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Isidora Sáez-Rosenkranz
Universidad de Barcelona

La enseñanza de la historia en el currículum
chileno de educación básica como
reflejo del contexto político actual1
KEY WORDS

ABSTRACT

history teaching, curriculum, cultural materialism, social movements

Sáez-Rosenkranz Isidora, La enseñanza de la historia en el currículum
chileno de educación básica como reflejo contexto político actual
[History Teaching in the Chilean Curriculum on Primary Education as
a Reflect of the Current Political Context]. Kultura – Społeczeństwo –
Edukacja nr 2(10) 2016, Poznań 2016, pp. 9–22, Adam Mickiewicz
University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2016.9.1.
The aim of this article is to explain the characteristics on current
History teaching proposed into the curriculum of primary education in
Chile under the present social process. We employ Raymond Williams
cultural materialism and specifically his categories on cultural products to
apprehend the curriculum and link it to the context where it is pro
duced. To do so, we use the historical method, and considering pedagogical and didactical elements. The documental corpus analyzed is
conformed by the official documents guiding education but also other
historical sources coming from the current political situation. The results on this analysis show that there is a curricular dichotomy between
traditional history teaching based on events of national history and
learning by rote and, current didactical proposals, which tend to develop
historical thinking. This situation reflects the political tension on social
demands and the institutional longstanding objectives for education.

Introducción
Actualmente Chile vive un proceso de reforma curricular a causa de la promulgación de la Ley General de Educación en el año 2009 (en adelante LGE).
Este cambio normativo fue producto de una intensa movilización estudiantil,
________________
1
Este artículo deriva de la tesis doctoral “Análisis de actividades en libros de texto de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales de educación básica en Chile” llevada a cabo en la Universidad de Barcelona mediante la beca APIF y ha sido dirigida por el Dr. Joaquín Prats Cuevas.
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aun en desarrollo, que tuvo como principal hito la Revolución Pingüina2 del año
2006. Allí, los estudiantes de educación secundaria obligatoria cuestionaron la
ley heredada de la Dictadura Militar (LOCE, 1990-2009) que tenía un marcado
carácter nacionalista y neoliberal (Cabalin, 2012; Gazmuri Stein, 2013).
Como consecuencia del cambio legislativo fue necesario reestructurar el currículum. En 2012 comenzó una reforma que en la práctica aplicó la reestructuración de la escolaridad obligatoria establecida en la LGE (6 años de educación
básica, cuatro de educación media y dos de educación diferenciada), a la vez que
consolidó la enseñanza de la Historia en asignatura de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales en toda la educación obligatoria3.
El nuevo currículum de educación básica se organizó en torno a objetivos de
aprendizajes de dos tipos, habilidades y ejes disciplinares. Las habilidades se
plantean en cuatro ámbitos: pensamiento espacial y temporal, análisis y trabajo
con fuentes, pensamiento crítico y comunicación. Los ejes disciplinares son tres,
Historia, Geografía y Formación Ciudadana.
Esta nueva organización pretende que los estudiantes “adquieran un sentido
de identidad y pertenencia a la sociedad” mediante el desarrollo de “conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comprender la compleja realidad
social contemporánea y su devenir, para desenvolverse como un ciudadano
capaz de actuar responsable y críticamente en la sociedad, y para enfrentar los
desafíos de un mundo globalizado”(Ministerio de Educación, 2012: 178).
Este planteamiento contrasta con el objetivo de la enseñanza de la Historia
propuesto en la LOCE, donde se señalaba que se pretendía “Desarrollar su sentido patrio y conocer la historia y geografía de Chile con la profundidad” (Ministerio de Ministerio de Educación, 1990: Artículo 11, letra c.) A partir de la
diferencia de perspectiva entre uno y otro documento, el objetivo de este artículo
es explicar los discursos sobre la enseñanza de la Historia en educación básica.
Esto se realiza a partir del análisis del currículum concebido como materialidad.
De forma específica, se analizan la parte introductoria y la referida a Historia
desde un punto de vista didáctico y pedagógico y en relación al contexto social
en el que este nuevo marco normativo se gestó.
________________
2

Se denominó Revolución Pingüina por que las estudiantes de educación secundaria de centros
públicos suelen usar un uniforme escolar azul oscuro y camisa blanca que se asemeja al aspecto de un
pingüino. A causa de este uniforme, coloquialmente se les denomina “pingüinos” a los estudiantes de la
educación obligatoria.
3
En el currículum anterior la asignatura se estructuró de la siguiente manera: 1º a 4º básico, una
asignatura que integró Ciencias Naturales e Historia (Estudio y comprensión del medio natural, social
y cultural), donde el único contenido de Historia eran los pueblos precolombinos. (Toledo Jofré &
Renato Gazmuri Stein, 2009). De 5º a 8º básico, una materia que apuntaba al estudio de la Historia y las
Ciencias Sociales (Estudio y comprensión de la sociedad) y 1º a 4º medio, la asignatura de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.
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Metodología
Para analizar el currículum en relación al contexto en el que se produce, se ha
empleado la metodología histórica (Sáez-Rosenkranz, 2016) y un análisis didáctico y pedagógico para valorar los aprendizajes promovidos en el documento
técnico. En el caso de los pedagógicos se empleó la taxonomía de Anderson
y Krathwohl (Anderson & Krathwohl, 2001). Para el caso de la didáctica de la
Historia se puso énfasis en los aspectos característicos del pensamiento histórico
(Seixas & Morton, 2013).
En cuanto a la metodología histórica, el corpus documental empleado está
conformado por el currículum (Bases curriculares de educación básica y LGE),
así como otros documentos que permiten recoger información sorbe su construcción, como las discusiones en el parlamento o los informes de comisiones.
En el caso del análisis didáctico y pedagógico se aplica en particular a las bases
curriculares, comparando lo declarado en las secciones introductorias y los
objetivos de aprendizaje, bajo las categorías de tipo de conocimiento y acción
cognitiva (Anderson & Krathwohl, 2001). Aquí se consideraron los verbos de
aprendizaje y se clasificaron los tipos de contenidos. En el caso de las cuestiones
didácticas, se han seguido las directrices del pensamiento histórico propuestas
desde la didáctica de la Historia (Prats, 2011; Seixas & Morton, 2013) que
señalan como aprendizajes relevantes para la formación de sujetos críticos,
la aplicación de procedimientos propios de la Historia, así como la adquisición
de aprendizajes complejos como el pensamiento temporal, el uso de evidencias,
la empatía y el juicio histórico.

La enseñanza de la Historia desde la didáctica
de las ciencias sociales
Desde hace ya tres décadas, la Didáctica de la Historia ha propuesto una enseñanza no solo basada en el conocimiento de los grandes acontecimientos
y personajes de las historias nacionales, sino a promover lo que se denomina
pensamiento histórico (Carretero, 2011; Seixas & Morton, 2013; Wineburg,
2001). Esto implica propender aprendizajes que van más allá de conocimientos
declarativos de primer orden (el qué, cuándo o quién ha llevado a cabo las
distintas acciones bajo un relato secuencial), sino que poner énfasis también en
aprendizajes de segundo orden y procedimientos. Los conocimientos de segundo
orden, según Trepat (1995), constituyen aprendizajes intermedios entre los hechos factuales y los procedimientos. Aquí situamos la adquisición de conceptos
claves como el trabajo del tiempo del modo que lo hace el historiador, el énfasis
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en las causalidades y consecuencias, el desarrollo de la empatía y juicio histórico
como la articulación de valoraciones fundamentadas en evidencias (Prats, 2011;
Seixas & Morton, 2013). Además se propone trabajar en aula empleando
el método histórico basado en la formulación de hipótesis y su comprobación
o refutación mediante la investigación con fuentes históricas. Procedimientos
claves son la crítica, lectura, clasificación y análisis de fuentes (Prats, 2011).
Además aparece como elemento importante la capacidad de articular relatos
explicativos sobre los fenómenos o narrativa histórica (Rüsen, 2004).
Estas ideas son centrales a la hora de desarrollar el pensamiento histórico, el
cual se logra mediante una adecuada programación de aula como lo han
demostrado experiencias didácticas de este tipo (Salazar-Jiménez, Barriga-Ubed,
& Ametller-López, 2015). Así en los estudiantes se promueve la capacidad de
enfrentar su presente de forma crítica y poder actuar en su entorno (Prats, 2011).
Ciertamente esta propuesta ha calado poco en las formas de enseñanza que
se llevan a cabo en el aula, lo que se ha demostrado a través de los análisis de los
libros de texto (Sáiz Serrano, 2013) y la percepción que tienen los estudiantes
respecto a la asignatura. Los estudios tienden a señalar que la Historia sirve para
conocer la historia del país (Fink, 2005). Esto tiene relación con las perspectivas
curriculares bajo las cuales se ha propuesto el aprendizaje de la Historia, ya que
se ha orientado a promover metodologías dirigidas a la repetición de acontecimientos en lugar del análisis de fenómenos sociales (Bellatti, Gámez Ceruelo,
& Trepat Carbonell, 2015; Toledo Jofré & Renato Gazmuri Stein, 2009).

Los currículum como producto cultural
Abordar desde una perspectiva crítica y explicativa los aprendizajes en Historia
propuestos en el currículum, implica no solo conocer qué tipo de enseñanza se
promueve, sino también aprehenderlo desde un enfoque diferente. En este caso
nos aproximamos al currículum desde el materialismo cultural y lo concebimos
como un producto cultural más allá de su dimensión educativa. Adherimos a la
idea que los elementos que conforman la cultura son los órdenes sociales que la
producen en conjunto con las prácticas culturales y sus productos (Williams, 1981).
Nos valemos de esta perspectiva, y en particular de los aportes de Raymond
Williams (1981, 1983, 2000) para aprehender ontológicamente los currículums
y sus aprendizajes promovidos, puesto que los asumimos como productos culturales. Bajo esta teoría, lo cultural y su materialidad son aspectos constitutivos de
la sociedad, por lo tanto representan una parte ella. En su proceso de producción
existen diversos agentes – entre los que encontramos las instituciones – y fuerzas
en tensión que les dan forma: la hegemonía y la contrahegemonía.
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Al llevar esto al campo educativo, y a nuestro tema en particular, vemos que
nos concentramos en el ámbito hegemónico, dominante, ya que es aquí donde se
gestan. Sin embargo, su uso y la aplicación práctica que hacen de ellos los
profesores se sitúa en el opuesto, en un lugar contrahegemónico. Allí hay construcciones simbólicas de los sujetos que las recepcionan (los profesores
y estudiantes), que pueden interpretar y aplicar los lineamientos de una forma
diferente a como desde la institucionalidad son producidos4.
Para explicar las dinámicas de la producción cultural de una determinada
sociedad, Williams acuñó el concepto de estructura de sentir o estructura de
sentimiento, que las concibe como inacabadas. Los productos culturales emergen
en un determinado contexto y son recepcionados en otro, igualmente específico,
pero en el cual la carga histórica de los sujetos que los producen e intervienen,
los codifica y decodifican de modos determinados (Williams, 2000). Siguiendo
esta propuesta teórica, en este trabajo concebimos los productos materiales
y simbólicos de los sistemas educativos, en este caso el currículum, como productos culturales, puesto que son fruto – visible y tangible – de ciertos ordenes
sociales y culturales5.
La importancia de reflexionar y plantear estas cuestiones deriva de las implicancias sociales que se encuentran en los discursos que articula el currículum
y otros recursos escolares institucionales. Allí finalmente adquieren una materialidad que opera en el cotidiano de los sistemas educativos.
A su vez, Williams sostiene que en los productos culturales convergen tres
tipos de fuerzas, las dominantes, las residuales y las emergentes. Las primeras,
marcadas por los espacios hegemónicos, las segundas por aquellos elementos
históricos, casi tradicionales y, las terceras, vinculadas a cuestiones circunstanciales que aparecen en determinados momentos con causas específicas (1981).
Por tanto, en el abordaje del currículum y su relación con el contexto en que se
producen, nos valemos de esta perspectiva teórica y sus características.

Los movimientos sociales, la crisis de la institucionalidad
chilena y el cambio curricular
El advenimiento de la dictadura militar (1973-1989) rompió el modelo de desarrollo hacia adentro que se venía dando desde la década del ‘40, el cual con________________
4

Aquí consideramos importante la posibilidad de actitud crítica que tienen los profesores respecto
a los materiales que les son dados, la flexibilidad de seleccionar los recursos del libro de texto que les son
útiles, y las estrategias didácticas que empleen mas allá de las sugerencias otorgadas por las guías para
el docente.
5
Sobre esta discusión pueden revisarse su las obras de Raymond Williams (2000,1981 y 1983).
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sideraba al Estado como garante de la educación. La instalación del neoliberalismo, la generación de una nueva constitución en la cual se coartó la participación de la sociedad civil y la promulgación de la LOCE, reorganizaron la
estructura institucional y educativa desvinculando, en la práctica, el papel educativo fundamental que el Estado había tenido.
Estas herramientas institucionales promovieron la creación de centros educativos de carácter privado y particulares subvencionados (privados con financiación estatal). Además, la LOCE otorgó a los municipios la responsabilidad de
los centros de educación básica y media y dio todas las facilidades para la
creación universidades de carácter privado (Donoso, 2004). De esta manera,
aumentaba la cobertura de la educación pero con lógicas de mercado que redujeron sustancialmente la matrícula en centros públicos, ampliando a mas de un
60% la del sector privado con y sin subvención estatal6.
A comienzos del siglo XXI aparecieron algunos movimientos estudiantiles,
especialmente universitarios, que conscientes del origen institucional del sistema
educativo comenzaron una serie de acciones fragmentadas que resonaron en la
sociedad civil como reclamos inconsistentes de una juventud revoltosa. Mas, con
el pasar de los años, estas reflexiones se fueron acrisolando en voces mas claras.
En mayo de 2006, los estudiantes secundarios comenzaron con gran fuerza la
citada Revolución Pingüina. Esta puso sobre el tapete de manera estructurada
y orgánica el tema de la educación de mercado, la mala calidad de enseñanza en
la educación básica y media y cuestionó la LOCE como pilar de esta problemática. Como consecuencia, se logró entablar una mesa de diálogo con el Gobierno el cual convocó al Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de Educación, entre cuyos integrantes se contaban parlamentarios, especialistas en
educación y miembros de la sociedad civil. Estas instancias, producto de las
demandas sociales acabaron por derogar la Ley de Enseñanza dictatorial con la
promulgación de la Ley General de Educación (Carrasco Segura, 2007).
Las dinámicas políticas diluyeron las movilizaciones y la llegada al poder de
Sebastián Piñera (2010-2014), que materializó en su figura los principios del
neoliberalismo impuesto por la dictadura, fue el puntapié inicial para la reemergencia de una serie de movimientos ciudadanos que han puesto en jaque los
frutos políticos del régimen militar. Sacaron a las calles a miles de chilenos
a protestar y a manifestarse por temas que se discutían normalmente puertas
adentro.
En este contexto apareció con mas fuerza en 2011 un movimiento estudiantil
que no solo cuestionaba los resultados insatisfactorios de las movilizaciones
________________
6

En Chile un 90% de los centros educativos privados reciben algún tipo de subvención estatal
(Zúñiga-Peña, 2015)
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anteriores, sino también planteó propuestas concretas desde tres colectivos
vinculados a la educación: estudiantes secundarios, estudiantes universitarios
y Colegio de Profesores de Chile. La bandera de lucha fue la misma: sistema
nacional de educación pública, gratuita, democrática y de calidad; organizado
y financiado por el Estado en todos sus niveles y que en el caso específico de cada
sector, se ha materializado en demandas específicas.
El movimiento estudiantil desde 2006 ha contado con el apoyo de distintas
entidades institucionales y no institucionales, además de la sociedad civil.
A causa de lo anterior, algunos estudios provenientes desde la sociología han
señalado que en Chile el modelo neoliberal se está resquebrajando, no solo
a partir de la situación de la educación, sino de una serie de sucesos ciudadanos
que han devenido de un malestar generalizado (Mayol, 2013).
Es justamente producto de este contexto que se gesta el nuevo currículum,
el cual se ve directamente influido por varias razones. En primer lugar, porque su
construcción es impulsada por el Ministerio de Educación, institución que ha
visto permeado su ámbito de operación por las acciones ciudadanas y los
cambios legislativos. En segundo lugar, quienes hacen estos cambios y materialidades son personas, sujetos que definen y construyen el currículum. Ellos están
inevitablemente afectados por los vaivenes y discursos del entorno político y la
sociedad. En tercer lugar, cada administración con sus sujetos y sus concepciones sobre la educación, plasman en diversos espacios sus ideas. Considerar
estos elementos es importante para entender el proceso educativo actual.

Las contradicciones discursivas en el currículum de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales
El análisis de los contenidos del currículum de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales en educación básica bajo los aspectos pedagógicos y didácticos indican
que existe una discordancia entre lo declarado en su parte introductoria y el tipo
de aprendizaje promovido en los Objetivos de Aprendizaje (en adelante OA).
En la primera parte se señala que se espera que el estudiante mediante la
asignatura de Historia alcance “una mejor comprensión de su sociedad y su rol
en ella” (Ministerio de Educación, 2012: 178). Así se sostiene que se propende
que el educando comprenda, mediante el desarrollo del pensamiento histórico,
“que la experiencia de vivir en sociedad está contextualizada en el tiempo”
y “la comprensión del presente solo es posible si se examina el pasado y los
procesos históricos que han modelado la realidad actual, en la que se reflejan las
permanencias y los cambios entre el ayer y e hoy” (Ministerio de Educación,
2012: 178 y 179). Es por ello que “se busca evitar una visión de la historia como
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flujo de fuerzas impersonales y ajenas; por el contrario, se resalta que los
estudiantes, en tanto personas y ciudadanos, quienes participan en el devenir
histórico de la sociedad” (Ministerio de Educación, 2012: 179).
Por el contrario, los OA planteados para esta asignatura, emplean en su
mayoría en todos los cursos, verbos y tipo de conocimiento correspondientes
a los niveles más bajos de la taxonomía de Anderson y Krathwohl asociados a los
aprendizajes de primer orden. Así por ejemplo se señala en primero básico que
uno de los OA es “Conocer sobre la vida de hombres y mujeres que han
contribuido a la sociedad chilena en diversos ámbitos” (Ministerio de Educación,
2012: 193). En quinto básico, los lineamientos son semejantes, ya que se indica,
por ejemplo, que los estudiantes deben ser capaces de “describir el proceso de
conquista de américa y de Chile, incluyendo a los principales actores (…), algunas
expediciones y conflictos bélicos (…)” (Ministerio de Educación, 2012: 210).
Como se observa en estos ejemplos, y sucede con la gran mayoría de los OA
a lo largo de la educación básica, los verbos remiten a acciones como conocer,
explicar y describir y en muy escasa oportunidades a otros más complejos como
analizar o hipotetizar. Como en los ejemplos anteriores, el orden de los
contenidos tienden a ser los acontecimientos propios de la Historia patria,
aunque se han incluido también otros que difieren de estos contenidos
históricos. Aquí situamos por ejemplo el siguiente OA de segundo básico en el
que se señala que los estudiantes deben “comparar el modo de vida y expresiones
culturales de los pueblos indígenas presentes en el Chile actual (…) con respecto
al periodo precolombino, identificando aspectos de su cultura que se han
mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado” (Ministerio de Educación, 2012: 197). En sexto básico se establece que al término del curso escolar
los educandos deben ser capaces de “explicar y dar ejemplos de la progresiva
democratización de la sociedad durante el siglo XX, considerando el acceso
creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública y el acceso a la
educación y a la cultura, entre otros” (Ministerio de Educación, 2012: 216).
Se puede observar a partir de esto fragmentos que en el currículum
convergen dos perspectivas de enseñanza de la Historia. Por un lado, la tradicional, mayoritaria, basada en el conocimiento de grandes personajes y hechos
de la historia patria, empleando verbos que apuntan a una actitud pasiva del
estudiantado. Por otro lado, otros cercanos a las nuevas perspectivas de la
didáctica de la Historia de corte más analítico que pone énfasis en una comprensión profunda los fenómenos sociales y que trabaja con sujetos diferentes de
los grandes personajes patrios. Esta última perspectiva se encuentra en relación
con lo objetivos declarados en el currículum para la asignatura de Historia. Sin
embargo, la presencia de la historia tradicional nos muestra una cierta dicotomía
entre lo declarado y lo propuesto para que sea trabajado en aula, puesto que los
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OA no necesariamente apuntan al desarrollo del pensamiento histórico ni a la
comprensión de la sociedad en la que vive el estudiante, sino más bien al conocimiento de la Historia nacional.

Relaciones entre el currículum de Historia
y Ciencias Sociales y el contexto de producción
Hasta ahora en el análisis del currículum se observa que la enseñanza de la
Historia bascula entre perspectivas tradicionales que prioriza un aprendizaje de
acontecimientos de forma memorística y las de la Didáctica de las Ciencias
Sociales actual, que promueve el pensamiento histórico. Aprehendiendo el
currículum desde el materialismo cultural de Raymond Williams, reconocemos
que se forjan en un determinado contexto, en nuestro caso aun en desarrollo,
caracterizado por la tensión entre los círculos políticos y la sociedad civil que ha
concluido con la transformación de la estructura educativa. La derogación de la
ley educativa de la dictadura (LOCE) fue la primera materialización de este
cambio que no nació desde las cúpulas dirigentes, aun cuando ya en el sistema
político institucional había miembros –incluida la presidente Michelle Bacheletque ideológicamente no se encontraban a favor de la estructura política impuesta
en los años ‘70 y ‘80.
Bajo la premisa de que los productos culturales se articulan a partir de la
estructura de sentir (Williams, 2000), la permanencia de una enseñanza de
la Historia tradicional en el currículum tendría relación con los fines ideológicos
a los que remiten y a determinadas ideas construidas sobre ella –desde la
reflexión o no- a partir de la experiencia –individual y colectiva, directa
e indirecta. La historia escolar desde su aparición en Chile estuvo marcada por el
interés primero de moralizar a los miembros de la nación (Serrano, 2014; Zúñiga
González, 2015) y luego para lograr su adhesión a ella (Lira, 2013). Análisis contemporáneos sobre la enseñanza de la Historia en Chile siguen demostrando
que los idearios nacionalistas en la escuela tienen gran vigencia (Garrido
González, 2009), lo cual coincide con nuestros resultados detallados en el apartado anterior.
Creemos que la continuidad de una enseñanza de la historia tradicional
responde en parte a las construcciones históricas de la materia educativa de larga
data, o residuales siguiendo a Williams. Esta concepción puede ser explicada por
la forma en cómo se ha ideado y enseñado la historia en Chile. Desde el siglo
XIX y hasta principios del siglo XX, esta estuvo centrada en hechos y acontecimientos bajo una perspectiva narrativa (Zúñiga González, 2015), tendencia que
según Lira (2013) se modificó en los años sesenta, pero que la dictadura militar
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volvió a tornar episódica y nacionalista (Reyes, 2002; Toledo Jofré & Renato
Gazmuri Stein, 2009).
Este recorrido nos muestra una permanencia a pesar de los nuevos requerimientos para la educación señalados en distintas instancias desde el retorno a la
democracia. Allí se plantó la necesidad de formar sujetos acorde a las condiciones de la sociedad actual (Comisión Nacional para la Modernización de la
Educación, 1995; Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación,
2006). Una educación histórica basada en la mera repetición de acontecimientos
políticos de la Historia de Chile en base a la memorización no se ajustaría al
tiempo presente, puesto que “por sobre los contenidos cobran importancia los
procesos formales o conductuales que es necesario para manejar el aprendizaje:
el aprender a aprender” (Comisión Nacional para la Modernización de la
Educación, 1995: 12). La educación hoy “debe contribuir al logro de una actitud
reflexiva y crítica por parte del educando, quien debe aprender a valorar su
propia libertad de pensamiento y su juicio autónomo. De este modo, el estudiante podrá jugar un rol activo en la propuesta e implementación de cambios
que resulten en un desarrollo mas pleno de sí mismo y de su entorno” (Consejo
Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, 2006: 60).
Desde hace veinte años se han hecho declaraciones como las citadas
anteriormente. Nuestros resultados indican que, al menos en lo concerniente a la
educación básica en la asignatura de Historia, estas intenciones no se logran
materializar totalmente, puesto que se sigue promoviendo una historia nacional
con baja complejidad cognitiva y un escaso desarrollo del pensamiento histórico.
Hayamos su explicación en que los elementos residuales “son (…) vividos y practicados sobre la base de un remanente –cultural tanto como social- de alguna
formación o institución social y cultural anterior” (Williams, 2000: 144), puesto
que aun tienen su funcionalidad llegando a formar parte de lo dominante.
Los hallazgos de esta investigación no solo muestran la pervivencia de estas
formas tradicionales de la enseñanza de la Historia, sino también la creciente
incorporación de otras estrategias didácticas y perspectivas históricas. Miradas
analíticas, la adquisición de conceptos propios de la ciencia de referencia,
el trabajo con fuentes y la incorporación de otros sujetos sociales, son aspectos
novedosos en el currículum. Aquí el contexto histórico juega un rol importante.
En distintas instancias se ha bogado por cambiar las formas tradicionales de
educación (Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, 1995;
Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, 2006). El currículum y la ley educativa vigente también lo señalan, argumentando que la enseñanza de la Historia debe contribuir al desarrollo del niño para su desenvolvimiento en la sociedad (democrática). Estas narrativas emergentes implican la
generación de nuevos significados y valores (Williams, 2000), los cuales con-
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trastan en este caso con la enseñanza de la Historia tradicional a la que apuntan
los objetivos de aprendizaje.
Como sostiene Williams, estos pueden localizarse dentro de lo dominante
o bien en contraposición a ello (2000), con un doble lugar de enunciación. El
caso aquí analizado presenta estas dos vertientes. Por un lado correlaciona con lo
dominante, en este caso institucional, aparecen explícitos en la documentación
oficial. Por otro lado, un lugar contrahegemónico, en tanto son requerimientos
establecidos también por la sociedad civil, desprovista del poder político hegemónico. Así, por ejemplo, los estudiantes en Chile establecían como uno de los
primeros puntos de sus demandas “una reforma a la malla curricular, para
formar seres humanos íntegros, con valores y principios necesarios para conformar una sociedad, teniendo una educación consciente del medio ambiente y de
las raíces culturales indígenas del país” (CONES, 2011). También el Movimiento
por la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales declaró que “no pretendemos
formar en el colegio historiadores, geógrafos ni cientistas sociales, no es el propósito, pero sí niños y niñas que lean historia, que conozcan documentos, que
sean capaces de interpretar, y en esa capacidad de interpretación tengan la posibilidad de sopesar las formas de la escritura y la lectura. También importa que
se reconozcan como parte de un espacio social y culturalmente intervenido,
asociado a identidades locales, nacionales y globales y con conciencia de cuál es
la relación entre ellos y ellas y el territorio que habitan” (Movimiento por la
Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales, 2010: 43).
En estos movimientos sociales, sus discursos y sus demandas en favor de una
enseñanza alejada de la repetición de contenidos, centrada en la formación de
sujetos activos aparecen en un determinado contexto, en última instancia,
coyuntural y emergente. La movilización del año 2006 comenzó por una cuestión muy concreta, el alza en el arancel de la Prueba de Selección Universitaria,
que prontamente derivó en cuestionamientos a la estructura del sistema
educativo y tuvo su continuidad en el movimiento de 2011. Como en este caso,
el movimiento de 2010 de Historiadores y profesorado emergió como respuesta
al intento de reducir las horas lectivas de la asignatura.
En ambos casos las críticas a la forma de enseñanza de la Historia son
secundarias, pero forman parte de un proyecto global contrahegemónico para la
educación chilena. Así, estas construcciones emergentes adquieren potencia
suficiente en un contexto de crisis política, en el que se ha puesto en jaque
el modelo ideológico, económico y político (Mayol, 2013). En este sentido
la incorporación de nuevos sujetos sociales, y la inclusión de perspectivas
didácticas contemporáneas en la parte introductoria del currículum, que favorecerían la formación de sujetos críticos y activos, responde a estas fuerzas
emergentes.
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La pervivencia de formas tradicionales y la inserción de perspectivas contemporáneas convergen en lo que Williams denomina dominante, en tanto su
área de penetración efectiva es mucho mas amplia que la residual y la emergente
(2000). Son las selecciones, las que finalmente imperan en las prácticas culturales, en nuestro caso la enseñanza de la Historia propuesta en el currículum.
Estas tienen un alto alcance social, ya que se espera sean trabajadas en las aulas
chilenas. Consideramos que no es arbitraria la elección de mantener enclaves
puntuales de la historiografía nacional conservadora en momentos asociados a la
construcción de los relatos nacionales, sino que tiene relación con preservar
ciertos reductos para continuar promoviendo discursos nacionalistas.
Uno de los objetivos explícitos de la educación básica es valorar “la pertenencia a la nación chilena” (Ley General de Educación, 2009: Artículo 29,
número 2, letra g.) que aparece como una continuidad de la ley educativa de la
dictadura (LOCE), en la cual se establecía que se pretendía “desarrollar su
sentido patrio” (Ministerio de Ministerio de Educación, 1990: Artículo 11,
letra c.). La ley educativa es el marco jurídico sobre el que se sustenta el sistema
educativo, como delimitación de la cultura que se va a transmitir (Apple, 1991).
La presencia de la idea de nación chilena con el sentido patrio presente en la ley,
así como algunos objetivos de aprendizaje -bajo las perspectivas tradicionales de
enseñanza, que no proponen una actitud crítica frente al conocimiento-,
corresponderían a las fuerzas dominantes definida por Williams.
De esta manera, el currículum puede ser aprehendido como crisol de las tres
dimensiones que intervienen en la articulación de los productos culturales.
Nuestros resultados se explican por estos tres elementos, los de larga data, los
coyunturales y los hegemónicos, cada uno vinculado a su lugar específico de
enunciación.

Conclusiones
El análisis del apartado de Historia del currículum de educación básica bajo
criterios didácticos y pedagógicos indica que existe una dicotomía entre lo declarado en la parte introductoria y lo propuesto en los objetivos de aprendizaje,
basada en la complementariedad entre enseñanza tradicional y las perspectivas
contemporáneas de la didáctica de la Historia.
Esta doble perspectiva concuerda con la bipolaridad en el sistema institucional derivado del contexto histórico en el que convergen fuerzas hegemónicas
– institucionales- y contrahegemónicas – de la sociedad civil. De esta manera las
demandas sociales han logrado calar, aunque parcialmente, en la construcción de
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los objetivos educativos de Chile. Por tanto el impacto de los movimientos
sociales en el país, al menos en lo concerniente a la educación, es intenso y las
decisiones políticas no los han dejado al margen.
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Geneza powstania i rozwoju (oraz popularności) piłki nożnej w poszczególnych
krajach jest w sposób oczywisty związana z typowymi dla nich, niekiedy bardzo
partykularnymi warunkami społeczno-kulturowymi. I tak na przykład w przypadku Brazylii i Argentyny główną rolę odegrały tutaj wpływy brytyjskie, inkorporowane przez lokalne tradycje i kulturę (Melosik, 2016: 253–263). Z kolei
w Japonii najbardziej nośnym czynnikiem rozwoju tej dyscypliny było uznanie
jej za jeden z komponentów zdobycia przez ten kraj ważnej roli w globalnym
świecie (por. Melosik, 2015: 313–326).
Niemiecka piłkarska drużyna narodowa stanowi obecnie absolutną potęgę,
podobnie jak i niemieckie drużyny klubowe, czego dowodem są rozliczne efektowne zwycięstwa i sukcesy w prestiżowych turniejach (ich symboliczną egzemplifikacją może być odniesione w finale Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014
zwycięstwo na słynnej Maracanie nad gospodarzami aż 7 : 1). W kontekście
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współczesnych sukcesów trudno byłoby założyć, że geneza niemieckiej piłki
nożnej wiązała się z poważnymi społeczno-ideologicznymi kontrowersjami.
A jednak tak w istocie było.
Piłka nożna wzbudziła zainteresowanie w Niemczech w ostatnich dwóch dekadach dziewiętnastego wieku – pod wpływem wzorów angielskich (w trakcie
pierwszych meczów wprowadzano także ciekawe regulacje, i tak na przykład
w roku 1896 zdefiniowano, że „boisko do piłki nożnej musi być oczyszczone
z drzew i krzewów” – Markovits, Rensmann, 2010: 58). Przy tym, jak ujmuje to
Udo Merkel:
Na początku sport ten spotkał się z obojętnością, która jednak wkrótce przekształciła się
we wrogość. Wpływowi członkowie narodowego ruchu gimnastycznego Turnbewegung
próbowali zablokować upowszechnianie się tego sportu. Określali go mianem „angielskiej choroby” i stwierdzali, że jest to (…) sport nie-niemiecki, trywialny, pozbawiony
metafizycznej podbudowy, a stąd dekadencki. (Merkel, 2014: 241)

Konserwatywne sektory klasy średniej widziały w piłce nożnej zagrożenie dla
dominującej wówczas w Niemczech gimnastyki. Piłka nożna stanowiła dla nich
integralną część negatywnie postrzeganej „zachodniej cywilizacji” – w przeciwstawieniu do tradycyjnej niemieckiej „Kultury” (Merkel, 2014: 241) (w bawarskich szkołach gra w piłkę nożną była zabroniona aż do roku 1913 – Koller,
Brändle, 2015: 34).
Jednak „wbrew ogromnemu oporowi ze strony elit kulturowych i zwolenników gimnastyki, piłka nożna stawała się coraz atrakcyjniejsza, na początku dla
niemieckiej klasy średniej, a potem klasy pracującej” (Markovits, Rensmann,
2010: 58). Społeczno-ekonomiczne zmiany w Niemczech, a w szczególności proces urbanizacji i „fragmentaryzacji codzienności”, przyniosły zmiany w stylu
życia. W ich konsekwencji, jak ujmuje to Udo Merkel, „uprawianie ortodoksyjnej gimnastyki nie spełniało już potrzeb fizycznych i psychicznych”. Nowe warunki życia powodowały wzrost znaczenia tych dyscyplin sportowych, które
rozgrywano „na zewnątrz”, na świeżym powietrzu, a nie w halach sportowych.
W konsekwencji coraz więcej młodych ludzi z klasy średniej zaczęło uprawiać
ten sport (Merkel, 2014: 242). Po roku 1920 piłka nożna ostatecznie przestała być
sportem klasy średniej, zaczęła być dominowana przez klasę pracującą – szczególnie w rejonach bardzo zindustrializowanych i zaludnionych, takich jak Zagłębie Ruhry, gdzie powstały wówczas słynne i znaczące do dzisiaj kluby – Borussia
Dortmund i Schalke 04 Gelsenkirchen (Merkel, 2014: 242). Niemiecka piłka
nożna rozwijała się dynamiczna aż do początków II wojny światowej.
Po wojnie alianci zezwolili na powstanie pięciu lig regionalnych (których
zwycięzcy walczyli o prymat krajowy), a pierwszy sezon ogólnoniemieckiej
Bundesligi miał miejsce dopiero w sezonie 1963/1964 (Merkel, 2007: 226)
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(osobne rozgrywki miały miejsce w socjalistycznej Niemieckiej Republice Demokratycznej).
Przełomem we współczesnej historii niemieckiej piłki nożnej były mistrzostwa świata w szwajcarskim Bernie w roku 1954 – kiedy to Niemcy zdobyli tytuł
mistrza świata po całkowicie nieoczekiwanym zwycięstwie w finale z faworyzowanymi Węgrami 3 : 2 (z którymi w fazie grupowej przegrały 3 : 8). Mistrzostwa
te odegrały ogromną rolę w procesie kreowania powojennego odrodzonego narodu niemieckiego. Zdaniem Wernera Kraussa „cud w Bernie” w 1954 roku wyznaczył „początek epoki nowych narodzin Niemiec jako narodu posiadającego
coraz większe poczucie własnej wartości; pojawiło się wówczas kolektywne poczucie »my« i idea »narodowej tożsamości«” (Krauss, 2003: 197–2161). Zwycięstwo w Bernie dało, według niektórych komentatorów „prawdziwy początek
Republice Federalnej Niemiec po 1945 roku”. Uważano, że stanowiło ono część
nieuchronnego procesu, w którym na arenie międzynarodowej Niemcy „muszą
być na nowo brane poważnie pod uwagę” (Van Ours, Van Tuijl, 2010: 4). Stało
się jednym najbardziej z najbardziej istotnych mitów powojennych Niemiec
(Daffner, 2011: 98–99).
Po zwycięstwie w Bernie niemieckie elity społeczne zaczęły nadawać piłce
nożnej ogromne znaczenie jako bardzo spektakularnej ekspresji narodowości
oraz płaszczyzny zaprezentowania się światu. Postrzegano ten sukces także jako
wyraz i potwierdzenie rozwoju społeczno-ekonomicznego (słynnego „cudu gospodarczego”), który miał wówczas miejsce w Niemczech. Sukces w mistrzostwach świata zmienił, jak już sygnalizowano, sposób myślenia o narodzie niemieckim. W trakcie meczów w Bernie niemieccy kibice śpiewali „Deutschland,
Deutschland über alles”, a niemieckie czasopismo „Bild” opublikowało swój
główny artykuł na pierwszej stronie pod tytułem „Jesteśmy znowu wielcy”. Ponadto, wydarzenia to dało Niemcom impuls do ponownego doceniania, czy
wręcz uwielbiania, swoich bohaterów narodowych (nie było to możliwe w latach
po drugiej wojnie światowej), a symbolem tego może być także nazywanie
w latach siedemdziesiątych znakomitego piłkarza Franza Beckenbauera „Kaiserem” (cesarzem) (Crolley, Hand, 2006: 70).
Warto dodać, że po powrocie do Niemiec zwycięską drużynę przywitało
w Monachium pół miliona ludzi, w Kaiserlauten – 100 tysięcy, w Düsseldorfie –
200 tysięcy. „Po raz pierwszy po ukończeniu drugiej wojny światowej Niemcy
odczuwali prawdziwą [narodową] dumę i przynależność, ale przede wszystkim,
nie wahali się tego publicznie wykazywać” (Merkel, 2007: 228).
W swoich analizach rosnącej roli piłki nożnej w społeczeństwie niemieckim
Wolfram Pyta wychodzi z założenia, że ma ona „kulturowo twórczą moc”, która
________________
1

W artykule skorzystano z wersji tego tekstu, która ukazała się pod adresem internetowym
http://wkrauss.eu/dokumente/PDFfiles/2003_German_Miracles_final_draft.pdf, s. 3, dostęp: 4.12.2016.
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może „rozkwitać w pewnych warunkach historycznych” (Pyta, 2006: 1). Uważa
on, że nadzwyczajne znaczenie kulturowe piłki nożnej we współczesnych Niemczech wynika z sytuacji społeczno-politycznej w tym kraju po drugiej wojnie
światowej (Pyta, 2006: 2). Wolfram Pyta uważa, że narodowa piłka nożna stanowiła w powojennych Niemczech antidotum na „symboliczną dewastację”, która
odnosiła się wówczas do wizerunku Niemców we własnych oczach i do procesu
odtwarzania społeczności (Pyta, 2006: 2). Po wojnie światowej wszystkie zwykle
istniejące formy ideologii narodowej, które stanowią zwykle podstawę tworzenia
tożsamości narodowej, były w Niemczech – z uwagi na ich potencjalny związek
z przeszłością – z góry kwestionowane (Pyta, 2006: 8). Odrzucano także – w tym
powojennym okresie – takie pojęcia, jak niemiecki „duch narodowy” i „niemiecka tożsamość” (Bonzel, 2006: 1).
W latach pięćdziesiątych Niemcy nie rozwinęli więc jeszcze – niezwiązanych
z nacjonalistyczną przeszłością – symboli i rytuałów narodowych. Historyk Robert Moeller stwierdził: po roku 1945 ich głównym problemem było „ustanowienie poczucia kolektywności, które nie wywodziłoby się z nacjonalistycznej retoryki skażonej związkami z nazizmem” (Bonzel, 2006: 3). Powtórzę raz jeszcze za
Wolframem Pytą: zwycięstwo niemieckich outsiderów nad perfekcyjną drużyną
Węgier w Bernie w roku 1954 (która rok wcześniej wygrała na Wembley z niepokonaną tam od 90 lat Anglią) stało się symboliczne – w procesie budowania
tożsamości narodowej (Pyta, 2006: 9). Ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych
Gerhard Schröder stwierdził, odwołując się do idei koniecznego powojennego
odtwarzania niemieckiej tożsamości:
(…) Nasze zwycięstwo w Bernie wywarło na nas ogromny wpływ. Nie mamy [obecnie]
takich narodowych wydarzeń i symboli, które dostarczałyby pogłębionych kolektywnych
doświadczenie, jakie mają inne narody. Doceniamy wiec każde takie wydarzenie, które
pośredniczy w tworzeniu naszego wspólnego poczucia tożsamości. (Pyta, 2006: 13)

Poza tym, po roku 1954 te same cechy charakteru narodowego, które dla nazistów były istotą militaryzmu i mocarstwowej polityki, zaczęto umieszczać
w akceptowalnym kontekście sportowym. Zdobycie tytułu mistrzów świata spowodowało, że – jak piszą Liz Crolley i David Hand – „Niemcy znowu mogli być dumni
ze swojej reputacji, której sednem było zdyscyplinowanie, orientacja na kolektywny wysiłek, pracowitość i bardzo skoncentrowana, wręcz bezwzględna efektywność”. „Wartości, które zostały skompromitowane przez rządy nazistów, odnalazły teraz swoje nowe miejsce w świecie piłki nożnej” (Crolley, Hand, 2002: 71).
I w praktyce, jak zauważa się niekiedy, to nie proces norymberski czy ustanowienie RFN w roku 1949, lecz właśnie zwycięstwo w Bernie „reprezentowało emocjonalnie i psychologicznie koniec drugiej wojny światowej”. Zwycięstwo to stanowiło podstawę stworzenia legendy, której potrzebuje każdy naród (Crolley,
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Hand, 2002: 71). Stało się źródłem „kolektywnego emocjonalnego doświadczenia,
które mogło połączyć ludność Zachodnich Niemiec w jedną społeczność” (Bonzel,
2006: 3). Zwycięstwo w Bernie w 1954 pozwoliło na „stworzenie popularnego
mitu, który mógłby głęboko zakorzenić się w niemieckiej kolektywnej wyobraźni”.
Ponadto, „pozwoliło to na upolitycznienie sukcesu sportowego”, w kontekście
akceptacji młodego państwa, zarówno na forum wewnętrznym, jak i na arenie
międzynarodowej. Miało to miejsce na płaszczyźnie sportowej, która pozornie
jest „apolityczna”, a ponowne wejście na świat miało miejsce w „cywilizowany
sposób”. Wizerunki piłkarzy nie odwoływały się do mitów militarnych bezwzględnych „teutońskich Zygfrydów”, ale do idei zwykłych, dbających o rodzinę
Niemców. Zwycięstwo zwiększyło więc poczucie własnej wartości Niemców
i stanowiło jedną z podstaw tworzenia nowego systemu wartości (Bonzel, 2006: 4).
Również i w następnych pełnych sukcesów dekadach niemiecka piłka nożna
krystalizowała wręcz – aby odwołać się do uwag Alana Tomlinsona i Christophera Younga – dyskusje w kwestii „tożsamości narodowej i sposobu, w jaki koncepcje i stereotypy odnoszące się do charakteru narodowego są konstruowane
i reprezentowane” (Tomlinson, Young, 2006: XIII). Można tutaj przywołać wybrane konteksty rozgrywanych w Niemczech mistrzostw świata w piłce nożnej
w roku 2006. Stanowiły one, zdaniem wielu komentatorów, kolejny przełom
w reinterpretacji narodu niemieckiego w świecie. Powstała wówczas idea „nowego patriotyzmu niemieckiego”, związana z kolejną udaną próbą wymazania
ciągle istniejących dwuznaczności podczas eksponowania niemieckiego hymnu
i niemieckiej flagi. Mistrzostwa z roku 2006 były płaszczyzną tworzenia wizerunku „zupełnie nowych Niemiec”, a narodowa drużyna niemiecka stanowiła dla
części społeczeństwa niemieckiego „wyidealizowany konstrukt wyimaginowanej
niemieckiej społeczności” (Daffner, 2011: 100). Tak skomentował tę sytuację
znakomity niemiecki piłkarz Oliver Bierhoff: „W roku 2006 śpiewanie narodowego hymnu i wymachiwanie flagą stało się normalne, dawało radość, a przecież
nie tak dawno jeszcze większość starała się trzymać na stadionie jak najdalej od
tych, którzy śpiewali hymn” (Honigstein, 2015: 274).
Z kolei rząd niemiecki po sukcesie mistrzostw świata w roku 2006 w specjalnym raporcie stwierdził: „Nawet w krajach, w których tradycyjnie postrzegano
Niemcy w sposób krytyczny, dawne stereotypy zostały podważone podczas mistrzostw świata. Obecnie mówi się, że Niemcy i naród niemiecki są w dużym stopniu zrelaksowane, przyjacielskie i emocjonalne” (Brand, Niemann, 2014: 48). Nie
ulega więc wątpliwości, że mistrzostwa świata w Niemczech w roku 2006 przyczyniły się do zmiany politycznego obrazu tego kraju na świecie. Zdaniem Udo Merkela, „pokazały one, że Niemcy uwielbiają się bawić, że istnieje hedonistyczna strona
ich charakteru”; poza tym „Niemcy zaprezentowały się światu jako przekonany
o swojej wartości, kreatywny i wielokulturowy gospodarz” (Merkel, 2013: 33).
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Ponadto kierowana wówczas przez Jűrgena Klinsmanna narodowa reprezentacja Niemiec zrezygnowała z „mało inspirującego, nudnego i wyrachowanego,
zorientowanego wyłącznie na zwycięstwo stylu gry, który w przeszłości odzwierciedlał wizerunek tego kraju”. „Nowy, atrakcyjniejszy (…) styl odzwierciedlał
głębszą zmianę, a w szczególności odkrycie zdrowego, odwołującego się do wysokiej samooceny niezagrażającego nikomu patriotyzmu”. Miliony niemieckich
flag pojawiły się na ulicach miast, samochodach, rowerach. Młodzi ludzie malowali twarze w kolorach niemieckich barw narodowych. Trzeba wspomnieć raz
jeszcze, że „w przeszłości takie spontaniczne prezentowanie narodowych uczuć
i patriotyzmu (…) wywoływałoby (…) oburzenie i złość, przypominając Niemcom ich nazistowską przeszłość” (Merkel, 2013: 34).
Sanna Inthorn wskazuje na fakt, iż niemieckie media konstruowały tożsamość narodu niemieckiego na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy
w latach 1998, 2000, 2002, 2004 – głównym motywem była niemiecka kultura
i niemiecki charakter (Inthorn, 2007: 97). Istniało przy tym przekonanie, że
funkcjonuje naturalny zestaw niemieckich narodowych wartości i tradycji, które
drużyna narodowa reprezentuje, a widownia akceptuje (Inthorn, 2007: 103).
Polityczne (i to negatywne w swojej istocie) konteksty meczów Niemców
z niektórymi drużynami europejskimi są jednak nadal aktualne. I tak na przykład
twierdzi się, że mecze Anglii z Niemcami wywołują wśród kibiców angielskich
natychmiastową „esencjalizację angielskiej narodowej tożsamości” (Brand,
Niemann, 2014: 45). Anglicy zdają się nagle krystalizować swoją tożsamość
w „negatywnym ostrzu” skierowanym przeciwko Niemcom. Mecze piłkarskie
Anglii z Niemcami wzbudzają też ogromne nastroje germanofobii w prasie brytyjskiej i przypomnienie wydarzeń z historii. W dniach poprzedzających mecze
ma się też wrażenie, że dla wielu Anglików historia Niemiec mieści się między
latami 1933–1945 (Beck, 2003: 407).
Podczas mistrzostw świata w roku 1990 przed meczem Anglia-Niemcy
w półfinale pisano: „Pokonaliśmy ich w roku 1945. Pokonaliśmy ich w roku 1966
[w finale mistrzostw świata], teraz walka w 1990” (Anglicy ten mecz przegrali).
Mistrzostwa Europy w 1996 w Anglii wzbudziły w prasie angielskiej zdecydowanie szowinistyczne nastroje. „Daily Mirror” przywołał początek II wojny światowej na swojej czołówce: „Achtung! Jesteście otoczeni. Dla ciebie Fritz mistrzostwa Europy w 1996 są zakończone” (Beck, 2003: 401) (Niemcy wygrali tam
z Anglią w półfinale w rzutach karnych). Podczas tych samych mistrzostw brytyjska prasa, pisząc o Niemcach, używała metafor odwołujących się do przeszłości; gracze niemieccy określani byli nie tylko mianem „arogantów”, ale także
„najeźdźców”, którzy przygotowują na boisku „zasadzki” i „przegrupowują się”.
A piłkarz Jürgen Klinsmann określany był mianem niemieckiego „szturmowca”,
który pomoże Niemcom podbić Europę (Crolley, Hand, Jeutter, 2000: 111).
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W październiku 2000 w brytyjskim „Time” napisano: „Dla Anglików Niemcy są
najstarszym wrogiem. Mecze z nimi mają większe znaczenie niż z kimkolwiek
innym. Duchy historii i historia piłki nożnej spotykają się na boisku” (Beck,
2003: 408).
Z kolei międzynarodowa piłkarska konfrontacja z Niemcami odgrywała
szczególną rolę w „globalnym nacjonalizmie” holenderskim. W Holandii mecze
z Niemcami przywołują ciągle wspomnienia II wojny światowej, a piłkarze niemieccy nie są inaczej określani, jak mianem „Szwabów” lub „Fryców”, z kolei
Niemcy określają piłkarzy holenderskich pejoratywnym określeniem Cheeseheads („serogłowi”) (Brand, Niemann, 2014: 45). Holendrzy przeciwstawiali przy
tym własny „olśniewający” styl gry „ponurej, mechanicznej wersji stylu, który był
powszechnie przypisywany Niemcom” (Lechner, 2007: 216). Jeden z kibiców
holenderskich napisał po zwycięstwie Holandii z Niemcami w meczu w roku
1988 w Hamburgu 2 : 1 (Holandia pokonała następnie w finale Związek Radziecki), w półfinale mistrzostw Europy: „Był to najpiękniejszy dzień mojego
życia”. 9 milionów z 16 milionów Holendrów wyszło na ulice, aby świętować to
zwycięstwo (Van Houtum, Van Dam, 2002: 243). Mecz ten uważany był także za
rewanż za porażkę z Niemcami w 1974 roku w finale mistrzostw świata w Niemczech przez słynną drużynę totalnego futbolu; porażkę nazywaną „matką wszystkich klęsk” (Van Houtum, Van Dam, 2002: 244). Dla wielu komentatorów było
zresztą niezrozumiałe, w jaki sposób jedna z najlepszych jedenastek w historii
piłki nożnej mogła przegrać w finale mistrzostw świata w Niemcami w roku
1974, zdobywając bramkę z rzutu karnego w pierwszej minucie i posiadając
w swoim składzie „artystę” i „geniusza” Johanna Cryufta. Simon Barnes komentował ten mecz następująco: „Metoda zwyciężyła szaleństwo: nauka pokonała
sztukę: godne szacunku zwyciężyło to, co jest godne miłości” (Kraba, 2010: 100).
Szok po porażce narodowego zespołu holenderskiego w finale mistrzostw świata
w roku 1974 w meczu z Niemcami był tak wielki, że Johan Timmers stwierdził:
„klęska w 1974 stanowiła największą traumę w dwudziestym wieku, poza powodzią w roku 1953 i II wojną światową”. Ta porażka przypomniała wielu Holendrom brutalne działania Niemców wobec ich kraju w latach II wojny światowej
(Jensen, 2014: 723).
Z kolei trudno też nie przytoczyć faktu, iż w 1988 roku niemieccy kibice-naziści podczas mistrzostw świata we Francji śpiewali – w trakcie meczów swojej drużyny – piosenkę ze słowa: „raz jeszcze dokonamy inwazji na Francję”
(Merkel, 2007: 234).
Kolejny kontekst zrozumienia „istoty” czy „logiki” niemieckiej piłki nożnej
wiąże się z definiowaniem – zarówno w samych Niemczech, jak i na arenie międzynarodowej – relacji między stylem gry reprezentowanym przez drużyny niemieckie a niemieckim „charakterem narodowym”.
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W tym kontekście w raporcie poświęconym recepcji Niemiec na świecie
stwierdzono, iż współcześnie „niemiecki football uosabia dwie pozytywne strony
niemieckiego ducha – perfekcyjnie ustrukturyzowany i zdyscyplinowany porządek, ale także kreatywny, innowacyjny pragmatyzm”; „niemiecki charakter się
przekształcił – i to jest widoczne w footballu niemieckim” (Germany in the Eyes,
2015: 34). Z kolei przywoływany już w tym tekście piłkarz Oliver Bierhoff
stwierdził, że podczas mistrzostw w 2014 roku Niemcy stworzyli zespół „kompletny”, „łącząc w sobie indywidualizm z etosem zespołowym, bardzo nowoczesne techniczne kwalifikacje ze zdrową dawką dobrych starych niemieckich cnót”
(Honigstein, 2015: 273). Gertruda Pfister twierdzi z kolei, że w Niemczech piłka
nożna dostarcza „sceny, na której są demonstrowane i nagradzane takie oczekiwane od mężczyzn cechy i zachowania, jak wytrzymałość, siła i duch walki. Stadion piłkarski jest miejscem, gdzie – zarówno na boisku, jak i na trybunach –
mężczyźni mogą być mężczyznami i działać jak «prawdziwi mężczyźni»”.
Następuje tutaj, według tej samej autorki, gloryfikacja zarówno nadrzędności
męskości, jak i narodowości: „Deutchland vor – noch ein Tor” („Niemcy do
przodu – jeszcze jeden gol”). „Język piłki nożnej [w Niemczech] należy do świata
mężczyzn, świata pełnego metafor, opisującego mecz jako walkę, a graczy jako
żołnierzy i bohaterów” (Pfister, 2006: 93).
H. Kissinger pisze o tym następująco: „Niemiecka drużyna narodowa jest
przygotowywana do meczu, tak jak (…) do wojny. Gra jest drobiazgowo planowana (…)”. Cechuje ją „zapobiegawczość, staranne przygotowanie i ciężka praca
[na boisku] (…) Jednocześnie niemiecki zespół narodowy cierpi na tę samą
przypadłość, co słynny plan Schlieffena związany ze strategią przyjętą przez
Niemcy podczas I wojny światowej (…). Nie można wszystkiego przewidzieć”
(za: Van Ours, Van Tuijl, 2010: 7). Istnieje jednak także przekonanie, że niemieckie drużyny (podobnie jak angielskie) nie są pokonane, dopóki nie zabrzmi
ostatni gwizdek sędziego. I rzeczywiście, dane wskazują, że Niemcy strzelają
w ostatnich minutach ważnych meczów więcej bramek niż inne zespoły (za: Van
Ours, Van Tuijl, 2010: 8). Uważa się też, że nierezygnowanie aż do „ostatniego
gwizdka” są w przypadku piłkarzy niemieckich związane z ich narodową tożsamością (za: Van Ours, Van Tuijl, 2010: 2). W 1954 roku w finale w Bernie napastnik Helmut Rahn zdobył w meczu z Węgrami decydującą bramkę (na 3 : 2)
w 85. minucie meczu. Z kolei w finale mistrzostw świata w roku 1990 roku niemiecki obrońca Andreas Brehme zdobył w tej samej minucie bramkę w meczu
z Argentyną – jedyną w tym spotkaniu. W finale mistrzostw świata na Wembley
w 1966 roku Niemcy wyrównali w meczu z Anglią na 2 : 2 tuż przed końcowym
gwizdkiem sędziego (przegrywając jednak finał po dogrywce 2 : 4). W przegranym po dogrywce meczu z Włochami w półfinale mistrzostw świata w roku 1970
wyrównanie dla Niemców na 1 : 1 (prowadzące do tej dogrywki) padło minutę
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przed końcem meczu. Z kolei w finale mistrzostw Europy, w meczu z Czechosłowacją w roku 1976 Niemcy wyrównali na 2 : 2 w ostatniej minucie, przegrywając jednak ostatecznie po rzutach karnych. W półfinale mistrzostw świata
w roku 1986 Niemcy wygrały z Francją po bramce strzelonej w ostatniej minucie.
Podaje się jeszcze wiele przykładów spotkań różnego typu, w których niemiecka
drużyna narodowa zdobywała bramki w ostatnich minutach, zwykle na wagę
zwycięstwa (za: Van Ours, Van Tuijl, 2010: 4–6).
Styl gry niemieckich drużyn jest jednak także bardzo często krytykowany.
I tak w medialnych komentarzach o niemieckim futbolu pisze się: nikt nie ma
szans, „kiedy teutońska maszyna zaczyna pracować”, „niemiecki tłok jest wulgarny i mechaniczny”, „regularny mechaniczny rytm, zimny jak lód i stalowy”.
„Niemcy są maszyną do wygrywania. A kiedy nie wygrają, są maszyną, która
przegrała. Ale zawsze są maszyną” (Crolley, Hand, 2002: 151).
Niemiecką piłkę nożną analizuje się często przez pryzmat stereotypów, przy
czym, jak zauważają L. Crolley, D. Hand: „Wszystkie są prawdziwe. Wiarygodność, mechaniczność, brak polotu, nieatrakcyjne gole” (Crolley, Hand, 2002:
151). Określa się Niemców na boisku jako agresorów – „nic nie zatrzyma ich
marszu”. „Niemiecka «taktyka» jest «prosta, a jej istotą jest przede wszystkim
narzucanie siły fizycznej» graczom drużyny przeciwnej, ponieważ «niemieccy
piłkarze myślą poprzez swoją fizyczność»”. Pokonać można ich tylko „wyobraźnią, kreatywnością, inteligencją” (Crolley, Hand, 2002: 95). W komentarzach
prasowych pisze się, że niemiecki zespół narodowy „wygląda zwykle tak, jakby
był wyrobiony w fabryce Porsche” – „niemiecka maszyna mieli w sposób nieubłagany” (Crolley, Hand, 2002: 50). Twierdzi się też, że zespół na boisku odzwierciedla niemieckie cechy narodowe: agresywną siłę, nudną wydajność,
arogancką pewność siebie (Crolley, Hand, 2002: 161).
Dodam, że jeden z najlepszych niemieckich trenerów Ottmar Hitzfeld porównywał funkcjonowanie zespołu niemieckiego na boisku do działania doskonałego silnika samochodowego, postrzegał jednak konstruowanie go także jako
„psychologicznego puzzla”: „Bayern ma wrażliwą konstrukcję, podobnie,
jak silnik Ferrari”; „każdy szczegół musi być dopracowany” (Honigstein,
Das Reboot, 2015: 15). Jego zespoły opierały się na ścisłej hierarchii, a przy bardzo restryktywnej realizacji poleceń. Metafora maszyny pojawia się również
u Michaela Vesetha, który stwierdza: „Brazylijczycy grają w piłkę tak, jak tańczą,
a Niemcy tak, jak robią samochody” (Veseth, 2010: 107).
Moje własne obserwacje meczów niemieckiej drużyny narodowej oraz najlepszych drużyn klubowych tego kraju wskazują, że niemiecki styl gry opiera się
na zdyscyplinowaniu, zaangażowaniu, skuteczności i ciężkiej pracy na boisku
oraz agresywności. Zespoły są bardzo dobrze zorganizowane. Większość graczy
ma znakomite warunki fizyczne, które skutecznie wykorzystuje; są niezwykle
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mocno umotywowani, dobrze przygotowani technicznie i taktycznie. Starają się
perfekcyjnie wypełniać przeznaczoną im przez trenera rolę i podporządkowują
swoje indywidualne ambicje grze zespołowej. Niemieckie drużyny są zorientowane na atak i na nieustanną presję na przeciwnika (i mniej na typową dla latynoskiej piłki nożnej improwizację). Mecze cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców, którzy entuzjastycznie dopingują swój zespół, będąc
z nim niezależnie od jego sukcesów i porażek (a na stadionie panuje wspaniała
atmosfera).
Na zakończenie można stwierdzić, że zarówno historia, jak i współczesność
niemieckiej piłki nożnej stanowią znakomitą egzemplifikację tezy o nieuchronnych związkach sportu z polityką. Co ciekawe, w relacjach z polityką niemiecka
piłka nożna zdołała, moim zdaniem, zachować pewną autonomię. Jest z pewnością – w wielu przypadkach – instrumentalnie upolityczniania, jednakże stanowiła ona w drugiej połowie dwudziestego wieku niezwykle istotny niezależny i bardzo nośny czynnik kształtowania nowej niemieckiej tożsamości narodowej. I ta
ocena odnosi się także do pierwszych dekad nowego wieku.
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This article introduces so-called honour crimes (sometimes termed
honour based violence), which tends to occur within Islamic communities located within ‘host’ countries in Europe. It is a very specific type of
crime, which takes place in the family setting in Muslim families, and is
in direct contradiction with the democratic values and legal systems of
Western states. The aim of this paper is to introduce the issue and
illustrate it in relation to selected cases. It offers both an evaluative
and descriptive stance.

Crime among minorities
Arguably, the majority society is more sensitive to crimes committed by minorities and foreigners than those for which its own members are responsible. The
general public often sees crime committed by members of minorities as being
a more serious problem than it really is (Gřivna, Scheinost, Zoubková et al.,
2014: 461). The mass media is integral to the general perception of minority
crimes; choosing frequently to report incidences of honour crimes taking place
in the countries of Western Europe.
Findings from the fields of criminology and psychology imply the greater the
distance between the cultures of the two groups (majority/minority), the more
likely it is that conflicts might arise, resulting in criminal behaviour. Therefore, it
is important to understand how the leaders of the majority respond to these differences (Gřivna, Scheinost, Zoubková et al., 2014: 476).
Fiala (2010) observed a number of issues affecting the integration of Muslim
minority groups. These individuals often reject Western values, preferring to
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promote their own. In this context, Huntington (2001) observed a conflict takes
place between sacred and secular values, resulting in value differences between
Western and Islamic cultures.
Certain kinds of crime, such as honour crime, can be interpreted against the
backdrop of cultural differences, as the norms and values of the majority society
do not entirely correspond with those of the various minorities (cf. Kuchta, Válková et al., 2005: 304; Doğan, 2016: 55–57).

