№ definicjк bezp ieczeсstwa ludzi: „Bezp ieczeсstwo czіowieka 

ma dwa gіуwne aspekty. Oznacza to, po pierwsze, bezpieczeсstwo od takich 

przewlekіych zagro їeс jak g іуd, choroby i represji,  

10
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a po drugie, oznacza to ochronк przed nagіymi i szkodliwymi n iszczycielskimi 

sytuacjami w їyciu codziennym — czy to w domu, w pracy lub w spoіeczeсstwie.  

Takie zagro їenia mog№ wstкpowaж na wszystkich poziomach їycia narodowego i 

rozwoju ..."
n
. 

Gіуwne problemy globalnego bezp ieczeсstwa czіowieka:  

— niekontrolowany wzrost populacji;  

— nierуwne moїliwoњci gospodarcze; 

— nadmierna miкdzynarodowa migracja;  

— degradacja њrodowiska; 

— handel narkotykami;  

— miкdzynarodowy terroryzm.  

Bezpieczeсstwo dla zwykіych ludzi, zwіaszcza w їyciu codziennym to jest brak 

zagroїen ia choroby, gіodu, przestкpczoњci, bezrobocia, konfliktуw spoіecznych, 

politycznych represji i katastrof eko logicznych.  

Bezpieczeсstwo ludzi oznacza, їe ludzie mog№ dokonywaж swуj wybуr swobodnie i 

bezpiecznie, a jednoczeњnie bкd№ pewni, їe  posiadane przez nich dziњ moїliwoњci n ie 

zostan№ utracone jutro. 

Siedem g іуwnych kategorii bezpieczeсstwa :  

— Bezpieczeсstwo ekonomiczne musi zapewniж wystarczaj№ce dochody, aby 

zaspokoiж najp iln iejsze potrzeby.  

— Bezpieczeсstwo їywnoњci — podstawowe jedzenie dostкpne dla osуb zarуwno 

gospodarczo tak i fizycznie. 

— Bezpieczeсstwo zdrowia - w krajach rozwijaj№cych siк - 17 milionуw ludzi 

umiera co roku z powodu chorуb zakaџnych i pasoїytniczych, w tym 6,5 min z ostreg o 

zakaїenia ukіadu oddechowego, 4,5 min z chorуb ukіadu pokarmowe go, 3,5 min umiera 

na gruџlicк. W krajach uprzemysіowionych 5,5 min ludzi umiera z powodu chorуb 

ukіadu kr№їenia i na raka.  

— Bezpieczeсstwo ekologiczne — ludzie bezpoњrednio s№ zaleїne od њrodowiska, 

jednak uwaїaj№, їe kaїda niesprawied liwoњж w stosunku do przyrody moїe odwrуciж 

siк ludzkoњci katastrof№.  

— Bezpieczeсstwo osobiste — zagroїen ia pochodz№ce od: 
 

1. Paсstwa (fizyczne tortury).  

2. Inne kraje —  wojna. 

3. Od drugiej grupy osуb — konflikty etniczne. 

4. Od gangуw. 

5. Zagroїenia dla kobiet - przemoc, przemoc w rodzin ie.  

6. Groџby skierowane do dzieci — naduїycia, przemoc.  

7. Zagroїenia dla siebie — samobуjstwo, narkotyki.  

— Bezpieczeсstwo publiczne — to bezp ieczeсstwo czіowieka w rodzinie, spo 

іeczeсstwie czy innej grupie socjalnej.  
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— Bezpieczeсstwa polityczne — bezpieczeсstwo od represji za swoje pogl№dy,  

Larodowoњж, relig iк, za naruszenie praw czіowieka. Korelacja w wydatkach bu  

dїetowych na potrzeby militarne i spoіeczne.  

W tym raporcie bezpieczeсstwo ludzi okreњlono jako uniwersaln№ potrzebк, :tуra 

podkreњla siк szerok№ wspуіzaleїnoњci№ wszystkich osуb, naraїonych na igromn№ 

liczbк zagroїeс, ktуre s№ wspуlne dla kaїdego i wszкdzie. Bezpieczeсstwo zіowieka jest 

uzaleїnione od dostкpnoњci lekуw profilaktycznvch, co z kolei zaleїy >d tego, jak ludzie 

їyj№ ich dostкpu do opieki zdrowotnej, moїliwoњci spoіecznych, :konomicznych i 

edukacyjnych, czy їy j№ w pokoju іub w w
T
ojnie. 

Prawo czіowieka do bezpieczeсstwa uchwalone w wielu dokumentach miк -

Izynarodowych, w szczegуlnoњci: 

— w Deklaracji, przy jкta na V Њwiatowej Konferencji na temat Zapobiegania i 

Kontroli Urazуw, ktуra odbyіa siк w Delhi, 08 marca 2000 r.;  

— w Deklaracji dotycz№ca Prawa Czіowieka do Bezp ieczeсstwa „Montrealska 

Deklaracja", przyjкtej na VI Њwiatowej Konferencji na temat Zapobiegania i 

Kontroli Urazуw
7
, Montreal, Kanada, 15 maja 2002 r.

12
 

Wnioski 

Jeїeli co najmniej jeden z kryteriуw jest naruszony, jeїeli co najmniej jedna kategoria 

bezpieczeсstwa jest brana pod uwagк, jest to bezpoњredni wpіyw na bezpieczeсstwo 

duchowe czіowieka, a raczej jego naruszenie! Dlatego, їe їyjemy v duchowo niestabilnym 

spoіeczeсstwie, dziњ istnieje wiele sekt i rуїne w№tpliwe srganizacje, wielu  

psychologуw ofiaruj№ swoje usіugi w celu zіagodzenia stanu duszy. Oczywiњcie, na 

wiкks zoњж problemуw zazwyczaj powaїnych i globalnych, itуre mog№ mieж 

negatywne oddziaіywanie na nasze zdrowie psychiczne, nie mamy wpіywu, ale mamy 

zaws ze ten jeden, choж prymitywny, sposуb — pracowaж nad stabilnoњci№ naszej 

psychiki, staraj№c siк nie straciж nabytych juї duchowych przewodnikуw i samym sobie 

zabezp ieczaж bezp ieczeсstwo duchowe. 
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