Honour crime: a definition
According to Doğan (2016: 54), in classical Latin, the word “honour” (honos,
honoris) is associated with the ideas of respect, esteem, and prestige, and connected with the existence of public dignities and offices. Seen from this perspective, the word “honour” has a gender-neutral meaning to do with reputation or
prestige, and is not compatible with violence or killing. However, in the context
of honour killing, the concept of honor has a different meaning than that of reputation and prestige. In this context, a person’s honour is believed to be a sacred
value, and the loss of honor is equated with the loss of life. (Doğan, 2016: 53–54)
“Honour crime” and “honour killing” is a highly contested term (cf. Shier,
Shor, 1165).
Honour crimes have been operationalized as offences where male family
members attack a woman because she violated the honour of her family. (Hayes,
Freilich, Chermak, 2016: 304).
In some cultures is huge rate of violence against women. These cultures are
so-called honour cultures. Example of these cultures are Mediterranean regions,
Middle Eas and Arab societies, and Latin American countries. While in the Latin
American countries the concept of honour in force strongly linked to masculine
honour, in Medeterranean regions and Middle East and Arab societies is this
type linked to family honour and religious traditions (cf. Caffaro, Ferraris,
Schmidt, 2014: 297, cg. Hayes, Freilich, Chermak, 2016: 304).
Although honour crime is not a new topic within the domain of the social
sciences, it is principally in fiction that one finds detailed treatment of individual
instances. Honour crimes are also referred to as ‘signal crimes’. A signal crime is
a serious offence that can
(…) significantly change the momentary mood and atmosphere in society and arouses in
the majority of people an impression that there is something wrong with the world they
live in and hence the situation must be remedied as a matter of urgency. This creates
a noticeable shift in opinions on and positions towards crime and criminal justice, necessitating that, not just politicians, but also law enforcement authorities find a proper
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response, in order to save their face in front of citizens. What these incidents tend to have
in common is public shock and outrage, duly fed by media reports. (Tomášek, 2010: 81)

This explains why honour crime can be viewed as highly transdisciplinary issue; one located in the theory and practice of sociology and psychology, security,
jurisprudence, social policy, media and intercultural studies, and in education
(cf. Shier, Shor, 2015; Al Gharaibeh, 2016; Čeněk, Smolík, Vykoukalová, 2016).
In addition, the criminal law in countries where these crimes occur also takes an
important role.
Among other areas, research into social education focuses on socially pathological phenomena (including offences and dysfunctional families), the category
to which honour crime certainly belongs. Social education seeks to address and
evaluate new trends, while also enhancing public awareness of the varied socially
pathological phenomena that appear in marginalised groups as they are being
integrated into society; in this case, migrants from Muslim countries.
Honour crimes are relatively easy to define: they are offences motivated by
religious and family traditions, and involving violent behaviour against members
of Muslim families who choose not to adhere to accepted traditions. Although
these traditions might be based on the principles of sharia law, this law can be
interpreted subjectively. Sharia law does not recognise ‘honour crime’ and Islam
forbids murder (cf. Ostřanský, 2014; Al Gharaibeh, 2016). Certainly, the Islamic
family unit (and Islamic family law) constitutes the element that most strongly
resists secularisation tendencies (see Ostřanský, 2014: 121), and this is one of the
reasons why the honour of a Muslim family is seen as crucial.
An individual’s sense of belonging and identity are anchored in their family
and the Muslim community (cf. Scruton, 2007), and they are expected to observe
the rituals, traditional rules and norms1 of that community. In the Islamic world,
family cohesion is much stronger than in the West; family relationships are of
paramount importance in one’s life and are manifest at every step. In their polemics with the West, Muslim scholars often praise large and strong family as the
basis of society; contrasting it with Western family life, which is allegedly in crisis and the locus of various ills, such as divorce, promiscuity and prostitution
(Ostřanský, 2009: 123). Such values are reinforced by upbringing and education.
The most serious of honour crimes are honour killings (cf. Doğan, 2016:
53–54; Shier, Shor, 2015: 1165). These often take the form of strangulation, stabbing to death, burning to death, poisoning and similar methods. Other offences
________________
1
Honour norms dictate that a man has to protect his reputation, while the role of a woman is to
maintain her man´s and family´s honour by behaving accordingly, regardless of whatever situation is
involved in (including rape and arranged or unhappy marriage): what really matters is only the responsibility the woman has in front of her community. (Caffaro, Ferraris, Schmidt, 2014: 397)
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include illegal restraint (house arrest), psychological terror, threats, kidnappings,
and long-term violence within the family framework. These acts may even lead
a victim to suicide.
Honour killings have four key characteristics, which distinguish them from
other forms of murder within the family. First, the killing is planned and carried
out by a member of the victim´s (typically a young woman) family of birth rather than family of marriage (e.g., a father, brother, cousin, or paternal uncle).
Second, the perpetrator usually does not act alone. Rather, he has the support of
a collective that is ready to reward the murder with honour. The honour is thus
restored for the collective, not just the individual. Third, suspicion is usually
enough to prompt the killing, and no proof or evidence of sexual transgressions
is actually needed. Finally, honour killings are premeditated; these are planned
crimes rather that “crimes of passion. (Shier, Shor, 2016: 1165)
According to Al Gharaibeh (2016: 122) is honour killing “violence committed within the context of the extended family. It is motivated by a perceived need
to restore standing within the community, which is presumed to have been lost
through the behaviour of the victim. Most victims of honour killing are woman
or girls, although men may also be at risk if they believed to by homosexual”.
The primary motive for honour crime is the perpetrator’s belief that the
victim (usually a young woman) is bringing disgrace to her family.2 For this reason, the perpetrator is normally part of the family (at least the extended family)
of the victim. Instances of honour crime that have attracted media attention are
where the perpetrator is often an uncle, cousin, father, brother, or, in some cases,
even the mother of the victim.
Perpetrators of honour crimes may seek support from extended family
members. Therefore, policy should focuse on the role of community. Parallel
systems of justice based on the communities where honour crimes happen not
only hold the offender criminally accountable, but also have an effect on his status within the community (Hayes, Freilich, Chermak, 2016: 311).
Motives for honour crimes are diverse. An important role is played by traditional Muslim values and their transmutation, under the impact of the new culture
and the influence exerted by what the perpetrator sees as Western anomie. Muslim
immigrants often seek refuge in their faith, which they perceive as a superior tool
to navigate the moral confusion that surrounds them (Scruton, 2007: 95).
Western values are also criticised and rejected. For example, the adoption of
Western materialism and life-style with regard to clothing and make-up; non________________
2
Also rather shocking is the fact that when a young woman is raped, family members reject her;
rape is often a motive for honour crime due to the woman’s loss of chastity. Women who have been
raped have been murdered because ´disgrace´ her rape bring to their family (Al Gharaibeh, 2016: 131).
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submission to arranged marriage; renunciation of faith; forbidden relationships3
(not just of a sexual nature) with people outside the Muslim community; and
homosexuality are all disapproved of (Kropáček, 2002).
Islam sets precise limits on human sexuality. Married life and family provide
the basic framework for sexual life. Islamic law strictly punishes adultery,
i.e. both premarital4 and extramarital sex (Ostřanský, 2009: 178).
Honour crimes are committed exclusively within minority groups, which
means the victims are also members of these minorities (Kuchta, Válková et al.,
2005: 305). Some of the crimes relating to family honour are frequently latent
(often they are long-standing cases of psychological and physical violence),
in contrast to honour killings, in which the perpetrators are generally prosecuted
and sentenced.
In Muslim countries, these crimes are frequently viewed as minor infringements, and relatively often, judges sympathise with perpetrators, giving them
penalties that are not commensurable with those awarded for other types of
murder. In the West, by contrast, honour killings, and other violence committed
by Muslims is seen as a serious problem, one that often stirs up broader disputes
about Islam in Europe. Polemics are waged among leaders of European Muslims,
but also among non-Muslim scholars, regarding to what extent phenomena are
conditioned by religion, and to what extent they are socially or culturally determined, as there are evident differences between the various ethnic groups
(Ostřanský, 2014: 170).
Although honour crimes are relatively frequent, the clear-up rate is affected
by the high rate of crime latency, especially in cases of long-term psychological
and physical violence. This is partly because the perpetrators are members of the
victim’s (extended) family. Another factor is the victims’ lack of trust in the
Western system, the presence of language barriers and their fears for their own
survival.
Honour crimes are not committed solely in Muslim countries such as
Afghanistan, but, due to immigration to the West, often occur in countries such
as the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Austria, the Netherlands and France (Laqueur, 2006; cf. Hayes, Freilich, Chermak, 2016; Shier,
Shor, 2016). This fuels the ongoing debate in these countries over the efficiency
of the integration of migrants of a Muslim background. Laqueur (2006) also
notes a generational conflict within the Muslim communities in European coun________________
3
A woman should only see men to whom she is related, and the reverse also applies to men (see
Klímová-Pumerová, 2005: 163).
4
Central to the code of honour in many societa sis a woman´s virginity, which is expected to be
preserved until marriage (Al Gharaibeh, 2016: 130).
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tries, with adolescents often experiencing a confusion of their identity as they
seek to establish relations with themselves, their families, traditional values,
religion, and the majority of society.

The principle of honour crimes
In principle, honour crimes are a consequence of the patriarchal structure of the
Muslim family, in which fathers or brothers might decide to punish their daughters or sisters by locking them up, maltreating or even killing them. Often reports of these crimes are tucked away in the back pages of newspapers and the
general public does not register them, while at other times are called by their
proper name (Čeněk, Smolík, Vykoukalová, 2016).
A large number of honour crimes (especially murders) can be cited; however,
reasons of space here compel us to name but a few. In 2005, for instance, Hatun
Sürücü, originally from Turkey, was murdered in Berlin by her own brothers,
because she stopped wearing her headscarf, stopped visiting her family regularly
and chosen not to see friends they had foisted upon her. In 2006 in Brescia, Italy,
a Pakistani father cut the throat of his own daughter, Hina Saleem, because she
had decided to earn her own living, live away from her family and dress as she
liked; that is, she had adopted the Western way of life, which her father found
dishonourable. In 2007, Shadia Sheikh, a girl of Pakistani extraction living in
Charleroi, Belgium, was shot dead at close range by her brother, for rejecting the
marriage arranged by her parents as she wished to make her own life decisions
(for details see Todorov, 2011: 93).
These few examples serve to illustrate the situations that can arise within
Muslim communities in European states.
As already indicated, honour crimes are difficult to quantify, as they are
characterised by a high degree of latency. Furthermore, these crimes undermine
the view that, despite having family values and rules that differ from those of the
majority, immigrants from Muslim countries can be integrated into Western
societies without difficulty. As part of the process of prevention, social education
should pay attention to the phenomenon of honour based violence, using its
existing focus on social pathology, crime and intercultural understanding.
A teacher’s acquaintance with cases of honour crime might be an advantage, not
just in terms of prevention, but also for minority programmes generally.
The cases mentioned above have called into question the integration
approaches employed towards Muslim immigrants. There is also the related issue
of Muslim communities’ loyalty towards their host countries. This issue has been
particularly conspicuous in traditional host countries, such as the United King-
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dom, Germany, Spain, Italy, Belgium and the Netherlands. Instances have been
recorded of Muslims settling in these countries, integrating themselves and embracing a loyalty of some kind to Western institutions and customs; although in
some case their children, who have been born and brought up in the West, failed
to identify with these values.5 In many cases, the new generation seeks its identity
in the countries from which their families originate, sometimes adopting a radical
form of Islam, and occasionally becoming entangled in religious conflicts outside
Europe (Huntington, 2001; Scruton, 2007; Čeněk, Smolík, Vykoukalová, 2016).

Conclusion
How then can we separate what is an acceptable part of tradition from what is
not, where it contradicts the fundamental values of democracy? In principle, the
answer is not difficult; although the application of the principle in specific cases
might be problematic. Notably, in a democracy, law prevails over custom (Todorov, 2011: 94). This is one of the reasons for referring to honour crimes as a specific type of crime occurring within Muslim communities, relating to their traditional values. Nevertheless, these are often serious crimes, which a democratic
society must prosecute.
Other measures can be made available to address prevention, build public
awareness and establish educational procedures. This presents challenges for
researchers and practitioners in the fields of cross-cultural psychology and social
education.
Law enforcement agencies, sociologists, psychologists and educationalists
need to draw attention to instances of honour crimes, to help to uncover the
mechanisms that abet this type of crime, so they can engage in preventive
measures. Theoretical findings should also be applied to various prevention programmes (support helplines, counselling centres, etc.). As far as integration efforts are concerned, these must be endorsed by the minorities themselves, who
should seek to improve their social status. In these endeavours, they need the
support of the majority of society, support which takes the form of public education and changes to legislation (Gřivna, Scheinost, Zoubková et al., 2014: 479).
________________
5

Laqueur (2006) cites a February 2006 sociological survey according to which 26 per cent of British
Muslims felt no loyalty to Britain, 40 per cent were in favour of sharia law being introduced in certain
parts of Britain, 13 per cent justified terrorist attacks in the Al-Qaeda style, and 47 per cent supported
suicide attacks, such as those occurring in Israel. The results of opinion polls were often contradictory; in
the February 2006 survey, 91 per cent of respondents expressed their loyalty to Britain, but 20 per cent
felt sympathies for the terrorists who committed the 7/7 bombings in 2005, killing more than 40 people
(Laqueur, 2006: 60).

42

JOSEF SMOLÍK

References
Al Gharaibeh F.M. (2016). Debating the role custom, religion and law in ´honour´crimes: implications for social work. “Ethics and Social Welfare”10(2), pp. 122–139.
Caffaro F., Ferraris F., Schmidt S. (2014). Gender differences in the perception of honour killing in
individualistic versus collectivistic cultures: Comparison between Italy and Turkey. „Sex Rolex“
71(9), pp. 296–318.
Čeněk J., Smolík J., Vykoukalová Z. (2016). Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly. Prague.
Doğan R. (2016). The dynamics of honor killings and the perpetrators’ experiences. „Homicide
Studies“ 20(1), pp. 1–27.
Fiala P. (2010). Politika, jaká nemá být. Brno.
Gřivna T., Scheinost M., Zoubková I. et al., (2014). Kriminologie. 4th ed. Prague.
Hayes B.E., Freilich J.D., Chermak S.M. (2016). An exploratory study of honor crimes in the United
States. “Journal of Family Violence” 31(3), pp. 303–314.
Huntington S.P. (2001). Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Prague.
Klímová-Pumerová K. (2005). Mužům vstup zakázán. Prague.
Kropáček L. (2002). Islám a Západ. Historická paměť a současná krize. Prague.
Kuchta J., Válková H. et al. (2005). Základy kriminologie a trestní politiky. Prague.
Laqueur W. (2006). Poslední dny Evropy… Humanistická Evropa nebo islamistická Eurábie?
Analýza – perspektiva – prognóza – řešení. Prague.
Ostřanský B. (2009). Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. Prague.
Ostřanský B. (2014). Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané kapitoly z „mediálního islámu“.
Prague.
Scruton R. (2007). Západ a ti druzí. Globalizace a teroristická hrozba. Brno.
Shier A., Shor E. (2016). “Shades of Foreign Evil”: “Honor Killings” and “Family Murders” in the
Canadian press. “Violence Against Women” 22(10), pp. 1163–1188.
Todorov T. (2011): Strach z barbarů. Kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací. Prague.
Tomášek J. (2010). Úvod do kriminologie. Prague.

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (10) 2016 POZNAŃ

Magdalena Piorunek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poradnictwo karier w sektorze szkolnictwa
zawodowego – refleksje – dylematy – pytania
KEY WORDS

ABSTRACT

vocational career,
career (vocational)
guidance, vocational
education system,
career coaching

Piorunek Magdalena, Poradnictwo karier w sektorze szkolnictwa
zawodowego – refleksje – dylematy – pytania [Career Counselling in
the Sector of Professional Education: Reflections, Dillemas and Questions]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(10) 2016, Poznań
2016, pp. 43–58, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422.
DOI 10.14746/kse.2016.10.4.
The text brings closer the career (vocational) guidance issues in the
context of the vocational education specificity. Liquid modernity,
with multidirectional changes occurring at a great speed, and growing
requirements of the competitive labour market have become fertile
soil for the growth of all sorts of guidance services, i.e. activities
that concern the entire human life and treat individuals in a holistic
way. Being one of them, the career guidance has travelled a long way
undergoing a paradigmatic change of its objectives and tasks and of
other aspects, i.e. how a relation with a client starts or what methods
are applied. Vocational school students are one of those groups where
career structuring is in demand. Being a weak link in Poland’s
education system before the economic and political system transformations of 1989, after this date the group actually has started drifting,
losing to the growing educational aspirations and the boom of secondary education that opened the door to increasingly popular higher
education. Current efforts to restore vocational education need to be
coupled with career guidance services that are provided professionally
to the present and future vocational school students. Assumptions of
these career guidance activities do not seem to differ basically from
the general assumptions applied in the holistic guidance, which does
not mean that a search for methods suited to this group of young
people should be discontinued.

________________


Treści zawarte w niniejszym artykule stanowią także kanwę tekstu autorskiego: Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego, „Polityka Społeczna” 2016, nr 9.
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Poradnictwo w płynnej nowoczesności
W epoce Baumanowskiej płynnej ponowoczesności (Bauman, 2006; 2007a; 2007b)
czy Giddensowskiej późnej nowoczesności (Giddens, 2007) często zmianie ulegają niemal wszystkie parametry funkcjonowania jednostek, co stwarza nowe
wyzwania, stawia przed nowymi wyborami, daje szanse i możliwości, ale przynosi też nowe problemy i zagrożenia, poszerza obszary niepewności i biograficznego ryzyka (Beck, 2002). Rodzi także zapotrzebowanie na pomoc i wsparcie
społeczne w zmaganiach z codziennością (Piorunek, 2010; 2011; Piorunek, Kozielska, Skowrońska-Pućka, 2013).
Zmianom o charakterze makrospołecznym i kulturowym towarzyszą
szczególnie intensywne przemiany sfery pracy i zawodowego funkcjonowania
ludzi, wynikające również z dekonstrukcji centralnie sterowanej gospodarki
i dominacji swobodnej gry rynkowej po pierwszych wolnych wyborach w 1989
roku.
Ubocznym kosztom skoku cywilizacyjnego związanego z transformacją
ustrojowo-gospodarczą ostatniego dwudziestopięciolecia i nowych wyzwań konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej, której wymagania zasadniczo różniły
się od wcześniejszych, towarzyszą także bliskie i długofalowe skutki kolejnych
mniejszych i większych załamań, kryzysów gospodarki europejskiej i światowej.
Narastająca konkurencja na rynku pracy prowadzi do powiększania się liczby
jednostek i grup marginalizowanych czy wręcz wykluczanych poza nawias społeczeństwa, ale także wymusza intensyfikację działań wszystkich uczestników tego
rynku w celu zajęcia i utrzymania swojej nań pozycji.
Zupełnie nieznanym przed ćwierćwieczem zjawiskiem na krajowym rynku
pracy pozostawało bezrobocie i konieczność wielokrotnego aktywnego lokowania się na rynku pracy związana ze stałą konfrontacją osobistych zasobów, kompetencji, kwalifikacji z aktualnymi, najczęściej czasowo obowiązującymi, często
niejednoznacznymi wymaganiami owego rynku. Niebagatelne znaczenie w tym
procesie ma permanentna edukacja. Stosunkowo wysoką przewidywalność
i liniowość doświadczeń zawodowych zastąpiła wielokierunkowość dyfuzyjnych
doświadczeń rynkowych oraz wielokrotne tranzycje w obrębie rynku edukacji
i pracy (por. Piorunek, 2009).
Narastające tempo życia codziennego, wzrastający poziom jego złożoności
i nieprzewidywalności, co wymaga częstych zmian planów czy konstruowania
projektów o wysokim stopniu elastyczności, a także stałej potencjalnej gotowości
jednostki do działania i niemal natychmiastowego wdrażenia nowych technik
adaptacyjnych, umożliwiających opanowywanie kolejnych wyzwań na rynku
pracy – to dominujące rysy współczesności.
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Zmiana jako wartość rudymentarna, stająca się podstawą życia, powoduje,
że jesteśmy zmuszeni do podejmowania coraz większej liczby decyzji życiowych,
rodzinnych, zawodowych, często decyzji w sytuacjach niepewnych, ryzykowych
o nieprzewidywalnych konsekwencjach dla naszego dalszego funkcjonowania.
Wielość decyzji, trudne wybory o odroczonych konsekwencjach, emocjonalne
dysonanse, kalejdoskop scenariuszy i wariantów, dyfuzja ról i obszarów aktywności, poszukiwanie kompromisów i sztuka rezygnacji, pozorne poczucie sprawstwa w codziennych decyzjach przy całkowitym jego braku w kontekstach makrospołecznych, gra społeczna o skomplikowanych, dynamicznie zmieniających
się regułach, odmiennych od dotychczasowych – to elementy deskrypcji warunków życia wielu grup ludzi.
Wspomniane przemiany kulturowe dotyczą zarówno sfery życia rodzinnego,
jak i zawodowego. Można dokonywać ich oglądu w perspektywie makrospołecznej (socjologicznej, ekonomicznej, kulturoznawczej), ale także opisywać i analizować fenomeny codzienności pojedynczych osób.
Jednocześnie ponowoczesna kultura indywidualizmu z jakże często egocentryczną koncentracją na jednostce i jej osobistych potrzebach, z powierzchownością międzyludzkich kontaktów (często wirtualnych) przynosi w efekcie rozluźnienie więzi międzyludzkich oraz ograniczenie roli naturalnych grup wsparcia
w rozwiązywaniu problemów i zmaganiu się z codziennością.
Wszystkie te zjawiska o podłożu kulturowo-gospodarczym odciskają szczególne piętno na życiu młodzieży. Adolescencja bowiem, stanowiąca swoisty pasaż pomiędzy dzieciństwem i dorosłością, sama w sobie jest okresem szczególnych wyzwań, przed jakimi staje młody człowiek, starając się odpowiedzieć na
pytanie o to, kim de facto jest i „staje się” oraz kim zamierza być w przyszłości
(por. na przykład Harwas-Napierał, Trempała, 2014). Adolescencja zaś, przebiegająca w warunkach permanentnych zmian społecznego kontekstu dorastania,
przyczynia się do konstruowania licznych, czasowo obowiązujących tożsamości,
które kreuje się w zderzeniu pomiędzy edukacyjną codziennością, wymaganiami,
rynku pracy, na który młodzi niebawem wkroczą, a popkulturowymi modami
(Melosik, 2014). Często także, na skutek nieadekwatności działań, form życia
i reguł je legitymizujących w pokoleniu rodziców w stosunku do teraźniejszego
funkcjonowania młodego człowieka nieprzydatne staje się ich odwzorowywanie
i odwoływanie się do nich. Konieczne jest zatem szukanie innych, własnych dróg
rozwoju w tym nowym świecie. W rzeczywistości także nowych wyzwań na rynku pracy.
W sukurs przychodzić może młodym ludziom profesjonalne poradnictwo,
nierezerwowane zresztą tylko dla tej fazy życia, ale odniesione do całej biografii
jednostki.
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Zmiana paradygmatu poradnictwa
Działania z zakresu poradnictwa dotyczącego przebiegu życia zawodowego jednostek określa się w dokumentach o zasięgu europejskim, na przykład Memorandum dot. kształcenia ustawicznego (2000), europejskim Programie uczenia się
przez całe życie (LLP) przewidzianym na lata 2007–2013 (decyzja z 2006), Rezolucji dotyczącej całożyciowego poradnictwa zawodowego w Europie (2004),
Rezolucji dotyczącej pragmatycznego wdrażania całożyciowego poradnictwa zawodowego w systemy kształcenia ustawicznego w Europie (2008) mianem poradnictwa zawodowego. Nazwa ta, upowszechniona w literaturze przedmiotu
i świadomości społecznej już znacznie wcześniej, nawiązuje do zdobywania przez
jednostkę określonego zawodu i lokowania się na rynku pracy w określonych
sektorach gospodarki. Myślenie to, charakterystyczne dla epoki względnie stabilnego modernizmu, zakładało przewidywalność ludzkiego życia, jego powiązanie
temporalne z określonymi instytucjami, zdobywanie zawodu określającego całożyciową tożsamość człowieka realizowanego w linearnym wzorcu kariery. Takiemu funkcjonowaniu jednostki przypisano pozytywistyczny model poradnictwa zawodowego, mającego na celu dobór określonej profesji do możliwości
i kompetencji człowieka. Przemiany makrospołeczne późnej nowoczesności
wraz z nurtem humanistycznym pojawiającym się od połowy ubiegłego wieku
w naukach społecznych, a nasilające się w ponowoczesności, przyczyniają się
z jednej strony – do przemian ludzkiego życia, które staje się mniej przewidywalne, poddane procesom permanentnych zmian, z drugiej – do zmian paradygmatu poradnictwa, dokonujących się w kilku płaszczyznach:
 zarówno w sferze indywidualnego traktowania klienta i działania w celu
priorytetowego zaspokojenia potrzeb jednostkowych, nie zaś zapotrzebowania systemu makrospołecznego (Kargulowa, 2005);
 w sferze procesualnego postrzegania poradnictwa, nie zaś incydentalnego,
statycznego kontaktu z klientem (Kargulowa, 2009);
 jak i w ramach ponowoczesnego modelu biografii zawodowej, traktującego
życie jako czasowe odkrywanie tożsamości, której praca jest tylko elementem, a zadaniem jednostki staje się lokowanie pracy w przebiegu własnej
biografii w celu optymalizowania sytuacji życiowej (Peavy, 2014).
Stąd pojawiają się w literaturze określenia: poradnictwo czy edukacja karier
(Savickas, 2013; Savickas, 2013; Bańka, 2007), life design (Savickas, 2010), rzadziej poradnictwo biograficzne (Malewski, 2003; Piorunek, 2004). Zasadniczym
celem tego zabiegu (nie tylko) semantycznego jest podkreślenie temporalnej
struktury biegu życia zawodowego oraz konieczności zaakceptowania włączania
weń zróżnicowanych doświadczeń na rynku pracy, które składają się na ostateczny kształt kariery; kariery postrzeganej jako konstrukt dualny, związany
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z obiektywnymi zadaniami podejmowanymi na rynku pracy, a także subiektywnie doświadczany przez jednostkę zakres aktywności edukacyjnej i zawodowej
(Cybal-Michalska, 2013; Piorunek, w druku).
Dla potrzeb niniejszego opracowania definiuję pojęcie kariery jako wzoru
doświadczeń życiowych związanych z pracą. Jest ona zatem konstruktem temporalnym, co oznacza, że wspieranie jednostki w jej konstruowaniu i przebiegu
musi mieć także charakter diachroniczny, całożyciowy. Zdaniem autorów Memorandum dot. kształcenia ustawicznego (2000) wzrośnie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze, ponieważ powinny one mieć charakter powszechny –
być stale dostępne dla szerokiego grona odbiorców w różnych fazach zawodowego
rozwoju, na różnych etapach życia zawodowego.
Poradnictwo to realizowane jest w realiach polskich przede wszystkim w ramach instytucji doradczych działających w systemie edukacji (doradcy zawodowi
w szkołach różnych typów i szczebli, wcześniejsza koncepcja szkolnych ośrodków kariery, poradnictwo w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznych)
oraz podległych Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej (tu opierają się w dużej
mierze na aktywności urzędów pracy różnego szczebla). Spektrum tych instytucji
i ośrodków profesjonalnej pomocy doradczej w zakresie konstruowania kariery
jest oczywiście szersze (włączając w to instytucje o charakterze niepublicznym)
i jako takie nie wyczerpuje znamion systemowości – to raczej instytucje współistniejące w przestrzeni społecznej, liczne bardzo zróżnicowane, często nie podejmujące współpracy, odznaczające się znaczną dynamiką i zmiennością wzorców aktywności i działalności pomocowej.
Zważywszy na specyfikę tematycznego zakresu niniejszego tekstu, interesujące jest przede wszystkim odniesienie poradnictwa kariery do etapu preparacyjnego i tranzycji z edukacji na rynek pracy, bowiem uczniowie szkolnictwa zawodowego, będąc w początkowej fazie rozwoju kariery zawodowej, jednocześnie
wybrali potencjalnie najkrótszą z dróg edukacyjnych prowadzących na rynek
pracy (w przeciwieństwie do ich kolegów ze średniego szkolnictwa ogólnokształcącego, prowadzącego w konsekwencji do kolejnych szczebli edukacji wyższej
i odraczającego moment wyjścia na rynek).

Uczniowie szkół zawodowych
jako adresaci działań poradniczych
Szkolnictwo zawodowe (zasadnicze szkoły zawodowe plus technika), do którego
przed przełomem ustrojowym, w dobie centralnie sterowanej gospodarki trafiało
około ¾ absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych, przygotowywało przede wszystkim do podjęcia pracy zawodowej, koncentrując się w dużej mierze na
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aspektach praktycznych, niekoniecznie zresztą odpowiadających wysokim standardom kształcenia, rynek bowiem wchłaniał wszystkich kończących edukację.
Każdy wychodzący na rynek pracę otrzymywał, nie zawsze odpowiadającą aspiracjom czy umożliwiającą realizację jednostkowych potrzeb, bez konkurowania
jednak o miejsce na rynku. Młodzież wybierała zwłaszcza zasadnicze szkoły zawodowe na skutek selekcji negatywnej, stosunkowo często towarzyszył temu
niski poziom rezultatów edukacyjnych i podejmowanie kształcenia w zawodach,
w których nie zawsze zamierzało się poszukiwać zatrudnienia (por. na przykład
Kaczor, 1989; Piorunek, 1992).
Boom edukacyjny początku lat dziewięćdziesiątych, związany ze wzrostem
aspiracji edukacyjnych społeczeństwa i zwiększoną dostępnością do szkół ogólnokształcących na poziomie ponadgimnazjalnym1, a w dalszej perspektywie – szkolnictwa wyższego, które zaczęło się dynamicznie rozwijać także w sektorze edukacji
niepublicznej, spowodował zmianę kształceniowych preferencji młodzieży. Niski
poziom kształcenia i często wątpliwa renoma zasadniczych szkół zawodowych
odstręczały wielu młodych od podejmowania edukacji w tym sektorze szkolnictwa,
kierując zasadniczy strumień młodzieży do liceów ogólnokształcących, stanowiących bezpośrednią drogę do podejmowania studiów i otrzymywania upragnionych
dyplomów uczelni wyższych. W krótkim czasie znacząco wzrósł odsetek uczniów
liceów ogólnokształcących oraz osób uzyskujących w perspektywie wykształcenie
wyższe. Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 roku, która stworzyła
możliwości „urynkowienia” edukacji poprzez pozbawienie państwa pozycji monopolisty w zakresie tworzenia szkół wyższych (możliwość tworzenia tzw. uczelni
niepublicznych, których liczba zaczęła rosnąć lawinowo) oraz uruchamiania płatnych studiów wyższych na uczelniach publicznych (finansowanie przez studentów
kształcenia w trybie niestacjonarnym), zapoczątkowała wspomniany boom w edukacji średniej ogólnokształcącej i wyższej. Zgodnie z danymi zawartymi w publikacji Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010 mamy
w Polsce, w porównaniu z innymi krajami europejskimi i Stanami Zjednoczonymi,
najwyższy wskaźnik szkół niepublicznych i studentów kształcących się w tego typu
szkołach. Wydłużanie etapu kształcenia o okres realizacji studiów wyższych odsuwało w czasie rzeczywisty udział młodych ludzi w rynku pracy, w tym realny ich
udział w rosnącym bezrobociu.
Z kolei pozostawione samym sobie, nieunowocześniane, niedofinansowane
szkoły zawodowe przestały przyciągać uczniów, bowiem atrakcyjniejsze dla mło________________
1
Z analiz E. Goźlińskiej i A. Kruszewskiego, Raportu KOWEZiU Stan szkolnictwa zawodowego
w Polsce (2013) wynika, że w pierwszej dekadzie XXI wieku systematycznie rósł trend wyboru liceów
ogólnokształcących przez absolwentów gimnazjów. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że co
najmniej 4 na 10 absolwentów gimnazjów wybierało ten typ szkolnictwa – s. 88.
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dzieży i ich rodziców stały się dyplomy wyższych uczelni, które, jak się jednak
wkrótce okazało, nie zapewniały automatycznie możliwości uzyskiwania zatrudnienia, a niska jakość części oferty edukacyjnej na tym poziomie oraz niedopasowanie jej do rzeczywistych potrzeb rynku pracy (na przykład znaczne poszerzenie „niskokosztowej” oferty studiów humanistycznych, których ukończenie
nie gwarantuje zatrudnialności) dodatkowo tę trudną sytuację pogłębia. Jednocześnie coraz częściej na rynku pracy pojawia się zapotrzebowanie na określone
praktyczne profesje, a fachowcy w wielu dziedzinach, często elementarnych dla
codziennego funkcjonowania człowieka, są potrzebni, tyle że nikt ich nie kształci, dodać należy – na dobrym poziomie, zgodnie z duchem czasu w aspekcie
kompetencyjno-warsztatowym i z poszanowaniem etosu pracy. Szkoły zawodowe przez lata dryfowały, a w opinii społecznej uchodziły, podobnie zresztą jak
przed okresem transformacji, za „szkoły ostatniej szansy”, do których trafia się
nie tyle z wyboru, co bez wyboru. Nader często szli do nich uczniowie bądź
o niższych rezultatach edukacyjnych bądź z kolei – o sprecyzowanych planach
zawodowych związanych na przykład z dziedziczeniem warsztatu pracy czy rodzinną tradycją. Szkoły zawodowe przed etapem transformacji ustrojowej nie
były w wielu wypadkach miejscem wszechstronnego rozwoju uczniów, a zarzuty
pod ich adresem można mnożyć. W praktyce jednak, zamiast dokonywania systematycznych reform, mieliśmy do czynienia raczej z eliminowaniem tych placówek
z mapy szkolnictwa w kraju, mimo że wielu przedstawicieli nauk pedagogicznych podnosiło w przestrzeni publicznej szereg istotnych dylematów tego sektora szkolnictwa, wskazując jednocześnie na konieczność i kierunki pożądanych
modyfikacji sprzyjających rozwojowi kształcenia zawodowego (Kwiatkowski,
2001; Piorunek, 2002; Kwiatkowski, 2008; Jeruszka, 2012).
Doraźnie pomóc wydobyć ten sektor edukacji z impasu mają dotacje unijne
oraz realizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kampania społeczna
(przynosząca z wolna efekty w postaci zwiększającego się zainteresowania
młodzieży szkolnictwem zawodowym) dotycząca modernizacji (programowej,
unowocześniania bazy dydaktycznej, realizacji praktyk i staży zawodowych
u odpowiednio przygotowanych pracodawców) szkolnictwa tego sektora, skoncentrowana na ukazywaniu możliwości edukacyjno-zawodowych po ukończeniu
tych szkół (na przykład jedna z kampanii promujących szkolnictwo zawodowe
#DOBRY ZAWODnik; rok 2015 – Rok Szkoły Zawodowców). Szkoły zawodowe
mają szansę stać się przeciwwagą dla negatywnych efektów nie zawsze przemyślanych decyzji kształceniowo-zawodowych dotyczących szkolnictwa ogólnego
i „nierynkowych” kierunków studiów (choć i tak poziom bezrobocia wśród osób
z wyższym wykształceniem jest najniższy – por. Szafraniec, 2011). Sytuacja gospodarcza wymusza konieczność racjonalnego równoważenia osobistych preferencji i potrzeb rynku pracy w procesie budowania kariery przez młodych ludzi.
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Adolescenci – uczniowie szkół zawodowych, ale i pozostałych typów szkół –
potrzebują zatem pomocy w procesie aktywnego konstruowania swojej edukacyjno-zawodowej drogi. Obok wsparcia nieformalnego, na które często powołują
się uczniowie (rodzice, inni członkowie rodzin, rówieśnicy), pomocne może
okazać się profesjonalne poradnictwo (Piorunek, 2004). Sytuacja uczniów szkolnictwa zawodowego jest o tyle specyficzna, że, w przeciwieństwie do ich rówieśników podejmujących naukę w dłuższych cyklach kształcenia, oni będą musieli
z wymaganiami rynku pracy zmierzyć się w krótkiej perspektywie czasowej, a ich
edukacja nie pozostawia wielu szans na charakterystyczne dla psychospołecznego moratorium okresu adolescencji „próbowanie” ról osób dorosłych – oni stają
się dorosłymi bardzo szybko, podejmując konkretne, wymierne w różnych
aspektach życia role zawodowe.

Refleksje o poradnictwie karier adresowanym do uczniów
szkolnictwa zawodowego – swoistość czy uniwersalizm
Stopień zaawansowania i specyfika procesu projektowania przyszłości edukacyjno-zawodowej przez młodzież wyznaczą zróżnicowane kręgi działań z zakresu
poradnictwa zawodowego (poradnictwa karier) adresowanego do adolescentów2.
Będą to w wielu przypadkach zabiegi związane ze wsparciem:
 informacyjno-orientacyjnym, ukazującym czynniki determinujące współczesną sytuację na rynku edukacji i pracy, wskazujące na specyfikę pracy
w określonych profesjach;
 edukacyjnym, porządkującym możliwości realizacyjne biograficznych wyborów dorastających oraz ułatwiającym samopoznanie;
 w zakresie umiejętności planowania kariery, konstruowania kompleksowych projektów, przewidywania konsekwencji realizacji planów i uwzględniania środków ich realizacji a także podejmowania decyzji (por. Paszkowska-Rogacz, 2002).
Efektem takiego poradnictwa powinien stać się wzrost mocy decyzyjnej młodych oraz uświadamianie długodystansowego, kompleksowego charakteru decyzji zawodowych, którego młodzi nie zawsze dostrzegają. W dalszej zaś kolejności
w wielu przypadkach zasadne staną się zarówno długofalowe działania, których
celem będzie pomaganie uczniom w rozwijaniu kompetencji intelektualnych,
emocjonalnych i behawioralnych, umożliwiających im przejęcie odpowiedzialności za kształtowanie własnej kariery zawodowej, jak i rozbudowane formy
________________
2

Zagadnienia prezentowane w niniejszym podrozdziale są przedmiotem rozważań autorki tekstu
w kilku wcześniejszych publikacjach, por. między innymi Piorunek, 2004 i Piorunek, 2011.
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głębokiego indywidualnego wsparcia psychospołecznego realizowanego w miarę
zgłaszanych potrzeb. Każdy z tych typów działań wymaga innych kompetencji
doradców zawodowych (doradców kariery) funkcjonujących w ramach systemu
edukacyjnego. Nie sposób jednak przecenić tu zwłaszcza kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, których znaczenie będzie rosło zwłaszcza w obszarze
rozpoznawania indywidualnych orientacji aksjonormatywnych, podmiotowego
porządkowania dysonansowych obszarów społecznego chaosu, werbalizowania
biograficznych celów oraz wewnętrznego sterowania karierą zawodową, której
nieprzewidywalność i mobilność wielu odstręcza od planowania i osobistego
w nią zaangażowania. W każdym jednak wypadku dogłębna znajomość funkcjonowania człowieka w okresie dorastania, jak i specyfiki adolescencyjnego projektowania edukacyjno-zawodowej przyszłości istotnie wpłyną na skuteczność
świadczonych usług poradniczych.
Zasadniczym celem tak pojętej pomocy jest przygotowywanie jednostki do
odpowiedzialnego kierowania swoją karierą, przy wykorzystaniu indywidualnych zasobów i kompetencji. Proces ten może przybierać formę odwołującego
się do angloamerykańskich tradycji działającego w strukturze wewnątrzszkolnej
subsystemu guidance (Watts i in., 1996; 1997), będącego specyficznym przewodnictwem, ciągłym towarzyszeniem człowiekowi w jego drodze edukacyjnej
i rozwojowej. Istotą tego przewodnictwa jest stałe konfrontowanie dorastających
z pytaniem „co zrobisz ze swoim życiem?”. Aby pytania te w ogóle stawiać i efektywnie na nie odpowiadać, niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie i sukcesywne budowanie obrazu świata zawodowego i obrazu siebie samego, co w przyszłości doprowadzi do skonfrontowania obu tych zakresów deskryptywnych
i ewaluatywnych w celu zadania pytań o to, jak ja mogę funkcjonować w świecie
zawodowym? Od tego pytania zaś tylko krok do projektowania i konstruowania
swojej biografii zawodowej. Poradnictwo o charakterze specyficznego życiowego
przewodnictwa wymaga także uzupełnienia o elementy subsystemu counseling,
w którym autodiagnoza stanowi przede wszystkim środek do rozbudowywania
samowiedzy i samooceny, zasadniczym celem zaś jest wsparcie w radzeniu sobie
z zadaniami codziennego życia oraz doradztwo dla samopomocy.
Poradnictwo kariery to przede wszystkim niedyrektywny proces pomagania
młodemu człowiekowi w poznawaniu siebie i świata pracy, wytyczaniu biograficznych priorytetów, dokonywaniu kolejnych wyborów, ich konfrontowaniu
z realiami rynku.
Planowanie kariery musi się odbywać na innych niż dotychczasowe zasadach –
w płynnej rzeczywistości etapy preparacyjne (przygotowanie do podejmowania decyzji i nakreślanie krótkoterminowych planów) będą stale przeplatały się z etapami
realizacyjnymi, a podjęte decyzje i skonstruowane plany będą wymagały zmiany,
często zanim zostanie sfinalizowana ich realizacja. Częściej też zapewne realia podej-
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mowania decyzji i dokonywania wyborów wyznaczą wydarzenia bieżące. Coraz rzadziej będziemy też mogli myśleć w kategoriach docelowego, dookreślonego zawodu –
jako konstruktu zamkniętego, wyznaczającego jednoznacznie trajektorię naszego
zaangażowania na rynku pracy, a poszczególne warianty decyzji edukacyjno-zawodowych będą podlegały procesowi stałej ewaluacji i wielokrotnego wyboru. Uzyskiwane
kompetencje i zdobywane doświadczenia, także umiejętnie wykorzystywane aktualne
szanse zawodowe, przy dobrze zdefiniowanych priorytetach życiowych, ale także
dużej elastyczności w dążeniu do ich realizacji, mogą nam potencjalnie stworzyć szanse na sukces na rynku pracy.
W różnych krajach Unii Europejskiej problemy uruchamiania wsparcia dla
młodzieży dokonującej wyborów edukacyjnych i zawodowych rozwiązywane są
w zróżnicowany sposób w zależności od tradycji i specyfiki lokalnej. Dominują
zróżnicowane grupowe i indywidualne formy świadczenia pomocy dla młodzieży. Możemy wśród nich wyliczyć na przykład następujące (Trzeciak, Drogosz-Zabłocka, 1999: 39):
 udzielanie informacji o możliwościach edukacyjnych, także o kształceniu
ustawicznym oraz rynku pracy – zawodach, wymaganiach zawodowych,
miejscach pracy;
 diagnozowanie preferencji i potencjalnych możliwości zawodowych klienta
(często przy użyciu standaryzowanych metod oceny);
 udzielanie rad (o różnym stopniu dyrektywności) dotyczących optymalizowania drogi edukacyjno-zawodowej klienta;
 doradztwo niedyrektywne, służące samopoznaniu i uruchomieniu autorefleksji osoby radzącej się;
 orientację zawodową realizowaną w ramach programów rozwijających
wiedzę i umiejętności osób podejmujących określone decyzje edukacyjno-zawodowe;
 pośrednictwo pracy na linii pracownik-pracodawca;
 rzecznictwo – negocjowanie w imieniu i na rzecz pracownika z instytucjami rynku pracy;
 pilotowanie – śledzenie losów absolwentów i wspieranie ich edukacyjno-zawodowej drogi (działania oparte o procedury formalne lub niesformalizowane).
W kontekście powyższych rozważań rodzi się pytanie zasadnicze: czy uczniowie szkół zawodowych potrzebują specyficznego, innego poradnictwa niż pozostali młodzi ludzie obierający inne typy szkół i kierunki kształcenia?
Wydaje się, że w świetle paradygmatu humanistycznego poradnictwa, zakładającego indywidualne, holistyczne traktowanie każdego wspieranego, którego
aktywizowanie w procesie selekcjonowania informacji o rynku pracy, dokonywania autodiagnozy, konstruowania projektów życiowych obejmujących także
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sekwencje decyzji edukacyjnych i zawodowych, odpowiedź na to pytanie nie
może być twierdząca. Cele i zadania oraz założenia poradnictwa karier (zawodowego) w odniesieniu do uczniów szkół zawodowych nie odbiegają od tych dotyczących całej kohorty młodzieży. A czynione wcześniej rozważania objęte są
kwantyfikatorem ogólnym. To stwierdzenie nie dowodzi jednak, że na poziomie
metodycznym i organizacyjnym nie powinno się stosować metod, form i środków uwzględniających specyficzne potrzeby tej grupy młodych ludzi.
Różne kraje rozwiązują te kwestie w zróżnicowany sposób.
Specyficzne doświadczenia w tym zakresie mają na przykład Niemcy, których system edukacyjny podlega odrębnej polityce poszczególnych landów (a po
zjednoczeniu na teren byłych Niemiec Wschodnich przeniesiono rozwiązania
z krajów-patronów Niemiec Zachodnich – por. Sałaciński, 2010), ale generalizując – po ukończeniu w wieku 10 lat szkoły podstawowej uczniowie trafiają
w mniej więcej wyrównanych proporcjach do trzech rodzajów szkół –
Hauptschule, która po pięciu latach prowadzi w konsekwencji wprost do nauki
zawodu, Realschule – prowadząca po sześciu latach także do nauki zawodu, oraz
Gymnasium (liceum) trwające dziewięć lat i prowadzące do kolejnych cykli
kształcenia, a także w niektórych landach – Gesamtschule, w których wszyscy
uczniowie uczą się w jednej placówce, a w jej ramach z czasem następuje także
dywersyfikacja młodzieży. O wyborze szkoły ponadpodstawowej decyzję podejmują rodzice uczniów w toku negocjacji z nimi samymi, przede wszystkim zaś na
podstawie konsultacji z nauczycielami i psychologami szkolnymi.
Wczesne ukierunkowanie kształcenia wymusza jednocześnie wczesne (w początkach adolescencji, tj. w odniesieniu do uczniów 10–11-letnich) wprowadzenie elementów orientacji i poradnictwa zawodowego do szkół. Stanowi ono integralny element systemu nauczania i wychowania, przybierając różne formy na
wszystkich szczeblach kształcenia. Głównym ogniwem systemu orientacji i informacji zawodowej są nauczyciele współpracujący z doradcami zawodowymi
z agencji zatrudnienia. Kładzie się duży nacisk na dostarczenie informacji o rynku edukacji i pracy, przygotowanie młodzieży do samopoznania i podejmowania
decyzji karierowych, a także przygotowania do tranzycji z systemu kształcenia na
rynek pracy.
Wprowadzenie uczniów w problematykę dotyczącą funkcjonowania świata
pracy odbywa się bądź w ramach wydzielonego obowiązkowego przedmiotu
„nauka o pracy”, bądź też treści te włączane są sukcesywnie w zakres różnych
przedmiotów. Programy orientacji zawodowej (realizowane w różnych formach)
tworzone są w ścisłym związku z doradcami z urzędów pracy, z nauczycielami
i szkolnymi psychologami. Z czasem zajęcia o charakterze orientacyjnym uzupełniane są przez praktyczne przygotowanie do konstruowania kariery, w ramach którego odbywają się zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych,
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wycieczki do zakładów pracy i centrów informacji zawodowej oraz praktyki
w wybranych przedsiębiorstwach. W szkołach poradnictwo zawodowe jest szczególnie rozbudowane. Praktyczna nauka zawodu odbywa się często w pracowniach bezpośrednio powiązanych z konkretnymi przedsiębiorstwami, instytucjami
rynku pracy, co daje możliwość uczenia się przez obserwację i uczestniczenia
w czynnościach zawodowych pracowników określonych zakładów. Te doświadczenia umożliwiają dokonywanie praktycznej konfrontacji indywidualnych wyobrażeń o określonej pracy z konkretną rolą zawodową oraz sprawdzenie, na ile
personalne właściwości predestynują jednostkę do podejmowania określonych
czynności zawodowych.
W szkołach różnego typu możliwe jest tworzenie uczniowskich firm, które
przyczyniają się do zdobycia praktycznej wiedzy o rynku pracy i uzyskania doświadczeń przydatnych w pracy (Brzozowska, w druku).
W Niemczech znaczna część kształcenia technicznego i zawodowego odbywa
się poza systemem oświatowym. „Upraktycznienie” kształcenia w tym kraju (ale
i w Austrii, Szwajcarii, Norwegii, Francji, a także w Polsce w ramach nieistniejących już zawodowych szkół przyzakładowych czy w rzemiośle) przejawia się
w promowaniu dualnego systemu edukacji zawodowej polegającego na nauce
zawodu poprzez pracę w przedsiębiorstwie, w którym często uzyskuje się później
zatrudnienie. System ten realizowany jest na wszystkich poziomach kształcenia.
Pozwala to bardzo mocno związać kształcenie z rynkiem pracy i dopasować kwalifikacje pracowników do potrzeb pracodawców. Następuje szybka, konstruktywna konfrontacja wyobrażeń o zawodzie z realnymi wymaganiami rynku pracy, niepozbawiona wsparcia ze strony konkretnych zakładów pracy3. Z jednej
strony taki stan rzeczy odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, z drugiej –
redukuje kształcenie ogólne do niezbędnego minimum, co może przyczyniać się
do zawężania pozazawodowych kompetencji młodych ludzi.
Jednym z istotnych elementów działań poradniczych jest budowanie proaktywnej orientacji ucznia oraz uczenie refleksyjnego, świadomego podejmowania
decyzji dotyczących przebiegu kariery i ponoszenia odpowiedzialności za dokonywane wybory.
Działalność podmiotów świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego regulują liczne przepisy na szczeblu ogólnokrajowym, związkowym
i lokalnym4.
________________
3

Szerokie rozważania dotyczące specyfiki kształcenia dualnego w krajach Unii Europejskiej zaprezentowała europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz na spotkaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych
UAM w dniu 30 października 2015; por. prezentacja w/w autorki: Kształcenie dualne jako narzędzie pokonywania bezrobocia młodych na przykładzie Niemiec i innych krajów UE. Możliwości rozwoju w Polsce.
4
„Porozumienia ramowe dotyczące współpracy szkół z agencjami poradnictwa zawodowego
(Arbeitsagenturen) uchwalane są przez Federalną Agencją Zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit)
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W Niemczech postawiono na bardzo rozbudowaną informację zawodową
i możliwie wczesne wdrażanie młodzieży do przejmowania odpowiedzialności za
własną karierę. Przy tym nie sposób nie zauważyć, że tak realizowane poradnictwo pełni także funkcje systemowe – pozostaje zatem otwarte pytanie o możliwości praktycznego godzenia funkcji makrospołecznych z jednostkowymi potrzebami i indywidualnymi celami życiowymi osób wspieranych.
Eckert H. wskazuje, że
w takim systemie oświatowym poradnictwo zawodowe znajduje się na pograniczu między szkołą ogólnokształcącą a kształceniem zawodowym w przedsiębiorstwie; do zadań
poradnictwa należy zarządzanie i równoważenie podaży i popytu na rynku kształcenia
zawodowego (…). W ramach tej procedury poradnictwo zawodowe nadal pełni funkcję
polegającą na kontrolowaniu społecznej mobilności młodzieży, z jednaj strony starając
się jej sprzyjać, z drugiej – weryfikując zasadność dokonanego wyboru. (Guichard,
Huteau, 2005: 17)

Inaczej wygląda sprawa poradnictwa zawodowego we Francji. Tamtejszy system oświatowy jest jednolity. W wieku 15–16 lat uczeń podejmuje decyzję o wyborze dalszego profilu kształcenia spośród trzech możliwości – profilu ogólnego,
ogólnego technicznego oraz zawodowego. Poradnictwo realizowane w systemie
szkolnym wspomaga dokonywanie przez uczniów wyboru dalszego toku kształcenia w ramach konsultacji z nauczycielami (kluczowe znaczenie mają tu rezultaty edukacyjne) oraz rodzicami młodych ludzi.
Eckert H., dokonując socjologicznego oglądu tego rozwiązania systemowego,
stwierdza:
kontrola nad zawodową zmianą pokoleń, zamiast być pełniona przez instytucje poradnictwa zawodowego, przechodzi w ręce szkoły. Rola instytucji poradnictwa zawodowego
coraz częściej sprowadza się do towarzyszenia realizowanemu w szkole procesowi kierowania dalszym losem uczniów na podstawie ich szkolnych osiągnięć. Pojawiają się
w związku z tym pytania tego typu: czy doradca zawodu może ograniczać się jedynie do
udzielania informacji, czy też powinien iść dalej i interweniować w sferze edukacyjnej,
a nawet psychologicznej. (Guichard, Huteau, 2005, s. 18)

Jak pokazują powyższe przykłady, stosuje się w praktyce zróżnicowane organizacyjnie formy poradnictwa, ale i szczegółowy ogląd rzeczywistych efektów
makrospołecznych i jednostkowych takiego poradnictwa rodzi szereg pytań
i dylematów, które się tu pojawiają. Zasadniczy spośród nich brzmi: w jakim
________________

i Stałą Konferencję Ministrów Edukacji (Kultusministerkonferenz). Na szczeblu krajów związkowych
podpisywane są umowy uzupełniające, natomiast na poziomie lokalnym szkoły i urzędy pracy (Arbeitsamt) wraz z podlegającymi im Centrami Informacji Zawodowej (Berufsinformationszentrum) odpowiadają za zapewnienie doradztwa i koordynację świadczonych usług w szkołach, w tym wybór odpowiednich metod, technik i sposobów organizowania poradnictwa zawodowego” (Brzozowska, w druku).
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stopniu możliwe jest realizowanie indywidualnych potrzeb i celów życiowych
jednostki w toku konstruowania przez nią personalnej kariery zawodowej, która
rozgrywa się w określonych realiach zewnętrznych i specyfikę tych realiów powinna uwzględniać? A na tej kanwie powstaje pytanie o rolę poradnictwa w relacji z uczniem dokonującym wyboru zgodnego z kompetencjami i osobistymi
zasobami (chcę, potrafię, mogę), ale nieuwzględniającego ograniczeń zewnętrznych (na przykład wysoka stopa bezrobocia, brak realnego zapotrzebowania na
posiadane przez jednostkę kompetencje). A odnosząc te rozważania do realiów
polskich – w jakim stopniu poradnictwo powinno wspierać rozbudowane ambicje kształceniowe młodych przejawiające się w motywacji uzyskiwania dyplomów szkół wyższych w sytuacji braku realnego zapotrzebowania na osoby wykonujące niektóre profesje? Czy i w jakim stopniu może (powinno?) ono takim
sytuacjom przeciwdziałać, urealniając perspektywę projektowania przyszłości
zawodowej przez młodych, „schładzając” ich ambicje edukacyjne i ukierunkowując ich „prorynkowo”? To pytania, na które w realnej perspektywie czasowej
przyjdzie nam poszukiwać odpowiedzi.
W kształceniu zawodowym niektóre cykle edukacyjne są relatywnie krótkie,
co umożliwia w przypadku błędnych, nietrafionych decyzji życiowych dokonywanie nawet radykalnych zmian, ponowne zdobywanie innych kwalifikacji,
komponowanie doświadczeń i zawodowych kompetencji w kształt pożądany
z punktu widzenia potrzeb jednostki.
Wydaje się, że związanie edukacji z rynkiem pracy wymaga także wprowadzenia do przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji rynku pracy zróżnicowanych form poradnictwa, którego celem byłaby pomoc w adaptacji do rzeczywistych warunków pracy, wsparcie w budowaniu relacji pracowniczych,
wyznaczaniu ścieżki kariery w konkretnej instytucji, czy konstruowaniu portfolio
zawodowych doświadczeń jednostki. Te formy poradnictwa nie są w polskich
realiach praktykowane.
Istotne byłoby permanentne wsparcie (indywidualne, grupowe) umożliwiające uzyskiwanie w ramach całożyciowego procesu „refleksyjności karierowej”
(Savickas, Hartung, 2012; Peavy, 2014). Być może pomocne w tym względzie
byłyby techniki pracy coachingowej (Surzykiewicz, Kulesza, 2013; Piasecka,
2011) konsekwentnie stosowane w toku przygotowania do dokonywania postanowień zawodowych, w toku przechodzenia na rynek pracy, a następnie konsolidacji w roli zawodowej w określonym otoczeniu pracowniczym (por. koncepcje
Savickasa, Peavy’ego). Dodajmy, wszystkie te składniki kariery (czy w szerszym
oglądzie – stadia rozwoju zawodowego wskazane już kilkadziesiąt lat temu przez
Supera) zyskują w obecnej rzeczywistości status tymczasowości, a jednostka musi
być gotowa na zmiany w przebiegu kariery, często wielokrotnie. Wymaga to
zatem stałego poszukiwania odpowiedzi na pytanie o cele zawodowe, środki
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i możliwości ich realizacji w konkretnym kontekście zewnętrznym, przy wykorzystaniu dobrze rozpoznanego potencjału osobistego, w obrębie zdefiniowanej
aktualnej sytuacji biograficznej. Jest to więc specyficzna praca, której materię
stanowi przebieg życia jednostki, a jej aktywność autobiograficzna, poszukiwanie
zasobów umożliwiających podejmowanie i realizowanie decyzji edukacyjno-zawodowych powinna być wspierana przez działania pedagoga, psychologa, coacha.
To z kolei wymaga stałej pogłębionej pracy psychopedagogicznej jednostki nad
samą sobą, znacznej dojrzałości i rzeczywistej motywacji warunkującej dokonywanie takiego wglądu. To praca o charakterze coachingowym (czy treningowowarsztatowym) przewidziana na lata, której elementy powinny zaistnieć zarówno
w systemie edukacyjnym (także w szkolnictwie zawodowym, jak i w instytucjach
rynku pracy.
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This research project focuses on the presentation of sexuality in children before they enter the school system. The study provides theoretical basis of sexuality and sex education. Included in the research project are the result of the on site study with parents and children of the
preschool and kindergarden age and also the teachers working with this
target group. Results not only describe sexual presentation of the children but also the reactions of others to those presentations.

Introduction
There comes a moment in the life of some parents when they become “experts”
in children within a very short period of time. Bookshops offer a lot of books
that are very helpful for jumped-up parents in the era of their commencing role.
Managers are thereby turning into prominent experts. Yet, even the best prepared parents can sometimes be surprised by their child´s manifestations. In
addition to common manifestations, infant sexuality still has the status of unnaturalness and unsuitability.
The situation slightly differs in the environment of a kindergarten. A kindergarten teacher is best aware of how to support speech development, development
of mathematical concepts, how to apply various art techniques with such a specific group like that of pre-school children. Unlike parents, they have had to
educate themselves for long in order to become qualified experts in all areas of
the potential development of each child personality. However, the preparation of
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teachers in the area of infant sexuality is insufficient, which is, given the national
ideology, understandable.
In our society, it is only hardly possible to refer to the need to talk with kids
about sexuality issues during adolescence. The fact that sexuality-related manifestations may be observed with a pre-school child is accepted even more difficult; manifestations that can surprise both the parents and the teachers. Our
attempt is to describe sexuality manifestations with pre-school children and
possible ways of intervention with regard to such manifestations.

Sexuality
Many people confuse the term sexuality with sexual behaviour (Pondělíček
1974). We then cannot be surprised when the public has a negative attitude towards sexual education. If, for them, sexuality means the sexual behaviour only,
what could sexual education that is so important for children yet rejected by our
society mean for such a layman, parent or teacher.
The term sexuality is defined by many authors; we incline to the definition
by Zonis who considers it to be an integral part of each human. It is part of moral values, attitudes, self-belief, surrounding, self-confidence component, sexual
and reproduction health. We are separating these two components (sexual and
reproduction), since a man is a sexual being despite non-reproduction for
various reasons (Zonis, 1996). This is why we perceive sexuality as something
that is present in the life of each individual already during the childhood, as the
building of attitudes and values does not commence in adulthood.
Lukšík et al. (2003) refer to the fact that according to current findings, children have their own sexuality and a part of their concepts, activities and communication is bound to sexuality. Kids are testing and experiencing practices
sometimes leading even to orgasm. Sexual manifestations and language being
used by children to describe sexuality are surrounded by strong tension and
tabooization from the side of adults. This statement is also confirmed by the
research conducted by Sandfort and Cohen (2000). From among 25 areas contained in their questionnaire, the ones with the highest values of the occurrence
and intensity of manifestations with 670 children observed have been generated.
The highest occurrence of manifestations has been in the following areas: touching one´s own genitals, touching breasts, interest in the opposite sex, playing
doctor, questions regarding sexuality, hand masturbation, attempts to look at
undressed people, touching other people´s genitals. Other researches indicate
that with pre-school children, there is an attempt to discover gender differences
but also the way of a baby´s coming into the world (Šulová, 2009; Fürst, 1997;
Volbert, 2000).
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Sexual education
As already mentioned above, infant sexuality during certain periods really exists.
According to Šulová et al. (2011), child´s interest in sexuality starts between the
3rd and 6th years. We may close our eyes to this fact without accepting it or responsibly access to this side of the child personality. Whether we use the first or
the second method, we are thereby forming the child´s attitudes towards sexuality, which is considered to be a certain kind of sexual education.
It is typical for pre-school children that they are asking a lot of curious questions. The answers they receive help them know the surrounding world, not
excluding the sexuality area. If we provide the kids with true answers, they will
perceive topics related with partnership, family and sexual relationships as completely normal knowledge (Šulová et al. 2011). By talking with the kid about human body, genitals, explaining how the body is working, we are helping the child
accept its own corporeality and thereby also own sexuality. If the kid comes
across prudery and rejection of any references to everything that concerns genitals or sexual manifestations, it may very quickly get the impression that human
body is bad and one has to ashamed of it. Parents´ embitterment, punishments,
finding causes of games with a sexual subtext are negatively affecting the child´s
psychic (Pondělíčková-Mašlová, 1976; Šilerová, 2003). This is also confirmed by
Freud who has come to the conclusion based on his researches that impressions
from the early period are leaving irremovable traces in the development of an
individual, while creating, at the same time, predispositions for later neurotic
diseases (Freud, 1989).
We believe that sexual education not only should be but also is part of each
education, even despite not being specifically initiated by a parent. Poliaková et
al. (1996: 5) state that the
essence and goals of sexual education are formed by everything which contributes to the
education of a whole personality capable of recognizing and understanding social, moral
and psychological and physiological peculiarities of individuals by gender. Thanks to
this, they are able to create optimum human interactions with people of their own and of
the opposite gender. We are thereby concentrating in the sexual education on the education of feelings, life values and cultivated and cultural communication between a man
and a woman.

We deem a suitable sexual education in early childhood as very important,
since the entire personality formation does not start only with the sexual maturation. True communication of information in the period when the child is most
willing to talk with us in the area of sexuality should be part of the education at
home as well as in a kindergarten. As written by Opravilová (2016), the attention

62

PETRA RAPOŠOVÁ

with which the child is following us in the pre-school age and the trust the child
is giving to us should be extremely binding for us as adults.
Given the nature, organization, fulfilment of educational and training goals
that are subject to school laws, kindergarten is very specific. The contents of
education and training in a kindergarten are provided for in the state educational programme which is the chief curriculum document (ŠPÚ, 2008). Following
from the studies of the State Educational Programme, we have come to the conclusion that we see the sexual education at no specific place in the programme.
However, the nature of the state educational programme allows the inclusion of
sexual education elements in many educational areas. It is only up to a teacher
how he or she will process signals and manifestations of infant sexuality.

Own research
Our research has been focused on manifestations of sexuality of pre-school children. We have been obtaining information through the quality-oriented research. A research sample has been formed by parents and teachers who are in
contact with pre-school children. By using a semi-structured interview, we have
prepared a contentual framework, a list of questions that the participants have
been asked by us. The questions have concerned the following areas: child´s verbal manifestations, child´s physical manifestations, child´s activities – game,
drawing, watching TV, parents´ childhood. Another method in our research has
been the participant observation and data triangulation supported by product
analysis (photo documentation, drawing, mass media). We have processed the
data into five main semantic categories; however, we state those that could be
used by teachers for their practice. It is, however, necessary to take into account
specifics of the quality research methods. It has allowed us to obtain new insights
into manifestations of infant sexuality; however, the results obtained may not be
generalized for the entire population. We provide a description of manifestations
of sexuality of a small sample of pre-school kids. Based on the verified procedures of teachers and parents, we formulate recommendations for practice.

What the eye does not see is not burdening the mind
We have stated in the theoretical section that pre-school children have their own
sexuality and part of their concepts, activities and communication is bound to
sexuality. Information that would stimulate the child´s mind towards thinking
about sexuality and erotica is being presented through media to a sufficient
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extent. Any indications of nakedness and erotica, whether in advertising interrupting fairytales for kids or in magazines, are being sensitively perceived by
children. Mass media are largely inciting kinds towards manifestations of sexuality (viewing breasts, sex or erotica imitation, asking about gender differences,
using words containing erotica and sex). Based on a theoretical analysis, we believe that manifestations of infant sexuality are not dependant on such strong
effects as represented by mass media; however, they erotize the perception
of sexuality by children. The above-mentioned manifestations in hands of an
educator, teacher and parent may serve as a good impulse for applying sexual
education.
Based on the findings, we recommend the following:
 accept manifestations arising from watching TV as incentives for a discussion. Realize the fact that through selection of TV broadcasts, we will
prevent the occurrence of erotizing manifestations of infant sexuality;
however, we will not silence sexuality in the child.

When children suddenly do not know what
to do with their hands
Pre-school children slide into bad habits and one of them is masturbation too.
Children are touching their genitals or masturbating at the time when physical
tranquilization comes. It mainly occurs during watching TV and falling asleep.
Children that are not masturbating may slide into other bad habits that are
taking place under the same conditions. However, when removing such manifestation, we may not apply the same principles as with other bad habits (nail
biting, finger, hair sucking…). Parents´ procedures in this area should be
deliberate. Right the sexual education whose procedures are being applied by
a parent when directing child´s masturbation (or touching genitals) may largely
affect later attitude to sexuality.
We have come to the conclusion that children are touching their genitals at
the time when physical tranquilization comes and when they need to somehow
release the accumulated energy. They are solving it by using the said method
which is considerably interfering with manifestations of sexuality. If parents fail
to intercept the touching of genitals, it may turn into masturbation. This manifestation of sexuality is not sporadic with kids, since they are at the age when
they are starting to recognize their body, while losing certainties they have been
provided (dummy, falling asleep with a close person, nappies). If a combination
of these factors occurs at an earlier age, then the touching of genitals and masturbation may be a domain of an earlier period.
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Based on the findings, we recommend the following:
 not to punish or humiliate children in case of manifestations such as
touching genitals and masturbation;
 remind the child that it is not suitable now, since the kid has dirty hands,
may cause infection and penis penis/vagina pains;
 remind the child that it is not suitable now, since such things should not be
done in the presence of others, even though it is very pleasant;
 the parent should be invited to cooperate, if the masturbation of his or her
child interferes with the educational and training process. Recommend the
parents that by suitable intervention, they may reduce masturbation manifestations (be present during their child´s falling asleep, stroke him or her,
not to punish the child in case of such manifestations…).

Children’s curious questions
Curious questions of kids can be calmed down by any answers. It is only up to
parents and teachers whether they give the children getting to know their sexuality misleading answers or enrich them by knowledge they will need in their live.
Children are accepting discussions on the topic of reproduction, differences between a man and a woman, childbirths without any scruples. They are right the
adults who do not feel themselves naturally during such discussions. Teachers
and parents believe that there is still time for their children to be given such
knowledge and unsuitable information could represent a useless burden for the
kids. Given the research results, we consider such concerns of parents, teachers
and the public to be needless.
Teachers have no uniform idea of how to accede to the education in the area
of genitals. Having regard to the topic and greater freedom offered by the State
Educational Programme, it is natural that teachers do not know into what depth
in the area of sexuality they may go with the kids.
Teachers in kindergartens have the tendencies – to the detriment of other
body parts (hands, legs, brain, heart) – to reduce the knowledge of genitals, deal
with such subjects marginally only, if at all. They do not mention human organs
such as penis and vagina even despite their being used by the kids every day.
Teachers from our research understand that it is necessary to reflect to infant
sexuality being perceived in kindergartens (infant masturbation, questions, game
manifestations, verbal allusions), however, the available literatures provides no
advice for them in this area.
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Based on the findings, we recommend the following:
 within the framework of a description of a human body in basic anatomic
categories, discuss genitals and their functions with children;
 anatomically name genitals – penis, vagina;
 in the event that children start to laugh, give them a counter-question:
“What is funny about it? It is a human organ called like that. Is there anything funny about the word hand? No, it is not;
 support the subject by images; The following aids have proved to be helpful
for teachers participating in our research:

Pictures 1, 2. Pfeiffer, 2008

Picture 3. Your Body Layer Puzzle

Game manifestations
Thanks to a child´s play, we can see what image of a child´s world is offered by
the society through media, how the child presents his or her family, what has
attracted his or her attention in the world full of information so much that it can
thereby satisfy his or her fantasy.
Dolls in a coffin: We have come to the conclusion that children are playing
“household” less than before. Dolls and prams are not the toys that would be
preferred when playing at home or in a kindergarten. If the children are occasionally playing “household”, then it has an interesting course and role division.
They are using the kitchen corner as a restaurant rather than a kitchen where
a mum is cooking dinner. Boys are often playing the role of waiters and the main
actors – girls must not be missing a handbag with a permanently ringing handy.
Games with the missing father role are being often played by children from
complete families too. Tamášová (2006) mentions problems in families of entrepreneurs as modern trends of a family. In such a family, father is less participat-
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ing in education; the family is affected by stress, higher pace of work, orientation
towards consumerism and less emphasis on social certainties.
We are of the opinion that the children could be impoverished by the
absence of the classical “household” game. We are following from Vágnerová (2008)
who considers the thematic game to be a way of practising future roles, serving for
suitable solution of certain situations, experiencing various social roles.
Based on the findings, we recommend the following:
 initiate the household game;
 the teacher will demonstrate, while using a doll in a game form, how to
handle a baby, what the child care is about;
 story, fairytale dramatization should be more frequently introduced in the
educational process in a kindergarten (these may also be stories about animals) where family is the central topic followed by discussions about how
the family can spend time together.
The second part of this category describes the Doctor Game. The course of
the game can have two forms. With the first one, the child has “innocent” intentions to treat a teddy bear or friend, while these activities are also performed with
the presence of parents. With the second form of the game, the child needs to
hide itself before an adult, whereas it feels a certain excitement of doing an unusual activity. Children are mutually examining genitals which cannot be seen by
them every day. This is why the main initiators and actors of these games are
right the kids having no siblings or having the same-sex siblings. The doctor
game is a way in which children are recognizing the opposite-gender body.
Based on the findings, we recommend the following:
 Not to laugh or use other humiliation practices. Perceive this process as the
possibility to talk about differences between boys and girls. If children are
touching genitals of each other, explain them they this what two adults
loving each other do.

Influence of the environment on gender
Since the child birth, parents are applying gender stereotypes. Effects of the social environment on gender are so strong that it can strongly affect values being
built by the family. Our society has a clear idea of how a boy and girl should behave and dress and what a boy and a girl should play with. Such ideas are being
intermediated by mass media. The boys´ world presented by mass media diametrically differs from the world presented to the girls´ population. Based on
this, pre-school kids are able to let each other feel if somebody fails to observe
the gender stereotypes and his or her manifestations differ from manifestations
typical for the given gender.
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The society thereby makes people uniform. If a child deviates from the
standard already during the pre-school age, it thereby draws attention in our
society. Such attention often borders with even discrimination and concerns about
the child as to the “right heterosexual” development. The desire of a boy to play
with a girl´s toy raises concerns of Slovak parents about the child´s orientation.
Children with different game preferences are critical toward themselves and later,
under the influence of the surrounding, refuse to play with toys they love. Families living outside our Republic for a certain period of time are free from such
thinking and are not subject to trends declared by our society through media.
Based on the findings, we recommend the following:
 prevent uniform thinking and perceive differences of children as their
game preference and not as a later sexual orientation. For instance, if a girl
wants to play with a car, support the girl by saying “you will surely once be
a good driver”. If a boy is playing with a pram and a doll, praise the child
that he will once be a good father.
 prevent uniform thinking with children. Remove the first discrimination
tendencies with them being demonstrated by condemning and making fun
of a friend who is not following gender stereotypes. Perceive preferences of
kids as primary even despite their tending to play with toys they should not
be playing with given their gender.

Conclusion
Sexuality is part of each personality, not excluding the personality of pre-school
children. Elements of sexual education are being applied by each teacher, since it
helps form the child personality, form life values or cultural interpersonal communication. Sexual education in the environment of a kindergarten could, however, include facts and true answers to curious questions of kids; working on an
attitude allowing a teacher, with no reproaches or ridicule, to accept manifestations of infant sexuality. The goal of the contribution has not been to give lessons
or outrage but to obtain and describe some advice of the best experts – teachers
who are working with this target group.
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The article tackles the issue of communication in school environment.
The first part discusses communication as a dialogue between its participants, who shape its course together, taking turns and forming adjacency pairs. The author moves on to focus on the distinctive features of
teacher-student communication. She lists and analyses its following
traits: lack of students’ opportunity to contribute to the creation of the
dialogue, a high level of formality, asymmetry of rights and privileges
available to the participants of the communication process, prevalence
of a monologue of meanings over a dialogue and negotiation of meanings. The article concludes with proposals for educational practice.

Introduction – communication as dialogue
Since the concept of communication is ambiguous, I will start my article from
clarifying the area of further reflection. For the purposes of this paper, I understand communication as a process of direct exchange of information, thoughts
and feelings (both through speech and non-verbal elements, such as gestures,
facial expressions, vocalisation, etc.) between the involved subjects (each of
which takes turns assuming the role of message sender and recipient, making it
a two-way communication involving two subjects). This process occurs in a specific context (social, cultural, linguistic, etc.), and the participants’ task is to create feedback and attempt to reach an agreement by referring to strategies which
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enable them to mutually understand each other’s perspective. Viewed this way,
communication is outlined by the framework of a conversation and occurs in
several stages, starting from the opening phase – where the participants’ aim is to
draw attention to themselves and mutually identify each other. As Z. Nęcki
points out, „the opening phase may be considered a practical implementation of
two interpersonal moves: an invitation to talk and an answer confirming the
receipt of the invitation” (Nęcki, 2000: 145). The topic-posing phase is a sequence of taking turns and consists of utterances related to the first tackled topic.
The closing phase usually comprises the following elements: completion of the
main topics of conversation and expression of „closing” topics and utterances; the
final exchange of greetings.
An important element of the process of communication perceived this way is
the possibility of the partners swapping their roles, which happens according to
the following rules:
 only one person involved in the exchange is speaking at the same time;
 two or more people speaking simultaneously happens for a short time and
only when the other partner is taking their turn;
 the turn-taking period is short and distinguished by the withdrawal of the
first partner and a simultaneous full involvement of the second one;
 a longer silence is a signal of interference, and means that the listener does
not want to or cannot take over the role of the speaker; it is also associated
with some discomfort for the communication partners;
 further turns may be limited to one word, one sentence or contain longer
narrative monologues;
 each participant of the communication process is responsible for organizing their turn so the listeners have a possibility of ending it and the transition is as smooth as possible.
By taking turns, participants of the communication process create adjacency
pairs, with each such pair consisting of elements which are:
[1] semantically linked; the first part of the pair – created by the first conversation partner, elicits a specific second part – expressed by the other partner,
[2] presented in a strict order: „the first part” – „the second part”,
[3] culturally normalized so that a specific first part requires the use of a specific second part. e.g. a question generates an answer. If a partner cannot
add a matching part, they are required to explain why,
[4] implemented in such a way that when one of the conversation partners
presents a first part of a pair, the second person is required to immediately introduce the second part of the same pair. (Nęcki, 2000: 140)
The purpose of communication (in a relation with a partner) is to understand the mutual intentions of the participants of the communication process.
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Both the speaker’s proceedings and the recipient’s response are not autonomous
actions. There is a clearly defined relation: a communication partner is supposed
to elicit a reaction of the recipient, and the reaction of the other partner as well as
the way they develop the tackled topic, that is a creation of an adjacency pair,
produces in turn a response from the first partner, or an alignment of another
adjacency pair. This becomes possible thanks to the use of one of two possible
methods to create such pairs: the chain-link method – a chain is created when an
adjacency pair is followed by a second one arising from it, or by using feedback –
that is an overlap of two speech acts (expressed directly and indirectly). Even if
the communication process assumes the form of a monologue „it is never a pure
one-way communication, because the other party manifests their emotions and
thoughts, e.g. irritation, boredom, anger, fascination, etc., with the help of nonverbal signals” (Dobek-Ostrowska, 2007: 21). In such a natural communicative
relation, each of the partners can initiate an interaction, respond to the partner’s
messages (referring to pragmatic acts adequate in a given situation which allow
them to not only communicate individual intentions and subjective or culturally
imposed meaning, but result in a real dialogue consisting of negotiating meanings and reaching an agreement) in a flexible and unconstrained way (according
to the basic rules of mutual creation of the communication process), as well as
successfully complete the interaction and end a turn. Perceived this way, the conversation becomes conducive to the development of broadly defined communicative skills of its partners (Kuszak, 2011a), as indicated by, among others,
M. Lewartowska-Zychowicz recalling R. Kwaśnica’s following thought: „This
inspired Gadamer’s concept of dialogue, the ability of a dialogical way of being in
the world, consisting of conversation with others and with ourselves in the search
for meaning. It replaces technically understood communicative competence understood as talking in a comprehensible way about the results of cognition”
(Lewartowska-Zychowicz, 2009: 159). Following this line of thought, D. KlusStańska proposes to differentiate between two types of dialogue: dialogue as an
exchange of opinions and dialogue as an exchange of meanings. As she says,
„a dialogue of people exchanging sentences may be a monologue of meanings
(…) When one party’s system of meanings dominates over the exchange, when
the status of meanings is asymmetrical, the result is a monologue of meanings
embedded within a dialogue of people” (Klus-Stańska, 2011: 143).

Communication at school as a non-dialogic form
The peculiar character of classroom communication is a result of the institutional
operational framework and the imposed rules of communication between the
various participants of the interpersonal exchange process, the imbalance
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between role of the teacher and that of the student, as well as the so-called
classroom and teaching conditions, which through a strictly-defined spatial arrangement channel the communication between teachers and students. However,
one cannot forget that all variants of the teaching process conducted within the
school space are, as J. Kowalikowa strongly emphasises, a process of communication executed through language (Kowalikowa, 2002: 12). Nevertheless, the use of
language in this process is of a receptive nature, restricted not only by the highly
formalized organization of today’s school, but also by the lacking in reflection,
stereotypical thinking about the roles of the student and the teacher which is
a feature of the highly ritualised functioning of these two entities, where the
latter is often still considered more of a message recipient rather than a dialogue
partner.

Communication at school as a formalised communication
As an institution where interpersonal relations adopt a formal nature, school
requires both teachers and students to use a specific language, determined by the
so-called obligation of „school politeness”, which can be described as follows:
 Participation in the communication process is obligatory; the requirement
that the formal presence of the student during class be recorded in the class
register makes school communication compulsory;
 Initiating communication often happens in the form of calling/reading the
student’s name and assigning / imposing a subject which the student should
elaborate upon;
 Speaking up / undertaking an activity requires the student to ask for teacher’s permission and obtain his/her consent;
 The conversation resembles a screenplay because “most of the utterances
are completed, most speakers seem to know their role and recognize their
turn to speak. Despite their large number, these utterances seem very well
organized.” (Cohen, Manion, Morrison, 1990: 258);
 Students must present their utterances in the form of full sentences according to the rule: „at school we speak in full sentences”;
 Students’ utterances should be properly constructed, according to the rule:
„at school we do not start a sentence with so”, which brings students’ and
teachers’ attention to the form of the utterance, not its content;
 Students’ utterances should be completed in a specific amount of time,
according to the arrangements: “who has a question?, “Now is not the time
to ask questions”;
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 The teacher decides when the topic of the discussion is exhausted and how
long the discussion should last, the formal indication of the timeframe of
communication is the beginning and end of classes (lessons).
The organization of the classroom space and enclosing the communication
within the framework of a lesson determines „the monotony of social situations
where students undertake communication” (Klus-Stańska, 2005: 95). A strictly
defined arrangement of desks with the teacher as the focal point channels students’ communicative activity along the student-teacher axis, thus making the
communication vertical and public, as well as requiring the attention of all present for every utterance. In such a situation, „it is difficult for the teacher to avoid
talking down to students” (Cohen, Manion, Morrison, 1990: 260). To contribute
to the smooth functioning of communication, students “should demonstrate
efficiency in making and continuing conversation according to the teacher’s intentions” (Nowicka, 1999: 23).

Communication at school in the context of the asymmetry
of teacher’s and students’ rights and privileges
Describing the relationships at school, J. Bałachowicz says that “due to his/her
functions and role, it is the teacher who to a large extent co-creates the context of
child’s development, at the same time himself/herself being an element of this
context” (Bałachowicz, 2008: 72). The rights of teacher and student at school and
in the classroom are asymmetrical, with the teacher’s position clearly being privileged compared to students. Developing this thesis and describing the disparities
between the roles of teacher and student in the process of co-creating communication, I will highlight the following elements constructing the communicative
relationship at school:
[1] “The teacher is the central figure, he/she is the main sender, the primary
recipient and manager of the rules of communication” (Nowicka, 2000:
46). The privilege of formulating longer utterances and selecting a topic is
reserved to him/her, students are required to express statements about the
issues he/she imposed and speak briefly referring to the topic at hand. In
this situation, students quickly learn that „nobody is interested in what
they really think” (Klus-Stańska, Nowicka, 2005: 104). Thus, they learn to
express utterances which will meet the teacher’s expectations, both in
terms of content and form. As a result, the communication process
in which students participate happens without their involvement because
„the content is relatively unimportant in the sense that meanings are
determined without the student’s involvement” (Klus-Stańska, 2005: 109).
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[2] Communication is dominated by the teacher’s monologue and student’s
activity is reduced to passive listening. This issue is described by M. Śnieżyński as follows: „this type of contact at school is mostly of a one-way
nature (the teacher speaks – the student listens). As a result, the teacher’s
influence is limited and restricted mainly to the receptive sphere” (Śnieżyński, 2011: 59). J. Bałachowicz also underlines that the dominant form
of school communication education is a lecture held by the teacher, which
„is of a reproductive and instructional nature, and does not fulfil any developmental function in the area of communicative and personal competence” (Bałachowicz, 2009: 231).
[3] A sign of the asymmetry of school roles is also the imbalance in the number and form of the questions posed during lessons by the teacher and
students. Teachers ask students various questions, but they rarely consider
the meaning of posing questions to students. It should be noted that
a large part of the questions which teachers address to students pertain to:
checking their knowledge, focusing on the task at hand, consolidating
knowledge, organizational matters (Cohen, Manion, Morrison, 1990:
268). On the other hand, students are allowed to ask questions related
almost exclusively to organizational issues, such as: „Should we write this
down in our notebooks?”, „What colour should we use to underline
this?”, „Can I write it down with a pen?”. Consequently, „children’s natural tendency to pose questions, stemming from their intellectual growth
and cognitive needs, is not employed and developed during class, on the
contrary, it is often inhibited. Students’ cognitive needs and interests are
effectively suppressed by the teacher and his/her domination, particularly
when it comes to teaching communication” (Michalak, 2004: 101).
[4] Another aspect of the communicative asymmetry of teachers’ and students’ roles, is the imbalance in the ability to express directive and controlling messages, which W. Łukaszewski describes as follows: „in a more
or less categorical form, they advise the recipient to perform some actions
or to refrain from them” (Łukaszewski, 1996: 219). In school relations,
only the teacher has the privilege of addressing students with messages
such as „come to the blackboard”, „read what you wrote”, „write neatly”.
Describing the specifics of the relationship between the participants of
the classroom communication process, M. Nowicka developed the following list of directive messages which teachers address to students:
 micromanaging – giving detailed instructions,
 enlightening – imposing ways of thinking and perceiving reality,
 drilling – constant disciplining,
 legitimising an externally imposed authority figure – a cult of the teacher,
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 distancing – formalising relationships,
 taming – masking and bolstering authority with an atmosphere of
kindness,
 increasing dependence – strengthening children’s connection to the
authority figure,
 retarding – limiting independence (Nowicka, 2010: 164).
F. Janssen-Vos summarized school communication in a very apt way, noting
that “teachers too often attach too much importance to their own plans and reasoning. They wait for the „correct” answers and help to find them. However,
conversations conducive to development should spring first and foremost from
the child’s reasoning and utterances” (Janssen-Vos, 2009: 235).
[5] The teacher’s privileges also include the control over sound and silence
during class. The teacher decides when students can speak, what intensity
of sound is acceptable in a given situation, but also “suppresses unwanted
sounds during class which students make: shouts, laughter, talks among
the students (…). The teacher restricts the natural sounds distinctive of
the child’s world” (Nowicka, 2011: 266).
On the other hand, practically the sole expectation made of students is that
they effectively communicate declarative messages which conform to the teacher’s expectations both in terms of content and form. It should be noted that there
are many informative messages among teachers’ utterances addressed to students;
nevertheless, a large part of them are the so-called pseudo-declarative messages,
which W. Łukaszewski describes as „a covert form of a controlling message”
(Łukaszewski, 1996: 220). As the same author further shows, „pseudo-declarative
messages consist in part of intentional – and quite sophisticated – techniques of
controlling someone else’s behaviour” (Łukaszewski, 1996: 220). While recognizing the teacher-student communication as dominated by controlling messages, it
should also be acknowledged that it is to a large extent a form of communication
largely dominated and controlled by the teacher. However, it should be emphasized, as A. Janowski does, that verbal contacts between the teacher and individual students are not only highly formalized but also very much varied. Teachers
initiate relationships with some students more frequently, while ignoring others,
which significantly differentiates the communicative experience of students.

Communication at school as a ritual activity participated
in by teachers and students
Communication in the school space occurs in accordance with established rituals
of teacher-student relationships understood as „sets of action which constitute
the external form of a ritual” (Drabik, Kubiak-Sokół, Sobol, Wiśniakowska, 2011:
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881) and „verbal formulas, to which the law, tradition and custom give meaning
of a symbol” (Ogrodowska, 2001: 189). A characteristic feature of the ritual is to
perform specific actions in an order which has been strictly defined in advance.
According to Z. Mach, a ritual „through the ideological and at the same time
emotional power of its symbolic message has the ability to organize human
thoughts and feelings” (Mach, 2005: 35). The overt structure of a ritual consists
of the following elements:
 The leader-the teacher – responsible for the course of school rituals, his/her
task is to “ritualise the space and objects (people) according to the meanings of a given ritual” (Dembiński, 2005: 52). The ritual is executed through
both specific gestures and actions as well as uttered words;
 The group – students, who contribute to the creation of a ritual and adopt
highly specific roles (class president, person responsible for cleanliness in
the classroom) throughout it; the actions they undertake together within
the framework of a given ritual bring the group closer together;
 Gestures, directly related to the content and course of the ritual. Each utterance requires students to raise their hands and indicate they would like to
speak, while the teacher allows them to speak by pointing at them with
his/her hand or nodding his/her head. When students end their utterance,
it also results in the teacher’s acceptance or lack of it, expressed in a nonverbal way (nod/head gesture showing a lack of approval for the content or
form of the student’s utterance);
 Objects which „through ritual actions gain particular meanings” (Dembiński, 2005: 53). These include a class register (regardless whether in the traditional or online form), student’s record book, previously chalk, which is
recently being replaced with computers, tablets or interactive whiteboard.
Those and other ritual objects play key roles in the course of the ritual, in
this case the role of an instrument/channel in the communication process
between the participants of the ritual;
 Space/place of the ritual action, that is the classroom, made up of its unique
equipment and items which receive ritual meanings, such as the teacher’s
table/desk – the splace for the leader of the ritual communication, students’
desks – as the place of action and communication largely centred on the
teacher, carpet – as the place for decentred action and communication. As
A. Janowski points out, „the objects in various classrooms are usually very
similar when it comes to function; there is always a litter bin, pencil sharpeners for general use, sometimes a bulletin boards, almost always decorations of some sort (…) The decorations in rooms dedicated to children
starting their school education usually com in a distinctive style – toys,
cut-outs, colours, it all a little resembles kindergarten and is supposed to
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ease the young child’s transition from the «patient» home world into the
difficult school world” (Janowski, 1995: 47). The issue of the unification of
school space is also discussed by M. Nowicka, pointing out that „classrooms are usually very similar to one another. There is furniture of the
same type, located similarly throughout the room” (Nowicka, 2011: 252).
Unification makes it easier to implement the school ritual. As M. Nowicka
further states, the physical space of a classroom is fully open to the teacher,
and he/she has many places there reserved only for him/herself. The student’s space, on the other hand, is cramped and restricted, perpetually
prone to the teacher’s invasion (Nowicka, 2011: 252);
 Time – during ritual actions it is strictly specified, contained within
a timeframe signified e.g. by the sound of a school bell. The timeframe of
a ritual is also divided into regularly repeating slots, e.g. time for the roll
call, time to check homework, time to do a new task etc.;
 Speech – a linguistic ritual distinguished by the fact that every participant
of the communication process knows exactly what to say, and teachers
expect the students to speak up. Speech plays a key role in the implementation of a ritual.
A. Engelking discerns between the following verbal rituals:
 rituals of creation (conjuring) – an individual (a group) wants something to
happen,
 rituals of protection – an individual (a group) wants something not to happen (avoidance and prevention ritual),
 rituals of removal – an individual (a group) wants something to „un-happen”,
 rituals of preservation – an individual (a group) wants something to last
(after Dembiński, 2005: 92).
According to A. Janowski, each school and class group features a particular
ritual as well as permanent actions which in essence do not differ from each other. „It all happens in a world governed by the rules known to teachers and students. Due to this, the teacher can use abbreviated forms, such as: «too loud»,
«hands, please», without worrying he or she won’t be understood” (Janowski,
1995: 55).

Communication at school as a “monologue of meanings”
according to the script included in a textbook
D. Klus-Stańska, describing the monologue of meanings between the teacher and
students, points to the asymmetry of power and meanings, domination of one
party in the dialogue, domination of one of the party’s meanings, emotional
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openness of only the dominating side, patronising permission, „paternalistic” or
„maternal” ideology (Klus-Stańska, 2011: 145). According to this author,
the dominance of power over meanings in the school space boils down to the fact
that „the status of the one who knows is clearly indicated, and the questions that
this person asks the others belong to a set whose answers he/she knows in
advance. „ The basic tool of knowledge transmission and legitimization of the
undisputed position of teacher in communicative relationship with the students
is the textbook, whose content the teacher reveals to students in a systematic and
gradual way. The textbook „organizes knowledge according to a clearly outlined
timeline of learning progress, provides unambiguous criteria, removes uncertainty and hidden hierarchies” (Bernstein, 1990: 104). Communication at school is
focused on content related to the socio-cultural reality, tradition and history,
which is provided to children through the textbook. Thus, not only is content
previously unavailable to students distributed during class (Zalewska, 2009: 525),
but it is also interpreted in a specific way. These interpretations, as E. Zamojska
points out, are offered from two points of view:
 from the perspective of adult and mature people, they take on the form of
personal memories – „these are mostly sentimentally coloured descriptions
of the «land of childhood» which they lost due to age” (Zamojska,
2011: 147),
 from the perspective of adults, but clearly aimed at children. „The intention
behind them (…) may be the willingness to exert a greater or lesser influence over the development, but it may also be the willingness to help, understand, show empathy and support in solving problems” (Zamojska,
2011: 147).
It is rare to present reality from the perspective of children themselves. No
space is left for student’s personal interpretations. The information on „the position students have compared to others when it comes to their learning progress is
also provided selectively. It is, therefore, a silent medium which creates conditions conducive for competition” (Bernstein, 1990: 104). Through the language
of textbooks, it is possible to control and shape students’ language. The choice of
a book and its content not only makes it possible to control the process of school
communication, but allows channelling it so as to facilitate discussing specific –
desired – topics and avoiding the unwanted ones. The content of school books
show students what is vital and which issues should be deemed less important or
not important at all and should be left out of school conversations. In this way,
students become objects of ideological manipulation, which through the language of the textbook shapes their beliefs, convictions, attitude towards the
world, etc. It is difficult to initiate a dialogue with the book and disagree with
the theses and viewpoints included there. It is also possible (and done by some
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teachers) to pretend to discuss some subjects present in the textbook with the
aim of persuading students to adopt one strictly specified point of view. It should
be therefore clearly stated that the control over language [exerted via a textbook –
annotation by K.K.] is always to an extent mind control, making school the most
important subject of integration and standardisation of societies (Nowak, 2008:
29). In light of this, it is alarming that teachers cannot imagine their relations
with students without a textbook as a mediator, pointing out that „a textbook is
essential as the main source of knowledge and information about the world”
(Drost, 2007: 129). The research carried out by M. Drost shows that over 63% of
the teachers cannot imagine classes without a textbook. When selecting one,
their main criteria are: accessibility of content and graphic design (Drost,
2007: 131). It should be noted that it is the teacher who decides if the content is
accessible; the child’s perspective is completely omitted.
At this point, one may be justified to draw the conclusion that „the key communicative competency acquired at school is (…) the ability to deal with a situation of control and all it entails” (Graszewicz, 2005: 72). Not only is the student
not a partner in the communicative relation with the teacher, he or she is often
treated as an unthinking machine programmed to perform a specific type
of tasks (e.g. solving exam tests in an effective manner) and unthinkingly accept
whatever the teacher selected for him/her. This statement seems to perfectly reflect the features of communicative relations where instead of mutually creating
a dialogue between partners, relations of the type „we, the teachers, holding
power over the communication process” and „they, the students, submissive,
passive, listening to our messages, implementing our instructions” are built and
strengthened.

Towards a multi-subject dialogue – a chance to develop
students’ communicative competencies
In the highly formalized system of school education, which imposes on its participants asymmetry of roles and channels communication around educational
tasks, an opportunity for the development of students’ communicative competency may be seen in the practical implementation of the concept of subjectivity
in the teacher-student and student-student. relationships. In psychology and
pedagogics rooted in the cognitive approach, an individual is defined as an independent creative subject „capable of shaping himself and his external environment.” J. Bałachowicz underlines that „the adoption of a model of subjective
human existence and development in the world fundamentally changes the un-
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derstanding of the entire education system. The category of subjectivity determines the scope of meaning and quality of all components of the educational
system, changes the view and construction of practical educational activities of
the teacher” (Bałachowicz, 2007: 36–37). It is a relation where instead of functioning separately alongside each other, the participating subjects implement
together „a cooperative model of communication” (za Olczak, 2011: 125). Multisubject communication is a cognitive action which allows all its participants to
experience the feeling of empowerment, the impact of verbal messages and the
importance of one’s own words.
In this approach, the basis of communication is dialogue, which is the „preferred method of acquisition of meaning” (Nowicka, 2009: 289). The dialogical
communication model promotes student activity and increases the effectiveness
of the educational process. Subject relations are open, two-directional, and aimed
at respecting different needs that students can easily communicate to the teacher
and other students. They can also easily act as both message recipient and sender,
explain their behaviour, choices and preferences, negotiate common or individual
solutions. During such non-judgemental relations, the individual learns responsibility for the communication process and genuinely develops communicative
skills. „It is undisputed that to have communicative skills and use them in a constructive way, one must be provided adequate patterns, attitudes and modes of
behaviour already as a child” (Kondracka, 2009: 290). Communicative situations
should be performed while ensuring all subjects experience a basic sense of safety, which guarantees acceptance of both the individual student and teacher. The
multi-subject communication maintains the balance between people in different
aspects of verbal exchange, which is expressed through:
[1] All participants’ right to respect for their beliefs and opinions, which
„students deserve because they are students, and teachers deserve because
they are teachers. It is this mutually experienced and expressed respect
which in a way equals both subjects and justifies calling them partners
despite the clear asymmetry of the relationship they are in” (Kowalikowa,
2009: 249).
[2] All participants’ right to be listened to – attentive listening makes it possible to understand the essence of messages, understand other people better, establish closer relations with them, and encourages to express one’s
own thoughts. „When one listens to somebody attentively, one proves that
one treats one’s interlocutor and their experiences seriously, and respects
what they have to say” (Petrie, 2011: 41).
[3] All participants’ right to express their opinions, beliefs and needs verbally
– provided the rules of good communication and honesty are observed,
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which is reflected in the fact that students cannot be punished in any way
for displaying honesty. Their honest and authentic messages should make
the teacher reflect and may lead him to offer counterarguments as an
addition to the discussion. Nevertheless, they should be worded not as
a reproach, but messages aimed at expanding comprehension and
knowledge and in the end leading to an understanding which should be
accepted by all partners.
[4] All participants’ right to express their lack of agreement to beliefs,
behaviours or actions of a partner, which creates a space for discussion
described by J. Bałachowicz in the following way: „discussion makes
it necessary to acknowledge children’s competency to fully participate in
this form of social communication” (Bałachowicz, 2009: 238). Therefore,
it includes permission for presenting beliefs, thoughts and opinions other
than those assumed by the teacher or expressed by other students. The
clash of one’s own beliefs and ideas with different opinions and concepts
of peers and adults is and should be a vital experience for children, which
allows them to learn how to cope with a conflicting situation so as not to
escalate the conflict. They have an opportunity find out, in a safe situation
and accompanied with an attentive and kind adult, that „most conflicts
are actually communication problems” (Folger, Poole, 2009: 468). They
can also, with the support of a teacher, attempt to solve the conflict and
reach an understanding, which is, however, not the same as a compromise. Rather, it is, as R.B. Adler, L.B. Rosenfeld and R.F, Proctor stress,
a „win-win” situation (Adler, Rosenfeld, Proctor, 2007: 398–399).
[5] All participants’ right to freely take turns and elaborate on or close the
topic they took over, filling it with content which the student wants to
(not has to) convey, which is linked to the feeling of subjectivity and
empowerment, and is a result of the right to be heard.
[6] All participants’ right to receive feedback, which should be expressed in
a positive way, even if it carries content which is „unwanted” by the partner, uncomfortable or difficult for him/her. Feedback makes it possible to
express a message which is clear for the partner and word one’s thoughts
in a way which allows to understand a particular point of view.
Finally, it is worth noting that the teacher in a two-subject relation should be
aware of the fact that students at the beginning and during the course of their
education „are often imprecise in their utterances, talk too much or too little, are
afraid of expressing their thoughts in the presence of adults, talk or not very
clearly. Nevertheless, it depends on the teacher how they are going to express
their thoughts, desires, needs and ideas in the future” (Kuszak, 2011b: 171).
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Despite the fact that the situation in our society is sufficiently legally
treated, the issue of domestic violence at the senior is still only in its
infancy. Intervention and prevention would not only avoided tampering
with this group of people, but to offer procedures that would help at
least reduce the risk. The paper is focused on the issue of violence on
seniors as society-wide problem. It defines domestic violence, causes,
forms and types of violence. In the end, it offers opportunities for
protection and prevention.

Introduction
Violence itself is a heavy encroachment on fundamental human rights. It includes various activities that violate personal freedom, right to property, human
integrity of an individual. Victims are often mainly people who are unable to
defend themselves due to lack of mental, physical strength as in the case of children or senior citizens. Abuse of the elderly was first pointed out in the UK in
1975. This phenomenon was, for the first time, characterized as a social and
political issue.
According to D. Sedláková (2013), within the last two decades, more and
more attention has been paid to the issue of abuse of the elderly in research, politics and practice. The report from June 2011, issued by the Regional Office of the
World Health Organization for Europe (WHO / Europe), reveals that every year
2.7% (four million) of all people aged 60 and over experience physical abuse,
19.4% (29 million) experience mental torture and abuse, 3.8% (six million)
financial abuse and 0.7% (one million) sexual abuse.
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According to the WHO definition, abuse of the elderly is a single or repeated
act appearing in any relationship that causes harm or distress to an older person.
The abuse is mainly understood as a mistreatment of a person taken care of
characterized with higher degree of brutality and cruelty, disrespect and humiliation perceived by the victim as a huge injustice.

Domestic violence
Except for the terms violence or abuse of the elderly, there is also a term neglect
used in literature. The difference between these terms is expressed by distinction
of „hardness” of the act against the abused person. Neglect is described as a failure of a loved one in providing the necessary care with the purpose of avoiding
any physical difficulty or mental distress against the vulnerable person. For
example, failure to provide adequate food, clothing, medical care, medication
and hygiene. Dehydration, malnutrition, unmade bed, lack of medicines or medical care, poor hygiene, uncut nails, hair, dirty clothes and bedding and so on can
be considered as typical signs of care neglect. It is a difference between neglect
intentional and neglect unintentional. Some use the terms active and passive
neglect. Neglect will occur also at detailed questions about the daily regime,
given medication or a patient’s disease, where lack of information about senior is
shown, due to lack of interest. (Haškovcová, 2004).
The term domestic violence is used also to indicate violent acts and neglect
that take place in the context of „domestic” relationship especially in the
family, whereas it also includes violence in partner relationships. In more details
it refers to physical attacks in the form of thrusting, pinching, spitting, kicking,
choking, burning, fist hitting, hitting with various objects, stabbing, throwing
boiling liquids, maiming, pointing a gun, etc. and sexual violence. In general,
the domestic violence means mental, social and economic violence, as well
as repeated verbal attacks, swearing, harassment, humiliation, deprivation of
liberty and contacts with relatives and friends, or access to financial and personal
sources.
The most general characteristic of domestic violence is any violence, in
which the victim and abuser are or were in any personal relationship. In this
understanding, it does not include just violence against women but also against
children, violence among siblings and the abuse and neglect of older people by
their children. It is a violence done at home or within the family, which assumes
close relationship between the victim and the abuser. It includes sexual, physical
violence and mental or social abuse and neglect. There is no clear definition.
Main feature of the violence is the intention. Violence is not a „coincidence”
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or „destiny.” It’s the consequence of certain human action, which can be
described as intentional. Fear from physical violence and fear from being left to
someone (something) is always also the fear from an impending mental disintegration. „Pain” and „threat” go hand in hand with violence. Pain is a common
sign for abusers and their victims. Abusers cause the pain and their victims feel
the pain. Pain can be imagined by both abuser and the victim in their imagination. This image, often more intense than in reality, can become a source of
vision, which psychologically terrifies the victim even before the torture of
violence begins. Pain tolerance borne by the victim is extremely individual and is
subject to culture and anthropology.
Research show that although aging of the victim brings new form of domestic violence, a number of violent cases is directed at older people within the partnership. Sometimes the use of violence occurs in older age, when a man goes
through mental changes and extreme jealousy appears.
Three quarters of violence against the retired women took place in the family
circle, usually in partnerships.
Expert Group of the European Council on violence against the elderly published in 1993 a report Violence against elderly people (Violence against elderly
people). Among other things in it, it states that „…efforts to present and describe
the phenomenon of violence against elderly people encounters the question of
the definition…” (Violence, 1993).
The problem is that a variety of terms to describe the violent behaviour
against elderly people is used:
 physical abuse (eg. hitting, physical cruelty, sexual abuse, restriction of
movement, intentional physical abuse leading to death, murder);
 mental abuse (eg. verbal attacks, threaten with violence, isolation, threaten
with placing one into institutional care, dehumanisation of the life conditions for elderly people, underestimating older person, behaviour or attitudes leading to uncertainty);
 exploitation – material abuse (financial exploitation, withholding of income, retirement, exploiting a position of guardianship to the detriment of
the elderly);
 denial of rights (denial of the rights guaranteed to all persons over national
legislation);
 (active) neglect (leaving vulnerable, disabled or mentally disoriented person, who is incapable of taking care of himself/herself, placing person with
reduced physical and mental abilities to the hospital or institution, failure
to meet duties leading to injury or inability to use the law);
 (passive) neglect (neglect without a clear intention, however, leading to
physical or mental harm).
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The most hidden form of all forms of domestic violence directed against
older women is sexual violence. (Š. Koval, 2001).
Social role of the old person results from the relationship between his social
position of the retired person and consensual ideas of members of society.
Elderly people often simply do not recognize the fact that they grow old, close
their eyes in front of reality. They build negative attitude towards the younger
generation and basically towards everything new. Thus, there is a risk of increasing generation gap. In the second half of the twentieth century, the old person
started to get more attention not only as a patient, but also as a medium of internal social status of the retired person. Old man in Slovakia and the Czech countries is mostly sick, poor, with no savings, with no insurance, has no necessary
psycho-dynamics of life, he sometimes perceives bad relations from the outside
world and is disappointed from social development. An important question is,
who the neglected, abused and tortured people are. These people are very often
at risk of mistreatment by their future official nurse. Most of elderly people who
live in the same household with younger people are mentally and emotionally
abused. The vast majority of the population in Slovakia live in communities,
either in their own homes, or home with their family at multi-generation family.
They rarely stay with relatives. Elderly people in the vast majority are taken care
of by family members, and therefore there may be a greater risk of abuse.
Only the last 40 years the issue of domestic violence against elderly people
has been paid attention to. Also Z. Kalvach and Koval (2004) confirm that most
attention is paid to the issue of violence against children, then violence against
women and only with a great distance – and that only marginally – the violence
against the elderly is mentioned. Both authors agree that domestic violence
against the elderly has been reflected in the world only since 1975, but with
10 times less attention paid to than to other forms of domestic violence. Moreover, in the Czech Republic a topic of domestic violence for the elderly has been
discussed only since the mid-90s of the 20th century, when also the first empirical research took place and scientific publications were issued on this topic.
iolence is, according to Biggs, Phillipson and Kingston (1995) very complicated
phenomenon and no unique and complex definition of this term exists, however,
the exact definition is, according to their opinion, important from several
reasons:
1. Definition of the issue refers to the existence of a serious social problem
and leads to a better understanding of what the term comprises.
2. Clear definition helps experts to focus on domestic violence as a specific
social problem and specify it against other topics.
3. Thirdly, the exact definition is needed to lead professionals the required
direction in order to help and to enable needed intervention.
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Critical analysis of definitions is important also because professional discussion was so far limited to only selected topics of elder abuse, for example in
health institutions and social care institutions, while the topic of domestic
violence against the elderly (or violence against the elderly in the family) has
been neglected. This incompliance can be seen also in the terminology used in
relation with the violence against the elderly. Biggs, Phillipson and Kingston
(1995) reflect the development of the terminology as follows:
 granny battering (Baker, 1975),
 elder abuse (O’Malley et al., 1979),
 elder mistreatment (Beachler, 1979),
 the battered elder syndrome (Block and Sinnott, 1979),
 elder maltreatment (Douglass et al., 1980),
 granny Bashing (Eastman and Sutton, 1982),
 old age abuse (Eastman, 1984),
 inadequate care of the elderly (Fulmer and O’Malley, 1987),
 granny abuse (Eastman, 1988),
 mis-care (Hocking, 1988).

Reasons, theories and model of mistreatment with the elderly
N. Špatenková 2011 identifies the reasons of violence against the elderly as
follows:
 location model – source of exhausted nurse,
 theory of shift – imbalance between received and provided help between
the older person and the abuser,
 political and economic theory – marginalism of elderly people in the society resting in, for example, social vulnerability, social exclusion,
 feministic theory – danger of despotisms and depression, stereotype of the
woman taking care,
 psychopathology – says about mentally or emotionally disrupted aggressor,
 theory of social learning – emphasizes personal experience of the aggressor
with child abuse.
G. Lubelcová, R. Džambazovič (2008) explain that these models are included
into conceptual approaches to interpret torture, mistreatment and neglect of the
elderly coming from the theory application explaining social behavior. In addition to these theories, they are talking about pragmatic approaches, based on the
model of active intervention and lead to reflection of the organizations, which
have to respond to the problem.
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Types and forms of domestic violence against the elderly
Although a number of forms and types may occur in all cases of domestic violence, a little specific options and scenarios are recorded in the domestic violence
against the elderly. J. Voňková and M. Huňková (2004) define general kinds of
domestic violence as physical, mental, sexual and economic abuse:
 physical – eg. pushing, hitting, hair pulling, kicking, sliding, threatening
with guns, throwing objects, restraining the victim, pushing him/her to the
corner.
Z. Kalvach (2004), emphasizing the elderly, characterizes the physical abuse
of the elderly as pain causing, wounding and the denial of physical needs. He
further adds possibilities of more sophisticated physical torture – a cool or cold
water washing, food and medicaments denial, failure to provide help, if the older
person suffers from pain. Špatenková and Ševčík (2011) point out that it is probably the most obvious and the roughest form of domestic violence with respect
to consequences. They expand the range of attacks of the abuser for example hair
plucking, hair plucking from the genital area, burning, or recklessness behind
the wheel, or leaving the person at dangerous place;
 mental – includes mainly verbal form – e.g. swearing, different forms of
humiliation and embarrassment, permanent checking of the course of the
day, interrogations, threaten with crippling. Z. Kalvach (2004) extends the
definition by reduction of self-esteem and self-confidence, emphasizing
pathologic changes in the old age, threaten with relocation or placement in
institutional care. Very serious is the disposal of items of particular emotional significance for the vulnerable older person. This phenomenon is
described by D. Ševčík and N. Špatenková (2011) as a non-verbal mental
violence;
 sexual – includes all sexual acts, which victims are forced to and undergo
them involuntarily or unwillingly. According to D. Ševčík and N. Špatenková (2011) results from US statistics data point to the fact that one third
to one half of abused women was at least once raped by her partner, and
they expressed concern that the situation in Slovakia is not too different;
 economic – means stopping from possibility of victims to dispose of family
or own funds. Z. Kalvach (2004) refers to financial and material abuse consisting of the enforcement of money or changing a will and an unfavorable
transfer of property (apartment, house).
Z. Kalvach (2004) adds other types of abuse of the elderly at home:
 neglect of care – may be a failure to care for a dependent elderly person as
a household member;
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 systematic abuse – so called abuse in the own interest by moving from
family into institutional care, excessive social pressure to stay in institutional care.

Profile of the violence victim in the old age
According to Š. Koval (2001) the most common victims of abuse and neglect are:
 women, widows, aged 70-80 years, with less than secondary education,
 pensioners at the boundary of poverty, but also sufficiently wealthy old
people,
 elderly people living in a household with relatives,
 defenseless and vulnerable persons with physical and mental decline.

Elder abuse prevention
K. Repková and B. Balogová (2013) declare that although there is an evidence
that Slovakia copy this European-wide trend, there are only a few aimed and
representative studies. Part of the preparation of the National Program for
Active Ageing in Slovakia for 2014-2020, on which the Committee on Seniors of
the Council of the Slovak Republic for Human Rights, National Minorities and
Gender Equality cooperates with WHO / Europe, is also a task to analyze the
extent of the elder abuse, based on which it will be possible to formulate policies
on how to prevent this undesirable phenomenon in the future. The aim was to
find elder abuse experience among the employees of social service institutions,
to help overcome stereotypes, which still exist in the elder abuse. Currently, preventing elder abuse in different environments (in the family, community,
services) becomes special and political priority. Professionals working in the area
of residential care services are considered as important actors, who can help determine (diagnose) the various forms of violent behavior towards this group of
people and help mitigate their consequences. Diagnosis of elder abuse and
neglect is insufficient and underestimated. Based on experience, the doctors are
less active and identify fewer cases as social workers and other professionals. One
of the reasons is that it is not conventional for the doctors to perceive this phenomenon as a medical problem. The survey revealed that senior population risk
include age discrimination, social exclusion, low income in the old age, which is
insufficient for covering the most basic necessities of life, lack of services and
care – unequal access to services, generational intolerance (job opportunities,
leadership positions, housing), unfamiliarity with their problems and needs,

92

DOROTA SMETANOVÁ

underestimation of the need to treat the elderly – discrimination in approach to
health services, lack of legal awareness and lack of information.
We agree with the definitions of Bérešová, which are divided into 3 levels:
(Bérešova, 2002):
 Individual level prevention
Activity and engagement in the community, voluntary or charitable activities
can also maintain contact with the outside world and thus avoid isolation and
possibility to create opportunities for some form of violence to himself.
 Family level prevention
It should be focused on growing and strengthening generational bonds with
an older relative. The vast majority of the elderly live in multigenerational family. They rarely live with other relatives. Those are the people who represent the
risk group in terms of abuse by their own family members – informal nurses.
The abuser is usually the spouse, partner, children and their partners. Less often
they are distant relatives. In terms of prevention it is important to early detect
risk families or informal nurses.
 Community level prevention
It focuses its activities on the development of new methods and forms of
nursing care in the family. In this level, the interest of others in the community
to participate in the programs to help the elderly should be also encouraged.
They should be also encouraged to support public and private activities, which
help families taking care for older family member. Community prevention is
considered as publishing of cases of mistreatment and abuse of the elderly,
encouraging citizens to notify early on signs of mistreatment and abuse of an
older person.

Conclusion
Work and life with a dependent senior is really not easy. We cannot expect from
the general public to keep sufficient emotional distance and not to let them
absorb the feelings that many times lead to behavior similar to domestic
violence. Despite the fact that seniors are the generation that takes more than
gives – not only financially, they are living beings with a past and a future that
also depends on us. Among them there are doctors, who were highly regarded by
their patients, teachers, who earned the respect of their students, conductor
admiring by their listeners, or doorman, who enlightened the mood of
passers-by. Each of them carries his/her story similar to our own, and therefore
let´s give them sufficient level of dignity that they had few years ago. Based on
the preventive recommendations of Berešová (2002), it is necessary to carefully
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prepare for the old age of the person itself or his/her relatives. Despite the fact
that the situation in Slovakia is sufficiently legally treated, the issue of domestic
violence against the seniors is still new. Prevention would not only avoid mistreatment with this group of people but it could offer practices that would help
every family member fully live their last years of life.
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An unusual flowering neuroscience is perceived in many scientific
areas and education also. The scientific disciplines such as neuropedagogic, neuroteaching or neuroprogramming are trying to use the data of
neuroscience in optimizing educational process for children, teenagers,
and adults. Improving the functions of human brain and maintaining its
cognitive capacity are very important and attractive activities for both
researchers and practitioners of education, now. However, it will not be
possible without a good knowledge of the basics and the determinants
of development of brain. This article presents neurobiological and
cultural context of programming of educational process.

Wprowadzenie
Rewolucyjne odkrycia, jakie nastąpiły w naukach ścisłych na przestrzeni ostatnich lat, na co zwraca uwagę między innymi amerykański neurolog Vilayanur
Subramanian Ramachandran, dokonały prawdziwego przewrotu w wielu dziedzinach ludzkiej działalności. Jak pisze w przedmowie do swojej niezwykle
interesującej książki Neuronauka o podstawach człowieczeństwa, nauki o umyśle,
a więc
psychiatria, neurologia, psychologia – trwały w zastoju przez setki lat. Właściwie aż do
ostatniego ćwierćwiecza XX wieku nie było ścisłych teorii percepcji, emocji, poznania czy
inteligencji (z godnym uwagi wyjątkiem widzenia barwnego). Przez większość XX wieku
do zaoferowania mieliśmy jedynie dwa systemy teoretyczne wyjaśniające zachowanie
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ludzi – freudyzm i behawioryzm – oba doświadczyły dramatycznego upadku w latach 80.
i 90., kiedy neuronauki zdołały wreszcie wyjść z epoki brązu. (…) Mimo triumfalnego
postępu naszej dyscypliny naukowej musimy uczciwie przyznać, że zdołaliśmy odkryć zaledwie drobną część tego, czego można dowiedzieć się o ludzkim mózgu. Ale już ta drobna część jest o wiele bardziej ekscytująca niż powieści o Sherlocku Holmesie. Jestem pewien, że dalszy postęp w tej dziedzinie przyniesie w najbliższych dziesięcioleciach
przewroty pojęciowe i rewolucje techniczne na skalę przełomu, który sto lat temu zakończył panowanie fizyki klasycznej, i tak samo jak tamten wstrząśnie podstawami naszego
zdroworozsądkowego oglądu świata, fundując nam lekcję pokory wobec umysłu, ale
i zadziwienie potęgą ludzkiego ducha. Porzekadło, że rzeczywistość jest dziwniejsza niż
fikcja, szczególnie trafnie przystaje do pracy mózgu. (Ramachandran, 2012: 11)

Ten niezwykły rozkwit neuronauk coraz bardziej widoczny jest także na
gruncie nauk o edukacji. W takich dziedzinach jak neuropedagogika, neurodydaktyka czy neuroprogramowanie próbuje się wykorzystywać osiągnięcia neuronauk w optymalizacji działalności edukacyjnej zarówno wobec dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Świadome i celowe zabiegi zmierzające do usprawniania
mózgu człowieka i zachowania jego zdolności kognitywnych aż do późnej dorosłości stają się obecnie ważnym i niezwykle atrakcyjnym kierunkiem działań
zarówno dla naukowców, jak i praktyków edukacji. Nie będzie to jednak możliwe
bez dobrej znajomości podstaw i uwarunkowań jego rozwoju.

Neurobiologiczne podstawy działalności edukacyjnej
W procesie poszukiwania neuronaukowych podstaw oddziaływań wspierających
funkcje kognitywne konieczne wydaje się odwołanie do badań nad mózgiem.
Znaczna ich część ujawnia dziedzictwo biologiczne mózgu człowieka. Zmiany
w zakresie jego struktury i funkcji zachodziły pod wpływem jego aktywności
adaptacyjnej. Jak podkreślają naukowcy, wiele unikatowych aspektów ludzkiego
umysłu wykształciło się prawdopodobnie wskutek nowatorskiego wykorzystania
struktur mózgu, które pierwotnie wyewoluowały z innych powodów (Tomasello,
2011). Z ewolucyjnego punktu widzenia człowiek w swoim mózgu niesie całe
dziedzictwo biologiczne, a więc części stare mózgu – archipalium i paleopalium –
oraz części nowe, zwane neopalium. Jak zauważa V. Ramachandran,
Ewolucji udało się stworzyć zupełnie nowe funkcje poprzez radykalną zmianę przeznaczenia wielu funkcji istniejących już w mózgu małp człekokształtnych. Niektóre z nich –
na myśl przychodzi tu na przykład język – są tak doniosłe, że posunąłbym się do twierdzenia, iż stworzyły gatunek, który wykracza poza „małpiość”, tak jak życie wykracza
poza zwykłą chemię i fizykę. (Ramachandran, 2012: 13)
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Każda część mózgu człowieka odpowiada za inne funkcje i wyróżnia się swoistą aktywnością. Lapidarnie rzecz ujmując, archipalium, najstarsza część mózgu,
zwana mózgiem gadzim, odpowiedzialna jest za popędy, reprodukcję, agresję,
samoobronę, podstawowe i niezależne od woli czynności życiowe. W niej znajdują się wszystkie najbardziej podstawowe narzędzia regulujące funkcje życiowe
człowieka. Paleopalium, zwane mózgiem emocjonalnym, obejmuje układ limbiczny i steruje życiem uczuciowym człowieka. Stanowi centrum nieświadomej
regulacji emocji, kontroluje i modyfikuje reakcje na bodźce środowiskowe (Herzyk, Krukow, 2011: 327). Część nowa mózgu, a więc kora nowa – neopalium –
stanowi zaś siedlisko świadomości, kultury i intelektu. Jej najbardziej zaawansowaną rozwojowo częścią jest kora czołowa, która jest także największa. Odpowiada ona za racjonalne myślenie, podejmowanie decyzji i sterowanie funkcjami
wykonawczymi. Do kory mózgowej dochodzą wszystkie wrażenia zmysłowe
i zostają przekształcone na reakcje ruchowe. Kora zatem jest centralą wszystkich
umiejętności wykonawczych. W toku ewolucji wartość indeksu istoty szarej
w korze przedczołowej malała u naczelnych, a wzrastała objętość neuropilu,
co świadczy o zwiększonej komunikacji międzyneuronalnej. Neurony w korze
mózgowej są dość luźno rozmieszczone i mają w związku z tym wiele miejsca na
tworzenie połączeń. Należy podkreślić, że dla zachowania podstaw życia, jak
i prowadzenia tak zwanych czynności wyższych, jak myślenie, rozumowanie,
uczenie się i inne, wszystkie części mózgu muszą ze sobą współpracować. Zaburzenia jakiegokolwiek systemu prowadzą do dysfunkcji i głębokiej dezintegracji
aktywności życiowej człowieka w różnych jej sferach (Vetulani, 2011).
Mózg człowieka w stosunku do rozmiarów i wagi ciała jest olbrzymi i jednocześnie najlepiej zorganizowany spośród wszystkich mózgów organizmów żywych. Dzięki ewolucyjnym zmianom, które, jak szacują naukowcy, trwały ponad
400 mln lat, stał się najdoskonalszym narzędziem adaptacji człowieka. Jego intensywny rozwój zaowocował rozkwitem funkcji poznawczych, a więc umysłu, który
z kolei umożliwił powstanie świadomości. To zapewniło człowiekowi przetrwanie i bezkonkurencyjne panowanie nad światem. Mózg ludzki rozwinął się
w toku rywalizacji z innymi zwierzętami i stopniowo ustanawiał swoją hegemonię między innymi dzięki zwiększaniu masy. Wraz ze wzrostem wagi wzrastały
jego zdolności kognitywne, choć stwierdzenie to nie jest jednoznaczne i precyzyjne (Vetulani, 2010b: 4–7). O zdolnościach przetrwania organizmu decyduje
bowiem nie tyle wielkość mózgu, co jego plastyczność. Jak zauważa V.S. Ramachandran (Ramachandran, 2012) w kontekście eksperymentów nad kończynami
fantomowymi, które świadczą o zdumiewającej zdolności ludzkiego mózgu do
zmian, to rozwinięta plastyczność ludzkiego mózgu mogła wpłynąć na bieg rozwoju ewolucyjnego i kulturowego człowieka.
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Jeszcze do niedawna sądzono, że mózg człowieka zawiera około 100 mld
aktywnych komórek nerwowych. Badania Suzany Herculano-Houzel, naukowca
z Rio de Janeiro, pokazały, że mózg ludzi zawiera o 14 mld neuronów mniej,
niż dotąd szacowano. W kontekście tych badań, zauważono, że komórki nerwowe nie są równomiernie rozłożone w mózgu i wcale nie jest ich najwięcej w największych jego częściach. Najwięcej neuronów znajduje się w móżdżku, który waży zaledwie 154 gramów, co stanowi około 10% masy całego mózgu.
W móżdżku znajduje się około 69 mld neuronów, dość gęsto rozmieszczonych,
co może nieco ograniczać możliwości ich wzajemnej komunikacji. Być może to
właśnie móżdżek stał się przyczyną eksplozji rozwoju gatunku ludzkiego. W korze mózgowej człowieka, o masie 1,2 kg, neuronów jest znacznie mniej, bo około
16 mld, co z kolei sugeruje, że dość duża przestrzeń pozwala na tworzenie wielu
połączeń synaptycznych (Herculano-Houzel, 2009: 31). Każda komórka nerwowa może wytworzyć nawet do 20 tys. połączeń. Z powyższego obliczono, że liczba permutacji i kombinacji powstających podczas działania mózgu przewyższa
liczbę cząstek elementarnych znajdujących się we wszechświecie (Ramachandran, 2012).
Najnowsze badania mózgu pokazują także, że komórki glejowe, którym przez
dziesiątki lat przypisywano określone funkcje, zwykle służebne, traktując je jako
wypełniacz wolnych przestrzeni, przejawiają aktywność w zakresie przypisanym
dotąd jedynie neuronom. Richard D. Fields, amerykański neurolog, w swej niezwykle interesującej książce Drugi mózg. Rewolucja w nauce i medycynie prezentuje wyniki badań, które wyraźnie sugerują, że komórki glejowe są zdolne do
komunikowania się ze sobą i to niezależnie od neuronów. Komórki te nie tylko
potrafią wykryć aktywność elektryczną przepływającą przez obwody neuronalne,
ale również ją nadzorować, tworząc w związku z tym niezależne obwody przepływu informacji. Dzięki badaniom nad budową mózgu (już między innymi
Einsteina), uznano je za podstawowy materiał, z którego „lepi się” geniusz.
To właśnie komórki glejowe, zdaniem R.D. Fieldsa (Fields 2012), najprawdopodobniej odpowiadają za możliwości myślenia abstrakcyjnego i decydują o skłonności umysłu do zapadania na pewne choroby psychiczne, a także biorą udział
w procesach myślenia i zapamiętywania informacji.
O potędze ludzkiego mózgu, jego zdolnościach, decyduje siatka połączeń
synaptycznych, która jest charakterystyczna dla każdego człowieka i stanowi
niejako wzór jego aktywności i doświadczeń. Różnice w sposobach funkcjonowania, a więc reakcjach na ból czy nauczanie, zależą od rodzajów i wzorców połączeń neuronalnych. Siatka połączeń neuronalnych decyduje o indywidualności
każdego człowieka, zarówno w zakresie jego relacji do świata zewnętrznego, jak
i odbiorze bodźców płynących z zewnątrz do jego organizmu.
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Dla określania podstaw organizowania działalności edukacyjnej niezwykłe
znaczenie ma także odkrycie w mózgu pewnego systemu neuronów lustrzanych
przez włoskiego neurofizjologa Giacoma Rizzolattiego, który podczas badań nad
makakami zaobserwował nietypową ich aktywność. Wyjątkowość ta wynika
z tego, że uruchamiają się one zarówno podczas wykonywania określonej czynności, jak i jedynie obserwowania wykonywania jej przez kogoś innego. Istnienie
neuronów lustrzanych w pewnym zakresie wyjaśnia zdolność do odzwierciedlania stanów umysłowych innych ludzi na podstawie obserwacji ich zachowań. Jest
także istotnym narzędziem uczenia się przez naśladownictwo, identyfikację
i odwzorowywanie (Rizzolatti, Fogassi, Gallese, 2006: 38–45). Stanowi zatem
fundament modelowania, a więc mechanizmu społecznego wpływu. Neurony
lustrzane aktywizują się w procesie interakcji, jaka zachodzi między działającym
sprawcą a jego obiektem. Należy przy tym zaznaczyć, że odpowiedź neuronów
lustrzanych jest swoista dla „rodzaju działania”.
Niektóre są wrażliwe na chwytanie, manipulowanie albo darcie (np. papieru), inne zaś na
sposób w jaki obiekt jest chwytany lub trzymany. U człowieka system lustrzany odgrywa
ważną rolę w komunikacji werbalnej albo jest silnie z nią związany (np. poprzez związek
z ekspresją twarzy), albowiem posiadają pewne własności „abstrahowania” uchwycenia
rzeczy lub stanu pod pewnym aspektem. (Kapusta, 2008: 146, 127–164)

Vittorio Gallese i Alica Goldman (Gallese, Goldman, 1998: 493–501) uważają, że neurony lustrzane warunkują występowanie także bardziej złożonych zdolności interakcyjnych, gdyż umiejscowione są w obszarach mózgu odpowiedzialnych za empatię, rozumienie intencji czy użycie języka. Giacomo Rizzolatti
i Michael A. Arbib (Rizzolatti, Arbib, 1998: 188–194) zlokalizowali je także
w polu Broca i odkryli, że słuchanie werbalnego opisu działania uaktywnia neurony lustrzane, które uruchamiają się także podczas wykonywania lub obserwowania takiego działania. Neurony lustrzane są postrzegane jako kluczowe dla
rozwoju umiejętności społecznych (Ramachandran, 2012; Tomasello, 2016).
Mózg zatem, mimo niepozornego wyglądu, przyrównywanego do galarety
czy kisielu, pozwala człowiekowi rozmyślać nad wszechświatem oraz zapytać
o sens własnego istnienia i naturę Boga (Ramachandran, 2012). Jest najdoskonalszym wytworem ewolucji, najbardziej pracowitym i energochłonnym organem
ciała, a przy tym najbardziej wrażliwym na niedotlenienie. Zużywa 9 razy więcej
tlenu i 7 razy więcej krwi niż każdy inny organ. Jest także sterowany przez największą liczbę genów (1/3 wszystkich genów ma swoją ekspresję właśnie w mózgu). Jest najbardziej skomplikowanym tworem ze znanych we wszechświecie,
różni się od zwierzęcego wieloma cechami i parametrami, a głównie rozmiarem,
powierzchnią, którą zwiększał przez fałdowanie, nowymi obszarami (kora nowa)
oraz szczególnym rozwojem i wykorzystywaniem starych. To wszystko czyni go
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niezwykle sprawnym narządem przetrwania w stale zmieniającej się rzeczywistości, choć nawet niewielkie uszkodzenia mogą wywołać dramatyczne skutki, odbijające się na jego funkcjach (Vetulani, 2010a).

Kultura jako efekt rozwoju mózgu
i konieczny warunek przetrwania człowieka
Od momentu pojawienia się człowieka na Ziemi obserwuje się prawdziwą eksplozję kultury i typowo ludzkich zachowań, jak chociażby budowa schronienia,
wykorzystywanie ognia do przygotowywania jedzenia czy komunikacja językowa. Człowiek stworzył kulturę, a ona stworzyła jego człowieczeństwo i pozwoliła
mu przetrwać oraz niepodzielnie panować nad światem. W kontekście tych rozważań niezwykle nurtujące staje się pytanie: jak człowiek o stosunkowo przecież
niewielkich rozmiarach zachował tak duży i sprawny mózg, z tak ogromną ilością
neuronów, a jeszcze przy tym podejmował tak wielce zróżnicowane formy
aktywności? Życie innych zwierząt, nawet tych o zdecydowanie mniejszych rozmiarach niż człowiek, w zasadzie koncentruje się na zdobywaniu pokarmu, by
dostarczyć energii niezbędnej do przeżycia. Odpowiedzi na to pytanie szukają
naukowcy, tworząc niezwykle interesujące koncepcje poparte wieloletnimi badaniami.
Przywoływana już wcześniej badaczka Suzan Herculano-Houzel przekonuje,
że człowiek mógł pozwolić sobie na zachowanie tak dużego i sprawnego mózgu,
a przy tym stworzyć tak potężną cywilizację, ponieważ wytworzył swoistą kulturę
jedzenia. Jak zauważa, to głównie wykorzystanie ognia do przygotowania posiłków ze zróżnicowanych surowców zwiększyło ich kaloryczności, a przede
wszystkim przyswajalność, i pozwoliło w krótkim czasie dostarczać mózgowi
odpowiednią ilość paliwa. Mózg ludzki zużywa około 20% dziennej energii całego organizmu, czyli potrzebuje około 500 kcal, gdyż zdaniem badaczki, 1 mld
neuronów potrzebuje dziennie około 6 kcal. Gdyby człowiek odżywiał się w taki
sam sposób jak inne prymaty, zajmowałoby mu to około 9 godzin dziennie. Tymczasem, dzięki niesamowitym zdolnościom mózgu, potrafił nie tylko przetrwać,
ale stworzyć narzędzia i strategie pozyskiwania oraz przechowywania i przygotowania jedzenia, które obecnie pozwalają mu dostarczyć sobie nie tylko tyle energii ile potrzebuje do przeżycia, ale znacznie więcej i to w zaledwie kilka minut
(Fonseca-Azevedo, Herculano-Houzel, 2012: 18571–18576; Vetulani, 2013).
Ramachandran twierdzi natomiast, że niesamowity rozwój kultury związany
jest z wytworzeniem się w mózgu grupy niezwykłych neuronów, które pozwoliły
ludziom na imitację i uczenie się obserwacyjne. To stało się podstawą rozwoju
kultury i cywilizacji. Wybitny znawca problemów związanych z kończynami fan-
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tomowymi opisuje hipotezę dotyczącą funkcji tak zwanych neuronów lustrzanych, które, jego zdaniem, są podstawowym czynnikiem warunkującym powstanie i rozwój języka, a tym samym szeroko pojętej kultury. Zdaniem neurologa
uważna analiza procesów ewolucji dokonujących się na przestrzeni ostatnich
100 tysięcy lat pozwala zauważyć nagłe powstanie i rozprzestrzenienie się wielu
umiejętności specyficznych dla gatunku ludzkiego. W ich skład wchodzą między
innymi zdolności wzniecania ognia, produkowania i stosowania narzędzi, budowania schronienia, a przede wszystkim używania języka oraz rozumienia tego, co
myśli drugi człowiek i interpretowania jego zachowania. Zdaniem badacza rozwój tych umiejętności nastąpił relatywnie szybko, gdyż mózg ludzki osiągnął
dzisiejsze rozmiary już około 300–400 tysięcy lat temu. Kluczowym powodem tej
nagłej eksplozji rozwoju było powstanie wyrafinowanego systemu neuronów
lustrzanych, które umożliwiły uczenie się przez obserwację i imitację cudzych
zachowań. W związku z tym, jeśli nasz przodek przypadkowo dokonał jakiegoś
odkrycia, to nie umierało ono wraz z nim, ale rozprzestrzeniało się horyzontalnie
w populacji i wertykalnie, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Imitacja,
naśladowanie złożonych umiejętności zapewniło rozwój kultury, która stała się
fundamentem cywilizacji homo sapiens (Ramachandran, 2012).
Problemy z układem neuronów lustrzanych, zdaniem V. Ramachandrana,
mogą leżeć u podłoża autyzmu, czyli zaburzenia rozwojowego charakteryzującego się skrajnym wyobcowaniem psychicznym i zaburzeniami interakcji społecznych. Neurony lustrzane odgrywają zasadniczą rolę w zdolności przyjmowania
cudzego punktu widzenia i wczuwania się w emocje i odczucia innych. Funkcje
neuronów lustrzanych u ludzi rozwinęły się tak bardzo, że daleko przekraczają
zdolności pozostałych naczelnych i najwyraźniej stanowią ewolucyjny fundament
kultury ludzkiej (Ramachandran, 2012).
Badania nad imitacją są prowadzone także przez Andrewa N. Meltzoffa, który zajmuje się analizą rozwoju kompetencji poznawczych i społecznych dzieci.
Jego zdaniem imitacja jest zachowaniem powszechnie łatwym do zaobserwowania. Badania pod jego kierunkiem wykazały, że już w kilka minut po urodzeniu
dzieci są zdolne do przejawiania zachowań imitacyjnych. Naukowiec tłumaczy to
istnieniem międzymodalnego systemu odwzorowywania, bazującego na neuronach lustrzanych. Analiza kształtowania się procesów imitacji stała się podłożem
modelu rozwoju teorii umysłu (ToM – theory of mind) autorstwa Meltzoffa
(Meltzoff, 2015). Rozumienie stanu umysłu innej osoby jest wychodzeniem poza
same obserwowalne dane ściśle behawioralne. Rozumienie umysłu innych wiąże
się ze zrozumieniem intencji zachowania innych osób (Wang, Williamson,
Meltzoff, 2015: 1–8). Podobne spostrzeżenia formułują polscy neurologowie,
opisując zjawisko empatii. Badacze przekonują, że za emocjonalny aspekt empatii
odpowiadają neurony lustrzane wzbudzane wtedy, kiedy człowiek patrzy na ko-
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goś, kto wykonuje jakąś czynność, gdy wyobraża sobie, że ktoś ją wykonuje lub
naśladuje ją sam (Jankowiak-Siuda, Siemieniuk, Grabowska, 2009: 51–58).
Także koncepcja imitacji kulturowej w ujęciu Michaela Tomasella potwierdza
poglądy V.S. Ramachandrana i A.N Meltzoffa. Twierdzi on, że ewolucja kultury
wpływa na rozwój zdolności kognitywnych ludzi. Wyjściową kwestią koncepcji
M. Tomasella jest zrozumienie specyfiki transmisji kulturowej, charakterystycznej dla rozwoju ludzkiej społeczności. Jej podstawą jest współintencjonalność,
która stanowi cechę gatunkową ludzi. Zdolność do podzielania intencji to umiejętność działania w oparciu o wspólne cele i społecznie koordynowane plany
postępowania (wspólnych intencjach). Stanowi ona fundament dla zrozumienia
istoty kompetencji ludzkich i ludzkiej kultury. Autor wskazuje cztery wzajemnie
warunkujące się filary, na jakich wspiera się zdolność do współintencjonalności:
[1] specyficzna dla człowieka zdolność utożsamiania się z innym oraz rozumienia siebie i innych jako istot żywych, intencjonalnych, a więc nakierowanych na osiągnięcie określonego celu, ponadto umiejętność rozumienia celowości użycia narzędzia oraz praktyki symbolicznej;
[2] charakterystyczna dla człowieka gotowość do współprzeżywania, współdziałania oraz podzielania doświadczeń;
[3] umiejętność tworzenia odpowiednich, a jednocześnie oryginalnych form
reprezentacji poznawczych (języka) oraz
[4] unikatowe ludzkie formy kulturowego uczenia się (Tomasello, 2002).
O wyjątkowości mechanizmów kulturowego uczenia się, zdaniem M. Tomasella, świadczy to, że:
[1] wykraczają one poza rytualizację ontogenetyczną i uczenie się poprzez
emulację;
[2] opierają się na technikach uczenia się przez instrukcję;
[3] wykorzystują formy uczenia oparte na współdziałaniu.
Uczenie się poprzez rytualizację ontogenetyczną i emulację (charakterystyczne między innymi dla wszystkich naczelnych) nie wymaga umiejętności rozumienia intencji i założonych celów, jakie kryją się za przyswajaną czynnością.
Pozostałe formy uczenia się – przez naśladownictwo, instruowanie i kolaborację
– warunkowane są rozumieniem intencji i strategii, kryjących się za ich wykonaniem. Wszystkie te trzy formy są specyficzne jedynie dla człowieka i określane
jako „mocniejsze” formy uczenia się, które bazują na jego zdolności do „rozumienia innych członków własnego gatunku jako istot takich jak ona, mających
takie samo życie wewnętrzne (intencjonalne i umysłowe)” (Tomasello, 2002: 12).
Ta nadzwyczajna gotowość człowieka do współodczuwania, współdoświadczania i współdziałania staje się jednocześnie fundamentem kolejnych wyjątkowych i skutecznych „form dziedziczenia kulturowego” (Tomasello, 2002: 24).
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Uruchamia ona kluczowy dla kultury ludzkiej efekt „zapadki”, decydujący o kumulatywnym charakterze ewolucji kulturowej. „Zapadka” sprawia, że koło
ewolucji kulturowej nie cofa się i że nad każdym przekazanym poprzez proces
uczenia się wynalazkiem nadbudowywany jest kolejny. Jak zauważa M. Tomasello, w procesie tym swój wyjątkowy udział mają coraz to bardziej zróżnicowane
i skomplikowane procesy socjogenezy, polegające na kooperatywnym tworzeniu
nowych rozwiązań (Tomasello, 2016). Zdolność do współintencjonalności, jako
fundament kumulatywnej ewolucji kulturowej, stanowi szczególny rodzaj charakterystycznej dla człowieka wewnętrznej motywacji do współpracy.
Autor przekonuje, że były dwa zasadnicze powody, które wykształciły u ludzi
unikalną formę współzależności. Pierwszy był związany z koniecznością zmiany
trybu życia spowodowaną zmianami klimatycznymi, a drugi – z ludzką skłonnością do organizacji życia społecznego opartej na współpracy (Tomasello, 2016).
Autor, argumentując swe stanowisko, odwołuje się do wydarzeń, jakie miały
swój początek około dwa miliony lat temu. W owym czasie na wielkich równinach Afryki pojawił się praprzodek człowieka Homo habilis, który został zmuszony do zmiany trybu życia z powodu globalnego oziębienia. Zmiana klimatu
ukształtowała ogromne i otwarte środowisko, co uniemożliwiło mu bezpieczne
polowanie na duże krwiożercze zwierzęta z wczesnego plejstocenu. W związku
z tym człekokształtni przodkowie człowieka zmuszeni zostali do pozyskiwania
jedzenia z ciał niedawno zabitych zwierząt. Potwierdza tę hipotezę analiza skamieniałych kości z tego okresu, która pokazała, że w okolicy śladów pozostawionych przez zęby drapieżników występują nacięcia wykonane kamiennym narzędziem. Ta nowa strategia adaptacyjna pociągnęła szereg zmian w sposobie
funkcjonowania Homo habilis. Musieli oni koordynować swoje zachowania,
współpracować ze sobą i nauczyć się dzielenia łupów i działań (Tomasello, 2002).
Dla małp żyjących w gęstej dżungli, jak przekonuje M. Tomasello, poszukiwanie dojrzałych owoców i orzechów było głównie zajęciem indywidualnym.
Na równinach nasi przodkowie musieli podróżować w grupach, żeby przetrwać,
a pozyskiwanie jedzenia z jednego martwego zwierzęcia wymusiło na praludziach wzajemną tolerancję i sprawiedliwy podział łupu. Doprowadziło to z kolei
do swoistej społecznej selekcji, która faworyzowała współpracę: „Jednostki, które
próbowały zagarnąć całe jedzenie, były odpychane przez innych i może też wykluczane w inny sposób” (Tomasello, 2016). Skłonność do współpracy ma zatem
charakter ewolucyjnego dziedzictwa. M. Tomasello twierdzi także, że ludzka
skłonność do współpracy pozwoliła małym grupom zyskiwać na wielkości i ostatecznie przekształcać się w społeczności plemienne. Jednocześnie u ludzi wykształciły się psychologiczne mechanizmy identyfikacji członków własnej grupy
(na podstawie unikalnego zachowania, tradycji lub języka) i poczucia tożsamości
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kulturowej — co umożliwiło dążenie do wspólnego celu. „Dzięki naszym wspólnym, zbiorowym wysiłkom zbudowaliśmy nasze kulturowe światy i ciągle się do
nich dostosowujemy” (Tomasello, 2016: 116).

Biokulturowe wskaźniki rozwoju mózgu
Uzasadnień dla poglądów o znaczącym wpływie czynników zewnętrznych na
strukturę i funkcje mózgu dostarczają wyniki badań prowadzonych głównie
na gruncie nauk kognitywnych. Przekonują one o tym, że mózg jest i organem
biologicznym, i kulturowym. Mózg na drodze ewolucji rozwinął umysł poprzez
stopniowe poszerzanie pamięci, rozumowania, wyobraźni, kreatywności i języka.
To pozwoliło na wytworzenie narzędzi kultury, takich jak religie, prawo, handel,
sztuki, naukę, technologię i inne. Kultura zaś stopniowo stawała się, obok biologii, istotnym czynnikiem i kontekstem rozwoju człowieka. Wobec tego zmiany
rozwojowe mózgu podlegają także regulacjom socjokulturowym (Damasio, 2005;
Tomasello, 2016; Ramachandran, 2012).
Wielu wybitnych neurobiologów stanowczo podkreśla, że zarówno z ontogenetycznego, jak i filogenetycznego punktu widzenia mózg jest organem biologicznym (Vetulani, 2011; Żernicki, 2006: 217–231), a do jego podstawowych
zadań należy sprawne sterowanie ciałem człowieka, jego wszystkimi organami
i ruchami oraz zarządzanie procesem przekazywania genów tak, by zapewnić
ciągłość przeżycia gatunku. Myślenie zaś i uczenie się, mimo iż stanowią immamentne cechy mózgu człowieka, uznają jedynie za uboczne skutki jego rozwoju.
Mózg w wyniku ewolucji osiągnął taki stopień rozwoju, że umożliwiło mu to
rozwinięcie umysłu po to, by zoptymalizować strategię przetrwania człowieka.
Mimo tych zapewne niepodważalnych i fundamentalnych założeń zarówno badania, jak i wyrosłe na nich poglądy pokazują, że odpowiednio zorganizowane
środowisko zewnętrzne, a nie jedynie biologia, ma ogromne, a czasami determinujące znaczenie dla rozwoju mózgu, gdyż doprowadza nie tylko do jego poprawy, ale także modyfikacji jego struktury i funkcji. Powołując się między innymi
na sformułowane przez Richarda E. Nisbetta (Nisbett, 2010) wnioski z badań,
należy uznać, że to właśnie czynniki podatne na modyfikacje i możliwe do kontrolowania, takie jak otoczenie społeczno-kulturowe, a nie wrodzony kod genetyczny, odpowiadają za rozwój intelektualny człowieka. Kapitał intelektualny jest
rezultatem wspierania i stymulowania rozwoju człowieka i to już od jego poczęcia. Sposób i jakość odżywiania się ciężarnych kobiet, palenie papierosów, picie
alkoholu, a także ekspozycja płodu na infekcje i działanie toksyn wywierają
wpływ na kształtowanie się jego zdolności kognitywnych (Case, Paxson, 2008:
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499–532; Nisbett, 2010). Styl życia matki ciężarnej ma modelujący wpływ na
środowisko rozwoju jej nienarodzonego dziecka, a w przyszłości na poziom jego
funkcjonowania fizycznego i społeczno-psychicznego, wyrażonego w poziomie
wykształcenia, zarobków i ogólnym dobrostanie. Pogląd ten ma swoje uzasadnienie zwłaszcza w różnicach rasowych, na niekorzyść mniejszości etnicznych.
Jak zauważa R.E. Nisbett (Nisbett, 2010), iloraz inteligencji współczesnych Afroamerykanów utrzymuje się na poziomie średniego IQ rasy białych z lat sześćdziesiątych. Naukowiec twierdzi, że jest to wynik niekorzystnych warunków życiowych, a głównie głodu, który nie sprzyja rozwojowi mózgu. Dane empiryczne
z badania dzieci uboższych kobiet, uzyskane przez D. Almonda i zespół
(Almond, Hoynes, Schanzenbach, 2011: 387–404), a także prezentowane przez
R.E. Nisbetta (Nisbett, 2010), pokazują korzystny wpływ wsparcia żywieniowego
(szczególnie wśród Afroamerykanek), jakiego doświadczyły podczas ciąży
w porównaniu z wynikami tych dzieci, których matki takiego wsparcia nie
otrzymały. Warto tu także wskazać, że ciężarne kobiety żyjące w biedzie częściej
niż bardziej zamożne wykazują tendencję do nadużywania alkoholu, papierosów
i narkotyków. Ponadto, nieodpowiednio się odżywiają, nie dostarczają konkretnych składników odżywczych i witamin, a przy tym są wystawione na działanie
toksyn (bierne palenie, zanieczyszczenia przemysłowe) i stresu codziennego.
Częściej też doświadczają depresji i przeżywają więcej sytuacji traumatycznych
przy jednoczesnym braku środków finansowych na poradzenie sobie z owymi
negatywnymi doświadczeniami. Kumulacja tych czynników niewątpliwie niekorzystnie wpływa na rozwój ich nienarodzonych jeszcze dzieci, a w przyszłości
upośledza ich zdolności intelektualne i fizyczną odporność. Badania pokazują
także, że tak niekorzystnie doświadczone dzieci wykazują większą skłonność do
podejmowania zachowań ryzykownych na kolejnych etapach ich życia (Weck,
Paulose, Flaws, 2008: 349–359).
Jakość życia człowieka zależy zatem od jakości doświadczanego wsparcia
i warunków socjokulturowych, w jakich funkcjonuje. Kumulacja zagrożeń, jakie
mogą pojawić się w najbliższym środowisku życia dzieci, a więc rodzinie, a także
szerszym kontekście jej funkcjonowania, wpływają negatywnie na rozwój umiejętności umysłowych, osiągnięcia szkolne, kompetencje społeczno-emocjonalne,
przystosowanie społeczne i zdrowie dzieci. Środowisko zewnętrzne stanowi
zatem źródło bodźców różnicujących szanse edukacyjne dzieci. Naukowcy
(Ackerman, Brown, Izard, 2004: 204–216; Bradley, Corwyn, 2002: 371–399;
Repetti, Taylor, Seeman, 2002: 330–366) zaliczają do nich następujące grupy
czynników ryzyka:
[1] zagrożenia społeczno-kulturowe, a więc stan zdrowia rodziców, problemy
psychiatryczne, presja, nadużywanie środków odurzających, konflikty
małżeńskie, duża liczba dzieci, wychowywanie dziecka przez jednego ro-
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dzica, niskie dochody, stres związany z pracą, bezrobocie oraz częste
zmiany miejsca zamieszkania, wykształcenie rodziców, złe warunki
mieszkaniowe, kontakt z przestępczością i przemocą oraz zanieczyszczenie środowiska;
[2] jakość opieki domowej, a więc wzorce edukacji nieformalnej w rodzinie
reprezentowane w określonych strategiach nauczania i wychowania stosowanych przez rodziców w trakcie codziennej zabawy i w sytuacjach
wspólnego rozwiązywania problemów z dziećmi, oraz stylach ich komunikacji. Ponadto poziom alfabetyzacji rodziny, zwyczaje wspólnego czytania i pisania. Badania pokazują, że zróżnicowania te stanowią główną
przyczynę wcześnie pojawiających się między dziećmi różnic pod względem inteligencji, rozwoju poznawczego, rozwoju językowego, osiągnięć
szkolnych i motywacji do nauki (Gottfried, Fleming, Gottfried, 1998:
1448–1460; Hoff, 2006: 55–88; Weizman, Snow, 2001: 265–279) i wywierają silny wpływ na rozwój językowy, alfabetyzację i osiągnięcia szkolne
dzieci (Baker, Mackler, Sonnenschein, Serpell, 2001: 415–438; Leseman,
Van Tuijl, 2001: 309–324; Sénéchal, Lefevre, 2002: 445–460);
[3] poglądy na style wychowania i opieki nad dziećmi, które uwydatniają
ogromny rozdźwięk między tradycyjnym, autorytarnym podejściem
a nowoczesnym, zindywidualizowanym. Wyraża się to w traktowaniu
dzieci jako niedojrzałe, całkowicie podporządkowane władzy rodzicielskiej istoty, bądź przeciwnie, jako jednostki autonomiczne, godne szacunku i spersonalizowanego podejścia.
Warunki społeczno-kulturowe odgrywają zatem niebagatelny wpływ na rozwój i funkcje mózgu, co także znajduje swe potwierdzenie w badaniach, które
pokazują, że negatywne skutki akumulacji zagrożeń można łagodzić, a nawet
niwelować, poprzez odpowiednio zorganizowane wsparcie społeczne i edukacyjne (Repetti, Taylor, Seeman, 2002: 330–366). Edukacja staje się zatem ważnym
narzędziem praktyk kulturowych.
Mózg, co pokazują badania, nadal ewoluuje. Zmienia się kształt czaszki człowieka (rozbudowane, uwypuklone czoło i „skracanie” potylicy) oraz struktura
tkanki mózgowej. O jego ewolucji świadczy aktywność genu microcephalin,
a ściślej mówiąc, jego wariantu haplotyp D, który reguluje wielkość mózgu i ewoluuje pod wpływem silnej presji. W ciągu ostatnich 37 tysięcy lat odnotowuje się
zwiększanie częstotliwości jego działania. Mózg ewoluuje szybciej pod wpływem
wyzwań i trudności adaptacyjnych (szybciej w Ameryce Południowej i Europie
niż w Afryce) (Żukiel, Nowak, Jankowski, Garczyk, 2012: 19–35). Dowodem na
ewolucję ciągłą mózgu jest efekt Flynna, który wyraża się w znacznym i utrzymującym się od początku XX wieku trendzie do zwiększania wyników populacji,
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zwłaszcza zachodniej, w teście IQ. Jak przekonuje autor, co dwie generacje
obserwuje się poprawę wyników testów na inteligencję, głównie w dolnej części
rozkładu. Szczegółowe analizy rezultatów uzyskiwanych przez badanych wywodzących się z 24 krajów pokazały, że wzrost następuje prawie wyłącznie w tych
obszarach, które wymagają abstrakcyjnego myślenia. Większość naukowców jest
zgodna co do tego, że za efekt Flynna odpowiada rozwój technologiczny i rewolucja przemysłowa oraz w dużym stopniu zmiany w systemie edukacji, a zwłaszcza jej rozpowszechnienie (Flynn, 2012: 28–31). Z kolei J. Rodgers (za: Folger,
2012: 28–31) uważa, że za utrzymywanie się efektu Flynna odpowiadają cztery
niezależne czynniki, jak: lepsze odżywianie, rozpowszechnienie się edukacji,
zmniejszenie się liczebności rodzeństwa i mające duży wpływ na swoje potomstwo lepiej wyedukowane matki. Złe warunki żywieniowe, bieda, nie sprzyjają
rozwojowi mózgu, co ma swój wyraz w niższym IQ.
Naukowcy twierdzą, że największa eksplozja rozwoju mózgu i szczyt rozwoju
intelektu miały miejsce kilkanaście tysięcy lat temu, w późnym paleolicie. Rozwój
umysłu postępował wówczas pod silną presją ewolucji, gdyż słabsza inteligencja
oznaczała mniejszą przeżywalność. Słabsze zatem i mniej inteligentne jednostki
umierały, ponieważ miały mniejsze umiejętności adaptacyjne. Rozwój cywilizacji
stopniowo zmniejszał presję ewolucyjną na rozwój inteligencji, co zaowocowało
działaniami humanitarnymi wobec osób gorzej przystosowujących się, a to
z kolei, w opinii wybitnego neurobiologa J. Vetulaniego, powoduje osłabienie
populacji ludzkich.

Podsumowanie
W kontekście zaprezentowanych tu wyników badań i rozważań dotyczących
mózgu można z całą pewnością stwierdzić, że każdy człowiek jest wyjątkową
istotą, o unikalnych poznawczych i emocjonalno-społecznych zdolnościach,
które wynikają zarówno z biologicznych, jak i kulturowych uwarunkowań.
Człowiek, jako jedyny organizm żyjący na Ziemi, zdolny jest do przekształcania
świata dzięki specyficznym formom aktywności, takim jak muzyka, literatura,
sztuka, sport, fizyka, nauka i inne. Mimo iż jego podstawowe zdolności w zakresie percepcji, aktywności, pamięci, emocji i uczenia się czynią go podobnym do
innych naczelnych, to wyróżniają go unikatowe sposoby wykorzystywania ich, co
skutkuje spektakularnymi osiągnięciami. Tym, co w zasadzie pozwala człowiekowi na niesamowity rozwój umysłu i transmisję kultury, jest jego społeczna
natura i społeczne praktyki. Unikalność natury człowieka tkwi zatem nie tylko
w tym, że ma on duży mózg i wyjątkowe zdolności poznawcze, ale że jest zdolny
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do specyficznych form relacji społecznych. Jak podkreśla M. Tomasello (2016),
człowiek jest urodzonym altruistą i współpracownikiem, z natury skłonnym
do współpracy, dzielenia informacji, celów i działań. Te cechy stanowią fundament postępu, który pozwala człowiekowi tworzyć coraz doskonalsze narzędzia
adaptacji.
Edukacja jako praktyka wyrosła na podłożu wyjątkowych zdolności człowieka staje się miejscem spotkania biologii i kultury mózgu. Te dwie wciąż
niepoznane, nieprzewidywalne i wzajemnie warunkujące się siły rozwoju jednostki i gatunku stanowią fundamentalne odniesienia w procesie projektowania
i realizacji głównych funkcji edukacji. Dostarczają argumentów, które utwierdzają naukowców i praktyków w przekonaniu, że mechanizmy efektywnego
wspierania i wspomagania rozwoju ontogenetycznego i filogenetycznego, powinny opiera się na indywidualizacji i kooperacji, modelowaniu, emocjonalizowaniu
doświadczeń poznawczych i wielostronnym zaangażowaniu podmiotów relacji
edukacyjnych.
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Adolescence is a time of particular susceptibility to mental disorders.
A programme aimed at facilitating emotional development in teenagers
might be an important element of prophylactic psychopathology targeting young people. The activities proposed here are group activities
and have several aims: to develop the ability to become self-aware
regarding one's emotions and regulate their intensity; to foster an
attitude of caring for oneself; and to teach problem-solving. What is
of particular significance is shaping young people’s habits in being
proactive in their personal development.

Podstawy teoretyczne programu edukacyjnego
Adolescencja jest czasem przejścia pomiędzy dzieciństwem i dorosłością. Istotą
tego okresu rozwojowego są zmiany, a ich zaistnienie i zaadaptowanie do nich
bywa dla wielu nastolatków trudne (Kendall, 2010). Niektóre cechy funkcjonowania poznawczego adolescentów, jak czarno-białe myślenie, sztywność poznawcza i niepodatność na argumenty, oraz emocjonalnego, jak labilność nastrojów,
duża amplituda emocji i dominacja nastrojów negatywnych nad pozytywnymi
(Oleszkiewicz, Senejko, 2013), mogą predysponować młodzież do tego, by przeżywać świat bez „warstwy ochronnej” utkanej z dystansu poznawczego, zdolności
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do refleksji i umiejętności przyjmowania różnych punktów widzenia w ocenie
zdarzeń. W tym okresie odnotowuje się zatem wzmożoną podatność na ujawnianie się zaburzeń psychicznych (Oleszkiewicz, Senejko, 2013). Dotyczy to szczególnie zaburzeń afektywnych, jedno- i dwubiegunowych, zaburzeń odżywiania,
schizofrenii oraz nadużywania substancji psychoaktywnych (Bancroft, Reinisch,
1990). Impulsywność adolescentów jest jedną z przyczyn stosunkowo często podejmowanych w tym okresie życia prób samobójczych (Miller, Rathus, Linehan,
2013), których zwerbalizowanym motywem bywa chęć ucieczki od trudnej wewnętrznie sytuacji, od cierpienia, a także dążenie do uważnienia1 emocjonalnych
doświadczeń. Poza zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi u młodzieży
w tej grupie wiekowej obserwuje się również częste występowanie problemów
z emocjami, nastrojem, myśleniem w natężeniu subklinicznym, które też obniżają jakość życia dorastających i mogą wpływać na kierunek ich rozwoju. Niektórzy
badacze wskazują jednakże, że z drugiej strony „przejściowy charakter adolescencji i cechująca ją nierównowaga czynią z niej dogodny moment interwencji,
ponieważ czas zmiany rozwojowej może prowadzić do większej gotowości do
«jej» przyjęcia” (Cichetti, Toth, 1996 za: Kendall, 2010).
Poza koniecznym w sytuacji ujawnienia się zaburzeń psychicznych leczeniem, zazwyczaj obejmującym farmakoterapię oraz psychoterapię, warto zaproponować młodym ludziom wsparcie w przeżywanych przez nich problemach,
które adresowane byłoby do szerszej grupy odbiorców i mogło mieć wymiar profilaktyczny. Realizacja zadań rozwojowych przypisanych adolescencji, takich jak
kształtowanie indywidualnej tożsamości, budowanie sieci kontaktów społecznych, rozpoczynanie relacji intymnych, uniezależnianie się od rodziny pochodzenia, podejmowanie decyzji edukacyjnych i rozpoczynanie pracy zarobkowej
(Purcell i in., 2011), stanowi dla młodych ludzi wyzwanie i potrzebują oni wsparcia nie tylko w realizacji tych zadań, ale i w radzeniu sobie z emocjami, jakie ono
niesie. Wobec powszechności problemów z obszaru zdrowia psychicznego takie
umiejętności, jak wychwytywanie niepokojących objawów we własnym funkcjonowaniu, rozpoznawanie dysfunkcjonalnych sposobów myślenia, dbanie o jakość
własnego życia, stają się coraz bardziej pożądane. Warto, by dojrzewający uczyli
się jak najwcześniej koncentrować własną uwagę, a także myśli, emocje i działania wokół tego, co w życiu wartościowe. Takie ukierunkowanie na rozwój wartości, pozytywnych cech zwiększy prawdopodobieństwo szczęśliwego życia w perspektywie jednostkowej2. Dbałość o zdrowie psychiczne adolescentów ma też
________________
1

Pojęcie to oznacza w tym artykule odwrotność unieważnienia, definiowanego przez Linehan
i współpracowników jako niedostrzeganie, bagatelizowanie lub pomijanie znaczenia emocjonalnych
doświadczeń, por. Miller, Rathus, Linehan, 2013.
2
Analiza pojęcia szczęścia wykracza poza ramy niniejszego tekstu, por. np. Czapiński, 1992,
Loubomirsky 2013.
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znaczenie dla całego społeczeństwa, także w wymiarze ekonomicznym, pozwala
bowiem ograniczyć koszty związane z konsekwencjami zaburzeń psychicznych
młodzieży, na przykład z leczeniem uzależnień, długotrwałą hospitalizacją psychiatryczną, opóźnianiem wejścia na rynek pracy, przemocą domową (Purcell
i in., 2011).
Podsumowując, warto zaproponować młodzieży zajęcia obejmujące edukację
emocjonalną ukierunkowaną z jednej strony na wyposażenie dorastających
w konkretne umiejętności związane z podnoszeniem jakości życia oraz radzeniem sobie z problemami emocjonalnymi, z drugiej – na dostarczenie im wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Ramy teoretyczne niniejszej propozycji wyznacza teoria poznawczo-behawioralna, ze szczególnym uwzględnieniem tak zwanej trzeciej jej fali, zwłaszcza
koncepcji mindfullness, oraz psychologia pozytywna. Ich połączenie stanowi
próbę integracji pozornie sprzecznych postaw wobec życiowych trudności;
akceptacja (fundament w koncepcji mindfulness – Kabat-Zinn, 2013) versus
aktywne nastawienie do zewnętrznych i wewnętrznych wyzwań (terapia poznawczo-behawioralna). Jak wspomniano, owa sprzeczność jest jedynie pozorna,
bowiem zaakceptowanie rzeczywistości takiej, jaką jest, jest źródłem poczucia
wolności i siły koniecznej w procesie zmieniania świata (Andre, 2015).
Terapia poznawczo-behawioralna staje się w przypadku zaburzeń psychicznych coraz częściej terapią z wyboru3, a jej potencjał, związany z budowaniem
zdrowia psychicznego jako pozytywnej wartości, pozostaje jeszcze nie do końca
wykorzystany.
Alford i Beck (1997, 2005) sformułowali aksjomaty terapii poznawczej (za:
Kokoszko, 2009). Odnoszą się one do kluczowego znaczenia struktur poznawczych dla psychologicznego funkcjonowania osoby. Owe struktury poznawcze,
odpowiadające za selekcję, kodowanie i ocenę bodźców oddziałujących na człowieka określa się mianem schematów4, a są one odpowiedzialne za nadawanie
znaczenia doświadczeniom (Popiel, Pragłowska, 2008, za: Beck, 1967; Yalom,
Leszcz, 2006). Owo znaczenie, rozumiane jako subiektywna interpretacja kontekstu sytuacyjnego i relacji między osobą a kontekstem, aktywizuje strategie adaptacyjne osoby w poszczególnych sytuacjach. To osoba, podejmując wysiłek odnalezienia się w konkretnej sytuacji, raczej konstruuje jej znaczenie niż stosuje
zastane w rzeczywistości, w której funkcjonuje. „Każda kategoria znaczenia ma
implikacje, które są przekładane na specyficzne wzorce emocji, pamięci i zacho________________
3
Por. dyrektywy brytyjskiego NICE – National Instituce for Health and Care Excellence
(https://pathways.nice.org.uk/) z opracowanymi algorytmami decyzji dotyczącymi podejmowania terapii
w przebiegu poszczególnych zaburzeń psychicznych.
4
Szerzej o znaczeniu pojęcia „schemat” zob. Popiel, Pragłowska, 2008, s. 39 i dalej.
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wania”. Poszczególnym zaburzeniom emocjonalnym i/lub psychicznym odpowiadają specyficzne wzorce nadawanych znaczeń (Popiel, Pragłowska, 2008)
w obszarze dotyczącym siebie, kontekstu środowiskowego i przyszłości. Terapia
zaburzeń w dużej mierze polega na odczytywaniu tych wzorców i rekonstruowaniu ich w ten sposób, by stały się adaptacyjne z punktu widzenia celów i dobrostanu osoby5. Odwołując się do klasycznego6 modelu A-B-C Ellisa, gdzie A oznacza zdarzenie aktywizujące, B – przekonania, a C – konsekwencje (obejmujące
między innymi zarówno reakcje emocjonalne, jak i zachowania), łatwo dostrzec,
że obszarem pracy terapeutycznej będzie przede wszystkim kontekst przekonań,
które uruchamiają dopiero reakcje emocjonalne czy prowadzą do – adaptacyjnych lub nie – zachowań jednostki. Jednym z podstawowych mechanizmów
zmiany jest zatem rozpoznawanie zniekształceń w myśleniu, charakterystycznym
dla danej osoby (por. na przykład Leahy, 2008), odróżnianie myśli od faktów
i związane z tym urealnienie znaczenia myśli dla zdarzeń (Leahy, 2008; Segal,
Williams, Teasdale, 2009), analiza adaptacyjności poszczególnych przekonań,
wypróbowywanie odmiennych niż zwyczajowo działań i analiza ich skutków dla
przekonań (na przykład Wells, 2010). Realizacja powyższych celów zakłada zbudowanie nawyku przyglądania się własnym stanom, emocjom i myślom. Jest to
umiejętność ważna w procesie dbania o swój dobrostan nie tylko w przypadku
doświadczania problemów z obszaru zdrowia psychicznego, ale w codziennym
życiu – i warto wyposażyć młodzież w te kompetencje. Przyjęcie perspektywy
obserwatora w odniesieniu do tego, co dzieje się w ludzkim ciele i umyśle, jest
jednym z założeń koncepcji mindfullness, której skuteczność w wymiarze profilaktycznym i leczniczym wielokroć potwierdzono w badaniach (na przykład
Kabat-Zinn, 2013).
W ostatnich latach coraz częściej wskazuje się również na wartości płynące
z praktycznego zastosowania psychologii pozytywnej (Carson i in., 2010; Meyer
i in., 2012; Seligman i in., 2005). To pojęcie stosuje się w odniesieniu do koncepcji ukierunkowanych na to, co w życiu wartościowe, co prowadzi do szczęścia,
dobrych emocji, myśli i działań (por. Trzebińska, 2008; Seligman, 2005; Kaczmarek, 2016).
Interwencje oparte na jej założeniach okazują się skuteczne w pracy ukierunkowanej na poprawę jakości życia, wzmocnienie nadziei, odporności i optymizmu, a z drugiej strony sprzyjają radzeniu sobie ze smutkiem czy lękiem zarówno
w populacji ogólnej, jak i w grupach osób z diagnozami psychiatrycznymi (na
________________
5
Omówienie wszystkich założeń teorii poznawczej i terapii zob. Kokoszko, 2009, a teorii i terapii
poznawczo-behawioralnej: Popiel, Pragłowska, 2008.
6
Model ten powstał w latach 50. XX wieku, jednakże stanowi „szkielet” większości powstających
w późniejszym okresie szczegółowych, rozwiniętych modeli poszczególnych zaburzeń psychicznych.
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przykład Pietrowsky, Mikuta, 2012). W myśl dialektycznych teorii trzeba, by
człowiek na psychicznej mapie zrobił miejsce dla szczęścia i dla nieszczęścia,
często bowiem są one dwiema stronami czy aspektami tego samego doświadczenia (Miller, Linehan, Rathus, 2011). Wiedza o tym, w jaki sposób można wykorzystać zdolności ludzkiego umysłu, by żyć szczęśliwie, kultywować wartości
uznawane przez siebie za ważne, a jednocześnie nie bać się i nie unikać cierpienia, odnajdować indywidualne ścieżki w ludzkiej wspólnocie, może być przydatna każdemu, zwłaszcza młodym osobom, które doświadczają negatywnych emocji częściej niż pozytywnych (Oleszkiewicz, Senejko, 2013), a które niewielki
zasób doświadczeń życiowych skłania do nadawania im szczególnego znaczenia.
„Psychologia pozytywna opiera się na triadzie: przekonania, nauka, praktyka”
(Andre, 2015: 11). Z przekonań i wiedzy wypływają wnioski, które zastosowane
w praktyce mogą zmienić ludzkie życie. Francuski psychiatra, naukowiec i praktyk uporządkował je w pięć zasad-reguł praktykowania psychologii pozytywnej;
można je uznać za fundament proponowanego programu. W przypadku prowadzenia zajęć edukacyjnych7 adresowanych do adolescentów można je potraktować jako wprowadzenie, zachętę do pracy nad sobą i zaprezentować na przykład
na pierwszych zajęciach. I tak:
[1] „Najważniejsze jest to, co robię, a nie, co wiem”; zatem zmianę przynieść
może myśl, jednak jedynie o ile wiąże się z podejmowanym działaniem.
Myśli, według założeń teorii poznawczo-behawioralnej, wyzwalają emocje, które z kolei kierują ludzkim działaniem (Kokoszko, 2009). Najtrafniejsze przekonania, jeżeli nie uruchamiają owego łańcucha zależności
(myśl–emocje–konsekwencje, na przykład działania), nie zmienią biegu
zdarzeń. Kryterium pozwalające odróżnić adaptacyjne myśli i przekonania od będących wskaźnikiem psychopatologii ruminacji jest właśnie potencjał związany z uruchomieniem prozdrowotnego działania lub jego
brak (Wells, 2010);
[2] „Nad szczęściem trzeba się napocić”; jak wynika z badań Loubomirsky’ego (2013), niespełna 20% ludzi doświadcza szczęścia bez wysiłku
i zmagań; pozostali, aby je przeżyć, muszą świadomie pracować, ukierunkowani przez cele związane z umiejętnością akceptowania swego losu
z jednej strony, a aktywnego jego budowania – z drugiej (por. dialektyczna teoria behawioralna – Miller, Rathus, Linehan, 2011);
[3] „Wytrwać”; w przypadku każdej umiejętności w miarę upływu czasu jej
praktykowanie jest coraz łatwiejsze, a efekty lepsze; dotyczy to również
umiejętności związanych ze świadomym i akceptującym przeżywaniem
rzeczywistości, czerpaniem z niej przyjemności i odczuwania szczęścia;
________________
7

Zarys programu takich zajęć zostanie przedstawiony poniżej.
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[4] „Sznur i włókna” – „sznur składa się z mnóstwa włókien; każde z nich
osobno jest zbyt delikatne, by unieść coś ciężkiego. Ale splecione razem
zmieniają się w sznur, zdolny już unieść lub pociągnąć bardzo duże ciężary (choćby unieść pokrywę nieszczęścia, nawet jeśli jest bardzo masywna)” (Andre, 2015: 16). Założenie to odnosi się zatem do tego, że poszczególne działania, eksperymenty, myśli, także te wprowadzane celowo jako
interwencje, mogą wydawać się błahe, mało znaczące, niewystarczająco
skuteczne; jednakże zestawione razem modyfikują znacząco sposób
odbierania rzeczywistości, styl życia, poziom odczuwanego szczęścia;
[5] „Miejsce dla nieszczęścia” (Andre, 2015: 13–18)8. W obliczu życiowych
trudności wielu ludzi „odwraca od nich głowy” – zatem próbuje ich nie
dostrzegać czy im zaprzeczać. Wyrazem powszechności takiej strategii
może być częste promowanie tak zwanego „pozytywnego myślenia”,
rozumianego jako wiara w sukces niezależnie od okoliczności. Takie nastawienie musi prowadzić do rozczarowania w razie nieuniknionych
porażek. Niszczy też dystans właściwy obserwacji zdarzeń – wzmaga napięcie związane z oczekiwaniem na sukces i oddala spokój umysłu oraz
prostą radość z niego płynącą.

Program edukacji afektywnej dla adolescentów
Program edukacyjny oparty na powyższych założeniach zakładałby rozwijanie
umiejętności rozpoznawania adaptacyjnych i nieadaptacyjnych znaczeń nadawanych przez młodzież doświadczeniu. W sytuacji, kiedy własne próby rekonstrukcji znaczenia, tak, by stało się adaptacyjne, zawodzą i stają się nieadaptacyjne,
korzystnym działaniem jest sięgnięcie po profesjonalną pomoc. Młodzież uczyłaby się rozpoznawania takich sytuacji i zwracania się o wsparcie do życzliwych
dorosłych. Jest oczywiste, że dla osób nawykowo stosujących raczej adaptacyjne
niż nieadaptacyjne schematy poznawcze zajęcia mogą stanowić jedynie pomoc
w korekcie interpretacji w trudnych sytuacjach; dla osób o przeciwnej charakterystyce, podatnych na zaburzenia psychiczne, najważniejszą umiejętnością
wyniesioną z programu będzie być może ta związana z rozpoznawaniem konieczności poproszenia o wsparcie. Istotne, aby taki krok był rozumiany jako
wyraz zaradności młodego człowieka i jego kompetencji w zetknięciu z problemem a nie, jak to często bywa, przejawem słabości i źródłem wstydu.
________________
8
Reguły sformułował na podstawie literatury Andre, ich omówienie jest w większości propozycją
własną, opartą na założeniach psychologii egzystencjalnej, pozytywnej, teorii poznawczo-behawioralnej,
zwłaszcza koncepcji mindfullness.
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Uznanie, że sami w dużej mierze odpowiadamy za jakość naszego życia, nie
jest niczym nowym. Już starożytni wskazywali, że powściągnięcie umysłu jest
najprostszą drogą, by odnaleźć szczęście, a aktywność człowieka winna być ukierunkowana na odnalezienie własnego miejsca w „kosmicznym porządku świata”
(Marek Aureliusz, 2008). Dziś jednak owa praca, związana z kształtowaniem
umysłu, nie jest oczywista – zwłaszcza w świetle dostępności tak zwanych „pigułek szczęścia” i oczekiwania na szybkie rezultaty działań (Haidt, 2007). Farmakoterapia może się okazać nieodzowna w przypadku wystąpienia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, niekiedy bywa jedynie – lub aż – pomocna, ale praca nad
sobą, rozumiana jako stałe zadanie, ma nad nią przewagę; pomaga nie tylko radzić sobie z objawami zaburzeń, ale może prowadzić do wyznaczenia sensu życia
i wyznaczenia jego biegu w inny niż dotąd9 sposób.
Okres adolescencji może być czasem, w którym młodzi ludzie chętniej niż
kiedy indziej podejmą ten wysiłek. Pomimo wspomnianej już wyżej impulsywności przejawianej na płaszczyźnie emocjonalnej i poznawczej, oczekiwania
szybkich efektów działania, niechęci do systematycznego wysiłku, związanej ze
zmiennością celów i aspiracji, naturalnej dla dojrzewania, młodzież może podjąć
trud pracy nad swoim umysłem, a egocentryczna orientacja emocjonalna, właściwa dorastaniu, w połączeniu z altruizmem, budząca się zdolność do refleksji
i siły do działania, mogą sprzyjać budowaniu motywacji do pracy. Częste w tym
wieku skupienie na sobie sprawia, że analiza własnego umysłu, badanie jego możliwości wydaje się młodzieży bardzo ciekawe, a idealizm i altruizm sprawiają, że
stosunkowo łatwo pozyskać dorastających dla idei zakładających budowanie
wspólnoty z innymi ludźmi, dzielenie się własnymi problemami i radościami,
kształtowanie wewnętrznej siły w oparciu o wartości wykraczające poza to,
co jednostkowe. Takie założenia leżą u podstaw koncepcji mindfullness (Kabat-Zin, 2013), a rozwijanie wdzięczności i poczucia wspólnoty z innymi ludźmi
mieści się również w obszarze celów psychologii pozytywnej.
W okresie adolescencji szczególnie znaczenie nadawane jest zazwyczaj doświadczeniom przeżywanym w kontekście kontaktu z rówieśnikami. Także inne
korzyści płynące z uczestnictwa w pracy grupowej, takie jak możność dzielenia
własnego doświadczenia, wspomagania własnym umysłem innej osoby i płynące
stąd poczucie kompetencji i satysfakcji, łatwość umacniania motywacji do pracy
w relacji z innymi ludźmi, konieczność mierzenia się zróżnicowanymi opiniami
i emocjami w reakcji na własne wypowiedzi, poczucie „wspólnoty losu” z innymi,
wreszcie względy ekonomiczne, przemawiają za taką właśnie formą pracy
(Yalom, Leszcz, 2006).
________________
9

Por. uwagi na temat terapii – Haidt, 2007.
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Konstruując grupę, warto zaplanować pracę przy uwzględnieniu klasycznych
wskazań Betchera i innych (1974), to jest:
 określenie populacji – dobrze, aby adolescenci pracowali w podgrupach
dobranych z uwagi na wiek, to jest pozostawanie przez nich w okresie
wczesnej i późnej adolescencji, co wiąże się z odmiennymi zadaniami rozwojowymi charakteryzującymi te dwa etapy dojrzewania (na przykład budowa tożsamości grupowej versus indywidualnej, uczestnictwo w związku
preintymnym versus intymnym, stopniowe przeniesienie poczucia bezpieczeństwa i bliskości płynących z relacji z rodzicami na relacje rówieśnicze,
decyzje dotyczące szkoły i zawodu i inne);
 zasoby populacji – wskazano je powyżej, najważniejsze wiążą się z gotowością do autorefleksji, elastycznością i gotowością do „budowania” siebie,
co wynika z faktu, że tożsamość indywidualna dorastających znajduje się
w procesie dynamicznego kształtowania; zestawienie wątków egocentrycznych z idealizmem skutkuje niepowtarzalną w porównaniu do okresu całego życia podatnością na zmiany – por. Kendall, 2010;
 otoczenie – przyjazne, intymne, nienaznaczające, lepiej poza szkołą, na
przykład w domu kultury;
 hetero – versus homogeniczność – grupa homogeniczna pod względem
wieku, a heterogeniczna pod względem płci i ewentualnych problemów10
może okazać się bardziej inspirująca i pozwala dostrzec więcej nieoczywistych rozwiązań poszczególnych problemów, dzięki odmiennym perspektywom i doświadczeniom poszczególnych uczestników;
 ramy czasowe – krótszy cykl spotkań może okazać się efektywniejszy niż
dłuższy, wzbudza bowiem motywację do pracy od pierwszych zajęć, sprawia, że łatwiej podejmować zadania zamiast odkładać je na później, jak
miałoby to miejsce w przypadku regularnych spotkań, których liczba jest
nieokreślona11: można zaproponować na przykład osiem spotkań grupowych 90-minutowych;
 czynniki „leczące” w grupie – zostały opisane przez klasyków terapii grupowej: Irvina Yalom i Molyn Leszcz (2006) – są to między innymi:
o zaszczepienie nadziei – odgrywa zasadniczą rolę w każdej terapii lub
pracy nad własnym rozwojem; może dotyczyć radzenia sobie z życiowymi trudnościami przeżywanymi aktualnie, ale także – bardziej uogólnio________________
10

Autorka prowadziła grupy zarówno homo- jak i heterogeniczne pod względem problemów
z obszaru psychopatologii i, poza pewnymi ograniczeniami, jest raczej zwolenniczką heterogennych
grup; należy jednakże uwzględnić zastrzeżenie Geldard (Geldard, 2005), dotyczące ostrożności we włączaniu w grupę osób po traumatycznych doświadczeniach, zwłaszcza związanych z wykorzystaniem
seksualnym.
11
Por. np. zasady ustalania spotkań w VIPP-SD.
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ne można odnieść do przebiegu życia w ogóle (będzie „raczej dobrze
niż źle”),
o uniwersalność – pozwala uporać się z niepokojącą świadomością własnej wyjątkowości w obliczu trudności,
o udzielanie informacji – w rozumieniu psychoedukacji, dotyczy wyposażania uczestników w wiedzę rozumianą jako narzędzie przydatne
w radzeniu sobie z trudnościami,
o altruizm – „członkowie grupy zyskują poprzez dawanie”,
o rozwój umiejętności społecznych – ważne szczególnie w kontekście
wieku uczestników, kiedy te umiejętności decydują pośrednio o poziomie
zadowolenia z życia,
o naśladowanie – kiedy modelem staje się nie tylko terapeuta, ale również
inni członkowie grupy,
o interpersonalne uczenie się – adolescenci mogą uczestniczyć w różnorodnych interakcjach i z tej rozmaitości czerpać,
o katharsis – grupa dostarcza okazji do bezpiecznego przeżywania i okazywania emocji, niosąc równocześnie wsparcie12.
 cele grupy – odnoszą się do różnych aspektów funkcjonowania młodzieży,
na przykład cele społeczne (budowanie wspólnoty), cele związane z kształtowaniem tożsamości (włączanie w system Ja trudnych doświadczeń), cele
emocjonalne (zwiększanie świadomości emocji, obserwowania ich u siebie
i innych).
Bardziej szczegółowe cele określa się we współdziałaniu z uczestnikami
zajęć; mogą one dotyczyć na przykład dostarczania i udzielania sobie
wsparcia w przeżywanych emocjach, na przykład lęku, smutku, opowiadania osobistych historii dotyczących sytuacji trudnych i radzenia sobie z nimi, uczenia się monitorowania własnych stanów emocjonalnych i myśli,
planowania działań i inne;
 liczba uczestników – 8–10 osób tworzy grupę wystarczająco liczną, by
zwiększyć szansę uczestnika na spotkanie osoby o odpowiadającym mu
temperamencie czy charakterze, zapewnić odpowiednią dynamikę grupy
i zagwarantować pracę nieprzerywaną przez nieobecności związane z wypadkami losowymi poszczególnych osób (na przykład choroba), z drugiej –
umożliwia prowadzącym reagowanie na potrzeby każdego członka grupy
i daje każdemu uczestnikowi wystarczającą ilość czasu na opowiedzenie
o własnych problemach.
Planując oddziaływania, można zaproponować uczestnikom program pracy,
strukturę zajęć, sposób osiągania celów. Z doświadczeń autorki wynika jednak, że
________________
12

Czynniki te zostały opisane szerzej w Yalom, Leszcz, 2006, a skomentowane w Kubiak, 2013.
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w wielu sytuacjach korzystniejsze jest zadbanie o równowagę między gotowością
do prowadzenia grupy a podążania za nią. Dotyczy to zarówno aktywności prowadzącego w trakcie pojedynczych zajęć, jak i kształtowania programu pracy
całej grupy. Wymaga to większej elastyczności prowadzącego, jednakże wpływa
korzystnie na motywację uczestników, którzy mają słuszne wrażenie, że są
współautorami zajęć. Zadaniem prowadzącego jest wtedy przygotowanie wiodących tematów spotkań, propozycja otwierających pytań czy interwencji, a także
komentowanie pojawiających się treści w świetle obranej teorii wiodącej13. Dobór
treści może wyglądać na przykład następująco
[1] Psychologia pozytywna – przedstawienie jej podstawowych założeń (por.
wyżej) i wybranej, najlepiej jednej, interwencji – na przykład „Dziennik
dobrych zdarzeń” – prosimy uczestników, by każdego dnia odnotowywali
zdarzenia, które ich ucieszyły albo okazały się z ich punktu widzenia korzystne (jest to klasyczne, często opisywane ćwiczenie, por. na przykład
Andre, 2015, Kaczmarek, 2016 za Magyar-Moe, 2009), „Dziennik
wdzięczności” – wprowadzenie zwyczaju przypominania sobie na przykład wieczorem zdarzeń z danego dnia, za które można być wdzięcznym
– Andre, 2015, „List wdzięczności” – propozycja napisania listu do osoby,
wobec której możemy odczuwać wdzięczność – Andre, 2015.
[2] Przekonania a dobrostan – warto wiedzieć, jakimi przekonaniami dotyczącymi siebie, innych, świata, przyszłości kierują się młodzi ludzie. Proces ich odkrywania może być wspaniałą przygodą. Każdy dotrze do przekonań na innym poziomie głębokości. Nauczenie pytania siebie samego
w różnych sytuacjach: Co to dla ciebie znaczy?14 może pomóc docierać
młodym ludziom do wiedzy o sobie samym, buduje to też dystans do
różnych trudnych sytuacji. Można wykorzystać również tabelę przekonań
dotyczących świata, ludzi i siebie samego (Leahy, 2010), a po jej wypełnieniu analizować z młodzieżą, które przekonania jej służą, które warto
w przyszłości być może zmienić, a na razie przynajmniej kwestionować
(na przykład czy służą ci przekonania, że trzeba uważać, bo inni chcą cię
wykorzystać, albo te, że inni o ciebie zadbają, możesz być spokojny itp.).
[3] Dyskusja z samym sobą – jako kontynuacja wątku dotyczącego podważania, kwestionowania czy analizowania przekonań. Warto wykorzystać
technikę zmiany ról czy krzeseł po to, by młodzi ludzie, dyskutując z własnymi opiniami z perspektywy oponenta, nabierali zwyczaju uwzględniania różnych perspektyw w poszczególnych sytuacjach.
________________
13
Kendall proponuje pojęcie teorii wiodącej, by zaznaczyć, że nie ma „idealnej” czy „najlepszej”
teorii wyjaśniającej ludzkie zachowania, a sięgamy po koncepcje jak po narzędzie – w miarę potrzeb
konkretnych osób.
14
Por. „Techniki poznawcze” Leahy.
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[4] „Zmienić się – to nie jest skomplikowane” (Andre, 2013) – warto urealnić znaczenie pojęcia „zmiana” i wskazać, że jej zaistnienie jest bardziej
konsekwencją decyzji niż przypadku. Jedną z dowiedzionych dróg wprowadzenia zmiany jest regularne przyglądanie się sobie, po to, by obserwować siebie, poznać i zrozumieć. Coraz więcej badań wskazuje na skuteczność uważności, czyli zdolności do intencjonalnego skupiania uwagi
na strumieniu doświadczeń, które się pojawiają i zmieniają każdej kolejnej chwili, która podlega obserwacji. Efektem ćwiczenia uważności jest
rozwój tzw. decentracji (zdolności obserwowania własnych doświadczeń
bez angażowania się w jego analizę) i akceptacji (otwartości na aktualne
doświadczenie bez względu na jego emocjonalne znaczenie) – (por. Jankowski, Hołas, 2009). Warto zaproponować grupie proste ćwiczenia
z uważności15.
[5] Rozwój poprzez trudności – pokonywanie, a nawet samo znoszenie
trudności jako szansa na rozwój. Pytania o korzyści wyniesione z sytuacji
problemowej to jedne z częściej stawianych pytań z perspektywy psychologii narracji (Morgan, 2011). Poszukiwanie odpowiedzi na nie może
pomóc dostrzec niedostrzegane początkowo pozytywne aspekty trudnej
sytuacji i tego, jak się w niej odnajdujemy.
[6] Poszukiwanie własnych zasobów – w celu pomocy młodym ludziom
uświadomienia im ich mocnych stron można wykorzystać ćwiczenie
zaczerpnięte z psychologii poznawczo-behawioralnej, kiedy na przykład prosimy osoby, by zagrały rolę własnego adwokata, usprawiedliwiając trudności i wskazując na to, co warte kontynuowania i zaznaczenia (Leahy, 2008). Nawet jeśli to zadanie wydaje się bardzo proste,
a jego efekty oczywiste, to pozytywna prezentacja siebie w kontekście
społecznym, uzyskane zazwyczaj wzmocnienia, budują poczucie siły
i pewności siebie
[7] „Zrobić coś starego po nowemu zupełnie”16 – co pozwala opuścić ścieżki
nawykowego reagowania i rozwija zwyczaj refleksyjnego działania. Eksperymenty mogą odbywać się jedynie w wyobraźni lub w warunkach
rzeczywistych (Kendall, 2010; Wells, 2010). Istotne, aby omówić z młodzieżą skutki odejścia od nawyku, które pojawiają się na różnych płaszczyznach – w warstwie poznawczej, emocjonalnej i w działaniu.
[8] Na drodze zmiany – ukazanie życia jako drogi pełnej zmian („jedyna
pewna rzecz w życiu to zmiana”)17. Warto przyjrzeć się indywidualnej to________________
15

Warunkiem tej propozycji są kompetencje prowadzącego, rozumiane jak w Germer i in., 2015.
Określenie pochodzi z piosenki VooVoo pt Po godzinach z płyty Dobry wieczór.
17
Por. Kabat-Zinn, 2013.
16
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lerancji na zmianę i omówić różnice indywidualne między poszczególnymi osobami w tym obszarze przy uwzględnieniu różnic temperamentalnych. Można wskazać, że poszczególne wybory osób wiążą się
z różnym prawdopodobieństwem doświadczania zmian (na przykład
wybór zawodu), jednakże niektórych, może najważniejszych, nie można
przewidzieć ani kontrolować.
Zajęcia edukacyjne przeprowadzone według podobnego18 planu mogą stanowić dla młodych ludzi punkt wyjścia na ścieżce rozwoju osobistego. Najważniejsze, aby dostrzegli oni, że ten rozwój jest wynikiem decyzji, której podjęcie –
lub nie – zależy od każdego człowieka. Inspirującą odpowiedzią na ewentualne
wątpliwości dotyczące trudności w wyborze tej drogi w sytuacji trudnych okoliczności życiowych pozostaje zdanie Victora Frankla (2011) „Człowiek zdolny
jest zmienić świat na lepsze tylko wtedy, gdy jest to możliwe, może natomiast
zmienić siebie na lepsze zawsze, gdy tylko jest to konieczne”.
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This reflection is associated with unquestionable power of utopia in
education. Education has always been associated with the implementation of social utopia. The intensity of this activity can be observed
especially in the nineteenth and twentieth centuries. With utopia, education systems may take into account future scenarios, risk, and to
disseminate the truth that knowledge and early solution to the problems
is a prerequisite for social security.

Wstęp
Niniejsza refleksja związana jest z niekwestionowaną mocą utopii w edukacji.
Edukacja stanowiła, bez względu na okres i miejsce, mniej lub bardziej skuteczne
narzędzie realizacji „jakiegoś” świata. Natężenie tego działania daje się zauważyć
zwłaszcza w XIX i XX wieku. Poniższa refleksja dotyczy zjawiska edukacji, jej
instytucjonalnego wymiaru, wpisanego w politykę państwa. Przez tryby tego, co
potocznie nazywane jest edukacją, przechodzi obecnie 100% obywateli. Niektórzy utożsamiają edukację ze szkołą lub, jak napisał profesor Piotr Jaroszyński,
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w dużym stopniu redukując i upraszczając to zjawisko, że edukacji jest to:
„systematyczna i rozłożona w czasie forma przekazu umiejętności i wiedzy
z pokolenia na pokolenie [która to – S.F.] obecna jest w świecie ludzi” (Jaroszyński, 2005: 13).
A jeżeli jest to miejsce, czyli szkoła, oraz czas, to wielu młodych ludzi traktuje
to jako czas odsiadki ciężkiego wyroku, no bo przecież 6 lat szkoły podstawowej,
3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, bądź 4 lata technikum, studia 3 plus 2 lata, to już
5 lat, w sumie daje nam to 17–18 lat. Taki specyficzny „wyrok”. 17 lat więzienia,
wymiar sprawiedliwości nakłada na przestępców za zabójstwa i zamachy terrorystyczne, za przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem.
Niestety, badania postaw współczesnych uczniów oraz studentów dają uzasadnioną podstawę do sformułowania wniosku, że duża część młodych ludzi
traktuje ten okres i miejsce jak odsiadkę bolesnego wyroku bądź, w wersji lżejszej, jako zło konieczne.
Czy funkcjonowanie społecznych utopii ma na to jakiś wpływ? Czy jeżeli ma
wpływ, to w takim razie, czy utopie mogą służyć jako narzędzie wychowawcze?
I w końcu pytanie: jaki element spajałby myślenie utopijne w/o edukacji i czyniłby zeń skuteczne narzędzie oddziaływania społecznego, tworząc z ludzi
wspólnotę, społeczeństwo, naród czy też państwo bądź superpaństwo? I czy tą
płaszczyzną spajającą jest tworzenie poczucie „bezpieczeństwa” bez względu na
realizowane idee, temu służące?

Świat, instytucje i utopie
Chyba najbardziej brzemienną w skutki zmianą, jaka nastąpiła w historii ludzkości, była ta związana z odkryciem, że treści w procesie poznawania, odbierane
przez człowieka, tworzące obszar wiedzy można przekształcać zgodnie ze swoim
własnym upodobaniem, a świat w taki sposób przekształcony można „zinstytucjonalizować”. „Instytucjonalizację”, o której myślę, należy traktować jako produkt uzurpacji, określonych grup społecznych lub jednostek, wynikających z ich
własnego interesu w orzekaniu o rozmaitych przestrzeniach życia, na przykład
estetycznej, gdzie orzekanie będzie prowadziło do kształtowania tego, co „ładne”
albo „brzydkie” w kreowaniu otoczenia; orzekanie w przestrzeni etycznej, będzie
z kolei sprowadzało się do wskazywania tego, co „dobre” albo, co „złe” w przekonaniu orzekających.
Nawiążę w tym momencie tylko do jednego przykładu obecnego w przestrzeni naszego kręgu kulturowego, służącego do modyfikowania postaw i poglądów. Najczęściej eksploatowanym motywem, modyfikującym, przekonania,
światopoglądy, stała się alegoria jaskini platońskiej. Gdzie za starożytnymi filozo-
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fami na czele z Platonem, zmysły rozumiane jako „ciało” stały się synonimem
niedoskonałości lub wręcz ułomności. Ułomność ta to niewidoczny łańcuch
trzymający nas w materialnym świecie pozoru, który nie jest światem rzeczywistym. To, co składa się na zmysłowy świat, zmienia się i w efekcie ginie. Ta chwilowość, przelotność, to cechy niedoskonałości materialnego świata, który nas
otacza. Natomiast cechami świata doskonałego, świata trwałego, stały się: niezmienność oraz wieczność niedająca się ograniczyć czasem i przestrzenią i niedająca się wyobrazić. Ta powszechnie stosowana alegoria wygenerowała przeciwne
stanowisko, które to do dzisiaj zdobywa sobie wielu zwolenników, a okres rozkwitu możemy dostrzec na przełomie XIX i XX wieku. Jest to pogląd rezygnujący
z tego, co stałe, niezmienne i doskonałe, a podkreślający potrzebę chwytania
przelotności, a tym samym lokowania człowieka w tym, co tu i teraz, nietrwałe
i zmienne.
Zachwyt przelotnością i osadzenie w dotykalnym świecie określamy jako
modernizację życia. Modernizacja ta to szczególny zwrot w patrzeniu na człowieka i jego edukacyjne otoczenie. Efektem tego okresu staje się uzależnienie
jednostki od zinstytucjonalizowanego społeczeństwa. Możemy mówić o postępującym zwrocie socjocentrycznym w jego rozmaitych odcieniach od socjalizmów
„miękkich” do jego totalitarnych „barw”, wszystko w celu uszczęśliwienia rodzaju ludzkiego (Kiereś, 2005: 222). Taki cel, jakim jest rozmaicie rozumiane szczęście, przyświecał różnej maści socjalizmom i liberalizmom. Misja „uszczęśliwiania” wybranych towarzyszy historii komunizmu, faszyzmu i nazizmu.
Ta potrzeba uszczęśliwiania innych wyłania się, między innymi, z idei takich
myślicieli jak A. Comte, G.W.E Hegel czy też K. Marks. Gdyż, jak to podkreślił,
profesor H. Kiereś, w poglądach wielu myślicieli tego okresu:
dzieje ludzkości są historią samowyzwalania się człowieka. Rozmaite historiozofie głoszą, że
historia jest areną realizacji koniecznych (nieuniknionych) praw ontologicznych i antropologicznych, głównie społecznych. Na człowieku spoczywa obowiązek rozpoznania tych
praw, a następnie ich bezwzględnego wdrożenia w życie społeczne. (Kiereś, 2005: 222)

Zmiany, jakie następowały w XIX i XX wieku, dotyczące sposobu myślenia
o świecie, dotyczyły w głównej mierze doboru strategii wraz z narzędziami, aby
działać w imię konstruowania „świata życia”. Działania te przybierały niejednokrotnie dramatyczny bieg. Dramatyzm ten, w literaturze tak pięknej, jak i naukowej najczęściej bywa dostrzegany w ograniczaniu związku człowieka z jego
naturalnym biologicznym rytmem (Naisbitt, Naisbitt, Philips, 2003: 44). Bo
przecież jeszcze nie tak dawno większość ludzi:
budziła się o wschodzie słońca i kładła spać o zachodzie, jadła posiłki przygotowane
w domu, pracowała nieopodal miejsca zamieszkania. Ludzie mówili o przelotnych chwi-
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lach, trwałych wspomnieniach i upominali dzieci, że „co nagle, to po diable”. Opowieści
zaczynano od słów: „Dawno, dawno temu”, i rzeczywiście coś to znaczyło. Dni podporządkowane były bardziej obecności światła dziennego, niż godzinom, a lata bardziej porom roku niż kartkom w kalendarzu. (Naisbitt, Naisbitt, Philips, 2003: 44)

Tak też zapach, widzenie, słyszenie czy też czucie bliskości i ciepła współobecnych, albo pustka wynikająca z ich braku, tworzyły obrazy otaczającej ludzi
rzeczywistości. Dowodem na prawidłowy rozwój człowieka było sensowne przekazywanie odebranych, zmagazynowanych i przetworzonych informacji, które to
wprost wpływały na rozwój, a tym samym na wzmacnianie działania jednostki.
Zgodzimy się chyba wszyscy z poglądem, że porządek ten został zburzony,
a utopia stanęła w opozycji do człowieka traktowanego jako część natury. Gdzie,
zmodernizowany świat, przeciwstawił się biologicznej naturze człowieka.
Końcem euforii wokół modernizacji świata okazały się próby realizacji czegoś, co nie mogło odnieść sukcesu. I tak pod koniec XX wieku liczni naukowcy,
publicyści i politycy powiadomili o załamaniu się dotychczasowych pomysłów intelektualnych i obwieścili „koniec historii” oraz nadejście nowej, postmodernistycznej
idei głoszącej „wyzwolenie wolności”. Wraz z wyzwoleniem okrzyknięto potrzebę
innej, nowej globalnej demokracji, usprawiedliwiając jednocześnie ewentualne skutki osiągnięcia tego „nowego starego” porządku (por. Kiereś, 2000).

Utopie i co dalej?
Socjalizmy, liberalizmy, komunizmy, faszyzmy czy też nazizmy – każdy z tych
systemów miał swoją charakterystyczną pedagogię, czyli paradygmat, model
edukacyjny mogący przybierać postać doktryny, ideologii edukacyjnej bądź ukrytego programu wychowawczego, obejmującego całość społeczeństwa, a więc w swojej istocie totalitarnego. Częścią takiego programu wychowawczego zawsze było
wyobrażenie doskonałości, rozumiane jako warunek sine qua non i ostateczny cel,
a tym samym narzędzie, oraz strategia urzeczywistnienia pożądanego stanu rzeczy.
Utopia zatem definiuje cel, określa działania, jest narzędziem tworzącym klimat
atrakcyjności, i w efekcie może służyć usprawiedliwieniu w sytuacji porażki w realizacji zamierzonego celu (por. Kiereś, 2000).
W analizie kategorii pojęciowej „utopia”, dokonanej przez profesora Jerzego
Szackiego, odnajdujemy trzy istotne płaszczyzny rozumienia pojęcia „utopia”.
Rozumienia te wpisują się w przestrzeń działań edukacyjnych, i są to: utopie
rozumiane jako mrzonki; utopie rozumiane jako ideały ukierunkowujące działania ludzkie w stronę poprawienia zastanego stanu rzeczy oraz utopie jako hipotezy wskazujące na istnienie konkurencyjnych rozwiązań, pojawiających się
w ramach myślowego eksperymentu (Szacki, 1980: 14–33).
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Jeżeli chodzi o funkcjonowanie kategorii pojęciowej „utopia” w języku potocznym, to, jak napisał, profesor Jerzy Szacki:
słowo utopia oznacza najczęściej mrzonkę, chimerę, wytwór nie liczącej się z faktami fantazji, projekt, którego urzeczywistnienie nie jest możliwe. Być utopistą to tyle, co być
człowiekiem skrajnie niepraktycznym, nie liczyć się zupełnie z rzeczywistością i tzw.
realnymi możliwościami. (Szacki, 1980: 14)

Zaś jeżeli chodzi o utopie w rozumieniu ideałów ukierunkowujących działania ludzkie, aby poprawić zastany stany rzeczy, profesor Szacki podkreśla:
Słowem utopia określa się też często wszelkie wizje lepszego społeczeństwa niezależnie od
tego, jakie były czy też są szanse na ich realizację. Utopiami w tym znaczeniu będą więc
wszelkie systemy poglądów ugruntowane na sprzeciwie wobec aktualnie istniejących stosunków i przeciwstawieniu im propozycji stosunków innych, bardziej odpowiadających
istotnym potrzebom ludzkim. (Szacki, 1980: 21)

A sięgając nieco w przeszłość, chociaż nie do początku idei, bo nie jest to czas
na tego typu refleksję, tylko przypomnę, że systemy myślowe, określane mianem
utopijnych z XIX i XX wieku, korzystały z dorobku takich myślicieli jak Charles
Fourier, Francis Bacon, William Morris. Czy to pitagorejczyków, tkwiących
u źródła utopii wegetariańskiej, czy to wolnomularzy opowiadających się za istnieniem utopijnego świata, braterstwa i uniwersalizmu braci i sióstr pochodzący
od jednego ojca i matki, których łączą więzy krwi, jednoczyła idea lepszego świat,
świata tu i teraz.

Edukacja i utopia
XIX i XX wiek na dobre włączyły konstrukcje intelektualne, jakimi są utopie,
w przestrzeń społeczną. W tym to czasie objawiły się one jako strategie i doktryny polityczne jednocześnie. Tak też utopie stały się swoistą inżynierią społeczną,
ucieleśniającą się w postaci rozmaitych ideologii. Kolejnym etapem było zastosowanie tychże w przestrzeni edukacji społecznej, która to łączy elementy praktyki i teorii. Działania te miały służyć produkcji nowego człowieka, charakteryzującego się pożądanymi parametrami, na poziomie fundamentalnych procesów
myślowych i zachowań społecznych. Myślano o człowieku świadomym i zdolnym do reagowania na bodźce zewnętrzne.
Czym zatem jest edukacja? Definicję dostarcza nam tutaj profesor Zbigniew
Kwieciński, polski prekursor dyscypliny określonej mianem socjologii edukacji.
W swojej pracy zatytułowanej Dziesięciościan edukacji definiuje on edukację
w następujący sposób:
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Edukacja to (…) ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, wpływów sprzyjających takiemu ich rozwojowi i wykorzystywaniu posiadanych możliwości, aby w maksymalnym
stopniu stały się świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej,
kulturowej i globalnej oraz by stały się zdolne do aktywnej samorealizacji, niepowtarzalnej i trwałej tożsamości i odrębności, były zdolne do rozwijania własnego JA poprzez podejmowanie ‘zadań ponadosobistych, poprzez utrzymanie ciągłości własnego JA w toku
spełnienia „zadań dalekich”. (Kwieciński 1998)

Tak też wspominane powyżej „mechanizmy wpływów”, tworzące z człowieka
twórczego członka wspólnoty społecznej, narodowej, kulturowej i globalnej,
stają się elementem spajającym utopie z przestrzenią edukacyjną. Edukacja
w tym ujęciu jest nośnikiem kultury, która realizuje się w ramach określonych
cywilizacji.
Relację współzależności utopi i edukacji zauważył także Andrzej Dróżdż
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdy napisał:
Istnieje bowiem ścisła prawidłowość: gdy w społeczeństwie zdobywają popularność utopie ładu społecznego, uaktywniają się równocześnie pedagogiki normatywne, a gdy popularyzują się utopie eudajmonistyczne, wówczas słabną pedagogiki normatywne (formalne), a uaktywniają się pedagogiki nieformalne. W dzisiejszej kulturze zachodniej ma
miejsce to drugie zjawisko, tzn. uaktywniania się pedagogik nieformalnych i coraz większej skuteczności wychowywania bodźcowego przeważnie z niesterowalnych źródeł, rządzonych prawami wolnego rynku, zdominowanych przez telewizję, Internet i reklamy
towarów konsumpcyjnych. (Dróżdż, 2000: 6–7)

W historii naszego kraju możemy odnaleźć próby praktycznej realizacji edukacyjnych utopii. Takim przykładem było Miasteczko Dziecięce w Podgrodziu.
Stalinowska utopia, w której miały rządzić dzieci. To jedyne w swoim rodzaju
zjawisko opisał w artykule Robert Jurszo, dziennikarz, publicysta, historyk idei.
Jak napisał autor:
„Tu, w Miasteczku Dziecięcym w Podgrodziu nad Zalewem Szczecińskim, próbowano
uformować nowego, socjalistycznego człowieka”. (…) „to maleńkie Podgrodzie tym jest
dziwne, iż jest to pierwsze i dziś jedyne w Polsce miasteczko, które w całej pełni można
nazwać dziecięcym. Poza niezbędną grupką opiekunów, lekarzy, pedagogów, mieszkają
tam wyłącznie dzieci, które same się obsługują, same się rządzą i same o sobie stanowią”
– rozpisywali się autorzy (…) książeczki „Miasteczko Dziecięce w Podgrodziu” (…).
I rzeczywiście, porządku na ulicach pilnowali ubrani w milicyjne mundurki malcy. Pomiędzy domkami biegali roznoszący pocztę mali listonosze. Poza tym, funkcjonowały
również służby: morska, zdrowia oraz kolejowa. Ta ostatnia obsługiwała największą
atrakcję Podgrodzia: kolejkę wąskotorową. Jej linia okalała Podgrodzie i biegła przez bardzo zróżnicowany teren – miasteczko, pas nadbrzeżny, las i tereny podmokłe. Był też
dworzec główny z poczekalnią, kasą biletową i peronem. (Jurszo, 2016)
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Edukacja, utopia i bezpieczeństwo
czyli bezpieczeństwo emanacją utopii
W dotychczasowej historii ludzkości, zwłaszcza w XIX i XX wieku, utopie jako
systemy myślowe skierowane na porządkowanie życia według sobie wiadomych
kryteriów projektowały świat „tu i teraz”, świat pożądany i możliwy do zaistnienia, choć chwilowo nieobecny. Twórcy tychże pomysłów wskazywali, jakie elementy należy z życia wyeliminować, aby wskazany ideał osiągnąć. Te utopijne
projekty edukacyjne usiłowały ogarnąć człowieka wraz z jego przestrzenią
życiową i aktywnością, wymuszając określony sposób życia, rozpoczynając za
każdym razem realizację swojego projektu od eliminowania niedogodności
życiowych wynikających z zaistniałej sytuacji historycznej.
Istnieje wiele elementów spajających logiki utopijne i przestrzeń edukacyjną.
Jeden z tychże elementów został bardzo mocno podkreślony przez profesora
Jerzego Szackiego. A mianowicie, jak napisał profesor Szacki: „Utopista nie godzi
Tabela 1. Typy utopii

Typy utopii

Typy racjonalności edukacyjnej

Typy orientacji
edukacyjnej

Bezpieczeństwo jako stan możliwego,
akceptowalnego ryzyka
(cel utopii – trwanie pomiędzy)

Laboratoryjna

Naukowa

Orientacja na poszukiwanie wiedzy

Ekologiczna

Antytechniczna
naturalistyczna

Orientacja na troUmiejętność obserwacji
pienie i unikanie
(wyjaśnianie możliwego
możliwych manipu- do wyjaśnienia)
lacji

Wegetariańska

Hedonistyczna

Orientacja na uniDzielenie się, akceptacja Likwidacja odruchów
kanie cierpienia i za- różnorodności i odmien- samo regulacyjnych
spokajanie potrzeb ności

Antyrynkowa

Społeczna

Orientacja na solidarność społeczną

Sprawiedliwy podział
obowiązków i dóbr

Antagonizowanie społeczeństwa

Nowego Kościoła Duchowa

Orientacja terapeutyczna

Odkrywanie „sił duchowych” i krytycyzm

Tymczasowość i doraźność rozwiązań

Nieśmiertelnego
ciała

Orientacja na harmonię i przyjemność

Odkrywanie „sieci” jako
nieograniczonej wyobraźni ludzkiej

Ucieczka od realnego
świata

Orientacja na tworzenie świata bez
„bogów”

Odkrywanie rozumu jak
racjonalnego ideału

Relatywizm i zwątpienie
w sens egzystencji

Wirtualna

Czystego rozumu Oświeceniowa

Kompetencyjność

Tworzenie naukowego
getta
Tworzenie spiskowych
teorii dziejów (wyjaśnianie w przypadku braku racjonalnych argumentów)

132

SŁAWOMIR FUTYMA

się na zastany świat, nie zadowala się aktualnie istniejącymi możliwościami: marzy, fantazjuje, antycypuje, eksperymentuje, projektuje” (Szacki, 1980: 33).
Działania antycypujące należy rozumieć wprost jako tworzenie przestrzeni
bezpieczeństwa rozumianego jako efekt kształtowania umiejętności, postaw
i systemów wartości, sprzyjających budowaniu i ochronie świata w przyszłości.
Stan bezpieczeństwa, o którym nie mówi się wprost, będzie uwzględnianiem
możliwego, świadomego, akceptowalnego ryzyka poziomu utraty, na przykład
części wolności, części własności, części zdrowia itd. Dlatego też edukacja, będąca narzędziem realizacji utopii, stara się za każdym razem upowszechniać prawdę o tym, że poznanie i wcześniejsze rozwiązywanie wyzwań jest warunkiem
sine qua non tego, by nie przekształciły się one w zagrożenia, że można je traktować jako szansę, a nie groźbę. Działanie takie staje się edukacją do swoiście
rozumianego bezpieczeństwa w ramach projektowanego świata.
Przyjrzyjmy się utopiom, jakie zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku osiągały swoje kulminacje. W zestawieniu poniższym możemy dostrzec typy utopii,
modele racjonalności i orientacji edukacyjnej tychże utopii, oraz bezpieczeństwo
rozumiane jako cel realizacji modelu przyszłości poszczególnych utopii. Każdemu ze wskazanych typów utopii edukacyjnych towarzyszy inny sposób realizowania celu, jakim jest utopia tożsama z poczuciem bezpieczeństwa w świecie
o określonych parametrach.
I mamy tutaj między innymi:
 Utopie: ziemi, pokoju i nauki. Wzorem tutaj jest Antarktyda, chroniona
międzynarodowymi paktami o pokoju i współpracy, gdzie to wiedzą naukową się nie handluje, a staje się ona własnością całej ludzkości, gdzie
podstawową cechą działania jest współpraca. W ten sposób to Antarktyda
stanowi najlepsze laboratorium dla podejmowania badań nad zjawiskami
klimatycznymi i atmosferycznymi. Tutaj pamięć o Ziemi od tysięcy lat jest
przechowywana w lodzie.
 Utopia ekologiczna, która to przeciwstawi się niekontrolowanemu postępowi technicznemu i tym samym pomoże w odzyskaniu utraconego
Edenu dzięki sile, jaka spoczywa w Ludzkości, zdolnej, aby powrócić do
stanu doskonałości (por. Bacon, 1955). Te działania są możliwe dzięki
nauce rozumianej jako siła i moc do przekształcania świata. Jednocześnie
realizacja tejże wydaje się niemożliwa, gdy przyjrzymy się na przykład emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, mogących spowodować klimatyczny pożar.
 Utopia wegetariańska, podkreślając odmienność i różnorodność co do jakości i poziomu egzystencji gatunkowej, czy też społecznej, przeciwstawia
się wyzyskowi i uprzedmiotowieniu, które prowadzi do wszelkiego rodzaju
wyzysku czy też okrucieństwa. Utopia ta „dotyczy jednostek – ich wrażli-
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wości, skłonności do unikania cierpienia i zaspokajania ich potrzeb, aby
mogły wieść godne życie” (Mery, 2007: 37).
 Utopia antyrynkowa, bazująca na poczuciu wspólnoty ludzkiej, która to
ogranicza wpływ rynku i orientacji na zysk w kreowaniu przestrzeni społecznej. Chce skończyć z biedą, rozwijając jednocześnie wartości ułatwiające wspólną egzystencje, posiłkując się między innymi twierdzeniem, że istnieje możliwość powstania sprawiedliwego i solidarnego świata. Jednak
warunkiem tego jest obalenie rynku. Zwolennicy tego sposobu myślenia
konstruowali swoje „autorskie” wizje, których wdrażanie pochłonęło miliony istnień ludzkich, na przykład w przypadku idei socjalizmu. Zwolennicy tego podejścia twierdzą, że: „prawdziwa pozytywna utopia, do której
należy pilnie nawiązać, polega na odrodzeniu ideału demokratycznego,
zdolnego odrodzić i skanalizować namiętności, które podsycały antykapitalistyczną walkę w dawnych wiekach. Ekonomia i rynek pójdą za tym
w ślad” (Caillé, 2007: 38).
 Utopia nowego Kościoła, która może być alternatywą współczesnych systemów religijnych, jak protestantyzm i katolicyzm. Te systemy religijne,
według zwolenników wspominanej tutaj utopii, tak dopasowały się do
obecnego świata, że przypisuje się im winę za narastające na świecie zło.
Nie można oprzeć się spostrzeżeniu, patrząc na Kościoły ostatnich wieków,
iż użytkowe eksploatowanie idei przez nie propagowanych wygenerowało
„demokracje o niskiej intensywności”. Tutaj zwolennicy podkreślają:
Nowe ruchy ogarniają przede wszystkim ubogie warstwy ludności w krajach Trzeciego
Świata i mówią nam wiele o kontekście społecznym, w jakim się rodzą. Nie wyłaniają się
jako anachroniczne religijne relikty dawnych czasów, które uparcie nie chcą przeminąć.
Wkraczają raczej na opuszczoną przestrzeń, jaka pozostała po klęsce utopii społecznych
i politycznych, które przeniosły modernizację i stworzyły obecny porządek polityczny
(…). To, czego szukają nawróceni, to nie stopniowa zmiana warunków życia, ale prowizoryczne schronienie, swoista arka Noego, która stawi czoło nadchodzącej katastrofie.
(Hurbon, 2007: 40)

 Utopia nieśmiertelnego ciała jest produktem marzenia o wirtualizacji zmysłów, o potrzebie cielesnego odrodzenia i regeneracji ciała. Jest to przekonanie dające nadzieję w sytuacji ograniczoności nauk biomedycznych, które nie mogą skutecznie chronić człowieka przed licznymi epidemiami. Ta
utopia postuluje możliwość istnienia odmiennego ciała. Zwolennicy tego
kierunku myślowego głoszą:
znajdziemy remedium na wszelkie słabości – zmarszczki, otyłość, łysienie, dysfunkcje
seksualne – i wszystkie choroby. To będzie wiek cudów. Kalecy odzyskają utracone
członki. Ślepcy odzyskają wzrok. A wszystko to oczywiście dzięki komputerom, które zapewnią dostęp do nowej cyfrowej wersji ciała. (Casilli, 2007: 40)
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 Utopia czystego rozumu wyłania się z chęci uwolnienia świata od ponadnaturalnych iluzji, proponując świat zgodny z rozumem. Ten zbiór poglądów rości sobie pretensje do bycia prawdziwą kulturalną rewolucją społeczeństwa ateistycznego, zarazem wiedząc o tym, że nie jest możliwe
istnienie idealnego świata. Jednak, jak twierdzą:
w upowszechnieniu ateizmu przeszkadza także globalny kontekst kulturowy naszej epoki.
Chodzi tu zwłaszcza o dwa czynniki: schyłek triumfującego rozumu i przystosowanie się
religii do kulturowego relatywizmu. Nie chcemy pytać o prawdę, każdy może mieć swoją.
(Minois, 2007: 42)

W każdej z wyżej wymienionych utopii możemy dostrzec dychotomię, wzajemnie się wykluczające i uzupełniające postawy. Pojawiają się między innymi
obok siebie postawy takie jak: z jednej strony kompetencyjność, z drugiej działanie zmierzające do tworzenie naukowego getta, z jednej strony postawa charakteryzująca się umiejętnością dokonywania obserwacji, z drugiej zaś tendencja do
tworzenia spiskowych teorii dziejów w przypadku braku racjonalnych argumentów, z jednej strony postawa skłaniająca do dzielenia się oraz akceptacja różnorodności i odmienności, z drugiej tendencja do likwidacji odruchów samoregulacyjnych, z jednej strony postawa, której towarzyszy odkrywanie „sił
duchowych” i krytycyzm, z drugiej – realna sytuacja, w której dominuje poczucie
tymczasowości i doraźności rozwiązań. Stąd też, możliwość zaistnienia obok
siebie przeciwstawnych postaw tworzy dla każdej z utopii stan bezpieczeństwa
jako możliwego i akceptowalnego ryzyka. Dlatego też wydawać się może, że celem każdej z utopii edukacyjnych jest wygenerowanie świadomej postawy, która
umożliwi trwanie „pomiędzy”.

Wniosków kilka
Pytanie o edukację było w dziejach ludzkości zawsze pytaniem o realizację obowiązującej utopii społecznej. I chociaż zarzuca się wszystkim utopizmom, iż posiadają cechę błędnego koła, za każdym razem rozpoczynając wszystko od początku. Albo też formułuje się w stosunku do nich zarzut, że mają tendencję
odrywania się od realnego świata. I chociaż dla niektórych, używając słów na
przykład Feliksa Konecznego, wybitnego polskiego historyka i historiozofa,
twórcy oryginalnej koncepcji cywilizacji, zjawisko utopii można określić mianem
„szlachetnego urojenia” lub przejawu „ignorancji intelektualnej”, to jednak nie
można pomyśleć żadnego modelu edukacyjnego, kształtowanego dla potrzeb
jakiejkolwiek społeczności, bez elementów myślenia utopijnego. Można zaryzykować twierdzenie, że edukacja jest praktycznym wymiarem realizującej się utopii. Do takich elementów zaliczamy chociażby:
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 działania antycypujące, rozumiane jako tworzenie przestrzeni bezpieczeństwa rozumianego jako efekt kształtowaniu umiejętności, postaw i systemów wartości, sprzyjających budowaniu i ochronie świata;
 jako czasu tworzenia przestrzeni bezpieczeństwa, gdzie uwzględni się świadome i dopuszczalne ryzyko niepowodzenia bądź częściową utratę istotnych elementów „świata życia”;
 i do takiego elementu należy zaliczyć upowszechnianie prawdy o tym, że
poznanie i wcześniejsze rozwiązywanie wyzwań jest warunkiem bezpieczeństwa społecznego.
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Considering the educational value of the category of „hospitality”,
I made attempts to a critical reflection on this issue in recent Polish
literature for the young audience. The analysis has been subjected the
prose in which the issue of hospitality takes on different meanings. First
of all is mentioned of hospitality in dimension of culinary and sociosociable, in the sense of kind treat the „food and drink” (the most common understanding of hospitality, when care of the our neighbor is
expressed through common eating the prepared food). Secondly is
mentioned of hospitality in dimension of family, in the sense of hosting
adult children. In this dimension I drew attention to first difficult relationship with the adopted child, when parents start by hosting it, to
create a common nest. There is also one more understanding of hospitality, very timely in the current socio-political situation, the intensifying
law concerning ethnic and religious minorities in Western Europe, the
understanding of hospitality in aspect of cultural, the hospitality to the
„other” – culturally different.

Uwagi wstępne
Z pewnością istotą edukacji jest przekaz wartości uniwersalnych, a więc prawdy,
dobra i piękna, oraz wzorców osobowych (Banach, 2001; Puzynina, 1992;
Olbrycht, 2000). Sam termin wartość rozumiem, za Januszem Homplewiczem,
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jako „(…) wszystko to, co dla człowieka przedstawia się jako cenne, w co chce
angażować swe wysiłki i wolę”. Autor podkreślał: „(…) dążenie ku wartościom
kształtuje człowieka, jest też w stanie przesądzać o jego wewnętrznym rozwoju,
o jego przeżyciach, działaniach i całej postawie życiowej” (Homplewicz, 1996:
142). Powołując się także na słowa Dietricha von Hildebranda, który twierdził:
„(…) człowiek nie może być moralnie dobry, dopóki się interesuje tylko tym, czy
go coś zadowala lub jest mu miłe, zamiast spytać, czy to ma znaczenie samo
w sobie, czy jest piękne i dobre, czy powinno być chciane ze względu na nie samo, słowem czy jest wartościowe” (Hildebrand, 1982: 10), uważam, że kategoria
gościnności może być postrzegana jako wartość moralna, jako „dobro samo
w sobie”, a jej wartość edukacyjna w rozwoju młodego człowiek jest niekwestionowana.
Gościnność ma swoje źródło w wielowiekowej tradycji europejskiej. Łacina
nadała słowu gość-hostis znaczenie podwójne, gdzie z jednej strony oznacza ono
osobę obcą, cudzoziemca, nietutejszego, wędrowca, przybysza, którego wypada
nakarmić i ogrzać (ghos – karmić, żywić), na którego się oczekuje, który przybywa w odwiedziny, a z drugiej strony, zastanawiające jest porównanie przybysza
z wrogiem, z osobą nieprzyjazną, nieprzyjacielem (Brückner, 1974: 158; Bańkowski, 2000: 462). Podobne znaczenie miało greckie kseinos – prawo gościnności,
najstarsze prawo, którego strzegł sam Zeus. Wśród starożytnych Greków jedną
z podstawowych powinności, wynikającą z cnoty (arete) jako wartości moralnej,
była zasada gościnności. Nakazywała ona niezależnie od sytuacji respektowanie
przyjacielskich więzów łączących gospodarza i gościa. Gościnność jako wartość
ustanowiła związki przyjaźni niejako rytualnej, które pozostały ważne dla kolejnych pokoleń i przestrzegane były także w trakcie wojen, co widzimy chociażby
w Iliadzie.
„Grecy często używali określenia philoxenía, co znaczyło umiłowanie gościaobcego, a miłość ta przejawiała się w specyficznym rodzaju gościnności. Zapraszając obcego na posiłek, nie dawali mu swoich własnych potraw, lecz produkty,
tak, aby gość mógł przygotować sobie posiłek według własnych gustów i zwyczajów” (Środa, 2008: 40). Dziś powiedzielibyśmy, że uznawali prawo kulturowej
odrębności i tradycji, z której mogli skorzystać w procesie akulturacji systematycznej (wzajemnego uczenia się od siebie).
Wskazana wyżej zasada gościnności nie była jednak dominująca. Zygmunt
Gloger twierdził, że „(…) gościnność starożytna ciasne bardzo miała granice (…)
z prawdziwą gościnnością spotykamy się w starożytności tylko u ludu izraelskiego,
u którego wychodzono na spotkanie przybywającego wędrowca, obmywano mu
nogi, stawiano posiłek, opatrywano jego służbę i zwierzęta” (Gloger, 1985: 207).
W Biblii gościnność jest odpowiednikiem greckiego wyrazu philoxenía, który
oznacza miłość, sympatię, życzliwość wobec obcych przybyszów. Jeżeli powołu-
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jemy się na zapisy w Piśmie Świętym, naród żydowski okazywał troskę podróżnym bez względu na to, czy byli to krewni, czy obcy, oferując im gościnę, nocleg,
a nawet odprowadzając kawałek w drodze powrotnej. Jehowa potępił Izraelitów
za pośrednictwem proroka Izajasza za ich niegościnność, oświadczając, że na
próżno zachowują post i biją przed Nim pokłony, skoro jednocześnie pozwalają,
by ich bracia cierpieli na skutek braku pożywienia i dachu nad głową (Iz 58,3-7).
Sam Chrystus często korzystał z gościnności tych, którzy rozpoznali w Nim posłańca Bożego: „Lisy mają jamy i ptaki nieba mają na odpoczynek, lecz Syn
Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy” (Mt 8,20; Łk 10,38). Gościnność jest
cechą oczekiwaną od chrześcijan, o czym pisał autor Listu do Hebrajczyków:
„Nie zapominajcie o gościnności, bo dzięki niej niektórzy, nie wiedząc, podejmowali aniołów” (Hbr 13,2) oraz sam Jezus: „Więcej szczęścia wynika z dawania
niż z otrzymywania” (Dz 20,35). Wskazówki powyższe musiał znać legendarny
Piast Kołodziej, przyjmując nieznanych wędrowców na ucztę wydaną z okazji
postrzyżyn swego syna, choć mimo znacznych starań obawiał się, czy wystarczy
jedzenia dla wszystkich gości. Jak głosi legenda, wędrowcy okazali się Bożymi
posłańcami i nagrodzili łaskawość i przychylność Piasta niekończącą się obfitością spiżarni. W epoce wierzeń antropomorficznych, jak pisał Ryszard Kapuściński, „(…) nie było wiadome, czy ten zbliżający się oto wędrowiec, podróżny,
przybysz to człowiek czy bóg, do człowieka podobny. Ta niepewność, ta intrygująca ambiwalencja jest jednym ze źródeł kultury gościnności, nakazującej okazanie wszelkiej życzliwości przybyłemu, o do końca nierozpoznawalnej istocie”
(Kapuściński, 2004).
O gościnności Słowian przeczytać można także u Johanna Gottfrieda Herdera: „(…) byli uczynni, gościnni aż do rozrzutności, byli miłośnikami wiejskiej
swobody, ale przy tym ulegli posłuszni, byli wrogami rabunku i grabieży” (Herder, 1962: 326–327). W tym miejscu można jeszcze raz przytoczyć słowa Zygmunta Glogera:
(…) taką samą humanitarną gościnnością, jak Izraelici wśród ludów starożytnych, odznaczyli się Słowianie pośród późniejszych narodów Europy. Był zwyczaj stary i powszechny
w narodzie polskim, że tak w świetlicy pana, jak w izbie kmiotka, na stole, nakrytym
u pana białym obrusem lub barwnym kobiercem, a u kmiecia ręcznikiem, leżał wiecznie
chleb i sól, z którymi przyjmowano gości w progu obyczajem odwiecznym. (…) stąd
uczty liczne z powodu świąt uroczystych, imienin, zaręczyn, wesel, chrzcin, pogrzebów,
nowosiedlin i przenosin, zapustów, okrężnego, łowów, objęcia urzędu ziemskiego. O którejkolwiek wreszcie porze przybyłeś w dom szlachecki, zawsześ bywał uraczony. (Gloger,
1985: 207)

Tak więc drzwi i bramy służyły nie tylko do zamykania się, ale do zapraszania
w gościnę. „Droga (…) może być też traktem, którym idzie do nas ubrany w strój
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pielgrzyma któryś z bogów” (Kapuściński, 2004). Adam Mickiewicz w Panu
Tadeuszu zaprasza do dworku w Soplicowie, wskazując na zawsze otwartą bramę:
„(…) brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich
w gościnę zaprasza”.
Analiza literatury polskiej na przestrzeni stuleci potwierdza, że gościnność
wobec podróżnych była zwyczajem pożądanym. Przecław Słota w średniowiecznym wierszu O zachowaniu się przy stole, który można oceniać z perspektywy
współczesnej jako podręcznik z gatunku savoir vivre, zwraca uwagę na dobre
obyczaje, jakie powinno się okazywać przy stole (m.in.: jedzenie drobnymi kęsami, czystość rąk). Jan Kochanowski we fraszce Na gospodarza mówi, że gościnność w parze ze szczodrością iść powinna. Zarówno dom Jana Kochanowskiego,
jak i Mikołaja Reja to miejsca pełne ciepła, ostoje dobrych manier, rodowych
tradycji, łaskawe dla przejezdnych. Tak samo hojni wobec weselników są chłopi
w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, jak też w Chłopach Władysława Reymonta.
Obecnie gościnność od słowa gościnny kojarzy się najczęściej z uprzejmością,
częstowaniem posiłkiem przygotowanym osobie, która nas odwiedza. Wspólne
zasiadanie do stołu, przygotowanie posiłku-strawy jest pewnego rodzaju wyrazem troski o drugiego człowieka, a proces ucztowania i biesiadowania pełni
funkcję integrującą ludzi, funkcję więziotwórczą (Jędrych, 2014: 186). Nie bez
przyczyny znaczenie dobrego przyjęcia, dobrej gościny podkreślają znane po dziś
dzień przysłowia: „czym chata bogata, tym gościom rada” (XIX wiek) czy „gość
w dom Bóg w dom” (Rysiński, 1618; Świrko, 1985: 36).
*
Dziś obserwujemy jednakże coraz szersze rozmywanie społecznych więzi czy
nawet zanik poczucia przynależności do danej wspólnoty. „Społeczeństwo globalne wysoce zurbanizowane i zindustrializowane przyczynia się do zatomizowania wspólnot (…)” (Cybal-Michalska, 2011: 22) jak twierdzi Agnieszka Cybal-Michalska. Autorka, powołując się dalej na przemyślenia Stanisława Ossowskiego,
rozważa odczucie „próżni wartości” takiej osamotnionej jednostki w późnej ponowoczesności oraz jej marzenia o tworzeniu się grup dających odczuć bliskość,
a raczej substytuty bliskości. Proponuje orientację na odpowiedzialność, współpracę i wiedzę (Cybal-Michalska, 2011: 30–35). Nawiązują do słów uprzednich, chciałam zwrócić uwagę na umiejętność wartościowania sztuki, w tym literatury pięknej, która to odgrywa szczególną rolę we wprowadzaniu młodych
ludzi w świat wartości. Literatura piękna, jak twierdzi Joanna Papuzińska, jest
„(…) nośnikiem modeli zachowań, a więc pewnych konstrukcji fabularnych,
mogących stanowić punkt odniesienia dla wartościowania zachowań realnych
oraz wyznaczyć ich kierunek” (Papuzińska, 1996: 43). Kierując się powyższym
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i mając na uwadze wartość edukacyjną kategorii „gościnność”, podjęłam się próby krytycznego namysłu nad niniejszą kwestią w najnowszej literaturze polskiej
dla młodego odbiorcy. Analizie została poddana proza, w której zagadnienie
gościnności przybiera różne znaczenia.

O gościnności jako poczęstunku
Sądzę, że najczęściej rozumienie gościnności związane jest z przyjemnością biesiadowania, jedzenia, doświadczania radości spożywania. Sceny spędzania czasu
za stołem, przyrządzania i częstowania potrawami są jednak nieczęste w powieściach z ostatnich lat przeznaczonych dla młodych czytelników. Niewiele miejsca
poświęcono postawie gościnności wobec drugiego człowieka, zaproszeniu na
herbatę, ciasto. To jakby pojawia się między wierszami, co można potraktować
jako sprawę niegodną refleksji. Na co dzień niewielką wagę przykłada się do
konwencji etykietalnych, dobrych zwyczajów, gestów, tak jakby były one sprawą
nieco krępującą. „Ksawery zakaszlał i wykonał zapraszający gest. – Ale nie ma co
rozmawiać na środku drogi. Zapraszam na herbatę, u nas goście to prawdziwa
rzadkość, nawet tacy smarkaci” (Witek, 2013: 39). Jednakże od święta, czy kiedy
wymaga tego wyjątkowa sytuacja, bohaterowie przyodziewają odświętne ubrania,
czym potrafią zwrócić uwagę osób z boku.
Kiedy go zobaczyliśmy, od razu zrozumieliśmy, że staruszek musi mieć jakąś ważną sprawę, bo inaczej nie stroiłby się w garnitur w środku lata. Chcieliśmy go o wszystko od wejścia wypytać, ale ciocia chyba wyczuła nasze intencje. Odsunęła nas stanowczo na bok
i zaprosiła pana Ksawerego na kawę na werandę. Do kawy dodała ciasto (…). (Witek,
2013: 93)

W powieści Agnieszki Wiszowatej Sam i Riko mama żartobliwie, ale jednak
edukuje malutkiego jeszcze synka, jak to, zapraszając gości, należy mieć ich czym
„ugościć”: „Musimy tylko zaprosić Jankę na kolejną wizytę. I może tym razem to
my upieczemy ciasteczka” (Wiszowata, 2015: 22). Adekwatnie do omawianej
sytuacji przytoczyć można dawne przysłowia zanotowane przez Samuela Bogumiła Lindego: „Gość nie z próżnymi rękoma najdzie u mnie wszystko doma”
czy też „Gość który nic nie przyniesie, niech się prześpi w polu, w lesie” (Linde,
1855: 103).
Pojawia się także częsty obraz babci przygotowującej ciasto, która wyraża troskę o wnuki, bądź szacunek wobec gości, czasem nawet nieproszonych, częstując
ich własnoręcznie upieczonymi smakołykami.
Nietrudno było zauważyć, że widok świeżego rabarbarowego ciasta i zaparzonej kawy
przyciągnął ich z ogromną siłą. – Stasiu, toż poczęstuj panów ciastem! – nie wytrzymała
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ciocia Ula. – Na pewno z daleka przyjechali (…). Przybysze uśmiechnęli się przepraszająco. – A zaproszę, zaproszę (…). (Wiszowata, 2015: 122)

Podobnie bezinteresowna życzliwość okazywana przybyszom w rodzinie Borejków, w kolejnych tomach Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, stała się już legendarna. „Babcia Borejko zaraz zaprosiła pana Gruszkę do stołu. Gość spojrzał
na nią z uznaniem i nie odmówił gorącej herbaty i domowego makowca” (Musierowicz, 2012: 236). Taki obraz jest powielanym stereotypem gościnności starszej
pani – najczęściej babci lub cioci, gdyż jest niezależny od czasu akcji utworu,
dotyczy postaci epizodycznych, jak też zaprzecza widzeniu takiej postaci jako
niepowtarzalnej jednostki (Papuzińska, 1996: 100). Jednakże taki wizerunek zaspokaja psychofizyczną potrzebę bezpieczeństwa dziecka, prezentuje model
rodziny, w której panuje atmosfera nasycona pozytywnymi uczuciami. Ciepła
filiżanka mleka jest symbolem powrotu do czasów dzieciństwa, wspomaga mitologizację owych czasów jako arkadyjskich. „Ciabcia zaśmiała się cicho. – Chcesz
ciepłego mleka? (…) Twoja mama zawsze lubiła wypić kubek ciepłego mleka
przed snem. (…) Bo po tym się dobrze śpi i ma przyjemne sny” (Szczygielski,
2013: 52). Warto podkreślić jeszcze, iż ciepłe mleko, budyń, drożdżowe placki,
makowce, własnej roboty sery, warzywa i owoce z własnego ogródka i sadu, pojawiają się na wiejskich stołach dziadków i nimi gości się dzieci przybywające do
nich z odległych miast na kilkutygodniowe wakacje. „(…) babcia częstowała
mnie czekoladowym budyniem. – Jedz, chudzinko, jedz – prosiła” (SzyszkoKondej, 2008: 70). Po takim „ekologicznym” żywieniu, detoksie od miejskich fast
foodów dzieci same nie wyobrażają sobie powrotu do „(…) odgrzewanych papek
ze słoików” (Witek, 2013: 71), co jeszcze bardziej cieszy babcie, które potrafią
skwitować swoje racje odnośnie żywienia: „Niech się najedzą dobrych rzeczy, bo
jak wrócą do miasta, to nie wiadomo, co ich czeka” (Witek, 2013: 131). Takie
fragmenty realizują założenia określone w podstawie programowej dotyczące
edukacji zdrowotnej, pomagają dziecku zrozumieć, jak głosi zapis w podstawie,
jak istotny jest nawyk dbania o zdrowie, „(…) jakie znaczenie dla zdrowia ma
właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna” (Podstawa programowa
kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia 23 grudnia 2008 r. I etap
edukacyjny: klasy I–III, edukacja wczesnoszkolna, 13–14). Można śmiało stwierdzić, że wyżej przytoczone cytaty nawiązują także do znanego przysłowia Decimusa Juniusa Juvenalisa „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Przyrządzanie pełnowartościowych posiłków jest akcentowane w literaturze dla młodego odbiorcy,
mało tego, wspólne posiłki łagodzą obyczaje, poprawiają humory, a nawet potrafią rozładować emocjonalne napięcie: „(…) goście więdli przy stole. Wejście mamy z pachnącą rybą uratowało ich przed niechybnym szaleństwem” (Ostrowicka,
2002: 30).
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Wyjątkiem, odstępstwem od roli gotującej i następnie częstującej babci
jest postawa niezależnych starszych pań z powieści Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk Niebieskie nitki, nieprzywiązujących wagi do prozaicznych spraw, za
jakie uważały posiłki. „Musia i Bunia zawsze miały tyle zajęć, że często w ogóle
zapominały o posiłkach, traktując je jako nieistotny dodatek do pracy, czytania
czy działalności społecznej” (Gutowska-Adamczyk, 2011: 26). Jednakże taką
postawę krytykuje ich wnuczka, twierdząc: „Niedzielny obiad tworzy jednak
atmosferę, której temu domowi zawsze brakowało (…)” (Gutowska-Adamczyk,
2011: 26).
Wymiar kulinarny gościnności reprezentowany przez estetykę przyrządzenia
i podania jedzenia i napojów oraz społeczno-towarzyski w rozumieniu serdeczności wobec gości, otwartych gestów i dobrych słów, odpowiedniego stroju, jest
na kartach powieści współczesnych dla młodego czytelnika sprawą coraz rzadszą.
Przytoczone powyżej fragment prozy wskazują jednakże na więziotwórczą rolę
spotkań przy stole, na autentyczną hojność gospodarzy płynącą z ich serc. Gotują
najczęściej babcie, robią to samodzielnie, a mimo to, nie mając nawet takiego
zamiaru, potrafią zarazić chęcią pomocy przebywających u nich wnuków. Natomiast w jednej powieści spotkać można gościnność rozumianą w wymienionym
wymiarze w formie groteskowej, jako pusty rytuał wyraz snobizmu i fałszu. Już
w biblijnej Księdze Przysłów (23,6-8) ostrzega się przez obłudną gościnnością,
gdy gospodarz nie daje z serca, lecz ma ukryte zamiary wobec gościa, a z kolei
Ignacy Krasicki w satyrze Pijaństwo wyśmiewa brak umiaru. Rodzice Magdy
z powieści Katarzyny Majgier Tajemnice starego pałacu. Duch z Niewiadomic,
odkąd wygrali znaczną sumę pieniędzy, wszystko chcą mieć większe niż ich sąsiedzi. Dziewczynka nie rozumie ich zakłamanej gościnności, uczt wydawanych
na pokaz, celebrowania posiłków, które nie zbliżają ludzi. „Magda się obawiała,
że śniadanie potrwa do obiadu, który z kolei potrwa do kolacji i tym sposobem
nie opuści jadalni” (Majgier, 2014: 52). Państwo ci o sugestywnym nazwisku Czereśniak są wymownym symbolem odwiecznego kołtuństwa, filisterstwa, wyrażających się w ignorancji wobec tradycji, niewrażliwością i bezrefleksyjnością wobec kultury i sztuki, a więc postawą konsumpcyjną i snobizmem. Przypominają
rodzinę Dursleyów z Harry’ego Pottera czy Matyldy z powieści Roalda Dahla, co
świadczy o szerszym społecznym problemie, a wobec tego tworzy ważny obszar
do dyskusji na temat socjalizacyjnej funkcji rodziny, odpowiedzialności za
wprowadzanie potomka w społeczeństwo, przekazywania mu zwyczajów, obyczajów, tradycji, w tym, jak pisał Adam Pisarek, gościnności w znaczeniu „dobrych
obyczajów” i manier, wiążących się z określonymi wzorcami ucztowania, mową
gestów, technikami posługiwania się ciałem i słowem, znaczącymi sekwencjami
zachowań, a w szerszej perspektywie – godnością, honorem i wstydem jako ważnymi regulatorami zachowań (Pisarek, 2014: 10).
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Gościnność w kontekście wsparcia i opieki
O gościnności w wymiarze rodzinno-familijnym, rozumianej w sensie troskliwości, przychylności w obliczu kryzysowej sytuacji, mówi literatura piękna, wskazując na istotę funkcji opiekuńczej rodziny, jak też międzyludzkich więzi. Katarzyna
Krasoń wymienia kilka przykładów klasyki dziecięcej, które traktuje jako wstęp
do nauki o więziach międzyludzkich (między innymi: Muminki, Kubuś Puchatek)
(Krasoń, 2001: 111), gdzie podstawą więzi w rodzinie są: miłość, ufność i dawania sobie przez domowników poczucia bezpieczeństwa. We współczesnej powieści dla młodego czytelnika Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk Niebieskie nitki
(Gutowska-Adamczyk, 2011) problematyka koncentruje się wokół zagadnień
związanych z utratą rodzinnego domu, zachwianego poczucia bezpieczeństwa
i to w czterech kolejnych pokoleniach kobiet w rodzinie. Joanna, wraz z dorastającą córką Linką, w wyniku rozstania z mężem traci miejsce zamieszkania i decyduje się wrócić do rodzinnego domu. Rodzinny pałac jako miejsce zamieszkania
wielu pokoleń jest symbolem ostoi i gościnności, wsparcia i przeczekania trudów,
tu można znów poczuć się bezpiecznie, pozbierać myśli.
W słowniku synonimów znajdujemy rozumienie słowa gościnny jako przyjazny, serdeczny, życzliwy, otwarty, przychylny (Słownik synonimów polskich…,
2003: 120). Przychylność i otwarte serce okazuje Lince jej prababcia Bunia, stwarzając okazje do rozmów i zwierzeń, podobnie jak serdeczność i życzliwość okazuje Grześkowi Natalia – babcia Linki, wiedząc, że chłopak nie znajdzie takich
uczuć w rodzinnym domu. Sama Linka maluje bardzo emocjonalne obrazy, których postacie połączone są niebieskimi nitkami – uczuciami, więziami, których
nie da się odciąć. Ona też „odżywa”, kiedy do wigilijnego stołu zasiadają cztery
pokolenia kobiet. Świąteczną atmosferę tworzy wspólnota, kiedy jest się autentycznie razem, a zastawiony stół jest atrybutem nie tyle obfitości, co pragnienia
równowagi i stabilizacji.
Niestety, pozytywnej atmosfery i wzajemnego szacunku brakuje wśród dorosłych bohaterów powieści Grzegorza Kasdepke Poradnik hodowcy aniołów (Kasdepke, 2012). Bohaterka książki Marta razem z rodzicami i młodszym braciszkiem
Rysiem mieszkają w bloku u siostry ojca. Ciocia Irena robi wyrzuty swoim gościom
– rodzicom Marty, że nadużywają jej gościnności, ciążą jak w przysłowiach zapisanych w pierwszym słowniku języka polskiego Samuela Bogusława Lindego: „Gość
częsty i długi rychło się sprzykrzy”, czy „Gość wiedzieć ma kiedy i na jak długi czas
w gościnę jechać” (Linde, 1855: 103). Brak domu i związane z tym nadużywanie
gościnności u bliskiej rodziny, brak swobodnej przestrzeni do życia, to szeroki
problem społeczny, źródło konfliktów i wyrazu człowieczeństwa. Jest tu trochę jak
w baśni ludowej (Jaś i Małgosia), kiedy to bieda i niedostatek wyzwalają w człowieku złe instynkty, żal i wzajemne pretensje. Jest jeszcze bardziej dramatycznie, kiedy
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świadkami scen rozdrażnienia dorosłych są dzieci. Brak własnego miejsca zamieszkania powoduje nerwowość i zamęczenie sobą nawzajem dorosłych, przy
niezrozumieniu całej sytuacji przez dzieci, a Marta, bohaterka Poradnika hodowcy
aniołów, jest wrażliwą, spragnioną uwagi dziewczynką. Ta mądra, pełna magii, ale
też grozy książka pokazuje dorosłym, z jaką uważnością należy spędzać czas
z dzieckiem, jak dbać o jego uczucia i marzenia.
W wymiarze rodzinno-familijnego rozumienia gościnności chciałam także
zwrócić uwagę, w nieco przewrotny sposób, jak to dziecko nie jest gościem we
własnym domu, ale jego członkiem, mając na myśli pierwsze trudne relacje
z dzieckiem adoptowanym, kiedy to rodzice zaczynają od goszczenia go do tworzenia wspólnego gniazda.
We współczesnej prozie dla młodego czytelnika temat adopcji pojawia się coraz częściej1. Literatura, poruszając ten problem, pełni nade wszystko funkcję
terapeutyczną, pomagając uporać się z lękami i obawami zarówno rodziców
adopcyjnych, czujących się niepewnie w swojej nowej roli, jak i adoptowanych
dzieci, które spotkały się z wieloma traumatycznymi przeżyciami. Rodzicom
adopcyjnym Marka z powieści Ewy Nowak Bardzo biała wrona (Nowak, 2009)
psycholog zwraca uwagę z powodu nadwrażliwości w obchodzeniu się z chłopcem i traktowania go na prawach gościa, a nie członka rodziny. „(…) Trzęsiecie
się nad nim jak nad obcym dzieckiem. Swoje byście chowali inaczej, (…) dlaczego Natalia nie opiekuje się bratem? Dlaczego nie zostają nigdy razem? Dlaczego
Marek nie chodzi do przedszkola? Dlaczego Wy nigdzie nie wychodzicie? Dlaczego oboje nie pracujecie?” (Nowak, 2009: 178). Znamienny ten cytat powoduje
zastanowienie się całej rodziny nad zmianami metod postępowania z synkiem,
próbę włączenia go w dotychczasowe funkcjonowanie rodziny, a nie traktowanie
niejako „obok”, jak honorowego gościa, którego na dodatek bano się nie urazić.
Rodziny adopcyjne, odmiennie niż rodzice biologiczni, jak pisała Antonina
Gutowska „(…) którzy od chwili urodzenia dziecka są świadomi swoich praw,
obowiązków i przywilejów, (…) nie są pewni swojej roli, zwłaszcza w początkowej fazie rodzicielstwa” (Gutowska, 2006: 12). Autorka powołuje się na badania
kanadyjskiego socjologa Davida H. Kirka, który to wyróżnił dwa odmienne sposoby radzenia sobie z trudnościami związanymi z adekwatnym zdefiniowaniem
swojej roli przez rodziców adopcyjnych: uznawanie różnic między rodzicielstwem adopcyjnym a naturalnym lub zaprzeczanie tym różnicom. Uznawanie
różnic, jak pisze dalej A. Gutowska, „(…) wiąże się według D.H. Kirka z lepszym
funkcjonowaniem rodziny adopcyjnej w aspekcie komunikacji między członkami rodziny i satysfakcji z adopcji” (Gutowska, 2006: 7). Oznacza to otwarte
________________
1

W powieści dla młodzieży temat adopcji poruszony został także u Joanny Jagiełło, Kawa z kardamonem; Marcela A. Marcela, Oro.
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mówienie o adopcji, stwarzanie okazji do wzajemnego poznawania uczuć członków rodziny, bezpośrednie stawianie czoła problemowi i staranie się o zrozumienie trudnej sytuacji zarówno swojej, jak i dziecka. Tak dzieje się w rodzinach
z dwóch opowieści Katarzyny Kotowskiej: Jeż (1999) i Wieża z klocków (2001)
oraz u Lucyny Landau w książce Witaj córeczko (2009). Rodziny adopcyjne
prezentowane w wymienionych powieściach służą za wzorcowe modele reakcji,
świadectwa miłości i traktowania dziecka w rozmowach jak równych sobie. „Na
początku było im wszystkim bardzo trudno (…)”, na przykład „(…) chłopczyk –
Jeż znalazł się w nowym świecie i potrzebował czasu, by się poczuć bezpiecznie”
(Kotowska, 1999). Jednakże, najlepszym dowodem na poczucie wrastania w rodzinę na prawach jej pełnoprawnego członka są słowa jednej z bohaterek – Mai:
„(…) było mi bardzo przyjemnie, nie wiem, jak się czuje człowiek we własnej
rodzinie, ale chyba mniej więcej tak, jak ja w tamtym momencie” (Kotowska,
1999: 53).

O gościnności wobec kulturowo odmiennego
Gościnność wydaje się mieć szczególne znaczenie w rozwoju człowieka w kontekście zaostrzających się konfliktów w wielokulturowym świecie. Chciałabym
zwrócić uwagę na gościnność wobec „innego” w sensie zabłąkanego, zagubionego, stygmatyzowanego, społecznie i kulturowo odmiennego. Problem ten zasygnalizuję, bazując na analizie najnowszej polskiej literatury dla młodego czytelnika. Interesują mnie przykłady z literatury, która zwraca uwagę na kwestie
odmienności społeczno-kulturowej bohaterów literackich, modeluje postawy
wzajemnego dialogu, współpracy, wrażliwości kulturowej. W książce Ewy Grętkiewicz Szczękająca szczęka Saszy Sasza jest krewnym mieszkającym na stałe na
Białorusi, jednakże na rok przyjeżdża do Polski, gdzie ma się posługiwać językiem polskim, jak też uczyć w polskiej szkole. Rodzice Karoliny, głównej bohaterki i narratorki opowieści, okazują radość z powodu jego przyjazdu, jak też
proszą dwie córki o współpracę i pomoc w adaptacji chłopca do nowych warunków. „Mama i ja bardzo się cieszymy – powiedział ojciec – I liczę na to, że przyjmiecie Saszkę serdecznie. On nie ma rodziców, wychowuje go ciocia Teresa, która
bardzo chce, żeby mówił po polsku” (Grętkiewicz, 2005: 15). Sam Sasza chce się
uczyć języka polskiego, jest ciekawy polskich tradycji, niezauważalne są tu bariery adaptacyjno-akulturacyjne. Podobnie gości małego Titi mama Basi z książeczki Zofii Stanckiej Basia i kolega z Haiti (2011), tłumacząc córce, skąd pochodzi
Titi, co mu się przytrafiło, dlaczego chłopczyk jest taki zamknięty w sobie.
Chłopczyk otwiera się, widząc serdeczność i otwarte przed nim serca, a tylko
„życzliwość dla drugiej istoty może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa”, jak
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mówił z okazji wręczenia tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Ryszard Kapuściński, w kontekście doświadczenia przebywania latami
wśród dalekich Innych (Kapuściński, 2004).
Jeszcze jeden przykład gościnnego, ciepłego domu, który, jak zauważyła Joanna Papuzińska, niezmiennie od lat emituje sygnały dobra w stronę wyziębłych
i spragnionych serc, to dom Borejków z powieści Małgorzaty Musierowicz (Papuzińska, 1996: 17). Szczególną odwagą wykazały się dwie najmłodsze Borejkówny z powieści Noelka (Musierowicz, 2012: 131–132), przeciwstawiają się
dorosłym, którzy wypędzili z kościoła ich małe rówieśnice, rumuńskie Cyganki-żebraczki, i zapraszając je do siebie na wigilijną kolację.
W trzech wymienionych powieściach rodzice są przewodnikami dzieci, uczą
Levinasowskiego nie tylko stawania twarzą w twarz i prowadzenia dialogu, ale
brania odpowiedzialności za gościa – innego kulturowo. Levinasowski model
podmiotowości rozumiany jest jako gościnność, gościna, która przyjmuje drugiego człowieka. Przestrzeń, w której może rozwijać się gościnność, nazywa ten
wybitny przedstawiciel filozofii dialogicznej przestrzenią będącą schronieniem,
przystanią, azylem (Lévinas, 2002: 11–19). Sądzę, że takie są opisywane domy.
Martin Buber mógłby dodać, że widoczne jest w postawie domowników „wejście
w relację”, „przyjęcie postawy dialogicznej” z człowiekiem kulturowo odmiennym. Wskazywał, że „miarę człowieka poznaje się po możności wejścia w dialogiczny związek” (Buber, 1993: 93).
W powieści, zatytułowanej Zupa z jeża Magdaleny Kozłowskiej przedstawiony został świat Romów w konwencji współczesnej baśni, ze szczególnym zaakcentowaniem ich przeszłości i tradycji, z tym, że autorka pokazuje niemożność
porozumienia sąsiadujących ze sobą społeczności (Romów i gadziów) i przekroczenia pewnych granic kulturowych. Pisze: „Dwa światy, które powinny spotkać
się wyłącznie podczas pracy jednych, a uciechy drugich!” (Kozłowska, 2012: 29).
Także książki o tematyce wojennej dla dzieci są wyrazem różnych postaw
człowieka wobec człowieka zagrożonego utratą domu2. Trudno znaleźć bardziej
szlachetną postawę wobec drugiego człowieka niż tą reprezentowaną przez ojca
Ponsa (Schmitt, 2009). Ten katolicki ksiądz ocalił w trakcie wojny tożsamość
narodową dziesiątek goszczących (ukrywających się) w jego „żółtej willi” niczym
________________
2

Od roku 2011 Muzeum Powstania Warszawskiego z wydawnictwem Literatura wydało całą serię
starannie opracowanych merytorycznie książek z cyklu “Wojny Dorosłych – Historie Dzieci”, służących
do tego, by pokazać dzieciom, czym jest wojna, totalitaryzm, rasizm, zagłada i postawy ludzi wobec
destrukcyjnej mocy nienawiści. Wymienić należy tu: Joanny Papuzińskiej Asiunię; Michała Rusinka
Zaklęcie na „w”; Pawła Beręsewicza, Czy wojna jest dla dziewczyn?; Doroty Combrzyńskiej-Nogal
Bezsenność Jutki; Beaty Ostrowickiej Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku. Poza serią powstały
także powieści: Joanny Rudniańskiej Kotka Brygidy; Iwony Chmielewskiej Pamiętnik Blumki; Marcina
Szczygielskiego Arka czasu; Joanny Papuzińskiej Mój tato szczęściarz; Pawła Beręsewicza Wszystkie lajki
Marczuka; Joanny Concejo Dym czy Natalii Gancarz Mietek na wojnie.
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w Arce Noego, żydowskich dzieci. Uczył ich hebrajskiego, Tory, łamania barier
dzielących dwie monoteistyczne religie i traktował jak własne dzieci, chroniąc
przed „szaleństwem innych ludzi” (Schmitt, 2009: 128). Mówił: „(…) jeżeli potop
będzie trwał, jeżeli w całym kosmosie nie uchowa się ani jeden Żyd mówiący po
hebrajsku, będę cię mógł nauczyć tego języka. A Ty przekażesz go innym” (Schmitt,
2009: 71). Jeszcze raz należy podkreślić, że trudno o budzącą większy szacunek
postawę gościnności, mądrości i sprawiedliwości. Dzięki takim osobom, które
z narażeniem własnego życia przyjmowały, chroniły, ukrywały pod swoim dachem
prześladowanych, można wierzyć w ludzką bezinteresowność i dobroć.
W jeszcze innej powieści dla młodzieżowego odbiorcy zaznaczony został
problem gospodarki mieszkaniowej czasów PRL, kiedy to wielu właścicielom
zabierano lokale, kamienice lub poddawano je obowiązkowi kwaterunku. Prawnuczka nie może wprost uwierzyć, że ich dom był niegdyś zamieszkiwany przez
przymusowych lokatorów. Mówi:
– Chcesz powiedzieć, że siedzieli wam na karku przez trzydzieści lat jacyś nieproszeni
goście, a wy ich teraz przyjmujecie ciasteczkami i kawą?!
– To nie była ich wina. Nie mieli dachu nad głową (…). (Gutowska-Adamczyk, 2011: 44)

Powołując się na głos etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, wiemy, że stanowiska opiekuńczości i odpowiedzialności człowiek zacny i porządny powinien
przyjmować nie tylko wobec tych, z którymi jest związany emocjonalne czy umową,
ale także wobec osób obcych, które potrzebują pomocy i są od nas faktycznie zależne
(Kotarbiński, 1989). Sytuacja w której znalazła się prababcia, nie była do pozazdroszenia, była sytuacją przymusową, oczekiwano od właścicielki podzielenia się jej
prawną wartością – domem, jednakże mimo przymusu ocaliła ona swoją godność,
a lokatorom okazała serce. Wzruszające są słowa, jednego z takich „gości”, który to
po latach wrócił do ojczyzny i odwiedził dom, w którym mieszkał: „nigdzie nie
czułem się tak dobrze, jak tu!” (Gutowska-Adamczyk, 2011: 44).

Uwagi końcowe
W tekście była mowa o gościnności rozumianej w trzech wymiarach. Po pierwsze, w wymiarze kulinarnym i społeczno-towarzyskim, w sensie uprzejmości
częstowania „jadłem i napojem” (najczęstsze rozumienie gościnności, kiedy to
troska o bliźniego jest wyrażana poprzez wspólne spożywanie przygotowanego
dla niego posiłku). W tym przypadku o gościnności mówić także prześmiewczo,
gdyż w wielu powieściach niedzielne i świąteczne „zjazdy obiadowe” są pustym
rytuałem. Po drugie, była mowa o gościnności w wymiarze rodzinno-familijnym,
w sensie goszczenia swoich dorosłych dzieci, kiedy to trzeba nauczyć się żyć razem,
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od nowa, w warunkach zmian spowodowanych rodzinnymi zawirowaniami.
W tym wymiarze zwróciłam uwagę, w nieco przewrotny sposób, jak to dziecko nie
jest gościem we własnym domu, ale jego członkiem, mając na myśli pierwsze trudne relacje z dzieckiem adoptowanym, kiedy to rodzice zaczynają od goszczenia
go, do tworzenia wspólnego gniazda. Wyeksponowałam jeszcze jedno rozumienie gościnności, bardzo aktualne w obecnej sytuacji społeczno-politycznej, zaostrzającego się prawa dotyczącego mniejszości etnicznych i religijnych na terenie
Europy Zachodniej – rozumienie gościnności w aspekcie kulturowym, gościnności wobec „innego” w sensie zabłąkanego, zagubionego, kulturowo odmiennego.
W kontekście analizowanych tekstów, rodzi się ważne pytanie w obliczu
obecnie trwającego globalnego kryzysu wartości: jak rozmawiać z dzieckiem
o granicach gościnności i związanej z nią granicy tolerancji?
Adam Pisarek zwrócił uwagę, że w kulturze polskiej „(…) gościnność rozumiana jako serdeczność i bezinteresowna życzliwość okazywana przybyszom (…)
jest uznawana za jedną z najbardziej wartościowych postaw wobec drugiego człowieka” (Pisarek, 2014). W dyskursie publicznym gościnność pojawia się najczęściej
„(…) w odniesieniu do wędrowania, pielgrzymowania, turystyki i innych form
kontaktu kulturowego, w tym dyplomacji i polityki migracyjnej” (Pisarek, 2014).
Gościnność jest rozumiana także jako rozszerzenie domu, gdzie gość ma poczuć się jak u siebie w domostwie, z tym, że przestrzeganie obowiązków, tak jak
w każdej innej przestrzeni społecznej, jest w tym przypadku także koniecznością.
Obowiązkiem podstawowym jest obopólny szacunek, a więc gościa wobec gospodarza, jak też gospodarza wobec gościa. Można mówić niezrozumiałym językiem, zachowywać się w niezrozumiały sposób, jednakże tolerowane nie może
być łamanie praw, przynoszenie cierpienia innym, krzywdy czy upokorzenia,
jednym słowem barbarzyństwo (Środa, 2008: 35).
Przedstawione powyżej współczesne powieści skierowane do dzieci i młodzieży mogą stanowić pomoc w rozwoju i edukacji młodego człowieka w kierunku postawy gościnności jako wartości moralnej, z którą związane są inne
wartości, takie jak opiekuńczość, troskliwość, życzliwość, łaskawość, czułość,
odpowiedzialność wobec drugiej osoby, gościa, potrzebującego.
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The aim of the research was to determine the psychological gender
against the background of a partner’s support and the spouse’s workplace. The research involved a group of 503 married women and men,
including 354 professional soldiers - of who 152 have participated in
military missions and 202 work in Poland. The research included also
149 women - 94 wives of soldiers participating in missions and 55
women in relationship with soldiers doing their job in Poland. To collect the data for research the nonprobability snowball and purposive
sampling methods have been applied. The research was conducted in
2013. The respondents, in majority showing androgynous characteristics, perceive the support on the part of their families as average or very
low. Substantial differences as to the psychological gender and support
have been observed in the group of soldiers doing their service in their
home country. The feminine men and people with unspecified gender
identity seem to receive the lowest support, while the androgynous
people and male men experience the highest one. Interesting dispersion of results has been observed - the lowest for the group of feminine
men, the highest for the androgynous ones.

Wstęp
Świat współczesny zmienia się dynamicznie i szybko. Przekształcenia są następstwem między innymi rozwoju techniki. Te są dostrzegane najwcześniej. Wpływają one na przeobrażenia w obszarze demograficznym, społecznym i ekonomicznym. Wśród tradycyjnych zagadnień demograficznych, obejmujących między
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innymi przyrost naturalny, migrację i strukturę społeczną, pojawiają się nowe
zagadnienia. Takim nowym obszarem zainteresowania w demografii są zmiany
obejmujące rodzinę. Ze społecznego punktu widzenia analizuje się strukturę
rodziny, wsparcie i jej przemiany, a ze względu ekonomicznego analizie poddawane są zasoby rodziny oraz różnice występujące w wynagrodzeniu pomiędzy
kobietami i mężczyznami.
Połączenie życia rodzinnego z pracą zawodową kobiet i rozwój ich zainteresowań przekształca dotychczasowy wizerunek. Następuje współczesne przełamywanie stereotypów, chociaż są one obecne w codziennym funkcjonowaniu
kobiet. Trudno nie wskazać mechanizmów występujących w podejmowanej przez
nie pracy zawodowej, takich jak: „ruchome schody”, „szklany sufit” czy „lepka
podłoga”. Na tradycyjne spostrzeganie płci wskazują badania D. Pankowskiej,
M. Chomczyńskiej-Rubachy (2014), natomiast o kreowaniu nowego obrazu
świadczą badania przeprowadzone przez E. Mandal (1994). Podkreślają zmianę
wśród wykształconej grupy kobiet, które realizują jedną z ról społecznych. Badania ekonomiczne wykazały, że współczesne kobiety w większości zajmują tę samą
pozycję ekonomiczną, jaką zajmowały w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Wyjątek stanowią młode, wykształcone, niezamężne kobiety (Bem, 2000: 169).
Celem niniejszego artykułu jest analiza wsparcia kobiet i mężczyzn, uwzględniająca ich płeć psychologiczną. Artykuł składa się z trzech części: teoretycznej,
opisującej metody badań i analizującej wyniki. W pierwszej rozpatrywana jest
podjęta w artykule tematyka wsparcia i płci psychologicznej. Część metodologiczna obejmuje cel badań, pytanie badawcze, metody, dobór próby. Raport
z badań własnych zawiera analizę otrzymanych wyników oraz ich interpretację.
Sformułowane stwierdzenia z dotychczasowych dyskusji naukowych stały się
podstawą odpowiedzi na pytanie o wsparcie kobiet w rodzinie na tle płci psychologicznej we współczesnym stechnologizowanym świecie. Wyjaśnienie tak sformułowanego celu kobiecości i męskości nastąpi poprzez posłużenie się teorią
schematów płciowych Sandry L. Bem.

Płeć psychologiczna i jej implikacje
Transformacja w rodzinach oraz poprawa wskaźników umieralności, powodująca
wydłużenie się życia ludzkiego, ma wpływ na przeobrażenia procesu odtwarzania
pokoleń i jednocześnie wiąże ten proces ze zmianą ról społecznych (Kotowska,
Jóźwiak, 2011). Zachodzące w społeczeństwie przemiany rewidują poglądy
w zakresie tradycyjnych ról kobiecych i męskich. Są to kategorie ujmowane bardzo szeroko zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społeczno-kulturowym.
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Historyczna analiza roli kobiety i mężczyzny w życiu dowodzi, że były one nie
tylko rozdzielone w wielu kulturach, ale także odmienne. Kobieta i mężczyzna
przygotowywani byli do specyficznych dla siebie działań w określonych sferach
życia. Wynika to z faktu, że kobiety i mężczyźni różnią się od siebie cechami
fizycznymi, ale także niejednokrotnie zachowują się w inny sposób. Różnice wynikają nie tylko z biologii, ale są też efektem uspołecznienia (Zimbardo, 2004:
184). Przysługuje im odgrywanie innych, zmienionych ról w społeczeństwie –
zmieniającym się kulturowo i cywilizacyjnie. H. Machel stwierdza, że przez
tysiąclecia wiele kultur dochodziło do symbolicznego przesunięcia, zmiany odległości pomiędzy światem kobiet a mężczyzn. „W mniejszym lub większym stopniu, ale wszystkie zmierzały w tym samym kierunku: oba światy – kobiet i mężczyzn – zbliżały się do siebie, role upodabniały się, zachowania unifikowały,
reguły i wzorce społeczne były dla obu płci bardziej zbieżne” (Machel, 2012: 11).
Dowodzi tego fakt, że współczesna rzeczywistość wymaga od kobiet i mężczyzn
podejmowania decyzji i zachowań, które nie są zgodne z przypisanymi im tradycyjnymi rolami.
Dotychczasowe, tradycyjne pojęcia męskości i kobiecości są w obecnych czasach zasadniczo zachwiane. Żyjemy w okresie gwałtownych przeobrażeń nie tylko społecznych, lecz także moralnych, etycznych i seksualnych. Pojęcie płci psychologicznej człowieka w tym kontekście rozumiane jest jako spontaniczna
gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata,
która także uległa w ostatnim czasie przemianie. Do lat 60. sądzono, że człowiek
może być albo męski, albo kobiecy. Wspomniane poglądy zostały zweryfikowane
przez S.L. Bem (1977), która stwierdziła, że kobiecość i męskość stanowią dwa
osobowościowe wymiary. Odrzuciła jednowymiarową i bipolarną koncepcję
męskości i kobiecości, przyjęła koncepcję dwóch niezależnych względem siebie
czynników ortogonalnych (Bem, 2000).
W literaturze występuje rozróżnienie na płeć biologiczną i płeć psychologiczną. Płeć biologiczna (sex) dotyczy właściwości biologicznych odróżniających
osobniki męskie od żeńskich. Atrybutem biologicznym są różne funkcje reprodukcyjne kobiet i mężczyzn, inne hormony oraz anatomia. Są one biologicznie
zdeterminowane i niezależne od czynników społecznych. Natomiast płeć psychologiczna (gender) „jest zjawiskiem wyuczonym, związanym z odmiennością zachowań i postaw zwykle cechujących osoby o odmiennej płci biologicznej. Kultury różnią się stopniem, w jakim płeć psychologiczna wiąże się ze zróżnicowaniem
codziennych czynności i zakresem tolerancji na zachowania spostrzegane jako
niezgodne z własną płcią” (Zimbardo, 2004: 184). Płeć psychologiczna jest układem cech psychicznych związanych z płcią, takich jak kobiecość czy męskość.
Cechy kształtują się w jednostce od wczesnego dzieciństwa, w wyniku jej uczestnictwa w życiu społecznym. Zatem płeć psychologiczna tworzy się w pierwszych
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latach życia pod wpływem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
Z tego względu charakterystyczny wpływ na kształtowanie stosunku do stereotypów ma w dzieciństwie rodzina. Formowanie płci poprzez modelowanie otwartości na świat, emocjonalności czy postrzegania seksualności może stać się podstawą międzypokoleniowej transmisji tych schematów (Sanocka, 2012: 4).
Dotychczasowe badania obejmujące wpływ płci psychologicznej na funkcjonowanie jednostki potwierdzają, że ma ona istotne znaczenie w sposobach zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. Dla analizy płci psychologicznej
istotne jest określenie roli płciowej i roli społecznej. Obydwa pojęcia występują
zamiennie. Rola płciowa to rola społeczna. P. Zimbardo wyróżnia role społeczne
(gender roles) rozumiane jako wzory postępowania uważane za prawidłowe dla
kobiet i mężczyzn w określonym społeczeństwie (Zimbardo, 2004: 184). Rola
płciowa pojmowana jest jako zespół cech i zachowań, które uważa się w jakieś
konkretnej kulturze za właściwe jednej płci. „Pełnienie przez człowieka określonej roli należy ujmować dynamicznie, gdyż jej przejawy unaoczniają się zależnie
od kontekstu sytuacyjnego; symptomami społecznymi podejmowanej roli płciowej stają się zaś bardzo różnorodne reakcje (ekspresje), w tym także reakcje seksualne” (Dulko, 2003: 8). Rola społeczna obejmuje zestaw zachowań jednostki,
dzięki któremu uzyskujemy informacje o oczekiwaniach skierowanych przez
otoczenie względem pozycji, jaką zajmuje. Jest ona „(…) zbiorem społecznie
i kulturowo zdefiniowanych oczekiwań, które jednostki mają spełniać w określonych sytuacjach społecznych. Jest ona określana przez społeczeństwo, przypisana
każdej jednostce w obrębie kategorii, a przez nie przyuczana i wyuczana” (Mandal, 2004: 22). Role społeczne (płciowe) obejmują charakterystyczne oczekiwania
reprezentatywne dla danej płci.
Płeć, mimo że nie jest rozumiana tylko jako kategoria biologiczna, ale i społeczna, to, jak wynika z powyższych analiz, wprowadza rozróżnienie między płcią
a rodzajem. Płeć oznacza występowanie różnic anatomicznych umożliwiających
prokreację, natomiast rodzaj jest efektem kulturowej i społecznej konstrukcji płci.
Na kanwie tych rozważań prezentowane będą wyniki badań obejmujące płeć
psychologiczną i wsparcie otrzymywane przez kobiety i mężczyzn. Wsparcie jest
rozumiane jako otrzymywana faktycznie pomoc. Jest ono oceniane subiektywnie
przez podmiot.

Materiał i metody badań
Celem przeprowadzonych badań było określenie płci psychologicznej współczesnych kobiet i mężczyzn na tle spostrzeganego wsparcia. Skoncentrowano się na
jednym problemie badawczym, wynikającym z tak postawionego celu: Czy, a jeśli

Wsparcie i płeć psychologiczna kobiet i mężczyzn – raport z badań

155

tak, to jak płeć psychologiczna różnicuje wsparcie u kobiet i mężczyzn? Badanie
przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego i techniką ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza. W badaniach posłużono się zmodyfikowanym kwestionariuszem wsparcia M. Kazimierczak, M. Plopy (2007) oraz Inwentarzem do
oceny płci psychologicznej IPP w opracowaniu A. Kuczyńskiej.
W celu zebrania materiału badawczego wykorzystano metody doboru nielosowego – czyli metodę nieprobabilistyczną kuli śnieżnej oraz dobór celowy. Metoda kuli śnieżnej przydatna jest w badaniach grup społecznych, które mogą być
dla badacza trudno dostępne. W omawianym projekcie grupę tę stanowiły żony
żołnierzy zawodowych wyjeżdżających na misje stabilizacyjne oraz żony żołnierzy, którzy wykonują obowiązki służbowe w kraju. Największą grupą kobiet – żon
żołnierzy zawodowych stanowiły matki dzieci uczęszczających do przedszkola.
Dobór celowy wykorzystano do zebrania materiału badawczego od żołnierzy
zawodowych. Dobór celowy jest związany z uzyskaniem zgody od Podsekretarza
Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej. Na dwukrotne przeprowadzenie badań
uzyskano zgodę MON i jednostek wojskowych. Badania przeprowadzono na
przełomie 2011 i 2012 roku oraz w roku 2013.
Respondentki poproszono o wypełnienie Inwentarza do oceny płci psychologicznej (IPP). Przeprowadzone dotychczas badania empiryczne wskazują istotny
wpływ płci psychologicznej na funkcjonowanie jednostki, możliwość jej rozwoju
i konstruktywnego działania (Kuczyńska, 1992: 5). Istnieją cztery główne konfiguracje cech psychologicznych związanych z płcią, odpowiadające następującym
typom płci psychologicznej: 1) osoby określane seksualnie (sex-typed), charakteryzujące się cechami psychicznymi odpowiadającymi ich płci biologicznej;
2) osoby androgyniczne, charakteryzujące się jednocześnie cechami kobiecymi,
jak i męskimi, niezależnie od swojej płci biologicznej (Lelakowska, Zdrojewicz,
2008: 15); 3) osoby nieokreślone seksualnie; mają one w niewielkim stopniu
ukształtowane cechy kobiece i męskie (niezależnie od swojej płci biologicznej);
4) osoby krzyżowo określone seksualnie, charakteryzujące się cechami psychicznymi odpowiadającymi przeciwnej płci niż ich płeć biologiczna (Kuczyńska,
1992: 5). Normalizacja narzędzia przeprowadzona była ponad 20 lat temu, dlatego w literaturze wskazuje się na konieczność weryfikacji cech przynależnych do
poszczególnych skal (Konopka, Frączak, 2013: 71). Niemniej w analizowanych
badaniach posłużono się narzędziem bez modyfikacji cech przynależnych
do poszczególnych skal.
Kwestionariusz wsparcia spostrzeganego został przygotowany w oparciu
o Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej w opracowaniu M. Kazimierczak
i M. Plopy. Przygotowano tylko pytania dotyczące wsparcia. Pozostałe dwie skale
– zaangażowanie i deprecjację – odrzucono ze względu na charakter podjętych
badań. Kwestionariusz może być stosowany zarówno w badaniach par małżeń-
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skich, jak i osób indywidualnych. W niniejszych badaniach będzie rozpatrywane
wsparcie ze strony rodziny spostrzegane przez badanego. Skala wsparcia zawiera
11 twierdzeń, do których respondent ustosunkowuje się poprzez wybór jednej
z pięciu kategorii odpowiedzi: 1 – nigdy; 2 – rzadko, 3 – czasami, 4 – często,
5 – zawsze. Suma punktów uzyskanych w ramach skali stanowi wynik surowy,
który jest podstawą określenia poziomu wsparcia (Plopa, 2007: 145–146).
Badania przeprowadzono wśród 930 kobiet i mężczyzn. Po zebraniu materiału badawczego do analizy zakwalifikowano 503 kwestionariusze wypełnione
przez respondentów. Pierwszym kryterium analizy były ankiety wypełnione
przez osoby będące w związku małżeńskim. Drugim kryterium to zatrudnienie
mężczyzn w określonym zawodzie. Kobiety są żonami żołnierzy zawodowych,
natomiast mężczyźni są zatrudnieni w Polskich Siłach Zbrojnych. Zgromadzono
149 ankiet kobiet – żon żołnierzy zawodowych. Wśród mężatek wyróżniono
dwie grupy ankietowanych. Pierwsza – to żony żołnierzy wyjeżdżających na misje (94); druga – żony żołnierzy pozostających w kraju (55). Kobiety są reprezentantkami dwóch okresów rozwojowych: wczesnej dorosłości oraz środkowego
okresu dorosłości. Pomiędzy kobietami w kategorii wieku nie ma znaczących
różnic. Wykształcenie kobiet analizowano na czterech poziomach w odniesieniu
do żon żołnierzy zawodowych. Szkołę zawodową ukończyło 2,79% kobiet, szkołę
średnią odpowiednio do podanej kolejności 24,48% respondentek. Dyplom studiów zawodowych otrzymało 23,08% mężatek. Natomiast studia magisterskie
ukończyło 48,95% ankietowanych. Żony żołnierzy zawodowych rzadziej legitymują się wykształceniem zawodowym i średnim, a częściej posiadają dyplom
studiów zawodowych lub magisterskich. Respondentki uczestniczące w badaniach zamieszkiwały duże aglomeracje miejskie.
Grupa mężczyzn to 354 żonatych żołnierzy zawodowych. Wśród nich 152
osoby wyjeżdżały na misje pokojowe, a 202 mężczyzn pełni służbę zawodową
w kraju. Największa liczba respondentów to osoby wczesnego okresu dorosłości –
do 34. roku życia (50,68%). Natomiast środkowy okres dorosłości reprezentowało
49,32% żołnierzy. W przeprowadzonych badaniach 14,08% respondentów ukończyło szkołę zawodową, 61,8% żołnierzy legitymuje się wykształceniem średnim,
11,49% ukończyło studia zawodowe, a 10,63% otrzymało tytuł magistra. Porównanie grupy kobiet i mężczyzn prowadzi do wniosku, że obie grupy reprezentują
osoby będące w dwóch okresach rozwojowych: wczesnej i średniej dorosłości.
Biorąc pod uwagę wykształcenie, okazuje się, że kobiety częściej legitymują się
wykształceniem wyższym zawodowym i magisterskim, natomiast mężczyźni
częściej posiadają wykształcenie średnie. W Polskich Siłach Zbrojnych obecnie
zatrudniani są mężczyźni na stanowisku zawodowego szeregowego, które zastępuje obowiązkowy nabór do służby zasadniczej. Korpus szeregowych zawodowych to nowy korpus stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej
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pory przysługiwały poborowym. Żołnierze z korpusu szeregowych są zatrudniani
na stanowiskach młodszych specjalistów, kierowców, strzelców, kucharzy (Maciejewski, 2009: 25). „Stanowiska służbowe w strukturach armii są związane ze
strukturą stratyfikacyjną, inaczej hierarchiczno-prestiżową, złożoną z wielu
warstw powiązanych hierarchicznie. Warstwy te, tworząc hierarchie, określają
względnie trwałe dystanse pomiędzy sobą jako kategoriami struktury zawodowej” (Chojnacki, 2008 za: Maciejewski 2009, s. 25). Najniższą warstwę stanowi
korpus szeregowców. Analiza w zakresie wieku, wykształcenia mężczyzn oraz
posiadanego stopnia służbowego wskazuje, że chcąc uzyskać awans, muszą się
dokształcać. Żołnierze, pełniąc służbę kontraktową w Polskich Siłach Zbrojnych,
mogą liczyć na awans i mają stworzone możliwości do nauki.

Wyniki badań
W analizie statystycznej materiału badawczego ustalono następujące wskaźniki:
rozkłady liczebności, średnią arytmetyczną (M), odchylenie standardowe (SD),
istotności różnic między grupami na podstawie ANOVA Kruskala-Wallisa oraz
Test U Manna-Whitneya. Siłę związków badano współczynnikiem korelacji rang
Spearmana. Badano również różnice w sile związku pomiędzy grupami, za statystycznie istotne przyjęto wyniki spełniające warunek p < 0,05.
W wyniku analizy zebranych danych stwierdzono, że niewielka liczba jest
kobiecych mężczyzn, czyli osób o przewadze cech kobiecych (ŻM1 = 5,43%;
ŻK = 4,25%). Następną małą grupą są osoby nieokreślone seksualnie, z zaznaczeniem, że jest ich więcej wśród osób pozostających w kraju (ŻM = 13,95%;
ŻK = 18,56%). Męscy mężczyźni stanowią 17,83% badanej grupy żołnierzy
z misji stabilizacyjnych (ŻK=19,76%). Ponad 62,79% badanych żołnierzy z doświadczeniami misji pokojowych i 57,49% żołnierzy pozostających w kraju odznacza się cechami androgynicznymi. Celem przedstawienia kobiecości i męskości w grupie respondentów przeanalizowano odpowiedzi w aspektach: kobiecość
i męskość. Żołnierze wyjeżdżający na misje wojskowe charakteryzują się kobiecością, której wynik wynosi M = 54,399 (SD = 7,16) i męskością M = 54,603 (7,63).
Natomiast żołnierze pozostający w kraju cechują się kobiecością równą
M = 53,11 (SD = 6,53) i męskością M = 53,8 (SD = 6,61). Różnice między grupami są nieistotne, ale przy mniejszym odchyleniu standardowym w grupie żołnierzy pozostających w kraju. Prezentowane w niniejszym artykule badania
________________
1

W artykule zastosowywano skrót odnoszący się do żołnierzy wyjeżdżających na misje – ŻM oraz
żołnierzy wykonujących obowiązki zawodowe w kraju – ŻK.
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w porównaniu do badań z 2012 roku potwierdzają występowanie w grupie mężczyzn najczęściej androgynii (Molesztak, 2013).
Rozkład płci psychologicznej prowadzi do wniosku, że wśród współczesnych
kobiet występują osoby charakteryzujące się podobnie jak mężczyźni – androgynią. Androgyna występuje wśród 55,06% żon żołnierzy wyjeżdżających na misje
i 58,33% kobiet, których mężowie wykonują obowiązki służbowe w kraju. Różnica pomiędzy kobietami wynosi 3%. W oparciu o wyniki badań można stwierdzić,
że większa rozbieżność występuje w kategorii płci określanej jako kobiece kobiety. Wynika z nich, że grupa żon żołnierzy wyjeżdżających na misje określanych
jako kobiece kobiety jest mniejsza niż w grupie kobiet, których mężowie pracują
w kraju. Codzienne relacje małżonków nie pozostają bez znaczenia w zachowaniu się kobiet. Obecność partnera życiowego skłania częściej kobiety do działań
stereotypowo im przypisanych. Dane z badań wskazują jednocześnie, że w grupie
kobiet w okresie czasowego rozstania z mężem częściej występują osoby definiowane jako nieokreślone seksualnie i męskie niż w grupie żon, których mężowie –
żołnierze wykonują pracę w kraju. Zauważyć można, że kobiety – żony, których
mężowie wyjechali z kraju, charakteryzują się rzadziej cechami kobiecymi niż
grupa żon, których mężowie pracują w kraju. W celu stwierdzenia, czy wyniki
badań są charakterystyczne dla tej grupy kobiet, porównano je z badaniami kobiet, których mężowie są zatrudnieni w różnych zakładach pracy w miejscu zamieszkania. Okazuje się, że jest to grupa charakteryzująca się, podobnie jak
poprzednie, najczęściej androgynią. Jest ich jednak procentowo mniej niż w małżeństwach żołnierskich. W grupie porównawczej kobiet występują kobiety o cechach męskich. Zebrane dane podkreślają pewne tendencje, jednak kolejne badania winny wskazać, czy żony żołnierzy wyjeżdżających na misje cechują się
określonymi cechami osobowości, które ułatwiają funkcjonowanie w sytuacji
nieustannego zagrożenia życia męża. Dla przedstawienia kobiecości i męskości
w grupie respondentek przeanalizowano odpowiedzi, biorąc pod uwagę kobiecość i męskość. Kobiety, których mężowie wyjeżdżają na misje wojskowe, charakteryzują się kobiecością, której wynik wynosi M = 56,02 (SD = 6,51) i męskością
M = 50,47 (9,36). Natomiast kobiety, których mężowie pozostają w kraju, cechują
się kobiecością równą M = 57,79 (SD = 6,07) i męskością M = 52,43 (SD = 7,39).
W grupie porównawczej kobiet kobiecość osiągnęła wynik średni M = 56,46
(SD = 6,24), a męskość M = 49,10 (SD = 7,89). Cechy męskości są najniższe
w grupie porównawczej kobiet. Na uwagę zasługuje fakt, że średnia jest najwyższa u kobiet, których mężowie – żołnierze są w kraju. Druga uwaga odnosi się do
odchylenia standardowego, które w każdej grupie jest wyższe w wynikach cech
męskości.
Płeć psychologiczną analizowano na tle wsparcia spostrzeganego przez ankietowanych. W grupie mężczyzn okazało się, że poziom wysoki wsparcia wystę-
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puje blisko u 1/3 ankietowanych i jest najwyższy w grupie osób wyjeżdżających
na misje wojskowe. Rodzina, świadoma zagrożenia życia, jakie występuje podczas wykonywania obowiązków, wspiera respondentów. Zainteresowanie budzi
fakt, że tylko u 12,77% żon żołnierzy tej grupy występuje wysoki poziom wsparcia. Dwukrotnie więcej kobiet określa wsparcie na niskim poziomie. Wyniki
wskazują, że wsparcie niskie częściej występuje u respondentów niż wysokie.
W celu dokładnej analizy podjętego zagadnienia poczyniono kolejne analizy
statystyczne. Dane dotyczące poziomu wsparcia na tle płci psychologicznej zawiera tabela 1. Korelacje są istotne z p < 0,05

Tabela 1. Poziom wsparcia a płeć psychologiczna ankietowanych. Źródło: badania własne
Wsparcie

Kobiecość

Męskość

Kobiety – mąż na misji

0,2793 p = 0,008

0,5138 p = 0,0001

Kobiety – praca w kraju

0,4087 p = 0,005

0,2394 p = 0,113

Żołnierze – praca na misji

0,3295 p = 0,0001

0,1953 p = 0,027

Żołnierze – praca w kraju

0,2064 p = 0,007

0,2450 p = 0,001

Analiza korelacji wsparcia i płci psychologicznej we wszystkich grupach prowadzi do wniosku, iż kobiety, których mężowie przebywają na misjach stabilizacyjnych, charakteryzują się wysokim związkiem z męskością, a niskim z kobiecością. Może to świadczyć o tym, że sytuacja, w jakiej się znajdują, zmusza je do
podejmowania działań niestereotypowych. Nieobecność współmałżonka powoduje przejmowanie przez kobiety obowiązków mężczyzny. Inna specyfika życia
rodzinnego występuje w małżeństwach bez czasowego rozstania. Świadczą o tym
kolejne wyniki. Kobiety, których mężowie wykonują obowiązki służbowe w jednostkach w kraju, charakteryzują się przeciętnym związkiem z kobiecością,
a niskim z męskością. Zgromadzone dane dotyczące grupy mężczyzn nie są zróżnicowane. Żołnierze wyjeżdżający na misje cechują się przeciętnym związkiem
wsparcia z kobiecością i niskim z męskością. Natomiast żołnierze pracujący
w jednostkach wojskowych w kraju przedstawiają niski związek z kobiecością
i męskością. Z przedstawionych wyników badań wynika, że płeć psychologiczna
ma wyższe znaczenie, gdy żołnierz wyjeżdża na misję stabilizacyjną. Mężczyźni
doznają go więcej (albo oceniają wyżej), gdy są bardziej kobiecy, a kobiety, gdy są
bardziej męskie.
Otrzymane dane empiryczne sugerują, że respondenci w większości reprezentują typ androgyniczny. Androgynia w kulturze polega na intencjonalnym
zacieraniu różnic kulturowych między kobietami a mężczyznami. Psychologiczna
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androgynia oznacza integrację i komplementarność w osobowości pierwiastka
męskiego i kobiecego. Osoby androgyniczne wykazują się dużą elastycznością
form reagowania i bogatszym repertuarem zachowań. Większość respondentów
charakteryzuje się dużą płynnością zachowania i wrażliwością wobec zewnętrznych wymagań. Szczególne znaczenie ma to zachowanie w sytuacji nieobecności
współmałżonka – zarówno męża przebywającego na misji wojskowej, jak i żony
dla żołnierza. Literatura naukowa wskazuje, że osoby androgyniczne mają pozytywny obraz siebie, wyższą samoocenę i silniejszą osobowość. Dlatego też pozwala to przypuszczać, że takie osoby dysponują szerszym repertuarem zachowań
oraz lepiej organizują informacje w zakresie wymiaru płci (Lelakowska, Zdrojewicz, 2008: 14–20). Współcześnie w literaturze stwierdza się znaczący wzrost
liczby osób androgynicznych. Świadczy to między innymi o „osłabieniu dualizmu ról płci i funkcjonowania jednostek w sytuacji dostępności różnorodnych
wzorców kobiecości i męskości” (Izdebski, Paprzycka, Mianowska, 2014: 22). Na
świecie prowadzone są eksperymenty w zakresie stereotypów poprzez wprowadzanie różnych zmiennych. Stwierdzono na przykład, że możliwość wystąpienia
stereotypów jest mniejsza, gdy badani formułują sądy proste niż złożone. Jeśli
sytuacje odnoszą się do konkretnych osób, problemów jednostki posługują się
częściej jasnymi kryteriami, co przynosi efekt porzucania stereotypów. Dwuznaczność i zawiłość sprzyja posługiwaniu się stereotypami (za: ChomczyńskaRubacha, 2006: 113). Można wnioskować, że respondenci, którzy posługują się
jasnymi kryteriami w ocenie i mają na uwadze swoje działania, oceniają je obiektywnie.
Zadania pojawiające się przed jednostką w określonej sytuacji powodują spostrzeganie pewnego fragmentu tej sytuacji z punktu widzenia wizji odmiennej
i bardziej pożądanej. Świadomość istoty sytuacji i sprecyzowanego zadania postawiły jednostki wobec nieznanego dotąd obszaru działań. Wykonywanie zadań
nieobjętych dotychczasowym repertuarem zachowań zgodnych z płcią wymusiły
podejmowanie ról społecznych nieprzewidzianych tradycyjnie dla płci. Współczesna rzeczywistość, wskazująca na konieczność pogodzenia pracy zawodowej
z życiem rodzinnym, realizację samotnego rodzicielstwa, niedostatek zasobów
materialnych czy też realizację własnych wizji przyszłości, ambicji, aspiracji powoduje zmianę tradycyjnych zadań przysługujących kobietom i mężczyznom.

Konkluzje
Na zmianę ról społecznych kobiet i mężczyzn należy patrzeć wielowątkowo. Jednym z ważnych obszarów jest zmiana społecznej roli kobiet w kontekście równości płci i jej znaczenia dla prokreacji. Niezbędne jest także przygotowanie rozwią-
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zań dotyczących łączenia dwóch ważnych aktywności – zawodowej i rodzinnej
przez kobiety i mężczyzn (Kotowska, Jóźwiak 2011). Zmiana ról podyktowana
jest oczekiwaniami społeczeństwa wobec kobiet i mężczyzn. Zadania stojące
przed jednostką prowadzą do poszukania rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla samej jednostki i jej rodziny oraz zakładu pracy. Wyzwania
cywilizacyjne pozwalające kobietom na pracę zawodową, karierę, realizację własnych aspiracji stały się przyczynkiem do podjęcia ról przysługujących kulturowo
mężczyznom. Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w aspekcie ilościowym są nieistotne. „Najnowsze badania pokazują, że wielkość różnic zależy bardziej od zmiennych indywidualnych takich jak: poziom inteligencji, wykształcenie, kierunek studiów, zainteresowania, akceptacja stereotypów płciowych,
a mniej związana jest z płcią (…)” (Mandal, 2003: 156).
Sytuacja kobiet, których mężowie pracują poza miejscem zamieszkania, wymaga od nich nieustannej modyfikacji w wypełnianiu ról. Podobnie nieobecność
kobiet również ma znaczenie dla partnerów. W tych sytuacjach kształtują się
relacje korygujące tradycyjne zachowania partnerów. Innym problem jest kwestia
procesu dostosowywania się do siebie po rozłące i procesu przygotowującego do
czasowego oddalenia się. Z uwagi na fakt nieustannie zwiększającej się liczby
związków będących w czasowej rozłące zagadnienie to wymaga dalszych badań.

Literatura
Bem S.L. (1974). The measurement of psychological androgyny. „Journal of Consulting and Clinical
Psychology” Vol 42, s. 155–162.
Bem S.L. (1977). On the utility of alternative procedures for assessing psychological androgyny. „Journal of Consulting and Clinical Psychology” Vol 45, No. 2, s. 196–205.
Bem S.L. (1981). Gender schema theory. A cognitive account of sex typing. „Psychological Review”
Vol. 88, 4, s. 354–364.
Bem S.L. (2000). Męskość Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, tłum. S. Pikiel. Gdańsk.
Chojnacki W. (2005). Kadra zawodowa Wojska Polskiego w procesie zmian instytucjonalno-organizacyjnych i społecznych. Warszawa.
Chojnacki W. (2008). Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych. Warszawa.
Chomczyńska-Rubacha M. (2006). Wpływ działań edukacyjnych na spostrzeganie stereotypów
płciowych. [W:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.). Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź.
Dulko S. (2003). ABC płci. „KOSMOS. Problemy Nauk Biologicznych” t. 52, nr 1, s. 5–10.
Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P. (2011). Szklany sufit i ruchome schody kobiety na rynku pracy.
Warszawa.
Izdebski Z., Paprzycka E., Mianowska E. (2014). Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa
a związki intymne Polaków. „Studia Socjologiczne” 4 (215), s. 13–39.
Konopka K., Frączak A. (2013). Płeć psychologiczna a gotowość do agresji interpersonalnej u kobiet
i mężczyzn. „Polskie Forum Psychologiczne” t. 18, nr 1, s. 65–80.

162

ALDONA MOLESZTAK

Kotowska I.E., Jóźwiak J. (2011). Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie
oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa – GGS-PL. „Studia
Demograficzne” 1(159), s. 99–106.
Kuczyńska A. (1992), Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Warszawa.
Lelakowska K., Zdrojewicz Z. (2008). Płeć psychologiczna a preferowane bodźce seksualne. „Seksuologia Polska” 6, 1, s. 14–20.
Machel H. (2012). Wstęp. [W:] A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Pawlicka (red.). Podróże
między kobiecością i męskością. Kraków.
Maciejewski J. (2009). Zawodowy szeregowy w Wojsku Polskim – sukces czy porażka? Zawód profesjonalizacja i kariera. [W:] J. Maciejewski, A. Krasowska-Marut, A. Rusak (red.). Szeregowcy
w grupach dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie. Wrocław.
Mandal E. (1994). Businesswoman – nowy wzorzec kobiecości. Kobieta i Biznes: akademicko-gospodarcze forum, 1994, t. 2 nr 4. Warszawa.
Mandal E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa.
Mead M. (1987). Kultura i tożsamość, tłum. J. Hołówka. Warszawa.
Molesztak A. (2013). Married life happiness of soldiers returning from peace-keeping missions. [W:]
M. Bargel, E. Jarosz, M. Jůzl (ed). Sociálni pedagogika v kontextu životnich etap človåĕka. Brno.
Pankowska D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk.
Pankowska D., Chomczyńska-Rubacha M. (2014). Wyznaczniki tożsamości młodych kobiet i mężczyzn w percepcji studentek i studentów. Wykład wygłoszony podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „Kobiety i mężczyźni w postmodernistycznym świecie” 9 kwietnia 2014.
Plopa M. (2007). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków.
Sanocka K. (2012). Stereotypy płci w czytankach – wybrane przykłady zmian zachodzących w polskich szkołach. „PALIMSEST. Czasopismo Socjologiczne” nr 3, www.palimpsest.socjologia.uj.
edu.pl, dostęp: 26.06.2014.
Schaffer R.H. (2009). Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechowski. Warszawa.
Wojciszke B. (2009). Kobieta zmienna jest. Gdańsk.
Zimbardo P. (2004). Psychologia i życie, tłum. E. Czerniawska. Warszawa.

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (10) 2016 POZNAŃ

Izabela Bogdanowicz
Uniwersytet Warszawski

Różne aspekty wielokulturowości
z perspektywy nauczyciela akademickiego.
Dobre praktyki
KEY WORDS

ABSTRACT

multiculturalism in the
group of students;
community language;
good practises

Bogdanowicz Izabela, Różne aspekty wielokulturowości z perspektywy
nauczyciela akademickiego. Dobre praktyki [Various Aspects of Multiculturalism in a Group of Students. Good Practices]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(10) 2016, Poznań 2016, pp. 163–180, Adam
Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.
2016.10.13.
The article presents ten selected practises, which give good teaching
results in student groups that include foreigners. Among good practices
are proprietary solutions, such as specially designed team-work cards
(tool), organisation of moderated discussions and organisation of work
in teams (techniques).
The author draws conclusions that are not supported by the research.
However, they may have practical value for people who teach classes
in multicultural student environment. Good practices, an outcome of
author’s professional experience, may also serve as a starting point for
discussion about multiculturalism in the student community. Identification of common problems, in conjunction with presentation of good
practices, allows a flexible approach to the readers; leaves them space
to develop their own solutions, according to the conditions.

W ciągu zaledwie dekady internacjonalizacja przestała być marginalnym doświadczeniem wielu uczelni w Polsce. Na marginesie zaś zdaje się pozostawać
przygotowanie nauczycieli akademickich do zajęć ze studentami zagranicznymi,
w kontekście wielokulturowości. Z tego względu pożądana jest wymiana doświadczeń, zwłaszcza w formie prezentacji dobrych praktyk, które sprawdziły się
w pracy ze studentami w grupach wielokulturowych.
Umiędzynarodowienie uczelni w Polsce jako kryterium ich oceny znalazło
się w rankingu firmowanym przez „Perspektywy” w 2006 roku, o rok wyprzedza-
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jąc wprowadzenie tego wskaźnika do ministerialnego algorytmu rozdziału środków finansowych dla uczelni (Siwińska, 2012). W pierwszym programie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego (2015 r.) akcentowano je jako jedno
z najważniejszych wyzwań1. Program zawiera różne zadania dla uczelni, ale
„podniesienie kompetencji kadry (…) w zakresie rozumienia różnic międzykulturowych i udzielania wsparcia studentom zagranicznym” jest dopiero w specjalnych projektach różnych uczelni (często dofinansowywanych z funduszy
unijnych)2.
Doświadczenie autorki pokazało, że praca ze studentami zagranicznymi jest
dużym wyzwaniem (temat nauczania cudzoziemców pojawia się w wielu publikacjach różnych autorów, ale adresowany jest do nauczycieli ze szkół na poziomie edukacji poprzedzającym studia3). W środowisku studenckim wielokulturowość nie jest rzeczywistością bezproblemową. Oto przykład: w edycji w roku
2016 Konkursu Reporterskiego „Widoki”4 w gronie laureatów był autor reportażu zainspirowany ogłoszeniem wyników naboru na specjalizację telewizyjną. Co
trzeci student zagraniczny (głównie z Ukrainy, Białorusi, Litwy) w 21-osobowym
gronie osób przyjętych na specjalizację to fakt, na który wielu studentów krajowych zareagowało, w komentarzach do informacji, tzw. hejtem (Szczygieł, 2016).
To jednostkowy przykład, ale mimo wszystko postawy młodych ludzi, i to
studentów, zaskakują, skoro faktem jest prezentowana już kilkanaście lat temu
przez Kazimierza Szmyda tradycja polskiej pedagogiki wielokulturowej (Szmyd,
2003). Wymowny jest tytuł wielotomowej serii „Stan Badań nad Wielokulturo________________
1

Kierunki działań: Zadania dla uczelni. Dostosowanie obsługi do potrzeb studentów zagranicznych
i poszerzanie umiejętności kadry akademickiej, [w:] Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego,
2015, s. 17, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-umiedzynarodowienia-szkolnictwawyzszego.html.
2
Przykład: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) przez prawie półtora roku (1.01.2015–
–31.05.2016) realizował projekt, którego głównym celem było „(…) podniesienie jakości i efektów kształcenia studentów zagranicznych WUM poprzez zapewnienie im wsparcia psychospołecznego i ułatwienie
integracji ze środowiskiem lokalnym, głównie akademickim”. Projekt miał umożliwić m.in. „(…) podniesienie kompetencji kadry WUM w zakresie rozumienia różnic międzykulturowych i udzielania
wsparcia studentom zagranicznym”. Zob. [b.a.], Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne
dla Studentów Zagranicznych, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, http://www.fss.org.pl/node/691.
3
Przykłady (poza licznymi publikacjami Jerzego Nikitorowicza): B. Głodzik (2002), Przygotowanie
nauczycieli do edukacji wielokulturowej, [w:] M. Chodkowska (red.), Wielowymiarowość integracji
w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin, s. 209–212; B. Januszko (2007), Nauczyciel i uczeń w systemie
edukacji wielokulturowej [w:] M. Karwowska-Struczyk, E. Słodownik-Rycaj (red.), Pedagogika małego
dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa, s. 81–98; E. Kowalska (2003), Kształcenie międzykulturowe
jako próba odpowiedzi pedagogiki na problemy współczesnego społeczeństwa wielokulturowego, [w:]
J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, t. 2, Kraków, s. 12–17.
4
Konkurs Reporterski „Widoki”, [inicjatywa studentów dziennikarstwa UW], https://www.wdib.uw.
edu.pl/samorzad-studencki-wdiib-uw.
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wym Dziedzictwem Dawnej Rzeczypospolitej”. Jeśli nawet owa wielokulturowość dziedzictwa sprzed wieków nie ma wpływu na współczesne postawy wobec
cudzoziemców, to i tak było dosyć czasu, by oswoić się z obecnością studentów
zagranicznych. Zaledwie w ciągu siedmiu lat (2004–2011) ich liczba na uczelniach w Polsce wzrosła prawie trzykrotnie (liczba studentów polskiego pochodzenia jest niemal stała) (Szkolnictwo wyższe w Polsce…, 2013: 25).
Jednocześnie w polszczyźnie istnieje wzmocnienie obcości: osoby z zagranicy
to cudzo-ziemcy, obco-krajowcy; a przecież już Znaniecki (1931: 18) akcentował,
że obcość to „(…) cecha względna, którą ten sam człowiek lub ta sama klasa ludzi niezależnie od swych własnych modyfikacji może posiadać w pewnych warunkach, nie posiadać w innych”. Różne aspekty wielokulturowości w języku
prezentują autorzy publikacji z serii „Język a Kultura” (Dąbrowska, Burzyńska-Kamieniecka, 2006), co jest oczywiste w sytuacji, gdy „[w]spółczesna popularność, czy nawet moda na termin wielokulturowość sprawiają, że staje się on coraz bardziej niejednoznaczny. Jest to tym istotniejsze, gdyż nigdy nie przyjęto
podstawowego znaczenia tego terminu, od którego można byłoby wywodzić
wszystkie jego rozumienia” (Śliz, Szczepański, 2011a: 14).

Tabela 1. Umiędzynarodowienie uczelni w Polsce – zmiany wskaźników w roku akademickim
2014/2015 i 2015/2016. Źródło: opr. własne. Na podstawie: Siwińska B. (2015), Już ponad 46 tysięcy
studentów zagranicznych w Polsce, http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view
=article&id=2221:juz-ponad-46-tysiecy-studentow-zagranicznych-w-polsce&catid=24&Itemid=119; Główny
Urząd Statystyczny, Szkolnictwo wyższe, stan w dniu 30.XI. 2015 r. – dane wstępne, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-stan-w-dniu-30-xi-2015-r-dane-wstepne,8,3.html
Lp.

Studenci w Polsce – wskaźniki

2014/2015

Zmiana*

2015/2016

Zmiana*

1.

Łączna liczba studentów w Polsce

1 469 386

spadek o ~80 tys.

1 405 133

spadek o ~64 tys.

2.

W tym studenci zagraniczni
(odsetek studentów zagranicznych)

46 101
(3,1)

wzrost o ~36 tys.
(b.d.)

57 119
(4,1)

wzrost o ~11 tys.
(5,1)

3.

Pochodzenie studentów zagranicznych (liczba krajów)

158

bd.

157

**

4.

Studenci z Ukrainy (w tys.)

~23

wzrost o ~8

~30

wzrost o ~7

5.

Ukraińcy wśród studentów zagranicznych w Polsce (w tys.)

ponad 50

wzrost o ~8

ponad 53

wzrost o ~3

6.

Druga największa grupa studentów
zagranicznych w Polsce: Białorusini

4–118

bd.

4 615

**

* zmiana w stosunku do poprzedniego roku akademickiego
** zmiana statystycznie nieistotna
bd. – brak danych
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Z badań stosunku Polaków do innych narodów wynika, że „(…) Ukraińcy
budzą największe emocje – najrzadziej wyrażana jest wobec nich obojętność,
częściej zaś sympatia lub niechęć”; niewielka jest przewaga sympatii do Ukraińców nad niechęcią do nich (odpowiednio 36 i 32%); „(w) latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i pierwszych latach obecnego stosunkowo najmniejszą
sympatię i zarazem największą niechęć deklarowaliśmy wobec Ukraińców, jednak wraz z nadejściem «pomarańczowej rewolucji» nasz stosunek do nich poprawił się” (Omyła-Rudzka, 2015).
Nową, złożoną sytuację, podkreślały dane statystyczne: w roku akademickim
2014/2015 w Polsce było, w porównaniu do roku wcześniejszego, ponad pięćdziesiąt procent więcej studentów z Ukrainy (zob. tab. 1).
Problemem, który wydawał się wart analizy pod kątem wielokulturowości
w praktyce nauczyciela akademickiego (dziennikarstwo na uczelniach na dwóch
najwyższych poziomach: na uniwersytecie oraz na akademii), była specyfika
zajęć typu ćwiczenia – z udziałem studentów zagranicznych oraz w grupie wyłącznie takich studentów. Oczywista była refleksja: Czy studentów zagranicznych
należy traktować inaczej niż krajowców? Jeśli tak, to dlaczego? Po co? Jak to robić? Perspektywa czasowa obejmowała zajęcia w ciągu kilku lat, przed rokiem
akademickim 2014/2015, natomiast kompleksowe zastosowanie praktyk nastąpiło po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015.
Motywacją do działań w celu wypracowania dobrych praktyk była troska
o jakość zajęć poprzez rozwiązanie problemów, które powtarzały się w grupach
ze studentami zagranicznymi. Adekwatne do rzeczywistości było przekonanie
o potrzebie osiągnięcia stanu wielokulturowości rozumianej jako „współistnienie
wielu różnych kultur w określonej przestrzeni społecznej”, by realne było przejście, poprzez międzykulturowość („wzajemne uczenie się kultur”, „przenikanie się

Tabela. 2. Studenci zagraniczni na uczelniach w Polsce w 2015 r. Źródło: opr. własne na podstawie [b.a.]
Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego za 2015 rok, Główny Urząd Statystyczny. Portal Informacyjny, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja.
Lp.

Liczba

Opis

1.

z całego świata

Studenci

57 119

100%

2.

w tym z Europy

47 591

83% studentów z całego świata

3.

w tym z Ukrainy

30 589

64% studentów z Europy

W tym cudzoziemcy polskiego pochodzenia
4.

z całego świata

7576

100%

5.
6.

w tym z Europy

7113

94% studentów z całego świata

w tym z Ukrainy

3616

51% studentów z Europy
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i wymiana wartości różnych kultur”), do transkulturowości, pojmowanej jako
„przenikanie elementów różnych kultur, czego rezultatem jest nowa jakość kulturowa” (Śliz, Szczepański, 2011b: 13).
Spojrzenie perspektywiczne, oparte na kryteriach społeczno-politycznych,
jest poza zakresem tematycznym niniejszego tekstu, ale warto zwrócić uwagę na
kilka danych (zob. tab. 2).
Nie bez znaczenia są realne uwarunkowania, szczególnie te, które są od nas
niezależne, ale dla nas istotne:
[1] przewiduje się, że do roku 2020 podwoi się liczba osób studiujących za
granicą (obecnie w skali świata: 4,5 mln) (Siwińska, 2015);
[2] Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował stronę internetową www.go-poland.pl dla
osób zainteresowanych studiami w Polsce5, a mimo to ocenia się, że „Polska jest, obok Chorwacji, najmniej umiędzynarodowionym krajem Unii
Europejskiej i jednym z najsłabiej umiędzynarodowionych w OECD”
(Siwińska, 2015);
[3] już ponad dekadę temu stwierdzono, że wyższy niż u wschodnich sąsiadów poziom życia społeczeństwa polskiego ma wpływ – od roku 1990 –
na wzrost liczby imigrantów (Mucha, 2004: 214), a to z czasem może
mieć związek ze wzrostem liczby zagranicznych studentów.
Znaczenie ma, ze względu na niekorzystne prognozy demograficzne dla Polski6 i spadek liczby studentów (zob. tab. 3), zainteresowanie osób z zagranicy
studiami w Polsce oraz zatrzymanie na rynku pracy cudzoziemców, także absolwentów uczelni w Polsce.

Tabela 3. Studenci krajowi i zagraniczni (łącznie) na uczelniach w Polsce. Źródło: opr. własne na podstawie [b.a.], Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, op. cit.
Lp.

Rok

Liczba

1.

1999

390 429

2.

2001

1 584 804

wzrost o 406% (w por. z 1999 r.)

3.

2015

1 405 133

spadek o 11% (w por. z 2001 r.)

Opis stanu liczbowego
100%

________________
5

Strona internetowa o studiach w Polsce dla obcokrajowców, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Współpraca dwustronna, Współpraca naukowa, http://www.paryz.msz.gov.pl.
6
Ludność w Polsce: 2014 – 38 461 752. Prognozy: spadek. Poniżej: 38 mln – 2022 r.; 37 mln – 2032 r.;
36 mln – 2038 r.; 35 mln – 2044 r.; 34 mln – 2050 r. Więcej: GUS – Prognoza ludności na lata 2014–2050
(opracowana 2014 r.), [publikacja:] 01.10.2014 r., Obszary tematyczne. Ludność. Prognoza ludności,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/.
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Z badań wynika, że „(…) dla części studentów Polska jest krajem pośrednim,
w którym mogą zdobyć edukację na określonym poziomie, jednak nie jest to ich
poziom docelowy – ten zamierzają uzupełnić w innych krajach – można przypuszczać, że w innych krajach Europy Zachodniej (…)” (Trzciński, 2015: 199).
Przyjazne studia sprzyjają pogłębianiu więzi z naszym krajem, a to może przesądzić o zmianie decyzji o traktowaniu Polski jako kraju pośredniego, a nie docelowego. Najnowsze badania skłaniają do zgody z opinią, że „(…) konieczne będzie w najbliższych latach podjęcie dodatkowych działań służących asymilacji
studentów z Ukrainy, ale również z Białorusi, ze społeczeństwem polskim”
(Trzciński, 2015: 199). Ta asymilacja odbywa się we wszystkich środowiskach,
także na uczelniach.

Dziesięć dobrych praktyk
Praktyka wskazywała na złożoność problemu wielokulturowości. Przykładem
może być wybór dziennikarstwa jako kierunku studiów w obcym kraju. Problemem okazała się obcość kodów kulturowych: nawet te, które są co najmniej kojarzone przez studentów krajowych, przeważnie nic nie mówią studentowi zagranicznemu (trzeba przyznać, że tego typu braki wiedzy mieli też niektórzy
studenci krajowi). W takim przypadku zaangażowanie w tok zajęć nie mogło być
w pełni efektywne. Nie do przyjęcia byłoby jednak obniżenie poziomu zajęć
wskutek dostosowania go do miernej wiedzy studentów. Jak wobec tego rozwiązać ten problem? Zdaniem autorki godne uwagi są dobre praktyki w formie zajęć
adaptacyjnych (nie tylko językowych)7. Warto też przyjrzeć się efektom i skutkom drogi Amerykanów od koncepcji tygla kulturowego do tak zwanej podrzucanej sałatki (ang. tossed salady), co oznacza „(…) uznanie praw przedstawicieli
odrębnych grup kulturowych do szukania własnych korzeni, kolorów i zachęcanie do dumy z własnej odrębności” (Zarzycka-Suliga, 1996: 282–283).
Na rozwiązanie oczekują też różne problemy formalne, w tym takie, jak na
przykład nieobecność studentów zagranicznych w okresie wolnych dni świątecznych w ich kraju. Studenci wyjeżdżali, a post factum pisali maile z informacją, że
mają obowiązek uzyskać, od osoby prowadzącej ćwiczenia, zgodę na taką nieobecność. Doraźnym rozwiązaniem było poinformowanie studentów, że nieobecność planowana, na przykład z powodu świąt, powinna być wykorzystana
w ramach limitu nieobecności na ćwiczeniach. Bez wątpienia nie było to rozwiązanie idealne, ale okazało się skuteczne. Dla innych problemów, zasadniczo rzu________________
7
Przykład: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; studenci zagraniczni – 38 narodowości.
Zajęcia adaptacyjne – informacja od prof. dr. hab. Pawła Boskiego w rozmowie autorki podczas konferencji naukowej 23.06.2016 r. na UW. Notatki własne autorki.
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tujących na efektywność zajęć, autorka znalazła rozwiązania praktyczne, które
można określić jako dobre praktyki, ponieważ sprawdziły się w każdej grupie.
Dziesięć dobrych praktyk zostało wybranych spośród działań opartych na
doświadczeniu osoby prowadzącej ćwiczenia (zob. tab. 4). Kolejność ich prezentacji nie jest tożsama z uszeregowaniem według ważności, ponieważ w profilaktyce zapobiegania konfliktom uwarunkowanym wielokulturowością nie ma nieważnych detali. Marian Golka (2010: 65) uważa, że odmienne zewnętrzne cechy
dystynktywne „(…) przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności,

Tabela 4. Zajęcia z udziałem studentów zagranicznych – dobre praktyki (wybór). Źródło: opracowanie
własne autorki na postawie materiałów z własnych zajęć.
Problem

Rozwiązanie problemu
Interesariusze
3/ Inni (wybór)

1a/ krajowi

1b/ zagraniczni

3a/ Pracownicy
administracji

3b/ Samorząd
studencki

1/ Studenci

Dobra praktyka

Ludzkie słabości

x

x

x

x

x

Świadomość stereotypów i uprzedzeń

Słabe współistnienie

x

x

x

x

x

Autoprezentacja mocnych stron

Zamykanie się we własnym
kręgu

x

x

x

x

x

Regulacje pracy w zespołach

x

x

Szansa na wzrost aktywności: tzw.
wejściówki
Integrator – rola w dyskusji moderowanej

Istota problemu

Niższy poziom aktywności

2/ Prowadzący
zajęcia

Aktywność studentów krajowych blokuje studentów
zagranicznych

x

x

x

Imiona, nazwiska – obszar
wrażliwy

x

x

x

x

x

Szacunek dla imion i nazwisk

x

x

x

x

Wskazanie obszarów komunikowania się studenta zagranicznego na
uczelni

x

x

Informacja o prawie i etyce

Nauczyciel akademicki
w obcym kraju – jak rodzic
zastępczy?
Różne wartości

x

x

x

Niska efektywność pracy
w zespołach

x

x

x

Karta pracy zespołu

x

x

Przyjazny język obcy

Ograniczone możliwości
rozwoju kompetencji językowych
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z różnymi tego skutkami”. Z doświadczenia autorki wynika, że te pozorne drobiazgi (np. specyfika makijażu studentek zagranicznych, styl ubierania się) mogą
stać się zarzewiem konfliktu, a co najmniej źródłem niechęci, często nieuświadomionej. Zbigniew Benedyktowicz (2000: 24) określa „swoich” jako tych, którzy dzięki znajomości zasad gry społecznej (konwencje, niepisane reguły itp.)
mogą w niej uczestniczyć. Dla „obcych” te zasady nie są oczywiste, a inny wygląd, język czy zachowanie nie ułatwiają wejścia do owej gry, co w konsekwencji
może prowadzić do izolacji czy odrzucenia.
Warto zauważyć, że w przypadku studentów zagranicznych interesariuszami
są nie tylko osoby prowadzące zajęcia, ale także pracownicy administracyjni czy
przedstawiciele samorządu studenckiego, jak również władze uczelni na wszystkich szczeblach. W tym miejscu należy podkreślić, że specyfika studiów dziennikarskich przejawia się między innymi w tym, że ćwiczenia i zajęcia warsztatowe
prowadzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również zapraszani przez uczelnię praktycy, których nie ominą problemy wynikające z wielokulturowości.
Bianka Siwińska, autorka raportu Studenci zagraniczni w Polsce 2014, wyraża
przekonanie, że „[z]arówno środowisko akademickie, jak i opinia publiczna,
władze samorządowe oraz osoby odpowiedzialne za politykę publiczną państwa
w obszarze szkolnictwa wyższego powinny ze szczególną uwagą śledzić te nastroje i proponować rozwiązania wspierające właściwą integrację studentów z Ukrainy w życie uczelni i społeczności lokalnej” (Siwińska, 2015). Poziom wpływu
interesariuszy i ich zainteresowania jest różny, adekwatnie do stanu rzeczy na
danej uczelni.

Dobra praktyka 1: Świadomość stereotypów i uprzedzeń
Wzmocnieniem tej sytuacji, wyjątkowo trudnej dla nauczycieli akademickich,
prowadzących zajęcia w formie ćwiczeń, jest, dostrzegalna na niektórych uczelniach, monokultura ukraińska. Bianka Siwińska zwraca uwagę: „W związku ze
stałym, dynamicznym przyrostem liczby Ukraińców, coraz powszechniej mówi
się o zjawisku «ukrainizacji» polskich uczelni. Na tym tle w ostatnim roku pojawiły się w kilku ośrodkach akademickich incydenty o podłożu ksenofobicznym”
(Już ponad 57 tysięcy…). Być może tzw. ukrainizacja polskich uczelni to zaledwie
wierzchołek góry lodowej, skoro oficjalne dane przeczą zauważalnym w publicznym dyskursie opiniom o stałej monokulturowości Polski, a więc i niewielkim
odsetku studentów zagranicznych, zwłaszcza spoza Europy8.
________________
8

W Polsce w ostatnich dwóch latach wzrosła liczba studentów z Afryki – 1197, o 478; z Arabii Saudyjskiej – 854 i Turcji – 1205. Dane wstępne dotyczące szkolnictwa…
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Jak oceniają Anna Śliz i Marek S. Szczepański, „[n]ie bez znaczenia pozostają
tutaj zakorzenione w świadomości wielu ludzi stereotypy, których potwierdzenia
szukamy w rzeczywistym kontakcie z mniejszością narodową, etniczną czy jakąkolwiek inną, co może prowadzić do antagonizmu, a nawet konfliktu” (Śliz,
Szczepański, 2011b: 11). „Wiedza o stereotypach i stosunku wobec innego”, jak
brzmi tytuł jednego z rozdziałów książki Izabeli Czerniejewskiej, to podstawa,
która wystarcza, by zdać sobie sprawę, z czego wynikają nasze uprzedzenia; kolejny krok to uświadomienie sobie złożoności problemu i konieczności zróżnicowania podejścia wobec różnych kategorii przybyszy z zagranicy – uchodźcy,
imigranci, repatrianci (Czerniejewska, 2013).
Źródłem wielu problemów w relacjach z osobami z zagranicy są zwykłe ludzkie
słabości, od których nie są wolni ani studenci, ani nauczyciele akademiccy. Przede
wszystkim jest to postrzeganie inności jako czegoś obcego („oni” vs. „my”), ze
wszystkimi, wynikającymi z takiej postawy, konsekwencjami. Istotne jest też przypisywanie i akcentowanie cech negatywnych (oni są „tacy”! – niewychowani, roszczeniowi itp.). Niekorzystna jest skłonność do uogólnień („oni” = „wszyscy”) w oparciu
o jednostkowe przypadki, jak również zwracanie uwagi na detale, które są mniej
istotne lub nieistotne w relacjach ze studentami krajowymi. Jeśli student, po uzyskaniu ponadstandardowej pomocy od innego studenta lub osoby prowadzącej zajęcia,
nie powie „dziękuję”, to w odniesieniu do studenta zagranicznego pojawia się skłonność do bardziej krytycznej oceny (brak „dziękuję” = braki w kulturze osobistej studenta-krajowca, ale znacznie więcej u studenta zagranicznego). Od takich słabości
blisko do uprzedzeń i dyskryminacji, do nietolerancji i ksenofobii9.
Świadomość stereotypów i uprzedzeń daje konkretne korzyści: zmniejszenie
ryzyka antagonizmów i konfliktów; większa szansa stworzenia atmosfery współistnienia opartej na wzajemnym zrozumieniu, co sprzyja szacunkowi oraz eliminowaniu postaw izolacji.

Dobra praktyka 2: Autoprezentacja mocnych stron
W obrębie monokultury można się spodziewać, że nie zaistnieje problem ze
współistnieniem wewnętrznym, tymczasem w pozornie jednolitej grupie ukraińskiej dostrzegalne były przejawy braku wspólnoty i wręcz manifestacji odrębności osób z zachodniej i wschodniej części kraju. Łatwiejsze wydawały się relacje
w grupie polsko-ukraińskiej, ponieważ tam można było się spodziewać problemów ze współistnieniem, a więc i przygotować się do nich. Samorząd studencki
podejmuje różne działania w celu adaptacji kulturowej oraz integracji studentów;
________________
9
Międzynarodowa Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej
otwarta do podpisu w Nowym Jorku 7 marca 1966 r., w Polsce obowiązuje od 1969 r. Zob. Dz. U. z 1969 r.,
nr 25, poz. 187.
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przeważnie pokazywana jest specyfika, ale bez wyjaśniania różnic, które mogą
stwarzać problemy w codziennych relacjach.
W warunkach rywalizacji (stypendia naukowe, ale również pozycja w grupie)
sprawdziło się umożliwienie studentom zaprezentowania się koleżankom i kolegom tak, by zainteresować ich sobą w kontekście danego przedmiotu. Skłonienie
do takiej refleksji procentowało: bywało odkryciem dla samego siebie, zwracało
uwagę grupy. Krótka autoprezentacja na pierwszych zajęciach była taką szansą
dla studentów zagranicznych, którzy nawet na portalach społecznościowych
tworzyli własne gremia, a więc dla studentów krajowych pozostawali obcy. Wiedza o drugiej osobie sprzyja poznaniu i wzajemnemu szacunkowi, ale niezbędne
zaufanie do obcego buduje się dłużej.
Korzyści z tej dobrej praktyki były nadspodziewane. Studenci krajowi zaczęli
zwracać uwagę na osoby z zagranicy, których doświadczenie lub hobby wydało
się atrakcyjne i warte poznania. Studenci zagraniczni zaś dziękowali za ten element zajęć po upływie czasu, gdy dostrzegli wartość autoprezentacji w relacjach
ze studentami krajowymi.

Dobra praktyka 3: Regulacje pracy grupy w zespołach
Na zajęciach typu ćwiczenia zdarza się, że niektórzy studenci krajowi nie lubią
pracy w zespołach, ale w grupach z udziałem studentów zagranicznych były inne
problemy: studenci unikali zespołów mieszanych, a osoba najlepsza w języku
polskim wyręczała rodaków w realizacji zadania. Rozwiązanie problemu polegało
na wprowadzeniu dwóch zasad odnośnie do składu zespołów: 1) skład zmienny
(na kolejnych zajęciach); 2) skład mieszany (studenci krajowi i zagraniczni).
Zasady organizacji pracy w zespołach były opracowane w ramach kształtowania kompetencji społecznych, ale zostały zmodyfikowane między innymi
w celu integracji studentów krajowych z zagranicznymi oraz ułatwienia udziału
tych ostatnich w zajęciach. Aprobata zasad, po uprzednim wyjaśnieniu ich celowości, była jednogłośna, konsekwentne zaś ich przestrzeganie (na każdych zajęciach weryfikowanie podziału na zespoły) sprawiło, że przyjęte rozwiązanie okazało się korzystne dla całej grupy.

Dobra praktyka 4: Szansa na wzrost aktywności
– tak zwane wejściówki
Mimo upływu czasu widoczny był niższy, w porównaniu ze studentami krajowymi, poziom aktywności studentów zagranicznych. Nie sprawdzało się ani
podawanie literatury przedmiotu (nawet ze wskazaniem stron), ani dowolność
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takiego wyboru. Rozwiązaniem problemu, przynajmniej w przypadku niektórych
przedmiotów (i tematów), okazały się tzw. wejściówki. Na uczelniach technicznych tak zwane wejściówki zawsze pełniły rolę sprawdzianu przygotowania
studenta do zajęć laboratoryjnych. Na takich kierunkach jak dziennikarstwo tzw.
wejściówka może być sprawdzianem przygotowania do ćwiczeń, czyli znajomości pojęć czy terminów z literatury obowiązkowej na dany temat. Aby sprawdzanie, na początku zajęć, wejściówek nie zajęło zbyt dużo czasu, osoba prowadząca zajęcia musi dołożyć starań na etapie przygotowania ich i narzędzi do
sprawdzenia.
Wejściówki mogą pełnić funkcję dyscyplinującą i/lub motywującą, ale przede
wszystkim wspierającą studentów; w grupie ze studentami zagranicznymi ułatwiały przygotowanie się do zajęć, poczynając od terminologii i słów trudnych
dla obcokrajowców. Tym samym wzrastała efektywność zajęć i satysfakcja studentów zagranicznych z udziału w ćwiczeniach.

Dobra praktyka 5: Integrator – rola w dyskusji moderowanej
W dyskusji moderowanej często dominuje kilka osób, które potocznie określa się
jako wygadane, zdolne do ogólnikowych wypowiedzi na każdy temat. Ta aktywność, tylko pozornie merytoryczna, bywa blokadą aktywności studentów zagranicznych. Odwołanie do wartości, apel o koleżeńskość, czyli dawanie pierwszeństwa wypowiedzi koleżankom i kolegom, którzy nie zabierali głosu, zazwyczaj
nie wystarcza. Skutecznym sposobem aktywizacji dosłownie wszystkich obecnych okazało się wprowadzenie roli integratora. Ta rola, przyjmowana na ochotnika, na czas jednych zajęć, wiązała się z używaniem narzędzia w formie karty
dyskusji moderowanej i stosowania triady zasad.
Integrator używał karty z graficzną formułą zapisu (układ miejsc na sali, nazwiska), która ułatwiała bieżącą orientację co do aktywności poszczególnych
osób. Kartę przygotowywał sam, na początku zajęć (niektóre osoby przygotowywały taką kartę wcześniej, podkreślając w ten sposób chęć przyjęcia obowiązków
integratora). Pewność, że brak aktywności nie umknie uwadze integratora, mobilizowała studentów zagranicznych do przygotowania wypowiedzi i włączenia się
w dyskusję oraz nie pozwalała ukryć się za wymówką o słabej znajomości języka.
Akceptację każdej grupy zyskało wprowadzenie trzech zasad: 1) przedstawianie się na początku wypowiedzi – kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za słowo (sprzyjało ważeniu słowa); 2) wypowiedzi tylko ad rem (co niejako zapobiegało wypowiedziom pustym, które często były długie, ale mimo to niczego
nie wnosiły do dyskusji); 3) ograniczony czas wypowiedzi (formułowanie myśli;
precyzja wypowiedzi; zapis).
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Organizacja dyskusji moderowanej, z konsekwentnie stosowaną formułą
z udziałem integratora, zaktywizowała studentów zagranicznych, co dało im
wymierne korzyści: koncentracja uwagi sprzyjała przyswajaniu wiedzy, udział
zaś w dyskusji był źródłem satysfakcji także z tego względu, że inni uczestnicy
zajęć uważnie słuchali wypowiedzi, nastawiając się na dopowiedzenia czy polemikę. Poprawiła się jakość dyskusji: studenci „wygadani” bardziej dbali o meritum wypowiedzi.

Dobra praktyka 6: Poprawne imiona i nazwiska
jako przejaw szacunku
Imiona i nazwiska z innych kręgów kulturowych to obszar wrażliwy w relacjach
interpersonalnych; ich zniekształcanie przeważnie odbierane jest jako lekceważenie czy brak szacunku. Konwersja zapisu imion i nazwisk z języka ukraińskiego na
język polski w postaci transliteracji10, a nie transkrypcji (Polański, 2003: 107–108)
w praktyce stwarza różne niedogodności. Studenci krajowi często widzą w tym
stylizowanie na język zachodni, co im się nie podoba, a nawet wywołuje niechęć.
Ponadto powtarzanie przez nauczyciela akademickiego zdrobnień imion zasłyszanych w grupie jest ryzykowne, ponieważ dana forma tego samego popularnego na Ukrainie imienia może być bliższa albo językowi ukraińskiemu (zach.
Ukraina), albo rosyjskiemu (wsch. Ukraina). To samo nazwisko może mieć inny
akcent w języku polskim i ukraińskim; błąd w akcencie jest odruchowo odbierany jako kaleczenie nazwiska i wspomniane lekceważenie czy brak szacunku.
Aby uniknąć wskazanych problemów, wystarczy na liście grupy konwersja
imion i nazwisk w postaci transkrypcji (zapis fonetyczny) – jeśli nie z dziekanatu,
to warto samemu dodać taką rubrykę. Zaznaczenie akcentu czy dodatkowych
informacji (np. zdrobnienie imienia) to detale istotne w procesie budowania
relacji. Studenci zagraniczni błyskawicznie dostrzegają i entuzjastycznie reagują
na choćby najdrobniejszy przejaw starań nauczyciela akademickiego, by okazać
życzliwość i chęć zrozumienia obcej kultury.

Dobra praktyka 7: Komunikowanie się
studenta zagranicznego na uczelni
Komfortowa sytuacja dla studenta – nie tylko zagranicznego – jest wtedy, gdy
w poszukiwaniu informacji znajduje oparcie w uczelni (samorząd studencki, tzw.
________________
10

Zasady transliteracji określa polska norma PN ISO-9:2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie.
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opiekun roku, kierownik studiów itd.), jednak to studenci zagraniczni uświadomili autorce, że osoba prowadząca ćwiczenia jest dla nich jak lekarz pierwszego
kontaktu. Jest bowiem blisko, a kontakt z nią jest bezpośredni, więc po przełamaniu pierwszych lodów właśnie do niej się zwracają z różnymi pytaniami, nie
tylko dotyczącymi zajęć. Większy, w porównaniu ze studentami krajowymi, dystans studentów zagranicznych do osoby prowadzącej zajęcia zmienia się, po
wzroście zaufania, w większe oczekiwanie pomocy. Można odnieść wrażenie, iż
dla niejednego studenta zagranicznego nauczyciel akademicki w obcym kraju
jest jak rodzic zastępczy. Wrażenie to jest spotęgowane faktem, że na studia
w Polsce przyjeżdżają z Ukrainy już siedemnastolatkowie.
Pomijając oczywiste indywidualne ograniczenia w zakresie wiedzy o uczelni
i studiach, każdy, kto prowadzi zajęcia, może co najmniej wskazać najważniejsze
obszary komunikowania się na uczelni (zob. ryc. 1). To, co jest oczywiste dla
kadry i dla starszych studentów, nie jest takie dla studentów pierwszego roku –
nie tylko zagranicznych.

UCZELNIA

personel dziekanatu

tzw. opiekun roku
kierownik studiów

nauczyciel
akademicki

ŹRÓDŁA

INNI STUDENCI

NA UCZELNI

samorząd studencki

starosta roku

POZA UCZELNIĄ

relacje
interpersonalne

relacje w mediach
społecznościowych

studenci
ze starszych lat

Ryc. 1. Podstawowe źródła informacji o uczelni, dla studentów zagranicznych. Źródło: opr. własne
autorki na podstawie doświadczenia z relacji ze studentami zagranicznymi

Optymalna byłaby szczegółowa informacja na witrynie uczelni, najlepiej
w obu językach, by nowi studenci nie czuli się zagubieni w nowym miejscu
i w nowej roli. W codziennej praktyce podejście osób prowadzących zajęcia
może mieć wpływ nie tylko na wizerunek uczelni, ale również na relacje podczas zajęć.
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Dobra praktyka 8: Informacja o prawie i etyce
Już najmniejsze objętościowo opracowanie jednego zagadnienia ujawniło problem różnic w Polsce i na Ukrainie: i norm prawnych, i wartości. Zgadzając się
z twierdzeniem, że „(…) różnorodność sprzyja napięciom zarówno realnym, jak
i w sferze symbolicznej. W konkretnej przestrzeni społecznej dochodzi bowiem
do sąsiedztwa odmiennych systemów aksjologicznych i normatywnych” (Śliz,
Szczepański, 2011b: 10), nie można jednak bagatelizować problemu. Typowa reakcja studentów z Ukrainy na udowodniony zarzut plagiatu w prezentacji przygotowanej na zajęcia czy w pracy zaliczeniowej to zdziwienie: „Plagiat? U nas
nikt nie zwraca na to uwagi!”.
Bez dociekania, jaka jest rzeczywistość i czy studenci nie przesadzają, pożądane było zalecenie im rozeznania co do traktowania plagiatu w Polsce. Na
dziennikarstwie pomocne są w tym zakresie zajęcia z przedmiotów takich, jak
prawo prasowe czy etyka dziennikarza, ale na każdym innym przedmiocie warto
zwracać uwagę co najmniej na obowiązek dostosowania się do miejscowego
prawa (i zalecenie poznania takichże zwyczajów).
Abstrahując od regulacji prawnych, autorka zgadza się z Wojciechem Cynarskim, który przekonuje, że „(…) gwarantem harmonijnego rozwoju społeczeństw
jest kultura moralna o wysokim poziomie «etyczności». Drogą do tejże etyczności
jest edukacja z głównym akcentem na pedagogikę moralności (…) konflikt wartości
[wyróżnienie w oryginale – przyp. I.B.] nie jest konfliktem nierealistycznym, jak
chcieliby to widzieć zwolennicy funkcjonalistycznej teorii konfliktu” (Cynarski,
2003: 204). Marek Szopski (2005: 20) zaś wyjaśnia: „W procesie komunikacji zachodzi negocjowanie i współudział w kreowaniu znaczeń. (…) Jest zrozumiałe, że
porozumienie między kulturami jest tym trudniejsze, im mniejsze są szanse na wynegocjowanie wspólnie podzielanych znaczeń. (…) Stąd też porozumiewanie międzykulturowe wymaga od uczestników więcej wrażliwości i otwartości na informację
zwrotną niż porozumiewanie wewnątrzkulturowe”. Otwartość na informację zwrotną dotyczy, w przypadku studentów i ich nauczycieli, także sfery prawa i etyki.

Dobra praktyka 9: Karta pracy zespołu
Dbanie o efektywność pracy w zespołach jest podstawową powinnością osoby
prowadzącej ćwiczenia. Specjalnie opracowana przez autorkę karta pracy zespołu
była narzędziem, które służyło usprawnieniu przebiegu ćwiczeń i wsparciu zespołu podczas realizacji zadania i sprawdzało się na zajęciach. Gdy pojawili się
studenci zagraniczni, karta pracy zespołu (zob. tab. 5) została zmieniona w takim
stopniu, by stanowiła dla nich wsparcie i ułatwiała udział w zajęciach.
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Tabela 5. Karta pracy zespołu jako narzędzie na ćwiczeniach. Źródło: opr. własne autorki na podstawie
autorskich materiałów i narzędzi na ćwiczenia
Składnik karty
Identyfikacja

Treść na wydruku karty

Korzyść

Uwagi

data, kierunek, przedmiot, temat, grupa, miejsce więcej czasu na
na nr zespołu, miejsce na punkty za zadanie zadanie
(wpisuje prowadzący zajęcia)

własnoręczne wpisanie nazwisk zastępuje listę obecności

Dane o członkach miejsce na nazwisko obok roli w zespole (lider, łatwiej zorganizespołu
sekretarz, moderator dyskusji) oraz miejsce na zować pracę zeinne role, odpowiednio do przyjętego przez społu
zespół stylu pracy

role nie są fikcyjne; studenci
wiedzą, że muszą one znaleźć
odzwierciedlenie w zadaniu
(np. researcher podaje źródła)

Zasady

korzystanie z Internetu; czas na zadanie; czy- większa samostopis; czytelny zapis
kontrola

przejrzystość zasad

Kryteria oceny
zadania

na temat; kompletnie; twórczo itp. (odpowied- lepsza motywacja przejrzystość ocen
nio do zadania)

Zadanie

treść ze slajdu

łatwiej zrozumieć zadanie

ponadto wskazówki techniczne (np.: zalecana forma tabelki); ułatwiony zapis (np.:
punkty; równoważniki zdań)

Przykład

odpowiednio do treści zadania

łatwiej wykonać
zadanie

walor inspiracji

Forma

odpowiednio do zadania (np. jeśli wymagane są łatwiej wykonać
trzy pozycje z uzasadnieniem, to na karcie są: zadanie
trzy punkty, wyrazy „Pozycja”, „Uzasadnienie”)

wymierne wsparcie istotne
przy ograniczeniu czasu

Dzięki dbałości o detale zespoły miały komfort pracy, ponieważ nie było potrzeby dopytywania się o nie. Sama karta zaś przyzwyczajała studentów do standardu wykonywania zadań, a ponadto ułatwiała pracę. Wskazanie możliwości
ułatwionego (w punktach czy równoważnikach zdań) zapisu efektów pracy zespołu zaowocowało wyższą jakością pracy studentów zagranicznych, gdy to właśnie oni pełnili funkcję sekretarza. W innych przypadkach taka forma zapisu
ułatwiała studentom z zagranicy odczytanie i zrozumienie treści.
Studenci zagraniczni doceniali takie narzędzie używane na ćwiczeniach, na
kolejnych zajęciach dopytując się o dostępność karty pracy zespołu. Zawarte na
karcie pracy zespołu dodatkowe informacje, wraz z uproszczeniem zapisu i podaniem przykładu, były korzystne także dla wielu studentów krajowych.

Dobra praktyka 10: Przyjazny język obcy
Ta dobra praktyka jest ostatnia, ale wcale nie najmniej ważna. Zaskoczeniem dla
autorki była dość typowa (nie)znajomość języka polskiego i różne konsekwencje
takiego stanu rzeczy. Formalnie każdy student ma certyfikat znajomości języka

Różne aspekty wielokulturowości z perspektywy nauczyciela akademickiego. Dobre praktyki

179

Ze względu na liczne ograniczenia możliwości rozwoju kompetencji językowych zajęcia na uczelni mogą mieć wartość dodatkową. Dla studentów zagranicznych, zainteresowanych podnoszeniem poziomu znajomości języka polskiego, znaczenie mają kompetencje językowa i kultura języka osoby prowadzącej
zajęcia; oprócz precyzji wypowiedzi i logiki wywodu ceniona jest gotowość wyjaśnienia słów trudnych i/lub wskazania łatwiejszych synonimów. Liczy się także
reakcja na prośbę studenta zagranicznego o bieżące korygowanie błędów językowych; prośbę dobrze przyjmowano w grupie mieszanej, jeśli osoba prowadząca zajęcia zaproponowała wprowadzenie – ze względu na kierunek studiów, czyli
dziennikarstwo – zwyczaju korygowania błędów językowych zarówno u studentów zagranicznych, jak i krajowych.
Notabene raport ekspercki Komisji Europejskiej zaleca wprowadzenie programu nauki tak zwanego przybranego języka własnego (Ratajczak, 2012), co
miałoby wzbudzić zainteresowanie językami spoza grupy najpopularniejszych
języków międzynarodowych, a w efekcie ułatwić komunikację między obywatelami różnych narodowości.

Podsumowanie
Jak świadomość różnic jest niezbędna do funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym, tak podobna świadomość jest niezbędna dla efektywnej edukacji
– ale w połączeniu z umiejętnością znajdowania rozwiązań nieuchronnych problemów. Przedstawione dobre praktyki mają walor poznawczy: mogą stanowić
punkt wyjścia dla rozważań o wielokulturowości w środowisku akademickim.
Ponadto umożliwiają identyfikację typowych problemów, pozostawiając miejsce
na wypracowanie własnego rozwiązania, odpowiednio do specyfiki uwarunkowań na poszczególnych uczelniach.
Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy wielokulturowość jest źródłem
konfliktów i czy w jednym państwie realna jest koegzystencja przedstawicieli
różnych kultur (Śliz, Szczepański, 2011a). Trudno również orzec, w jakim zakresie możliwe jest takie współistnienie w szkołach wyższych. Ale gdzie, jeśli nie
tam? Dobre praktyki mogą być podpowiedzią, jak to robić.
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The article is an attempt to analyze the phenomenon of multiculturalism
and the issues to accompany in the context of building and achieving
human identity. The main emphasis is placed on presenting the psychosocial dimension of constructing identity and its interactive character.
Social identity is the other essential part of the issue next to individual
identity. The objects of the author’s attention here are therapeutic implications and dilemmas presented in the context of multiculturalism.

Wielokulturowość, jako zjawisko cywilizacyjne, niesie ze sobą wielorakie konsekwencje, które dotykają różnorakich sfer społecznego i jednostkowego funkcjonowania w świecie i modelują sposób odniesienia do rzeczywistości. Kształtują
się w jej wyniku nowe modele, nowe wzorce i paradygmaty współistnienia tego,
co uniwersalne i partykularne, co ogólne i szczegółowe. Rodzi się w tej sytuacji
pytanie: jak pogodzić uniwersalizm z partykularyzmem, ogólność ze szczegółowością? Nade wszystko zaś kwestią zasadniczą staje się refleksja nad wspólnotową i jednostkową tożsamością, nad kategoriami „podobieństwa” i „różnicy”,
„swojskości” i „inności”, „jedności” i „odmienności”.

Założenia teoretyczne
Na początek dwie ważne konstatacje, które w artykule Wielokulturowość: za i przeciw.
(Kilka uwag) formułuje Andrzej Szahaj. Pierwsza: istnieją dwie odmienne, aczkolwiek nie osobne i odseparowane od siebie rzeczy: ideologia wielokulturowości i prak-
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tyka wielokulturowości. Druga: wielokulturowość odnosi się przede wszystkim do
ludzkiej świadomości, a dopiero w dalszej kolejności do ludzkich zachowań (Szahaj,
2010: 25–26)1. Rozwijając swoje tezy, autor stwierdza:
Praktyka społeczna wielokulturowości ukazuje możliwość bycia człowiekiem na inny
sposób niż nasz, co może skłonić do krytycznej refleksji nad sobą, a następnie do ewentualnej zmiany lub potwierdzenia tego, co znane, przeprowadzonych jednak w każdym
przypadku po krytycznym sprawdzeniu jego wartości. Wyrywa ona z zadowolenia wynikającego często z braku uświadomienia sobie alternatywy dla przyjętego sposobu egzystencji, zmusza do namysłu nad naszym życiem. (Szahaj, 2010: 27)

Następnie zaś zauważa, że to stan świadomości ludzi wyznacza kulturową
matrycę identyfikacji i przynależności do „swoich” na poziomie wspólnoty przekonań, co modeluje w swoisty sposób aksjologię odrębności. „Do pewnego stopnia to świadomość różnicy wytwarza zatem różnicę” (Szahaj, 2010: 26). Na poziomie świadomości i praktyki wielokulturowości ma miejsce, kontynuuje Szahaj,
swoiste rozszerzenie kulturowej i aksjologicznej wyobraźni. Pisze:
Rozszerzenie owo dokonuje się poprzez pokazanie, że istnieją inne sposoby życia, na swój sposób wartościowe, które mogą uświadomić nam ograniczoność lub płytkość naszego własnego
sposobu życia, jego jednowymiarowość bądź zawarty w nim brak wrażliwości na pewne
aspekty świata czy życia. (…) Pozwala nam uczyć się od innych i poprzez krytyczną konfrontację podawać w wątpliwość to, co było tak nam na tyle bliskie, że nie byliśmy w stanie zobaczyć jego niekonieczności, ujawniać nasze przesądzenia kulturowe, a w ten sposób zdobywać
wiedzę o tym, kim jesteśmy i co faktyczni myślimy i czujemy. (Szahaj, 2010: 27)

W konsekwencji, jak zaznacza autor, poszerzona wyobraźnia kulturowa,
prowadząc do wzrostu samorefleksji i samokrytycyzmu, przyczynia się bardzo
często do wzrostu kreatywności społecznej i podniesienia jakości życia (Szahaj,
2010: 27–28). Można by powiedzieć, że swoistym miernikiem tych nowych możliwości, sui generis barometrem rejestrującym zachodzące w tym zakresie zmiany,
byłaby otwierająca się perspektywa indywidulanych wyborów i decyzji, zróżnicowane spektrum potencjalnych wariantów osobowej samorealizacji. Horyzont
wyłaniających się konstelacji znaczeń i wartości przekładałby się też na ewolucję
procesu osiągania i konstytuowanie się jednostkowej autonomii.

Kwestia tożsamości
Zbudowanie i osiągnięcie tożsamości jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed człowiekiem. Wyłaniają się tutaj dwa zasadnicze pytania, które stawia
________________
1

Do zagadnienia ideologii wielokulturowości odsyła autor do swojej książki E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności. Kraków 2004.

Dylematy terepeutycznej wielokulturowości. Pomiędzy swojskością a innością

183

sobie jednostka i próbuje znaleźć na nie odpowiedź: „Kim jestem?” i „Kim mógłbym być?”. Tożsamość jest zadaniem, z którym musi się ona zmierzyć, jest pewnym projektem do realizacji, procesem, ma charakter potencjalnie otwarty i temporalny – konstruuje się w czasie. Tożsamość to pewien „horyzont aksjologiczny”
człowieka, punkt orientacyjny dla tego, co dla niego najważniejsze i co wyznacza
jego miejsce w świecie. Ma ona charakter indywidualny i musi być wybrana, nie
zaś narzucona i arbitralnie ustanowiona. W poczuciu tożsamości dochodzi do
głosu doświadczenie niepowtarzalności oraz indywidualności własnego osobowego istnienia, ten szczególny rodzaj bycia sobą jako kimś jedynym i odrębnym.
„Być sobą, jak wyjaśnia Emmanuel Lévinas, to – niezależnie od wszelkiej indywiduacji, którą się uzyskuje na bazie jakiegoś systemu odniesienia – posiadać
tożsamość jako treść wewnętrzną” (Skarga, 1997: 136). „Tożsamość osobowa jest
więc kwestią samoświadomości” zauważa z kolei Charles Taylor (zob. Taylor,
2001: 98). Próbując określić genezę tożsamości nowoczesnej oraz opisać historię
poglądów dotyczącą tego, „co to znaczy być istotą ludzką”, jest zdania, że „istnieje
bliski związek pomiędzy różnymi (…) warunkami tożsamości, czyli warunkami
tego, by czyjeś życie miało sens” (Taylor, 2001: 104). Manuel Castells zaś stwierdza, że „tożsamość staje się głównym, a czasem jedynym źródłem sensu”
(Castells, 2007: 21).
Istnieje zatem społeczny czy może bardziej psychospołeczny wymiar konstruowania tożsamości, którego zasadniczym wyrazem jest jej relacyjny, a właściwie interakcyjny charakter. Tożsamość kształtuje się w procesie dialogu, negocjacji, sporu, agonu, jest rezultatem tworzenia siebie w wyniku spotkania,
interakcyjnej „rozmowy” z innymi, ze społecznym i kulturowym otoczeniem
(Trzópek, 2008: 133–160). W tej optyce ujawnia się również uświadomienie sobie
i faktyczne doświadczenie różnicy, której poznawcze i emocjonalne „opracowanie” jest jednym z warunków wytworzenia, uzyskania tożsamości. Owa oscylacja
przebiega według schematu: przynależność – odrębność (Sikora, 2008: 37–38).
Istotnym wymiarem osiągania tożsamości jest też poczucie względnej spójności
i ciągłości własnego ja, własnej historii życia (Sokolik, 1993: 10). Ugruntowane
przeświadczenie jednostki, że mimo zmieniających się warunków otoczenia pozostaje ona tą samą osobą i, co nie mniej ważne, że zmiany zachodzące w jej życiu tworzą pewną sensowną całość, pozostaje zasadniczą koniecznością wpływającą na postać jej egzystencjalnego poczucia identyfikacji bytowej, scalającą
fragmentaryczne jakości i doznania, tak w wymiarze cech osobowości, jak i kontekstualnych wyznaczników istnienia, sytuacji i okoliczności w których funkcjonuje – czasu, miejsca i roli społecznej. Inaczej mówiąc, dokonuje się podwójna
integracja osobowości – synchroniczna i diachroniczna (Cieciuch, 2011: 115).
Ta pierwsza polega „na powiązaniu różnych zachowań, cech, wydarzeń, współwystępujących w danym przedziale czasowym” (Cieciuch, 2011: 115), ta druga
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z kolei „wyjaśnia przebieg dotychczasowego życia, które konstytuuje obecny jego
kształt” (Cieciuch, 2011: 116). W ten sposób tworzy się, oparta na autobiograficznych faktach, indywidualna historia życia, która zarazem owe fakty transcenduje, „stanowiąc rekonstrukcję przeszłości, percepcję teraźniejszości i antycypację przyszłości” (Cieciuch, 2011: 116).
Sytuacja wielokulturowości oraz implikowane przez nią własności i sposoby
życia w spotkaniu z zagadnieniem tożsamości generuje dodatkowe spektrum
kwestii i problemów do rozważenia, ponieważ obok tożsamości jednostkowej
pojawia się kwestia „tożsamości społecznej” (Niedźwiecki, 2010: 133), wyrażająca
się w swoiście doświadczanym procesie przynależności oraz identyfikacji zbiorowej, kolektywnej i sposobu odnoszenia się do niego konkretnych jednostek (Niedźwiecki, 2010: 135). Poczucie własnej tożsamości kształtuje się jakby w nowej
konstelacji znaczeń i wektorów sił, w odpowiedzi nie tylko na pytania o to, „kim
jestem?’ i „kim mógłbym być?”, ale w sposób szczególny uwypukla i uwyraźnia
pytanie o własną, biograficzną historię – „skąd jestem?”

Wielokulturowość a tożsamość
W aspekcie zatem wielokulturowości jako zjawiska i procesu tożsamość jawi się
jako zadanie, które jednostka ma podjąć i zrealizować poprzez swoją biografię
w określonych, bardzo szczególnych warunkach społeczno-kulturowych. Wielokulturowość bowiem wyłania specyficzne elementy scalające (integrujące) i dekomponujące (dezintegrujące, fragmentujące) jednostkową tożsamość. Jak zauważa
Arthur Schlesinger: „Im bardziej ludzie czują, że dryfują w pustym, bezosobowym, anonimowym morzu, tym bardziej rozpaczliwie zmierzają ku znajomemu,
zrozumiałemu schronieniu, tym bardziej hołdują politykę tożsamości. Integracja
i dezintegracja żywią się sobą nawzajem” (Szahaj, 2004: 131). Tożsamość, która
stać się ma zasadniczym elementem stabilizującym jednostkowe istnienie na
poziomie jego sensu, konstytuuje się niejako symultanicznie, w równoczesnym
procesie świadomościowego konstruowania jednostkowej i wspólnotowej identyfikacji. Wielokulturowość modeluje szczególny styl życia jednostki, w którym
procesy rekonstrukcji, redefinicji, reinterpretacji stanowią ważny element weryfikujący spójność i ciągłość oraz poczucie odrębności, co stanowi istotny wyznacznik tożsamości. Zdefiniowanie swojej odrębności dokonuje się niejako na przecięciu dwóch wektorów: statycznego współistnienia i dynamicznego przenikania.
Wydaje się, że w kontekście wielokulturowości tożsamość dobrze wyrażają
dwa modelowe jej ujęcia: interakcyjne i światopoglądowe (Szahaj, 2004: 131).
Model interakcyjny akcentuje trzy kwestie objaśniające procesy samoidentyfikacji
i identyfikowania innych:
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Po pierwsze, tożsamość jest zjawiskiem interakcyjnym, ponieważ autoidentyfikacja i definiowanie innych przebiega za pośrednictwem zasobów symbolicznych, dostępnych w ramach danej kultury, przede wszystkim języka. One decydują o możliwości poprawnego
interpretowania sygnałów dotyczących postrzegania nas przez innych, czyli kształtowania
jaźni odzwierciedlonej, a także formowania naszych komunikatów dotyczących interpretowania rzeczywistości, które zrozumiałe są dla partnerów interakcyjnych. Po drugie,
uzyskiwanie tożsamości następuje w trakcie interakcji, wysyłania, przyjmowania i interpretowania przekazów. Bez niej zarówno identyfikacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna
podmiotu byłaby niemożliwa. Po trzecie, tożsamość jest realizowana, przejawia się
w ludzkich działaniach. To one są odzwierciedleniem samoidentyfikacji i identyfikowania
innych w codziennym życiu. (Szahaj, 2004: 136)

Konstruowanie tożsamości obok czasu interakcyjnego – oddziaływania jednostek na siebie – zawiera też czas wewnętrzny, świadomościowy, czas biograficzny, odnoszący się do doświadczenia życiowego, oraz czynniki sytuacyjne.
Tożsamość społeczna dokonuje się zatem w koniunkcji czasu interakcyjnego
i historycznego (Szahaj, 2004: 136). Jej konstytutywnym elementem są także wynikające z modelu światopoglądowego style życia, wzory, normy postępowania
(Szahaj, 2004: 137).
Proces konstruowania jednostkowej tożsamości jest ściśle skorelowany z kulturowymi wzorcami, które wypełniają style życia, generując tym samym tożsamościowe projekty „ja”. Styl życia, jak to ujmuje Anthony Giddens, to
mniej lub bardziej zintegrowany zespół praktyk, które podejmuje jednostka, nie tylko dlatego, że są użyteczne, ale także dlatego, że nadają materialny kształt poszczególnym narracjom tożsamościowym. (…) Ze stylem życia wiąże się zespół nawyków i orientacji,
dzięki którym tworzy on pewną, ważną dla poczucia ontologicznego, całość, w obrębie
której różne opcje tworzą mniej lub bardziej uporządkowany wzór. (Giddens, 2001: 113–114)

„Wielokulturowy sposób istnienia” w kształtowania się refleksyjnego projektu
„ja”, według Giddensa, generuje następujące dylematy tożsamościowe, które są
wynikiem wpływu wielokulturowych procesów na lokalny kontekst egzystencji
i działania:
 unifikacja – fragmentaryzacja: nieustanne krzyżowanie się tendencji integrujących, unifikujących, ujednolicających z procesami fragmentacji, oddzielenia, rozproszenia;
 bezsilność – kontrola: oscylowanie między koniecznością wyboru, która
staje się źródłem bezsilności, a poczuciem kontroli nad zróżnicowanymi
możliwościami kształtowania swojego „ja”;
 autorytet – niepewność: rozdarcie pomiędzy pewnością istnienia autorytetów, instancji odwoławczych, a odczuciem ich utraty i doświadczeniem
pustki (Giddens, 2001: 269–270).

186

GRAŻYNA TEUSZ

Wokół tych dylematów dokonuje się, zdaniem badacza, poszukiwanie podstaw spójności budowanej tożsamości w czasach wyznaczonych przez wielokulturowość. W ramach zaprojektowanej przez nią scenerii odbywa się konstruowanie
indywidualnego projektu tożsamościowego oraz jego ewentualna przebudowa
i przekomponowywanie. Wskazane dylematy stanowią sui generis ramę obiegu,
cyrkulacji znaczeń wielokulturowych przepływów znaczeń i wartości.
W wyznaczonym przez nie kontekście pojawia się pytanie o własne kulturowe „zakorzenienie, zakotwiczenie, osadzenie” tożsamości jednostki. Tożsamość
zatem uzyskiwana/wypracowywana w optyce wielokulturowości, pojmowanej
jako sytuacja współbycia, współegzystowania jednostek reprezentujących odmienne kultury, reprezentujących odmienne systemy przekonań o charakterze
ontologicznym, epistemologicznym, a nade wszystko aksjologicznym – światopoglądowym, obyczajowym, etycznym, estetycznym, to uświadomiona alternatywa rozwinięcia modyfikowanego ciągle projektu „ja”. Tożsamość w kontekście
wielokulturowości rodzi się w procesie konieczności ciągłego balansowania pomiędzy pułapkami esencjalizmu, który Tariq Modood ujmuje jako przeświadczenie, że „każda kultura ma swoją unikalną, stałą zawartość (esencję)” (Budakowska, 2009: 152; zob. także: Galent, 2014: 61–68) i uniwersalizmu. Tożsamość
zatem osiągana jest w przestrzeni wielokulturowości jako spektrum uświadamianych różnic, w przestrzeni ciągłej renegocjacji dokonującej się pomiędzy „swojskością” a „innością”. Staje się próbą wypracowywania swoistego „paktu o nieagresji” między partykularyzmem a uniwersalizmem, w sytuacji wyłaniającej
coraz to „inne mechanizmy scalające i rozmontowujące naszą tożsamość” (Budakowska, 2009: 155).

Terapeutyczne implikacje i dylematy
w kontekście wielokulturowości
Najważniejsze instrumenty w pracy terapeutycznej to: sam terapeuta jako człowiek (wymiar ludzki), a także jako specjalista, profesjonalista, ekspert (wymiar
zawodowy). „Terapeuta jednocześnie terapeutyczny” (Corey, 2005: 38), a więc
przyglądający się swoim poglądom i analizujący je w określonym kontekście. Co
to oznacza w sytuacji wielokulturowości, w uruchomionych przez nią procesach,
tendencjach i trendach? W pierwszym rzędzie znajomość specyfiki oraz jakości
własnej kultury, świadomość własnej tradycji oraz wyczulenie na własne dziedzictwo kulturowe. Jak twierdzi Gerald Corey, „skuteczny terapeuta biegły
w kwestiach wielokulturowości (…) wie wszystko na temat swojego dziedzictwa
rasowego i kulturowego i tego, jak ta spuścizna ukształtowała go osobiście i zawodowo” (Corey, 2005: 51). Reflektowanie kategorii „swojskości”, szczególnie
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przez pryzmat pozytywnych, jak i negatywnych reakcji emocjonalnych wobec
„inności”, pozwala rozumieć specyfikę oraz znaczenie kręgów kulturowych
w ogóle oraz ich wpływ na jednostkę – własnej kultury na siebie i odmiennej na
klienta. Terapeuta w swojej terapeutycznej aktywności staje się tym samym osobą, która potrafi znaleźć właściwy balans w spotkaniu wartości własnej kultury
i, niekiedy bardzo odmiennej czy nawet radykalnie innej, szczególnie gdy chodzi
o kwestie światopoglądowe, kultury klienta. Wiedza o własnej kulturze i o kulturze innych determinuje skuteczność komunikacji. Jak czytamy w książce Mosty
zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej:
Można zrozumieć zachowania innych jedynie wtedy, gdy rozpatruje się je w kontekście
ich kultury, (…) w odniesieniu do tła kulturowego, z którego powstały. Żadna z cech
kulturowych nie jest „dobra” ani „zła”; jedynie „różna” od cech innych kultur. (Stewart,
2000: 525–526)

Terapeuta szanuje wartość różnicy, różnorodności, odmienności kulturowych, rozumiejąc na przykład doniosłość i wagę kulturowych granic, na przykład
tabu kulturowego. W szerszym aspekcie powinien być tym, kto uświadamia sobie
reguły gry związane ze współistnieniem kultur na przełomie XX i XXI wieku,
w epoce globalizacji, mobilność znaczeń i form metaforyczno-symbolicznych
oraz potrafi dostrzec, jak bardzo w procesie globalizacji, kulturowe środowiska
znaczeń stają się w coraz większym stopniu plastyczne i amorficzne, ruchome
i negocjowalne. Stara się rozumieć fenomen sympatii i antypatii, to, jak on powstaje, i potrafić się z nim „obchodzić”. Umiejętnie uwzględniać, we właściwy
sposób i we właściwych proporcjach, kwestie różnic natury etycznej z pespektywy wielokulturowości. Wystrzega się nadmiernej generalizacji, krańcowych
i „sztywnych” rozpoznań i konstatacji wypracowanych na podstawie pojedynczego przypadku i nie stosować uogólnionych poglądów do, jawiących się z pozoru
i na pierwszy ogląd, podobnych przypadków, wydarzeń lub kontekstów. Terapeuta powinien dystansować się wobec wszelkich form determinizmu poznawczego
i traktować kultury jako autonomiczne, zindywidualizowane matryce znaczeń,
które nie dają się wpisać w konwencjonalne wyobrażenia, zarazem jednak być też
świadomy procesu „krzyżowania się” różnych środowisk znaczeń oraz niejednokrotnie ich „palimpsestowego” charakteru. Nie wyolbrzymia, nie hiperbolizuje,
ale i nie umniejsza, nie minimalizuje czy deprecjonuje, nie dokonuje subiektywnej abstrakcji i wnioskowania. Cechować go powinna umiejętność mądrego,
empatycznego balansowania pomiędzy intelektualnymi procesami kategoryzacji
i partykularyzacji zjawisk, docenianie ich wagi w procesie myślenia i wartościowania. Powinien rozumieć wagę każdego z nich, ponieważ „jeden (…) służy zbieraniu, grupowaniu rzeczy, drugi zaś zmierza do ich rozróżnienia. Dzięki temu
umysł ludzki wyposażony jest w dwie przeciwstawne umiejętności, pozwalające
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porządkować obiekty w kategorie i jednocześnie traktować je jednostkowo”
(Stewart, 2000: 530). Nie przyjmuje kodu kulturowego jako lustrzanego, mimetycznego odbicia, ale postrzega określone wspólnoty kulturowe jako środowisko
szeroko rozpowszechnionych ofert i wolnych wyborów. Analizuje zjawisko wielokulturowości jako nieustanną przestrzeń „mikrowariacji” na pewne tematy,
jako sui generis partyturę dla wygrywania indywidualnej melodii. Cechuje go
wyczulenie na „kreatywność kulturową” (Lubaś, 2014). Jednym z głównych
czynników skuteczności terapii wielokulturowej jest wystrzeganie się myślenia
etykietującego i spolaryzowanego – interpretowania świata i człowieka w kategoriach totalistycznych, standaryzujących” według schematu „wszystko albo nic”,
„to albo tamto”. Na zakończenie, na prawach swoistego resume, warto przytoczyć
dłuższy fragment autorstwa Geralda Coreya, który stanowić może swoiste
memento dla praktyki terapeutycznej podejmowanej w kontekście wielokulturowości:
W wielokulturowym społeczeństwie terapia jest z natury bardzo różnorodna, nietrudno
więc stwierdzić, że idealnych metod terapeutycznych nie ma. Przeciwnie, różne teorie
mają swoje odrębne cechy, które wydają się atrakcyjne. (…) Skuteczna praktyka wielokulturowa wymaga otwartości ze strony terapeuty, elastyczności i chęci modyfikacji strategii
w ten sposób, by pasowały one do potrzeb i do sytuacji indywidualnego klienta. Terapeuta, który naprawdę szanuje swojego klienta, będzie świadom wahań i nie będzie dążył do
niewłaściwego zinterpretowania jego zachowań. Przeciwnie, będzie cierpliwie próbował
wejść w świat swego klienta na tyle, na ile będzie potrafił. (Corey, 2005: 53)
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The article focuses on the analysis of the biography of an American
rock guitarist, namely Jason Becker. The main object of this study was
the documentary „Jason Becker. Not Dead Yet” (2012) and some selected press news and information available on social media. The original biography of the musician, who within a few years has become
famous in the world of rock music and since the age of 19 has had to
confront the incurable disease – amyotrophic lateral sclerosis – is an
interesting example of the alternative model of a biography in popular
culture. It is also an educational story that teaches fundamental values,
such as altruism, love, respect and friendship.

Interesującą płaszczyzną dla rozważań nad kulturą jako przestrzenią uczenia się
jest rock, który, jak zauważa Marcin Rychlewski, stanowi obok filmu, telewizji,
komputera oraz Internetu jedno z najistotniejszych zjawisk kulturotwórczych
drugiej połowy XX wieku (Rychlewski, 2011: 7). Wśród historii życia rozmaitych
twórców kultury rockowej odnaleźć można wiele interesujących i wyjątkowych
biografii.
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Biografie twórców rockowych
Powszechnie w dziejach muzyki popularnej znane i chętnie komentowane są
życiorysy szczególnie kilku artystów, którzy zmarli w młodym wieku, dokładnie
w dwudziestym siódmym roku swojego życia. W kulturze popularnej wykrystalizował się termin, mający w specyficzny sposób objąć sylwetki zmarłych w tym
wieku muzyków, mianowicie pojęcie tak zwanego „Klubu 27”. Jako najsłynniejsze
postaci wchodzące w „skład” owego klubu, przede wszystkim wskazywani są:
słynny gitarzysta Jimi Hendrix (1942–1970), instrumentalista i założyciel zespołu
The Rolling Stones – Brian Jones (1942–1969), amerykańska wokalistka Janis
Joplin (1943–1970), lider grupy The Doors – Jim Morrison (1943–1971), wokalista
formacji Nirvana – Kurt Cobain (1967–1994) oraz piosenkarka Amy Winehouse
(1983–2011).
Sama idea „Klubu 27”, co szczególnie interesujące – stanowiła również
przedmiot badań naukowych. Martin Wolkewitz, Arthur Allignol, Nicholas
Graves oraz Adrian Barnett – autorzy artykułu opublikowanego w czasopiśmie
„British Medical Journal”, wykorzystując metodę statystyczną, dokonali analizy
1046. artystów (solistów oraz grup muzycznych), którzy w latach 1956–2007
wydali co najmniej jedną płytę notowaną na pierwszym miejscu na brytyjskiej
liście przebojów – nagła śmierć spotkała 71 twórców, co stanowi 7% z całkowitej
liczby badanych. Naukowcy dostrzegli, iż mit „Klubu 27” zakładał, że muzycy
są bardziej narażeni na śmierć w dwudziestym siódmym roku życia, tymczasem
przeprowadzone przez nich badania wykazały, iż dwudziestoletni oraz trzydziestoletni muzycy mają na ogół zwiększone ryzyko śmierci, zaś sama sława,
z którą muszą poradzić sobie artyści – może zwiększać owo ryzyko, aczkolwiek
nie należy ograniczać go do 27. roku życia (Wolkewitz, A. Allignol, N. Graves,
A. Barnett, 2011).
Oczywiście, mit „Klubu 27” jest zjawiskiem nośnym pod względem medialnym. Wyżej wymienieni muzycy to postacie wyraziste i utalentowane, które odniosły sukces dzięki swej pracowitości i kreatywności. Artyści tacy jak Jimi Hendrix czy Janis Joplin stworzyli albumy, dzięki którym odnieśli zarówno sukcesy
artystyczne, jak i komercyjne – dziś natomiast ich dokonania stanowią kanon
rocka. Nagła śmierć wspomnianych twórców stanowiła niezwykle przykre wydarzenie dla ich miłośników, ale zarazem utrwaliła, formułującą się już za życia
muzyków – swoistą mitologię artystyczną.
Kontrapunkt dla biografii zmarłych w młodym wieku twórców rockowych
mogą stanowić choćby życiorysy artystów urodzonych w latach czterdziestych
ubiegłego wieku, będących wciąż jednostkami aktywnymi w sferze artystycznej.
Wśród wielu znamienitych i zasłużonych dla kultury rocka osobistości wymienić
należy Paula McCartneya, Erica Claptona, Davida Gilmoura, Patti Smith czy Iana
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Gillana. Warto wspomnieć również o protoplastach rocka, którym do dziś zdarza
się jeszcze występować publicznie. Do owych aktywnych klasyków zaliczają się
między innymi: Jerry Lee Lewis, Chuck Berry czy John Mayall – artyści, którzy
przekroczyli już osiemdziesiąty rok życia. Na tle rozmaitych biografii twórców
kultury rocka wyjątkowe miejsce zajmuje historia życia amerykańskiego gitarzysty Jasona Beckera. Reżyser Jesse Vile postanowił w formie filmu dokumentalnego przedstawić szerokiej publiczności niecodzienne koleje losu muzyka.
Danuta Lalak konstatuje, iż biografia, najogólniej rzecz ujmując, to: „historia
życia, droga życiowa od narodzin aż do śmierci – to pełny cykl ludzkiego życia”, zaś samo „słowo «biografia» oznacza opis życia, czyli tekst (gr. bios – życie
i grapho – piszę)”, a także dostrzega, że równocześnie określa się tym słowem to,
co jest przedmiotem opisu, czyli życie ludzkie w jego rzeczywistym wymiarze”
(Lalak, 2010: 105)1. Biografia amerykańskiego gitarzysty to niecodzienna historia
utalentowanego instrumentalisty, który w kulminacyjnym momencie swojej kariery muzycznej musiał skonfrontować się z dramatycznym wydarzeniem – nieuleczalną i postępującą chorobą, zdiagnozowaną jako stwardnienie zanikowe
boczne.
Film dokumentalny, zatytułowany Jason Becker. Ciągle żywy rozpoczyna się
od ujęcia, w którym młody muzyk wraz ze swym wujem Ronem Beckerem radośnie wykonują fragment utworu z repertuaru Boba Dylana, pt. Mr. Tambourine
Man. Następnie, jeszcze przed pojawieniem się tytułu filmu, zaprezentowane
zostają rozmaite urywki z ekspresyjnych występów gitarzysty, a także zbliżenia
na okładki muzycznych czasopism, na których widniała sylwetka muzyka. „To
niepojęte, że on jeszcze żyje. Ale żyje” – padają słowa matki Pat Becker i równocześnie odbiorca dostrzega na ekranie kadr przedstawiający dojrzałego – ponadczterdziestoletniego – unieruchomionego muzyka. Przez kolejną godzinę produkcji poznajemy historię młodego twórcy opowiedzianą przez bliskie mu osoby
– członków rodziny oraz artystów.
Jason Eli Becker urodził się 22 lipca 1969 roku w Richmond w amerykańskim
stanie Kalifornia, miesiąc przed wyznaczonym terminem narodzin. Rodzice
przyszłego muzyka, będący znaczącymi bohaterami produkcji, wspominają,
iż jako dziecko nie chciał on chodzić do szkoły i potrafił zupełnie nie odzywać się
do nauczycieli, po wizycie u psychologa zaczął jednak prędko funkcjonować
jak zwyczajny, początkowo niewyróżniający się spośród innych uczeń. Jednym
z przełomowych wydarzeń w życiu Beckera było otrzymanie z okazji świąt Bożego Narodzenia pierwszej niecierpliwie wyczekiwanej gitary. Wuj nauczył chłopca
podstawowych akordów, zaś ojciec szkolił syna z zasad zapisu nutowego.
________________
1

Autorka podkreśla jednak wieloznaczność oraz rozmaite konteksty pojęcia „biografia”, zob.
s. 106–114.
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W szóstej klasie, podczas pokazu talentów, młody muzyk wykonywał już na
harmonijce ustnej i gitarze utwory z repertuaru Boba Dylana.
Gitarzysta wciąż udoskonalał swoje umiejętności, słuchał albumów Erica
Claptona i potrafił „ze słuchu” odtworzyć partie gitary. We wspomnianym dokumencie zaprezentowany jest, między innymi fragment, w którym piętnastoletni muzyk wychodzi na scenę i daje popis swoich imponujących umiejętności.
Matka młodego wirtuoza Pat Becker wspomina, iż Jason, aby uzyskać satysfakcjonujące go rezultaty, grał na gitarze niemal bez przerwy, zarówno w trakcie
kolacji, jak i w czasie podróży samochodem na specjalnym, kupionym na tę okoliczność mniejszym instrumencie. Mógł on jednak liczyć na zrozumienie, wsparcie i pomoc w rozwijaniu pasji muzycznej ze strony rodziców. Pat Becker wspomina okres rozwojowy swojego dziecka następująco:
Jason, mając koło 10–11 lat, przyszedł do mnie i powiedział, że musi podjąć decyzję, na
czym w życiu powinien się skupić: football czy granie na gitarze. I zdecydował, że to właśnie muzyka będzie jego przyszłością. Dość wczesna deklaracja, jak na chłopca w jego
wieku,

w innym zaś miejscu dodaje:
Jason robił nieprawdopodobne postępy. Z czasem musiał, jak każdy artysta, zmieniać
sprzęt na nowszy, lepszy. Robiliśmy wszystko, by dotrzymać tempa jego muzycznemu
rozwojowi, ale nigdy nie mieliśmy poczucia, że Jason nie zasługuje na nową gitarę,
wzmacniacz czy klawisze. Przychodził i prosił, by mu coś kupić, a my staraliśmy się wywiązywać z danego mu słowa. (Kubicki, 2013)

Jason Becker poświęcił się muzyce, ograniczył kontakty towarzyskie, a także
– aby móc zająć się nagraniem płyty i wyruszyć w trasę koncertową – ukończył
pół roku wcześniej szkołę, uzyskując bardzo dobre wyniki. Ważną postacią
w życiu muzyka okazał się artysta Marty Friedman, którego poznał, gdy miał
16 lat. Sformował wraz z nim oraz kilkoma innymi twórcami zespół, który można definiować, wykorzystując terminologię Ervinga Goffmana, jako każdą grupę
osób „współpracujących ze sobą w inscenizacji jakiegokolwiek fragmentu przedstawienia” (Goffman, 1981: 109). Jako nazwę grupy wybrali dość autoironicznie
w kontekście prezentowanego materiału – Cacophony. Pod tym szyldem wydali
dwie płyty: Speed Metal Symphony (z 1987), w której tytule zawarta została swoista deklaracja gatunkowa, oraz Go Off! (1988).
Młody Becker w doskonały sposób zarządzał „fasadą osobistą”, a więc tymi
środkami wyrazu, które są „najmocniej związane z samym wykonawcą i przemieszczają się razem z nim” – jej elementami według koncepcji amerykańskiego
socjologa mogą być „insygnia związane z pozycją i urzędem, strój, płeć, wiek,
cechy rasowe, postura i wygląd, sposób mówienia, mimika, gesty itd.” (Goffman,
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1981: 54). Amalgamat wysokiej, szczupłej sylwetki muzyka z długimi, ciemnymi,
bujnymi włosami, ubranego w dżinsowe lub skórzane spodnie, kamizelki i czarne
rękawiczki, tworzył wręcz perfekcyjny image rockowego idola. Becker znakomicie zachowywał się na scenie, potrafił wykreować niezwykle kunsztowny pod
względem instrumentalnym i wizerunkowym sceniczny rytuał.

Choroba jako przełomowy punkt w biografii muzyka
Angielski socjolog i badacz rocka Simon Frith dostrzega, iż głos wokalisty należy
ujmować z czterech punktów widzenia: jako instrument muzyczny, jako ciało,
jako osobę, a także jako postać (Frith, 2011: 254). W kontekście twórczości Jasona Beckera warto zatrzymać się przy pierwszej z wymienionych wyżej kategorii.
Gitarzysta na szerszą skalę nigdy nie udzielał się wokalnie, jednak w przypadku
jego oryginalnej techniki i stylu gry można by stwierdzić, iż to właśnie instrument muzyczny pełnił funkcję artystycznego „głosu” utalentowanego instrumentalisty. Na fakt, iż „głos” muzyka nie musi wyłącznie ograniczać się do głosu
w sensie fizycznym, zwracał uwagę także S. Frith, omawiając przykład jazzmanów, którzy jak stwierdza „«przemawiają» swoimi instrumentami” (Frith,
2011: 259). Zgodzić się jednak należy z obserwacją angielskiego badacza, iż „ekspresję za pomocą głosu uznaje się za bardziej bezpośrednią od ekspresji za pomocą gitary czy perkusji, za więcej mówiącą” (Frith, 2011: 260). Brzmienie gitary
Beckera – ze zmagazynowaną w nim pasją, jego umiejętności techniczne i kompozycyjne oraz instrumentalne wyczucie – stanowiące, nieprzeciętny, estetyczny,
dźwiękowy komunikat nazwać można by w metaforyczny sposób – „mową” tego
artysty. W jego biografii „głosem” zaś, z którym mógł stworzyć fenomenalny
duet, miał okazać się słynny amerykański wokalista i kompozytor David Lee
Roth. Becker zdążył wcześniej nagrać swój solowy album, zatytułowany Perpetual
Burn (1988), którego zawartość przekonała decyzyjne osoby o włączeniu młodego muzyka do składu zespołu popularnego rockmana.
W początkowym okresie współpracy gitarzysty z zespołem Lee Rotha młody
artysta zaczął jednak odczuwać pierwsze objawy choroby – drętwienie nóg, rąk
i dłoni. Schorzenie zostało zdiagnozowane jako stwardnienie zanikowe boczne,
znane także jako choroba Lou Gehriga lub ALS (skrót od ang. Amyotrophic Lateral Sclerosis). Postępujący paraliż uniemożliwił muzykowi wyruszenie w trasę
koncertową. To dramatyczne wydarzenie stanowiło przełomowy punkt w jego
biografii. W wielu rozmaitych przypadkach, jak zauważa Danuta Lalak, odnosząc
się do badań poczynionych przez niemiecką uczoną Charlotte Bühler, „załamanie się opartego na witalności stylu życia nie następuje dobrowolnie ani stopniowo i w ten sposób przewidywalnie, lecz pod przymusem utraty zdrowia, w wyni-
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ku nagłego wydarzenia losowego, wypadku czy innych okoliczności” (Lalak,
2010: 146), owe wydarzenia powodują gruntowną zmianę w życiu (Lalak, 2010:
146). Bühler w pracy Bieg życia ludzkiego analizowała, między innymi, postaci
Josepha Conrada oraz Alfreda Tetensa, które musiały stosunkowo wcześnie
zrezygnować ze swojej życiowej pasji, jaką było żeglowanie – pierwszy z wymienionych mężczyzn na skutek uciążliwie powracającej gorączki w wieku 36 lat,
drugi natomiast do przerwania kariery marynarskiej został zmuszony z powodu
złamania kości udowej (Bühler, 1999). Mający ponad dwadzieścia lat Jason
Becker, będąc zatem w znacznie młodszym wieku od wspomnianych wyżej postaci, musiał skonfrontować się ze szczególnie dramatycznym wydarzeniem
w swoim życiu.
Irena Hausmanowa-Petrusewicz oraz Janina Rafałowska opisują chorobę
Lou Gehriga następująco:
Jest to postępujące wybiórcze uszkodzenie neuronów ruchowych – obwodowego i ośrodkowego (…) Objawy często zaczynają się asymetrycznie. Początek jest podstępny, dopiero
utrata około 50% jednostek ruchowych znajduje odbicie w obrazie klinicznym. Początek
choroby przypada najczęściej pomiędzy 40. a 60. rż., ok. 5% przypadków może zaczynać
się przed 30. rż. (…) Dwukrotnie częściej chorują mężczyźni (M:F – 2:1). Zazwyczaj
przebieg jest ciężki, śmierć następuje po 1,5-4 latach od pierwszych objawów klinicznych,
20% przypadków ma przebieg dłuższy niż 5 lat, bywają jednak postacie bardziej przewlekłe o przebiegu nawet 10-letnim. (Hausmanowa-Petrusewicz, Rafałowska, 2004:
434–441)

Jason Becker 22 lipca 2015 roku skończył 46 lat, mimo iż po zdiagnozowaniu
choroby gitarzyście prognozowano zaledwie kilka lat życia.
Amerykański muzyk, pomimo swojego stanu, nie zaprzestał tworzenia muzyki i postanowił nagrać studyjną płytę. Wciąż mógł komponować, zachował
talent, posiadał wyczucie tempa, harmonii i frazy. Dzięki pomocy przyjaciela
i nowoczesnej wówczas technologii stworzył album Perspective. W filmie dokumentalnym Jason Becker. Ciągle żywy bliscy muzyka nie ukrywają podziwu dla
twórcy, zostaje on nawet nazwany „pracoholikiem”2. Ojciec artysty Gary Becker,
aby ułatwić synowi komunikację z otoczeniem, opracował system, za pośrednictwem którego chory muzyk porozumiewa się za pomocą znaków przekazywanych oczami. Rodzic nazywa to „geometrią wzrokową” – każdej literze alfabetu
odpowiada spojrzenie pod odpowiednim kątem. W dokumencie widz może zapoznać się z zaprezentowaną metodą. Muzyk przed kamerą odznacza się poczuciem humoru, za pomocą znaków dawanych oczyma komunikuje do widzów
następującą treść: „Proszę Państwa. To Jason Becker. Najseksowniejszy facet na
________________
2

Dokument filmowy: Jason Becker. Ciągle żywy, reż. Jesse Vile, USA/UK, 2012.
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świecie”, później kilkakrotnie udowadnia, iż mimo swojego stanu potrafi żartować – na przykład w scenie, w której zwraca uwagę ojcu, że każde jego słowo jest
ważne, bo nie używa on słów – „wypełniaczy”.
Ważną postacią w biografii Beckera jest Serana – kobieta, która wcześniej była partnerką muzyka, pozostała jednak jego przyjaciółką i opiekunką, przygotowuje mu odpowiednie posiłki i dba o jego zdrowie. Bohaterowie dokumentu
zauważają, że opieka nad muzykiem to dobrze zorganizowana praca zbiorowa
członków rodziny i przyjaciół, którzy zajmują się nim z dużym poświęceniem.
W filmie dokumentalnym przedstawione zostały również relacje, jakie łączą
muzyka z fanami. Na cześć gitarzysty organizowane są festiwale (seria Jason
Becker’s Not Dead Yet Festival), w których poza miłośnikami twórczości gitarzysty, uczestniczą też inni, popularni w kulturze rocka artyści, tacy jak Marty
Friedman, Joe Satriani czy Richie Kotzen. Dokument kończy się sekwencją ze
spotkania muzyka z fanami, a także krótką sceną będącą fragmentem nagrania
z początku produkcji – w której młody Jason Becker grał wraz z wujem utwór
Boba Dylana zatytułowany Mr. Tambourine Man. To symboliczna kompozycja
w kontekście historii życia muzyka. Amerykański bard był jednym z pierwszych
autorytetów muzycznych gitarzysty. Ponadto w tekście piosenki, w drugiej
zwrotce padają następujące słowa: „Take me on a trip upon your magic swirlin’
ship/ My senses have been stripped, my hands can’t feel to grip/ My toes too
numb to step, wait only for my boot heels/ To be wanderin’”3. Treść utworu
Dylana była niejednokrotnie rozmaicie interpretowana przez fanów i krytyków,
jednak w kontekście życia i twórczości Beckera wersy te brzmią szczególnie
symbolicznie.

Biografia Jasona Beckera w kontekstach kulturowych
Omawiana w niniejszym szkicu historia życia ludzkiego to wartościowa poznawczo narracja nieprzeciętnego twórcy rockowego. Oryginalny życiorys artysty
stanowi interesujący przykład alternatywnego modelu biografii twórcy kultury
popularnej. Jest to także edukacyjna historia, która uczy o fundamentalnych wartościach – altruizmie, miłości, szacunku i przyjaźni. Postać Jasona Beckera nie
ma wiele wspólnych cech z obliczem stereotypowego rockmana. Obce w przypadku jego życia jest hasło „sex, drugs and rock’n’roll”, któremu hołdowały szcze________________
3

Zabierz mnie w podróż magicznym statkiem twym/ Moje zmysły zostały obnażone, moje ręce nie
czują chwytu/ Palce moich nóg są zbyt zdrętwiałe by stąpać, czekają tylko/ aż me obcasy zaczną wędrować., tłumaczenie tekstu utworu dostępne w serwisie internetowym: www.tekstowo.pl. Dokument elektroniczny dostępny na stronie: http://www.tekstowo.pl/piosenka,bob_dylan,mr__tambourine_man.html,
dostęp: 20.08.2015.
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gólnie niektóre grupy muzyczne, jak choćby Mötley Crüe czy Guns N’Roses.
Muzykowi natomiast zależało na ukończeniu szkoły, a w trakcie tras koncertowych, zamiast oddawać się beztroskiej zabawie, wolał ćwiczyć swój warsztat
i prowadzić rozmowy telefoniczne z rodziną i bliskimi. W trakcie choroby nie
poddał się, postanowił w miarę możliwości tworzyć i utrzymywać kontakty
z fanami. Jeżeli odniosłoby się dotychczasową historię życia gitarzysty do elementów narracji mitycznej, wypunktowanych przez Marka Jezińskiego (zob. Jeziński,
2014: 149–150) – pełniących znaczącą funkcję w kreowaniu mitologii artystycznej twórców muzyki popularnej – można by zauważyć, iż komponenty te częściowo tylko występowały w biografii Beckera. Miał on dobre kontakty z rodzicami; „poszukiwanie własnego miejsca” w jego przypadku było zogniskowane na
muzyce – będąc dzieckiem podjął już decyzję o zostaniu muzykiem (etap „Podjęcie wyprawy”) i plan ten konsekwentnie realizował; występował solo oraz z zespołami (element – „Droga”), nie naruszał on zakazów, a przeciwności losu
umiejętnie pokonywał. Kluczowym elementem narracji w historii muzyka jest
komponent nazywany „walką z potworami” – w jego przypadku jest to choroba
Lou Gehriga, z którą do dziś się konfrontuje.
Jason Becker jest jednak ciągle aktywny jako użytkownik sieci internetowej.
Posiada oficjalną stronę4, w której odnaleźć można między innymi aktualne informacje, fotografie oraz nagrania wideo z różnych etapów jego kariery. Film
dokumentalny, w którym przedstawiona została historia amerykańskiego gitarzysty, to tylko jedna z platform medialnych, tworzących specyficzną transmedialną
narrację5 tego twórcy. Interesujące jest funkcjonowanie owej jednostki w kulturze
konwergencji, w której jak zauważa Henry Jenkins „przecinają się drogi starych
i nowych mediów, gdzie zderzają się media fanowskie i korporacyjne, gdzie władza producenta mediów i władza konsumenta mediów wchodzą w nieprzewidywalne interakcje” (Jenkins 2007: 8). Becker jest czynnym użytkownikiem serwisów społecznościowych, na profilu muzyka w serwisie Twitter oraz Facebook6
można odnaleźć, między innymi wiele wpisów koncentrujących się wokół jego
dawnych występów, jak również współczesne fotografie z rozmaitymi artystami,
przyjaciółmi i członkami rodziny.
Gitarzysta ma liczne grono fanów mieszkających w wielu zakątkach świata.
Są to aktywne i kreatywne osoby, które zainspirowane dokonaniami Amerykanina chętnie komponują swoje autorskie piosenki, a także nagrywają covery jego
________________
4

Zob. http://jasonbeckerguitar.com/, dostęp: 10.09.2015.
Kategoria tzw. opowiadania transmedialnego została szczegółowo opisana przez amerykańskiego
medioznawcę Henry’ego Jenkinsa, zob. Jenkins 2007.
6
Stan w dniu 15.09.2015: w serwisie Twitter oficjalne konto Jasona Beckera obserwują 9463 osoby,
zob. https://twitter.com/jasonelibecker, zaś liczba fanów gitarzysty w portalu Facebook wynosi 247 948,
zob. https://www.facebook.com/jasonelibecker/timeline, dostęp: 15.09.2015.
5
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utworów. W sieci internetowej odnaleźć można wiele krótkich filmów wideo
(tzw. tribute videos), stanowiących hołd dla dokonań instrumentalisty7. Miłośnicy
twórczości gitarzysty tworzą również rysunki, amatorskie obrazy oraz inne teksty
kultury będące wyrazem ich sympatii dla Amerykanina. Niejednokrotnie stworzone przez nich prace są udostępnianie w sieci internetowej i przesyłane pomiędzy tysiącami użytkowników udzielających się między innymi na forach
i portalach społecznościowych w różnych częściach świata. Becker za pośrednictwem serwisów internetowych komunikuje się z fanami, często chwali i promuje
początkujących twórców, a także komentuje wybrane wydarzenia muzyczne.
Powstają również profesjonalne wydawnictwa, stanowiące hołd dla muzyka –
złożony mu przez innych artystów, warto tu wspomnieć takie produkcje, jak
Warmth in the Wilderness: A Tribute to Jason Becker (2001) czy Warmth in the
Wilderness, Vol. 2: A Tribute to Jason Becker (2002). Wyżej wymienione zachowania jednostek – między innymi fanów, muzyków i producentów wpisują się
w koncepcję kultury uczestnictwa (Jenkins, 2007: 9), czyli kultury w rozumieniu
Jenkinsa, w której „fani i inni konsumenci są zapraszani do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i redystrybucji nowych treści” (Jenkins, 2007: 257).
Podsumowując powyższe rozważania, warto podkreślić kilka kwestii. Na tle
rozmaitych biografii twórców rockowych historia Jasona Beckera zajmuje miejsce
szczególne. Ta niesztampowa i oryginalna, choć w istocie dramatyczna opowieść
utalentowanego gitarzysty, stanowi przykład życia i twórczości heavymetalowego
muzyka, kontrastującego z potocznym i stereotypowym wyobrażeniem „gwiazdy
rocka”, zwłaszcza reprezentanta sceny hard/heavy. Artysta swoimi unikalnymi
instrumentalnymi wykonaniami i kompozycjami, zarejestrowanymi na wydanych dotychczas albumach, „przemawia” do odbiorców. Oczywiście, znajomość
kontekstu biograficznego w przypadku odbioru płyt współtworzonych przez
muzyka, z dzisiejszej perspektywy pozostaje nie bez znaczenia. Choroba stanowiła w życiu Beckera punkt przełomowy. Pomimo tragicznej sytuacji, w której się
znalazł, nie poddał się, podjął walkę z przeciwnościami losu – szczególne zatem
znaczenie odgrywa w biografii artysty element narracji mitycznej istotny w kreowaniu mitologii artystycznej, określany jako „walka z potworami” (Jeziński,
2014: 149–150).
Życie Beckera bezpośrednio łączy się również z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Nie tylko pozwalają mu one na codzienną egzystencję (specjalistyczna aparatura), ale także sam gitarzysta wykorzystuje je do
prób dalszego tworzenia (za pomocą programów komputerowych) oraz komunikowania się z odbiorcami i fanami swojej twórczości (nowe media, social media).
________________
7

Zob. nagrania dostępne w sieci internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=4fUIJvCYpAY,
https://www.facebook.com/jasonelibecker/posts/1190356744312471, dostęp: 26.10.2015.
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Na interesującą biografię muzyka warto więc spoglądać przez pryzmat takich
zjawisk jak kultura partycypacji oraz konwergencja mediów. Zaprezentowana
w tym miejscu w syntetycznym ujęciu historia amerykańskiego gitarzysty to wyjątkowa biografia artysty, który inspiruje kolejne pokolenia twórców. Unikatowy
życiorys Jasona Beckera na stałe zapisze się nie tylko w historii rocka, ale, ze
względu na swój edukacyjny potencjał, także w dziejach szeroko rozumianej kultury popularnej.
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The article raises the issue of the young generation’s striving for the
realisation of its potential and talents as well as the use of development
opportunities in the context of both favourable and unfavourable conditions of the social-cultural reality. The problems resulting from the
axionormative chaos, differentiated opportunities, and changes in all of
the areas of life that the contemporary youth wanting to appear on the
societal arena is struggling with are also indicated in the article. The
considerations oscillate around the categories of identity, needs, existential dilemmas and self-improvement as well as the goals and life
plans of young people.

Samorealizacja – kwestie wprowadzające
Istnieje wiele koncepcji samorealizacji, a jej problematyka podejmowana jest
w zakresie filozofii (poszukiwanie istoty tego zjawiska, powiązanie z etyką), psychologii (określenie warunków, poszukiwanie czynników wyzwalających oraz
hamujących ów proces, rozwijanie technik terapeutycznych, ułatwiających samorealizację), pedagogiki (samorealizacja jako jeden z celów edukacji, sytuacja bycia
twórczym), antropologii kulturowej i socjologii (związki między rozwojem człowieka a rozwojem kultury) (Górniewicz, 1991; Jędrzejewski, 2013; Górniewicz,
Rubacha, 1993). Samorealizacja jest jednym z wymiarów funkcjonowania jednostki w świecie obiektywnym. „Określa ona jakość i poziom dążeń człowieka do
spełnienia potencjalnych zdolności w różnych obszarach własnej aktywności
w zastanych warunkach materialnych i społecznych” (Górniewicz, Rubacha,
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1993: 7). W koncepcji Abrahama H. Maslowa traktuje się ją jako najwyższy motyw działania jednostki, jako potrzebę ludzką (Górniewicz, Rubacha, 1993: 34).
W procesie dojrzewania biologicznego i psychicznego potrzeby ulegają wysublimowanemu rozwojowi. Potrzeby duchowe (wzrostu osobowości) nadbudowują
się nad potrzebami podstawowymi (fizjologicznymi, bezpieczeństwa, afiliacji
i miłości), podlegając sublimacji aż do zaistnienia potrzeby samorealizacji. Nie
staje się to jednak nagle. Muszą zostać spełnione określone warunki (Górniewicz,
Rubacha, 1993: 35). „Tylko zdrowy psychicznie, w pełni rozwinięty człowiek
o dużym stopniu uspołecznienia, człowiek odpowiedzialny za siebie i inne osoby
ma szansę na pełną samorealizację” (Górniewicz, Rubacha, 1993: 35). Wiesław
Łukaszewski wskazuje na osobowościowe przesłanki samorealizacji, czyli: podmiotowość i tożsamość („Będąc wtopionym w otoczenie, człowiek nie może dostrzegać związków między nim samym a światem”), poczucie przynależności (do
większych zbiorowisk ludzi, uwikłania w zdarzenia itd.), wrażliwość na różnice
(napływających do jednostki informacji), tolerancja emocjonalnych konsekwencji rozbieżności, akceptacja siebie i świata, umiejscowienie kontroli („Szansę
twórczego rozwoju osobowości mają ci przede wszystkim ludzie, którzy przeświadczeni są, iż sprawują faktyczną kontrolę nad samym sobą i własnymi zachowaniami, ludzie zdolni od uniezależnienia się od kontroli zewnętrznej”),
przeświadczenie o wpływie na zdarzenia, zdolność do rozczłonkowywania i odraczania gratyfikacji, kryterialność (jednolity i względnie spójny system oceniania ludzi, zjawisk i różnych stanów rzeczy), poziom ogólności kategorii pojęciowych (Łukaszewski, 1984, s. 422–439). W psychologii i teologii uwypukla się
również, w kontekście warunków samorealizacji, potrzebę sensu życia, który to
wskazuje wartości będące drogowskazem dla człowieka, co wyraźnie podkreśla
Victor Frankl (Górniewicz, Rubacha, 1993: 50), akcentujący konieczność wychodzenia poza siebie, samotranscendencję (Tylutki, 2014: 77). Można również zadać pytanie o przejawy samorealizacji. Na podstawie analizy literatury naukowej
oraz badań empirycznych Józef Górniewicz i Krzysztof Rubacha wymieniają:
prowadzenie aktywnego trybu życia, postawę twórczą, pozytywne emocje kierowane w stronę ludzi, siebie i ogólnie świata. To wszystko powoduje uzyskanie
zadowolenia z życia. Psychologowie i filozofowie podkreślają, iż samorealizacja
łączy się także z wartościami. „Występuje ona tylko wtedy, kiedy działania człowieka mają jednoznaczny wymiar pozytywny, kiedy można je dodatnio ocenić”,
a zatem kolejnym przejawem jest etyczność (Górniewicz, Rubacha, 1993: 53).
Samorealizacja dokonuje się w świecie wartości, a jednocześnie jest procesem ich
tworzenia (w wielu obszarach codziennej egzystencji – od rodzinnych po społeczne) (Jędrzejewski, 2013: 116).
Dlaczego zatem droga do samorealizacji nie zawsze jest łatwa? Ze względu na
bariery utrudniające ten proces, a ich analiza odnosi się do trzech poziomów:
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czynników o charakterze globalnym (ustrój państwa, jego historia, struktura
społeczna i mobilność społeczna), bytów społecznych, ponadjednostkowych
(stosunki interpersonalne, kontakty społeczne), osobowości (Górniewicz, Rubacha, 1993: 80–81). I właśnie tym zagadnieniom poświęcony jest niniejszy artykuł,
w którym autorka nie koncentruje się jednak na samej analizie wymienionych
wyżej wyznaczników i koncepcji samorealizacji w powiązaniu z młodym pokoleniem, ale traktuje tę kategorię jako punkt odniesienia, służący przyjrzeniu się
sytuacji młodzieży w kontekście konstruowania przez nią tożsamości (bowiem
odpowiedź na pytanie: „kim jestem”? jest priorytetowa podczas „poszukiwania
siebie”) oraz projektowania scenariusza własnego życia (determinowanego różnorodnymi czynnikami, wpływającymi na potencjalną i aktualną aktywność
w rozmaitych dziedzinach życia – edukacja, praca zawodowa/przygotowanie do
niej, sfera osobista).

Tożsamość młodego człowieka
– pytania o jej istotę w skomplikowanym świecie
Poszukiwanie siebie niewątpliwie jest związane z realizacją zadań rozwojowych.
Robert J. Havighurst, w odniesieniu do okresu dorastania, wskazuje na następujące zadania: ustanowić dojrzalsze relacje z rówieśnikami obojga płci, opanować
rolę społeczną odpowiednią dla swojej płci, zaakceptować własne ciało i chronić
organizm, osiągnąć niezależność emocjonalną od rodziców i innych dorosłych,
zapewnić sobie niezależność ekonomiczną, przygotować się do zawodu, przygotować się do małżeństwa i życia rodzinnego, opanować sprawności intelektualne
niezbędne do realizacji roli obywatela (Drwal, 1993: 17–18). Wszystkie one są
komponentami głównego zadania, którego istotą jest ukształtowanie zintegrowanej tożsamości. W okresie adolescencji, zgodnie z koncepcją Erika Eriksona,
kryzys to tożsamość kontra pomieszanie ról, gdzie właściwym rozwiązaniem jest
poczucie siebie jako osoby (w przeciwieństwie do poczucia fragmentacji własnego „ja” i niejasnego poczucia siebie) (Zimbardo, 2004: 192). A zatem w wieku
dorastania jednostka staje wobec wielu wyzwań tożsamościowych. Do klasycznego ich katalogu Piotr Oleś i Małgorzata Sobol-Kwapińska dodają jeszcze, wynikające ze specyfiki współczesności: określenie związku między rzeczywistością realną a wirtualną oraz podjęcie wiążących decyzji kształtujących przyszłość (Oleś,
Sobol-Kwapińska, 2014: 19). Okres dorastania bywa burzliwy, obfituje w wiele
napięć, w mniejszym lub większym zakresie wpływających na funkcjonowanie
zarówno młodzieży, jak i osób z jej otoczenia. Wydaje się, iż chaos i dezorientacja
determinują właściwości tej fazy życia. A jednak, większości młodych udaje się,
jak zaznacza Philip G. Zimbardo, „przejść do wieku dojrzałego bez nadmiernych
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cierpień” (Zimbardo, 2004: 197). Daniel Offer wraz z grupą współpracowników
przeprowadził badania na populacji ponad 20 tysięcy młodych ludzi, pytając
o ich osobiste doświadczenia. Z twierdzeniem „W normalnych okolicznościach
czuję się odprężony” zgodziło się 91% respondentów, następnie: „Cieszę się życiem” – 90%, „Zwykle panuję nad sobą” – 90%, „Czuję się silny i zdrowy” – 86%,
„Jestem zwykle szczęśliwy” – 85%, „Nawet gdy jestem smutny, potrafię śmiać się
z dobrego dowcipu” – 83% (Zimbardo, 2004: 197). Jak zatem pogodzić te niezwykle optymistyczne wyniki z faktem wielu problemów, z jakimi zmagają się
młodzi ludzie, którzy tym samym mają trudności z procesem samorealizacji?
Ludwika Wojciechowska tłumaczy tę sprzeczność, odwołując się właśnie do zadań rozwojowych. Zgodnie z tą koncepcją – realizacja zadań stanowi zmienną
wyjaśniającą zadowolenie jednostki, natomiast nieporadzenie sobie z nimi wiąże
się z ostrą reakcją społeczeństwa, co prowadzi do stresu, zaniżenia samooceny,
związanych z niesprostaniem wymaganiom. Wyniki badań, prowadzonych przez
Autorkę (wśród grupy 100 gimnazjalistów), których celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o związek między stopniem realizacji zadań rozwojowych
a poziomem dobrostanu osobowościowego, społecznego i emocjonalnego pokazały, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że młodzi ludzie, wypełniający odnoszące się do ich kategorii wiekowej zadania, mają większe szanse (niż osoby, które
to zaniedbują) na osiągnięcie dobrostanu osobowościowego i społecznego1. Przejawy obniżonego poziomu tych dobrostanów to między innymi: poczucie braku
akceptacji siebie, innych, wartości życiowych, poczucie bezsensu przy podejmowaniu działań, służących rozwojowi; przekonanie o braku wpływu na to, co się
wokół dzieje i o wrogości czy też nieprzewidywalności świata, który niczego dobrego nie oferuje, przeświadczenie o braku integracji ze społeczeństwem, tradycją, kulturą. Te symptomy dowodzą o zagubieniu jednostki, o jej trudnościach
z określeniem własnego miejsca i własnej roli i tym samym mogą skutkować
przyjęciem przez nią pesymistycznej postawy wobec życia (Wojciechowska,
2011: 10 i n).
Zygmunt Bauman podkreśla: „Dzieło sztuki, które pragniemy uformować
z kruchej materii życia, nazywa się tożsamością”. Za każdym razem, gdy o niej
mowa, „gdzieś w tle majaczy niewyraźny obraz harmonii, logiki i spójności,
a więc tego wszystkiego, czego – ku naszej odwiecznej rozpaczy tak bardzo i tak
dotkliwie brakuje w strumieniu naszych doznań” (Bauman, 2006: 128).
Obecnie żyjemy „w świecie” w innym sensie niż wcześniej. Chociaż funkcjonujemy w środowiskach lokalnych, światy doświadczane u większości z nas są
________________
1
Związek między realizacją zadań rozwojowych a osiągnięciem przez młodego człowieka dobrostanu emocjonalnego okazał się słabszy (poziom dobrostanu emocjonalnego korelował dodatnio tylko
z poziomem realizacji niektórych zadań rozwojowych).
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naprawdę globalne. A to niesie ze sobą liczne problemy na poziomie tożsamościowym. Dylematy odnoszą się do następujących dychotomii (opozycji): unifikacja – fragmentacja (nowoczesność dzieli i ujednolica, oddalone zdarzenia mogą być bliższe niż to, co dzieje się obok), bezsilność – kontrola (na przykład
jednostka pokładająca zaufanie w innych lub w określonym systemie abstrakcyjnym, zazwyczaj jest świadoma, że nie ma na nie większego wpływu, a jednocześnie ta poczyniona inwestycja zaufania stwarza nowe możliwości), autorytet –
niepewność (brak niepodważalnych autorytetów, więcej niż wcześniej źródeł
pretendujących do ich rangi), doświadczenie osobiste – doświadczenie urynkowione (nowe perspektywy, ale standardowe efekty, znaczenie konsumpcji coraz
to nowszych dóbr2, także ryzyko „opakowania i rozprowadzania zgodnie z zasadami rynku” samorealizacji) (Giddens, 2010: 251–268). Współczesny człowiek,
co podkreśla Zbyszko Melosik, żyje w dwóch rzeczywistościach, a zatem w jego
tożsamość wpisana jest sprzeczność. Oczekiwanie racjonalności i dyscypliny
zderza się z dużą swobodą dyktowaną przez sferę popkultury i konsumpcji (rygoryzm versus rozluźnienie, tożsamość konformistyczna wobec reguł versus
rozproszenie i niejednoznaczność tożsamości). Triumf codzienności wygrywa
z wielkimi ideałami. Pytania o sens nie mają głębi egzystencjalnej, są raczej pytaniami o zadowolenie z chwili. „Kategoria kontemplacji zastąpiona została przez
kategorię «od-razowości»”. Tożsamość przypomina kostkę Rubika, choć różni się
od niej ciągłą zmianą elementów (Melosik, 2015: 13–25). Aktualne pozostaje
również pytanie: Jak połączyć poczucie anonimowości (związane z uniformizacją
i masowością) z pragnieniem uczynienia własnego życia niepowtarzalnym?
(Oleszkowicz, 1995: 64). A jednocześnie to właśnie w okresie młodości i wczesnej
dorosłości problemy związane z sensem życia nabierają szczególnego znaczenia.
Wówczas są powiązane, jak podkreślają Marzena Dekiel, Alina Ukalisz i Katarzyna Wiak, wskazując na wiek 17–22 lata, z „myśleniem abstrakcyjnym, z osiągniętą wiedzą, ale i samorealizacją, samowartościowaniem i w tym kontekście wartościowaniem wszystkiego i wszystkich”. Badania prowadzone przez Autorki
pokazują, iż poziom doświadczanego sensu życia oraz motywacji do jego nadawania i określania celu różni się, jeśli chodzi o młodzież pochodzącą z miasta
i wywodzącą się z terenów wiejskich. Ta pierwsza wykazuje tu większą dojrzałość
(między innymi poprzez wyższy poziom samoświadomości i zdolność określenia
własnej tożsamości, większe umiejętności w zakresie sterowania swoim życiem,
poczucie ukierunkowania w czasie z przeszłości ku przyszłości). Młodzi pocho________________
2
„W świecie, w którym rozmyślnie nietrwałe przedmioty stanowią budulec tożsamości – także
z konieczności nietrwałych – trzeba zachowywać nieustanną czujność, ale przede wszystkim trzeba dbać
o elastyczność i pielęgnować umiejętność szybkiego przystosowywania się do nowych warunków,
aby nadążać za zmieniającym się kształtem «zewnętrznego» świata”. Bauman, 2006: 132.
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dzący ze środowiska wiejskiego natomiast są bardziej niepewni, mają większe
trudności z „dostrzeżeniem kierunku swojego istnienia”, co Autorki tłumaczą
mniej sprzyjającymi warunkami do osiągania celów związanych z ich egzystencją, „pomimo że zaistniałe w ostatnich latach przemiany ustrojowe pobudziły
aspiracje edukacyjne i życiowe na dużą skalę” (Dekiel, Ukalisz, Wiak, 2013:
172–178).
Ciekawym aspektem rozważań na temat kwestii związanych z tożsamością
jest przyjrzenie się dyskursowi tożsamościowemu młodzieży. Badania w tym
zakresie prowadziła Dorota Konieczna. W ich ramach, koncentrując się na językowej stronie zagadnienia, przeanalizowała opinie, głosy wyrażone przez młodych ludzi urodzonych po 1989 roku, poszukując między innymi odpowiedzi na
pytanie: czy ten dyskurs jest jednorodny i co wpływa na jego realizację? Analiza
wypowiedzi pozwoliła na wyróżnienie czterech realizacji dyskursu oraz ich wariantów:
[1] relatywistyczny dyskurs tożsamościowy – dla tych respondentów nie istnieje żadna zasada, według której wybieraliby istotne dla siebie wartości
(dwa warianty: globalnego nastolatka3 i wariant plastyczny4 – inne rozumienie zmienności, która powiązana jest z ważnymi wydarzeniami w życiu, wyeksponowane inne wartości);
[2] dyskurs przejściowy5 – świadomość, iż zmienność jest koniecznością, ale
jednak tęsknota za stabilnością;
[3] stabilizujący dyskurs przejściowy – „zdecydowana deklaracja dotycząca
albo istnienia zasady rządzącej doborem wartości, albo, mimo nieistnienia zasady, niezmienności wartości” (dwa warianty: tradycyjny6 – deklaracja, iż wartości nie będą ulegały modyfikacji, ale nie ma zasady, na podstawie której badani za ważne uznali właśnie te wartości, i wariant
rodzinny7 – deklaracja o istnieniu zasady rządzącej doborem wartości,
a także dopuszczana możliwość ich zmiany);
________________
3
Plany na przyszłość są zróżnicowane, niepowtarzalne, oryginalne, cechy charakterystyczne to:
dynamizm i wiara we własne siły.
4
Wybór wartości jest mniej jednoznaczny niż w przypadku globalnych nastolatków, wskazujących
na dwa ich typy: wartości moralne (dobierane ze względu na dobro drugiego człowieka) i odczuciowe
(kontekst osobisty). Tu natomiast, wśród istotnych znalazły się wartości: moralne, odczuciowe, witalne
i poznawcze.
5
Jest to najbardziej uniwersalny sposób mówienia o tożsamości młodych ludzi (zamieszkujących
różne środowiska).
6
Plany na przyszłość są z reguły niezwykle pragmatyczne. „Ich realizacja wychodzi od obecnej sytuacji życiowej (chcę zdać maturę, dostać się na studia, ukończyć studia), by później skupić się przede
wszystkim na własnej rodzinie (którą większość respondentów chce założyć) i pracy zawodowej (często –
jakiejkolwiek, bo sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest najlepsza). Konieczna, 2014: 142.
7
Zmiana, choć niewykluczona, jest raczej niepożądana.
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[4] stały dyskurs tożsamościowy8 – przekonanie o „niewzruszalności zasad
i wartości, które są dla respondentów najważniejsze” (Konieczna, 2014: 142).
Poczynione analizy umożliwiają spojrzenie na młodego człowieka z perspektywy jego opowieści o sobie, pozwalając wyodrębnić pewne elementy wspólne,
ale też wskazać niejednorodność dyskursu, poprzez odwoływanie się do kategorii
istotnych także z pedagogicznego punktu widzenia.
Co składa się zatem obecnie na system aksjonormatywny? Czy dzisiejsze
ustalenia, reguły, zasady będą obowiązywały również jutro, czy też ulegną modyfikacjom? A może w pewnych zakresach na stałe staną się niezmienne (autentycznie lub deklaratywnie), a w innych to właśnie zmiana będzie ich podstawową
właściwością? „Zwłaszcza, iż kształtowanie własnego życia staje się przedsięwzięciem niedokończonym, otwartym projektem, stałym zadaniem i wezwaniem, nie
tylko w fazie moratorium, ale i w dorosłej karierze. Taka sytuacja zmienia strukturę i funkcje tożsamości, czyniąc ją przedsięwzięciem refleksyjnym” (Krzychała,
2007b: 210).

Młodzież i jej scenariusze własnego życia
Konstruowanie przyszłości wiąże się bezpośrednio z tworzeniem scenariuszy
własnego życia. Budowane wówczas wizje obejmują stawianie sobie celów wraz
z ich realizacją oraz holistyczne wyobrażenia na temat swojej osoby. Do ich kreowania służą strategie: realistyczna (analiza sytuacji zewnętrznej i możliwości,
którymi się dysponuje), autorytetu (bazowanie na opiniach, radach i wskazówkach innych osób), życzeniowa (fantazjowanie na temat przyszłości), przymusu
(realizacja celów narzuconych przez inne osoby), oczekiwania (czekanie na to, co
się wydarzy, co przyniesie los), carpe diem (korzystanie z uroków codzienności).
Wyniki badań Celiny Timoszyk-Tomczak, prowadzonych wśród osób w wieku
18–26 lat (maturzystów, studentów i pracujących), pokazują, iż trzy pierwsze
z nich są wyraźnie preferowane (Timoszyk-Tomczak, 2003).
Magdalena Piorunek wskazała następujące strategie projektowania przyszłości, będące w dużej mierze wynikiem preferowanych przez młodzież orientacji
edukacyjnych i zawodowych: kondensacji („zawężania pola wyborów”), addytywną („układania puzzli”), stochastyczną („wyboru na chybił trafił” albo „zdania się na innych”), aktualistyczne w dwóch wariantach, czyli optymistycznym –
temporyzacji („przyjdzie czas, będzie rada”) i pesymistycznym – pasywną („nie
widzę dla siebie perspektyw”), asekuracyjną („lepszy wróbel w garści”), dokonując na podstawie badań longitudinalnych wyłonienia trzech grup: osób aktyw________________
8

Plany na przyszłość są typowe i przewidywalne.
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nych w zakresie planowania własnego życia, które pomyślnie realizują powzięte
postanowienia, osób w większym zakresie pasywnych życiowo, które jednak charakteryzuje subiektywnie pojęty sukces w realizacji postanowień, osób z dominacją nastawienia pasywnego, które w następstwie niepowodzeń egzaminacyjnych
nie dostały się na studia i zostały zmuszone do modyfikacji drogi edukacyjnej
(Piorunek, 2004: 69 i n).
Badania realizowane przez Sławomira Krzychałę w 2002 roku, w ramach których rekonstruował on projekty własnego życia młodzieży (uczniów trzecich klas
szkół średnich – liceów, techników, szkół zawodowych), wykazały znaczną różnorodność tej grupy. Autor wyróżnił dwa poziomy projektu życia: komunikatywny „analiza pól semantycznych wypowiedzi młodzieży” i koniunktywny „refleksyjność socjobiograficzna, habitus organizacji własnego życia, sposób myślenia
o własnej egzystencji, styl praktycznego radzenia sobie z codziennością”, a w ich
ramach odpowiednio: typy narracji planów życiowych (mieszczańskie, prowincjonalne, familijne, edukacyjne, zawieszenie planów) i typy refleksyjności (wygaszona, dyfuzyjna, przejęta, interakcyjna, strategiczna) (Krzychała, 2007a).
W projektach życia młodych ludzi zaobserwować można tendencję do przejścia z pierwszej racjonalno-strategicznej nowoczesności do jej drugiej, refleksywno-zindywidualizowanej fazy, tyle tylko, że to przejście nie dotyczy wszystkich w tym samym stopniu, nie
zawiesza „nowoczesnej” logiki prowadzenia życia i dokonuje się bardziej ‘subtelnie’. Refleksyjne, zindywidualizowane strategie organizacji życia współwystępują, a nawet mieszają się z przejmowanymi kolektywnymi (środowiskowymi) wzorami orientacji społeczno-biograficznej. (Krzychała, 2007a)

Główne elementy koncepcji własnego życia, to z kolei, zgodnie z modelem
zaproponowanym przez Marię Czerwińską-Jasiewicz, dla której główną inspiracją były poglądy Jeana Piageta oraz Adama Niemczyńskiego:
 styl życia preferowany (czyli taki, który człowiekowi najbardziej odpowiada
i jest bezpośrednio związany z jego potrzebami, cenionymi wartościami,
światopoglądem, celami życiowymi, cechami indywidualnymi itd.) i realizowany (który może być w mniejszym lub większym stopniu zgodny z preferowanym, zależy bowiem od innych ludzi i warunków społecznych);
 cele życiowe (przyszłe stany rzeczy, mające dla jednostki znaczną wartość
i siłę motywacyjną, dąży ona do nich poprzez działanie);
 plany życiowe (sposoby realizacji celów);
 decyzje życiowe (wybór jednej z wielu możliwych opcji).
W procesie tworzenia koncepcji własnego życia przez młodzież istotną rolę
odgrywają następujące czynniki: system wartości9, czynniki społeczne (sytuacja
________________
9

Współczesne społeczeństwo jest złożone, niejednorodne, heterogeniczne (w kontekście i relacji,
i reakcji, i instytucji, i możliwości). Obok zdezorientowanych młodych ludzi żyją ci, którzy energicznie
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kraju, sytuacja rodzinna, sytuacja szkolna)10, poziom rozwoju ogólnego (myślenia, osobowości, systemu wartości i światopoglądu, rozwoju społecznego)11, cechy indywidualne (inteligencja ogólna i zdolności specjalne; zainteresowania;
cechy osobowości; cechy temperamentalne)12. Mogą one „znacząco wpływać
zarówno na preferowanie i realizację stylu (modelu) życia, jak i na treść oraz
sposób realizacji celów i planów życiowych, a także na treść i strategie podejmowania decyzji życiowych” (Czerwińska-Jasiewicz, 2015: 149–178). Zgodnie
z wynikami badań prowadzonych przez Marię Czerwińską-Jasiewicz przez przeszło 15 lat wśród młodzieży w wieku 14–19 lat, większość młodych ludzi preferuje podobne style życia (mają więc one charakter uniwersalny); większość ma cele
życiowe oraz formułuje cele życiowe zarówno krótkoterminowe, długoterminowe, jak i na całe życie, a dotyczą one kształcenia, pracy i rodziny; większość formułuje plany życiowe zarówno na krótkie okresy czasowe, jak i na dłuższe
(10 lat), a odnoszą się one do dalszej edukacji, przyszłego zawodu, pracy i rodziny; istotną podstawę preferowania danych stylów życia i określania celów życiowych stanowią wartości; pewność decyzji życiowych młodzieży jest duża, natomiast ich autonomiczność przedstawia się różnie – w zależności od wieku
(Czerwińska-Jasiewicz, 2015: 174–177). Wyniki badań prowadzonych przez Kingę Dziwańską wskazują również, że młodzi ludzie (w wieku 15–18 lat) charakteryzują się znacznie rozwiniętą przyszłościową perspektywą czasową. Formułują
cele, konstruują plany „na dłuższe okresy czasowe oraz na całe życie”, podporządkowując to wartościom, myślą o przyszłości i postrzegają ją w racjonalny
sposób (Dziwańska, 2011). Z kolei na podstawie badań powadzonych wśród
studentów pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Małgorzata Wolska-Długosz sformułowała wniosek, iż potrafią oni dobrze radzić sobie z planowaniem własnej przyszłości – począwszy od decyzji odnoszących się do dalszej
________________

szukają dla siebie miejsca w społecznej przestrzeni. I jedni, i drudzy stają przed koniecznością dokonania
wyboru wartości, które są nierozerwalnie związane z egzystencją człowieka. „Cały urok świata wartości bierze
się zapewne stąd, że nic z tego świata nie narzuca się nam przemocą. Niemniej dzięki wartościom czujemy
niewyraźnie, że jeśli tego świata nie uznajemy, możemy ulec jakiejś przemocy” (Tischner, 2002: 482).
10
Pojawienie się trudności, związanych z: sytuacją społeczno-ekonomiczną kraju – m.in. problem
bezrobocia, ubóstwa, zjawisko prekariatu, zagrożenie marginalizacją, ryzyko wykluczenia, z sytuacją
rodzinną – np. relacje, warunki życia, nastawienie rodziców do planów syna/córki i z sytuacją szkolną –
w tym dotychczasowy przebieg kariery szkolnej, bariery na drodze do edukacji (lub ich brak) wpływa
zatem bezpośrednio na realizację szans życiowych młodzieży.
11
Co jest związane m.in. z własną interpretacją świata, nadawaniem znaczeń poszczególnym jego
elementom, przyjmowaniem/odrzucaniem idei.
12
Powodują, iż np. poszczególne jednostki inaczej reagują na podobne sytuacje, inaczej się zachowują wobec wyzwań, inne kwestie akcentują w ramach podejmowania codziennych aktywności, jak
i w kontekście działań perspektywicznych. Mają wpływ na poziom i kierunek osiągnięć jednostki, wpływają na formułowanie przez nią celów życiowych.
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nauki (czyli realizacji własnych aspiracji edukacyjnych), po decyzje dotyczące
życia osobistego (zdecydowana większość respondentów zadeklarowała, iż po
zakończeniu studiów chce się usamodzielnić13) i drogi zawodowej (Wolska-Długosz, 2013: 99–109). Na ile te wizje mają szansę się urzeczywistniać? „W świecie,
który mknie do przodu i nie ma sterników, a przyszłość jest niepewna”, gdzie
„najbardziej logiczna wydaje się strategia «zrób to sam»14. Bo inni nie wiedzą jak,
nie mają czym lub nie potrafią. Jakkolwiek daje ona możliwość samodzielnego
decydowania o własnym życiu, obarcza też dużym poczuciem odpowiedzialności
za własny los”15.
Młodzież, dążąc do samorealizacji, doświadcza różnych kategorii kryzysu.
Nieobcy jest jej kryzys o charakterze zarówno wewnętrznym (tożsamość indywidualna i kulturowa), jak i zewnętrznym (postrzeganie świata, swojego w nim
miejsca oraz relacji z innymi). Znajduje się w sytuacji trudnej i to podwójnie, to
znaczy zmaga się z problemami rozwojowymi (naturalnymi dla okresu adolescencji) oraz ze specyfiką ponowoczesnej rzeczywistości. Zgodnie z wnioskami
z badań nad młodzieżą, prowadzonych przez Ewę Wysocką, młode pokolenie
charakteryzuje wyraźna ambiwalencja w zakresie realnych (jak jest), idealnych
(jak powinno być) i preferowanych (jak chcę, by było) wizji własnej osoby. Wizje
siebie odnalezione – realne koncentrują się na teraźniejszości, celach życiowych
związanych z przetrwaniem i wartościach codziennych (a nie transgresyjnych).
Wizje siebie „konstruowane” – deklaratywne, idealne to wyraźna przewaga orientacji produktywnej (aktywność, prospołeczność) nad nieproduktywną (bierność,
egocentryzm). Natomiast wizje siebie „preferowane”, odniesione do wzorów osobowych w ujęciu Floriana Znanieckiego i Zygmunta Baumana, to koncentracja
na hedoniście (człowieku zabawy), perfekcjoniście (człowieku pracy) oraz romantycznie interpretowanym włóczędze (samowykluczający się, funkcjonujący
„na marginesie życia”). W ocenie świata, własnej osoby, możliwości kreowania
życia i realnego działania dominuje syndrom „zło świata”, wzmacniany przez „zło
________________
13
Jednak obecnie w Polsce ponad 43,5% młodych osób w wieku 25–34 lata mieszka z rodzicami
(porównując np. w Danii – 1,4%, w Norwegii – 4,1%, w Szwecji – 4,3%, w Niemczech – 16,8%, w Grecji
– 51,5%, w Serbii – 54,0%). Za: Wojciechowski, 2015: 18–19.
14
Pewien paradoks polega na tym, iż z jednej strony młodzi ludzie czują się swobodnie w tej sytuacji, od dzieciństwa uczą się bowiem istnieć w takiej rzeczywistości, w której nie ma ostatecznych/
rozstrzygających prawd i odpowiedzi, biorą więc „sprawy w swoje ręce” (Melosik, 2015: 27), z drugiej zaś
– potrzebują pewności co warunków ich potencjalnych działań, potrzebują drogowskazów, by móc
rozstrzygać indywidualne dylematy, a także muszą mieć szanse na dokonywanie spokojnej refleksji.
15
„Młodzi nie tylko mają problemy z wchodzeniem w dorosłość, lecz i dojrzewanie psychiczne jest
coraz trudniejsze. I chociaż zanadto się nie uskarżają, wielu z nich nie radzi sobie z nadmiernymi wymaganiami społeczeństwa, z kulturową presją na osiąganie sukcesu, z nieczytelnością społecznych norm,
brakiem zainteresowania ze strony dorosłych, osłabieniem więzi rodzinnych czy balastem problemów
własnych rodziców”. Szafraniec, 2011: 29–30.
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innych ludzi”. Krytycyzm wobec siebie nie jest natomiast wyraźnie widoczny
(Wysocka, 2011: 23–32).
Wnioskować można zatem, że młodzież mało idealistycznie, za to wyraźnie realistycznie
konstruuje wizję własnego życia, ograniczając ją do sfer prywatnych, w których ma poczucie kontroli i sprawstwa, odrzucając zaś możliwość zmiany świata, nie przejawia większego zaangażowania społecznego (…). Nie widzi tym samym wyraźnie powiązania między kształtem własnego życia a kształtem świata, w którym żyje – w sensie pozytywnym
(„moje zaangażowanie w zmianę świata służy polepszeniu jakości mojego życia”), natomiast można sądzić, iż występuje tu negatywna tendencja określająca charakter tegoż powiązania – ponieważ świat i inni ludzie są „źli”, uprawnionym jest działanie moralnie
kontrowersyjne (manipulacja). (Wysocka, 2011: 23–32)

Te deficyty/problemy/trudności w obszarze kreowania tożsamości i wdrożenia projektowanych scenariuszy własnego życia przez młodych ludzi stanowią
bardzo mocny i czytelny sygnał, są alarmem dla pedagogów i wszystkich uczestniczących (bezpośrednio lub pośrednio – na przykład poprzez podejmowane
decyzje, wprowadzające pewne ustalenia czy też obligujące do konkretnych działań) w życiu młodzieży, by wyjść naprzeciw jej oczekiwaniom i dać szansę na
samorelizację.

Podsumowanie
Na drodze do samorealizacji można spotkać wiele barier, o czym wspomniano
wyżej, a one związane są z działaniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych;
z poziomem makro-, mezo- i mikrospołecznym. Sam sposób przeżywania młodości pozwala domniemywać, czy adolescent „poszukuje siebie” (czerpiąc satysfakcję z różnych obszarów codzienności, realizując jednocześnie charakterystyczne dla tego okresu zadania rozwojowe), czy też trwa w narzuconej mu
rzeczywistości, nie zwracając uwagi ani na przywileje związane z tą fazą życia, ani
na wymagania przez nią dyktowane (co oczywiście może być związane z jego
swobodnym wyborem „tak chcę”, ale również z – niezależnymi od niego – niekorzystnymi uwarunkowaniami „tak muszę”). Wyłonione w trakcie badań przez
Małgorzatę Oleniacz trzy sposoby przeżywania młodości mogą stanowić egzemplifikację zaistnienia tego procesu z różnym natężeniem. Gdzie na jednym biegunie znajduje się młodość dziecinna (z dominacją cech dziecięcych, dużą zależnością od otoczenia, niewielkim zakresem odpowiedzialności, małą aktywnością
intelektualną, a tym samym – wąskim zakresem zainteresowań, skoncentrowaniem na sobie), na drugim biegunie – młodość dorosła (z dużą odpowiedzialnością, autonomią, akceptacją siebie i otoczenia, znaczną aktywnością, ale też nadmiarem obowiązków), a pomiędzy nimi młodość pełna (charakteryzująca się
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zapałem, energią, zaangażowaniem, nadzieją, refleksyjnością i odpowiedzialnością) (Oleniacz, 2005). Na ile współczesne młode pokolenie może zatem realizować siebie? Bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Kategoria
heterogeniczności jawi się tu jako dominująca. Jest bowiem młodzież osiągająca
sukcesy (w różnych obszarach życia), ale jest też młodzież, która definiuje swoją
sytuację jako rozczarowanie codziennością. Na pewno należy uczynić wszystko,
by ta pierwsza grupa nadal mogła cieszyć się egzystencją, dążąc do samorealizacji, a ta druga – by miała w ogóle na nią szansę. Jest to niezwykle ważne, gdyż
wiąże się bezpośrednio z możliwością wypełniania istoty zadań rozwojowych,
mających znaczenie dla „tu i teraz” młodzieży (tożsamość, projektowanie scenariuszy własnego życia), jak i jej dalszego funkcjonowania (satysfakcjonującego
wkraczania w dorosłość i urzeczywistniania wcześniej poczynionych planów).
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The article attempts to present the specificity of radio music broadcasts
as a form of didactic method used while teaching children about music.
The Polish Radio music broadcasts created by Maria Wieman from
1946 to 1976 were used as a research material.
The author shows the historical background in which educational radio
programmes were made in Poland. The state of kindergarten education
after the war and the methodology of music education is also adressed.
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Trudne początki
Umuzykalnienie stanowi jeden z obszarów wychowania dziecka uwzględniany
przez wszystkie programy wychowania w przedszkolu po II wojnie światowej.
W latach powojennych powoli zaczęła kształtować się polska pluralistyczna koncepcja wychowania muzycznego, zakładająca różnorodność kontaktów dziecka
z muzyką i podkreślająca równocześnie wychowawczy charakter muzycznego
oddziaływania. W okresie przedwojennym audycje dla dzieci kierowane były
jedynie do szkół podstawowych oraz liceów, dopiero po 1945 roku radio rozszerzyło swoją działalność edukacyjną z myślą o najmłodszych słuchaczach (zob.
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Gawrecki, 1970: 7). Audycje radiowe dla przedszkoli po raz pierwszy pojawiły się
na antenie Polskiego Radia w roku szkolnym 1948/1949 (Wieman, 1959).
W sytuacji deficytów kadrowych, braku pomocy dydaktycznych w placówkach
przedszkolnych, a także przeznaczonej dla dzieci literatury muzycznej Polskie
Radio przyjęło funkcję swoistego rodzaju edukatora.
W okresie powojennym jednym z najważniejszych zadań oświatowych było
rozwijanie sieci przedszkoli celem zapewnienia najmłodszym dzieciom warunków prawidłowego funkcjonowania i należytej opieki zdrowotnej1. Rosła bowiem
wówczas świadomość funkcji przedszkola, które zostało uznane za pierwszy
szczebel edukacji powszechnej, należało zatem objąć nią znaczącą liczbę dzieci2.
W ówczesnych warunkach dotkliwych braków lokalowych i kadrowych trudno
było jednak mówić o wdrażaniu, poza podstawowym programem wychowania
w przedszkolu, oddzielnie realizowanej edukacji muzycznej. Większość przedszkoli nie posiadała pomocy dydaktycznych do prowadzenia tego rodzaju zajęć,
nie wspominając o możliwości zatrudnienia osób z wykształceniem muzycznym.
Mówiąc o braku pomocy dydaktycznych, należy zauważyć, że dotyczył on nie
tylko instrumentów muzycznych, ale przede wszystkim podręczników, śpiewników i innych opracowań związanych z edukacją muzyczną dzieci. Takie opracowania wcześniej nie istniały. Ich powstawanie po II wojnie światowej było ściśle
związane z kształtowaniem polskiej koncepcji wychowania muzycznego w oparciu o nowe systemy wychowania muzycznego E. Jaques-Dalcroze’a i C. Orffa oraz
praktyczne i teoretyczne dokonania polskich pedagogów.
Maria Przychodzińska-Kaciczak opisuje sytuację wychowania muzycznego
po 1948 roku w następujący sposób:
(…) w latach czterdziestych i pięćdziesiątych wychowanie muzyczne zajmowało z wielu
różnych przyczyn, głównie programowych i kadrowych, marginesową rolę na tle treści
i celów eksponowanych w programach. (Przychodzińska-Kaciczak, 1979: 129)

Zajęcia umuzykalniające znalazły jednak swoje miejsce już w Tymczasowym
programie wychowania w przedszkolu z roku 19513, a w kolejnych programach
zakres form aktywności muzycznej dziecka i realizowanych treści wychowania
muzycznego ulegał rozszerzeniu. Ten proces miał związek zarówno z rozwojem
________________
1
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1948 Nr 6, Poz. 111 Instrukcja z dnia 29 maja 1948
(Nr II WP-2732/48) w sprawie organizacji wychowania przedszkolnego na rok 1948/49, s. 225–226.
2
„(…) Celem wychowania w przedszkolu jest doprowadzenie do szkoły podstawowej dzieci prawidłowo rozwiniętych fizycznie, psychicznie i umysłowo, wychowanych w duchu kultury i pedagogiki
socjalistycznej”, zob.: Ministerstwo Oświaty, Projekt Programu wychowania w Przedszkolu, Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1949.
3
Ministerstwo Oświaty, Program Tymczasowy „Zajęcia w przedszkolu”, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1950.
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teorii wychowania muzycznego w Polsce, jak i praktycznymi dokonaniami, na
które składały się przede wszystkim kolejne publikacje z tej dziedziny oraz zaangażowanie muzyków w poprawę jakości kształcenia muzycznego. Znaczącą rolę
odegrała w tym złożonym procesie wspomniana na wstępie edukacyjna misja
Polskiego Radia, które od października 1948 roku emitowało audycje prezentujące zagadnienia związane z edukacją muzyczną w przedszkolu w oparciu o mało
jeszcze wówczas rozpowszechnioną metodę rytmiki. Niewątpliwe znaczenie dla
rozwoju metodyki wychowania muzycznego dziecka w wieku przedszkolnym
miała działalność dydaktyczna i publicystyczna Marii Wieman, autorki wielu
podręczników, śpiewników oraz audycji umuzykalniających dla przedszkoli, emitowanych przez Polskie Radio w latach 1948–1976. Wprawdzie audycje autorstwa
Marii Wieman miały początkowo charakter tymczasowy, stały się jednak istotną
formą wychowania muzycznego w przedszkolu, która przez prawie 30 lat wypełniała zadania związane z umuzykalnieniem dzieci.
Polskie Radio zaczęło realizować i wspierać wybrane zagadnienia związane
z edukacją i wychowaniem zdalnym, wykorzystując możliwość dotarcia do zradiofonizowanych przedszkoli i tym samym wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich. Proces powszechnej radiofonizacji placówek oświaty
rozpoczął się w roku 1947 i realizowany był konsekwentnie przez Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju4. Dzięki temu edukacyjna misja radia miała coraz
większy zasięg, powstawały liczne audycje dla szkół (Kubin, 1957: 10) i placówek
przedszkolnych. Początkowo dla przedszkoli nadawano audycje muzyczne i literackie, z czasem oferta została rozszerzona o audycje ortofoniczne. Ponadto dla
dzieci w wieku przedszkolnym emitowane były audycje do samodzielnego słuchania w domu, zaś w czasie wakacji powstawały audycje dla dziecińców wiejskich (Hermelin, 1970: 31–36).
Utrzymanie i wzbogacanie oferty programowej dla dzieci najmłodszych
świadczyło o rosnącym zainteresowaniu ich odbiorem. Cykl audycji umuzykalniających prowadzony był od roku 1948 aż do lat 80., czyli do rozkwitu telewizji
i powstania programu dedykowanego dzieciom w wieku przedszkolnym „Domowe Przedszkole”.

W redakcyjnej kuchni: organizacja
i planowanie audycji muzycznych
Za całokształt prac nad emisją programów radiowych dla przedszkoli odpowiedzialna była Redakcja Audycji Przedszkolnych, będącą częścią Naczelnej Rady
________________
4

Zob.: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty Nr 12, Okólnik Nr 28, z dnia 6 listopada 1948,
w sprawie radiofonizacji szkół, Poz. 227, s. 539.
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Audycji Dziecięcych i Teatru dla Dzieci, której kierowniczką została Halina
Hermelin (Hermelin, 1970: 8). Obok Redakcji Audycji Przedszkolnych skład
Rady stanowiły następujące redakcje: Rada Audycji Muzycznych dla Dzieci, Redakcja Audycji Literackich dla Dzieci, Redakcja Audycji Przyrodniczo-Technicznych dla Dzieci oraz Redakcja Audycji „Błękitna Sztafeta” (Kubin, 1964: 24).
Trzeba wyjaśnić, że wymienione wyżej redakcje zajmowały się audycjami przeznaczonymi dla szkół, zatem Rada Audycji Muzycznych dla Dzieci przygotowywała zajęcia umuzykalniające dla uczniów, natomiast Redakcja Audycji Przedszkolnych przygotowywała materiał zarówno do audycji muzycznych, jak
i literackich tylko dla przedszkoli.
Redakcja Audycji Przedszkolnych w roku 1948 rozpoczęła prace nad dwoma
cyklami audycji: literackich i umuzykalniających, które początkowo miały charakter eksperymentalny (Kubin, 1964). Już wówczas współpracowali z nią znani
muzycy, stale obecna była tam Maria Wieman, która od samego początku była
współpracownikiem redakcji i autorką wszystkich audycji umuzykalniających,
a także Franciszka Leszczyńska5 – kompozytorka, autorka piosenek i ilustracji
muzycznych wykorzystanych w audycjach (Hermelin, 1970: 7). W rolę spikera
wcielał się Wiesław Machowski (Wieman, 1959), zaś redaktorem muzycznym
audycji była Magdalena Młynarska. Pierwsze audycje umuzykalniające pojawiły
się w Polskim Radiu po raz pierwszy już w roku szkolnym 1948/1949. Był to cykl
o nazwie „Zabawy Rytmiczne” podporządkowany obowiązującym wówczas założeniom programowym oraz uwzględniający roczne plany zajęć opracowywane
przez wychowawczynie, co było możliwe dzięki ich wcześniejszemu pozyskaniu
i poddaniu analizie porównawczej (Hermelin, Korn, Radziwiłł, Wieman,
1956: 85).
Zespół redakcyjny wypracował później praktykę układania konspektów audycji z niemal półrocznym wyprzedzeniem, by już trzy miesiące przed emisją
szczegółowy plan audycji ukazać się mógł w miesięczniku „Wychowanie w Przedszkolu” (Hermelin, Korn, Radziwiłł, Wieman, 1956: 85). Opis audycji w tym czasopiśmie uwzględniał streszczenie jej treści, szczegółowe opisy zabaw, informacje
o niezbędnych rekwizytach, a także słowa i nuty piosenek. W innych periodykach
ukazywały się już tylko informacje o temacie planowanej audycji, na przykład
w miesięczniku „Radio i Świat”, natomiast programy audycji przeznaczonych do
indywidualnego odsłuchu w domu można było znaleźć w czasopiśmie „Miś”.
Opisana powyżej rozszerzona formuła publikacji konspektu audycji w „Wychowaniu w Przedszkolu” nie towarzyszyła audycjom radiowym od samego początku, lecz została wprowadzona w roku 1951 wskutek badań pilotażowych, które
________________
5

Franciszka Leszczyńska występowała w audycjach muzycznych dla dzieci pod pseudonimem Monika Czyńska. Zob. Wieman, 1959.
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wskazały na taką właśnie potrzebę. Publikacje te miały pomóc wychowawczyniom w przygotowaniu się do audycji oraz umożliwić powtarzanie ćwiczeń umuzykalniających po ich zakończeniu (Wieman, 1959). Dzisiaj stanowią nieocenione źródło informacji.
Planowanie audycji było procesem złożonym, na tym etapie Maria Wieman
zbierała potrzebny materiał muzyczny i literacki w postaci piosenek, opracowań
tańców, przykładów muzyki klasycznej oraz opowiadań i bajek dla dzieci. Podczas planowania niezwykle ważne było także uwzględnienie powtórzenia poprzednio wyemitowanego materiału i dbałość o stopniowanie trudności zadań
przewidzianych w kolejnych audycjach. Ponieważ audycje literackie i umuzykalniające dla przedszkoli miały stanowić całość i wzajemnie się uzupełniać, zaplanowane treści koordynowane były także z działem audycji literackich (Peret-Ziemlańska, 1991: 60).
Po zebraniu tekstów Redakcja Audycji dla Dzieci oceniała przedstawiony materiał. W przypadku braku piosenek czy ilustracji muzycznych zadaniem redaktora muzycznego było złożenie zamówienia u kompozytora lub dobranie materiału muzycznego z fonoteki Polskiego Radia (Hermelin, Korn, Radziwiłł,
Wieman, 1956: 87). Warto zauważyć, że większość piosenek wykorzystanych
w audycjach umuzykalniających powstała właśnie w ten sposób. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że powstały w tym czasie materiał można
liczyć w tysiącach utworów, które na stałe weszły do kanonu piosenki przedszkolnej i szkolnej. Przywołajmy słowa Lecha Miklaszewskiego z roku 1963: „Od
roku 1947 do chwili obecnej na zamówienie redakcji muzycznej i literackiej programów dziecięcych powstało ponad 1500 pieśni i piosenek do śpiewania przez
dzieci od lat 7 do 14” (Kubin, 1964: 62). W liczbie tej nie mieszczą się pieśni
i piosenki napisane na zamówienie „Teatru dla Dzieci”, gdyż ich treść związana była
bezpośrednio z całością słuchowiska. Nie wiemy, czy w tej liczbie ujęto piosenki dla
przedszkoli, prawdopodobnie nie, bowiem wskazane miejsca publikacji piosenek
dla dzieci w wieku szkolnym, „Świerszczyk” czy „Płomyczek”, oraz wydania „Piosenek Radiowych dla Dzieci” nie zawierały utworów wykorzystanych w audycjach
umuzykalniających. Nie ulega jednak wątpliwości, jak doniosła była rola Polskiego
Radia jako mecenasa polskiej piosenki, a przy tym mecenasa młodych kompozytorów, którzy mieli szansę zadebiutować na falach eteru. Przypominając nazwiska
osób, które komponowały i pisały teksty piosenek dla przedszkolnych audycji
umuzykalniających, należy wymienić: Władysławę Grodzieńską, Barbarę Kossuthównę, Janinę Porazińską, Marię Kaczurbinę, Ewę Szelburg-Zarębinę, Czesława
Aniołkiewicza, Feliksa Rybickiego, Jerzego Wasowskiego, Władysława Szpilmana,
i wskazaną wcześniej Franciszkę Leszczyńską (Hermelin, 1970: 12).
Literatura stworzona na potrzeby audycji częściowo była publikowana
w książkach metodycznych z obszaru umuzykalnienia dziecka w wieku przed-
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szkolnym, jak również w śpiewnikach wydanych przez Polskie Radio. Włączenie
dorobku radiowego do dziecięcej literatury muzycznej świadczy o niezwykle
wysokim poziomie artystycznym powstałych w tym czasie utworów. Redakcja
Audycji dla Przedszkoli, chcąc tworzyć swoje programy w oparciu o najwartościowszy materiał tekstowy i muzyczny, nie ustawała w wysiłkach na rzecz pozyskiwania najzdolniejszych twórców i kompozytorów. W literaturze podkreślany
jest fakt, że za granicą rozgłośnie radiowe korzystały z istniejącej oferty wydawniczej, w Polsce natomiast to misja radia wpłynęła na odrodzenie twórczości dla
dzieci (Kubin, 1964: 62). Ogłaszane konkursy na słuchowiska dla dzieci, a także
prestiż związany z twórczością radiową sprawiły, że wielu młodych twórców podejmowało współpracę z Polskim Radiem, prowadzącą do niezwykle udanych
debiutów twórczych. Powstała wówczas na potrzeby audycji literatura wydaje się
być niedoścignionym muzycznie i literacko wzorcem kompozycji dla dzieci. Były
to niewątpliwie złote czasy piosenki radiowej dla dzieci i młodzieży. Już nigdy
twórczość dla dzieci nie osiągnęła takiego rozkwitu.
Piosenki powstałe na zamówienie audycji umuzykalniających ukazały się
drukiem w trzech śpiewnikach. Pierwszy, pod tytułem Lubimy śpiewać, został
wydany w 1952 roku przez wydawnictwo Nasza Księgarnia, w roku 1963 nakładem wydawnictwa Czytelnik ukazał się śpiewnik Już śpiewam, ostatni pochodzi
z roku 1968, są to Radiowe piosenki przedszkolaków wydane przez Polskie Wydawnictwa Muzyczne. Wiele piosenek trafiło do podręczników autorstwa Marii
Wieman, jak choćby A czy wy tak potraficie (1988), Tańce i zabawy ze śpiewem
(1961). Autorka przyczyniła się także do stworzenia „Płytoteki dla Przedszkoli”
wydanej przez Polskie Nagrania6. Płytoteka zawierała nie tylko piosenki pochodzące z audycji umuzykalniających, ale także przykłady tańców ludowych, ilustracje muzyczne, marsze i akompaniamenty do ćwiczeń. Wszystkie opatrzone
były komentarzem metodycznym i przykładowymi ćwiczeniami opisanymi przez
Marię Wieman.
Wszystkie podejmowane przez Redakcję Audycji dla Dzieci działania służyły
upowszechnieniu materiału audycji muzycznych, by mogły stać się pomocne
w codziennej pracy przedszkola.
Polskie Radio jako pierwsze na świecie podjęło inicjatywę zdalnej edukacji
muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym, nie mogło więc korzystać z wypraco________________
6

Pod koniec lat 50. na zlecenie Ministerstwa Oświaty wydawnictwo Polskie Nagrania wraz z Marią
Wieman podjęły pionierską inicjatywę wydania pierwszej „Płytoteki Dziecięcej”, inaugurując tym samym działalność fonograficzną przeznaczoną głównie do użytku przedszkolnego. Pierwsza „Płytoteka”,
na którą składało się sześć płyt długogrających, została wydana w 1956 roku. Zebrane na płycie utwory
zyskały opracowanie muzyczne takich kompozytorów jak Władysław Szpilman, Zbigniew Turski czy
Feliks Nowowiejski, warto nadmienić, że współpracy podjął się także Witold Lutosławski. Zob. Mrowiec,
1957, nr 6.
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wanych już wzorców, odwoływać się do doświadczeń innych radiofonii7. Dlatego uznano wówczas za konieczne nie tylko przeprowadzenie badań i obserwacji przedszkolaków w czasie pierwszych lat emisji audycji, ale przede wszystkim utrzymywanie ścisłego kontaktu z wychowawczyniami. Podczas badań
pilotażowych, przeprowadzonych przez zespół psychologów i pedagogów8
w latach 1948–1950, odnotowano, że czas emisji audycji nie może przekroczyć
dwudziestu minut, a także, że słuchaczami mogą być głównie dzieci z najstarszej
grupy przedszkolnej, bowiem są w stanie skupić swoją uwagę na komunikacie
radiowym. Potwierdzono, że kluczową rolę w odbiorze audycji pełni wychowawczyni, będąca pośrednikiem między radiem a dziećmi. Jej przygotowanie do
słuchania i współprowadzenia audycji okazało się niezbędne dla pełnego odbioru
przekazu radiowego. Z tą myślą zaczęto emitować specjalne audycje dla wychowawczyń przedszkoli. Przeznaczone dla nich pogadanki miały charakter
metodyczny, instruowały, w jaki sposób należy włączać audycje do procesu
kształcenia. W prezentowanych w czasie audycji przykładach odnoszono się bezpośrednio do doświadczeń wychowawczyń i odpowiadano na pytania kierowane
w listach do redakcji. Audycje te Polskie Radio emitowało od roku 1950 do 1956,
następnie zostały częściowo zebrane i opublikowane w roku 1956 w dwóch
zbiorach autorstwa Marii Radziwiłł: W naszym przedszkolu oraz Z naszych doświadczeń.

Zabawy przy głośniku
W programie Polskiego Radia nadawane były trzy rodzaje audycji dla dzieci najmłodszych, czyli w wieku 5–7 lat:
 audycje dla przedszkoli nadawane w ciągu roku szkolnego w każdy wtorek
i piątek,
 audycje dla wiejskich dziecińców, emitowane w czasie wakacji letnich,
 audycje dla indywidualnego słuchacza nadawane w niedzielę i święta
(Hermelin, 1970: 20).
Jak wcześniej wspomniano, Polskie Radio początkowo emitowało dla przedszkoli dwa rodzaje audycji: umuzykalniające i literackie, dopiero w roku 1956
wprowadzono audycje ortofoniczne, które nadawano raz w miesiącu (Komunikat…, 1956). Audycje umuzykalniające emitowane były w każdy piątek od
________________
7
Zarówno doświadczenia polskie, jak i zachodnie obejmowały jedynie zdalną edukację muzyczną
dzieci w wieku szkolnym. Por. Hermelin, 1970: 7.
8
W pracach zespołu uczestniczyły między innymi Maria Parnowska-Kwiatkowska oraz Halina
Korn. Zob. Parnowska, 1956.
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godz. 9.40 do godz. 10.00, od 1 września do 30 czerwca (Peret-Ziemlańska, 1990:
59–60). Od początku emitowane były one na falach I Programu Polskiego
Radia, w roku 1950 zostały przeniesione na antenę nowo powstałego pasma
II Programu.
Audycje umuzykalniające ujęte były w cykle, które na przestrzeni lat ulegały
pewnym modyfikacjom. W pierwszym okresie, od roku szkolnego 1948/1949 do
roku 1953/1954, wszystkie audycje umuzykalniające nosiły nazwę „Zabawy Rytmiczne”. W roku 1957/1958, w związku z wprowadzeniem nowego Programu
Tymczasowego Zajęcia w przedszkolu cykle te zostały rozszerzone i aż do roku
1974 ich katalog prezentował się następująco:
 „Zabawy Rytmiczne”,
 „Zabawy z Piosenką”,
 „Z Wierszem i Piosenką”,
 „Bawią Się z Nami Goście z Bajki”,
 „Nasze Przedszkolne Tańce”.
Od września 1974 struktura cykli uległa przekształceniom i audycje umuzykalniające emitowano w następującym podziale:
 „Zabawy Przy Muzyce” (zastąpiły wcześniejszy podział na „Zabawy Rytmiczne”, „Zabawy z Piosenką” oraz „Z Wierszem i Piosenką”),
 „Nasze Przedszkolne Tańce”,
 „Nasz Przedszkolny Koncert”,
 „Bawią Się z Nami Goście z Bajki”.
W jednym roku szkolnym emitowano około 45 audycji, z czego większość
stanowiły zabawy rytmiczne i zabawy z piosenką, co dowodzi, że za najważniejsze rodzaje aktywności uznawany był śpiew i ruch z muzyką9.
Audycje umuzykalniające planowane były zgodnie z obowiązującymi wówczas podstawami programowymi oraz w oparciu o metodykę umuzykalnienia
dzieci najstarszych, czyli sześcioletnich. Mimo iż w badaniach określono, że grupą odbiorców mogą być dzieci w wieku od 5 do 7 lat, audycje nie realizowały
treści wychowania muzycznego dla trzech grup wiekowych (5, 6 i 7 lat), natomiast zakładały, że w grupie dzieci sześcioletnich mogły w niektórych placówkach znajdować się wyjątkowo dzieci w wieku 5 i 7 lat.
Odwołując się do współczesnej wiedzy z zakresu edukacji muzycznej, warto
przyjrzeć się kolejnym cyklom i omówić realizowane w nich treści i formy umuzykalnienia.
________________
9
Przykładowo w roku szkolnym 1965/1966 w następujący sposób kształtowały się proporcje między
cyklami: „Zabawy Rytmiczne” – 20 audycji, „Zabawy z Piosenką” – 10, „Z Wierszem i Piosenką” – 3,
„Przedszkolne Tańce” – 4, „Przedszkolny Koncert” – 3, „Bawią się z Nami Goście z Bajki” – 3. Dane
zebrane na podstawie badań własnych.
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„Zabawy Rytmiczne”

Był to cykl zabaw najczęściej emitowanych ze względu na duże znaczenie dla
rozwoju dziecka. Podstawę ćwiczeń rytmicznych stanowią ćwiczenia koordynacji
słuchowo-ruchowej, szybkiej reakcji, rozwijające pamięć muzyczną, motorykę.
Dla metody rytmiki charakterystyczne są między innymi ćwiczenia (Brzozowska-Kuczkiewicz, 1991: 32):
 inhibicyjno-incytacyjne,
 ścisłej i swobodnej realizacji rytmów,
 ruchowe, odzwierciedlające przebiegi dynamiczne, agogiczne i artykulacyjne w muzyce,
 ukazujące przebieg linii melodycznej i frazowanie,
 oparte na improwizacji ruchowej i interpretacji ruchowej utworu muzycznego,
 opowieści ruchowe,
 ćwiczenia usprawniające aparat mięśniowy (kształcące dysocjację, świadomość ciała, równowagę) oraz ćwiczenia oddechowe.
Spośród wymienionych ćwiczeń w cyklu „Zabawy Rytmiczne” najczęściej
występowały ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, swobodnej i ścisłej realizacji
rytmów oraz ćwiczenia usprawniające aparat mięśniowy. Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne to ćwiczenia na zatrzymanie i pobudzenie ruchu. Rozwijają umiejętność koncentracji, szybkiej orientacji, mają na celu wykształcenie szybkiej
reakcji psychomotorycznej. Opierają się na wykonywaniu różnych czynności
ruchowych, takich jak zmiany kierunku ruchu, zatrzymanie, wyklaskanie podanego wcześniej rytmu (Hermelin, 1970: 22). Ćwiczenia te, mimo zabawowej formy, wymagają od ćwiczących niezwykłej koncentracji i skupienia, a także ciągłej
mobilizacji mięśniowej, nie powodują jednak uczucia intelektualnego obciążenia
i zazwyczaj sprawiają dzieciom wiele radości. Wykonywano je w audycjach systematycznie, zwiększając za każdym razem stopień ich trudności i złożoności.
Ćwiczenia ścisłej i swobodnej realizacji rytmów wykonywane były podczas
każdej audycji poprzez wyklaskiwanie tematów rytmicznych, począwszy od jednotaktowych po wielotaktowe (Hermelin, 1970: 22). Powiązane były zawsze
z rytmizowaniem tekstu nawiązującego do treści audycji i ułatwiającego zapamiętanie przebiegu rytmicznego. Warto nadmienić, że tematy rytmiczne odpowiednio dobierano do możliwości dzieci. Początkowo realizowano tylko podstawowe
wartości i rytmy, które opierały się na ćwierćnutach i ósemkach. W trakcie roku
szkolnego jednak – wraz ze wzrastającym poziomem trudności materiału melodycznego i rytmicznego wykorzystanego w piosenkach – tematy rytmiczne były
coraz bardziej złożone, pojawiały się w nich triole, synkopy i realizowały były
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w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych o różnym metrum10. Swobodna realizacja rytmu zazwyczaj opierała się na zabawie z rekwizytem, poszukiwaniu czynności i ruchów odzwierciedlających przebieg rytmiczny, wykorzystywano także
zabawy inscenizowane czy swobodną improwizację uwrażliwiające na zmiany
rytmiczne, dynamiczne i melodyczne. Te ćwiczenia pozwalały nie tylko na rozwijanie poczucia rytmu, muzykalności, ale niejednokrotnie nawiązywały do umiejętności liczenia, kształcenia poczucia czasu muzycznego, poczucia frazy muzycznej itp.
Ćwiczenia usprawniające aparat mięśniowy realizowane były w zasadzie podczas całego czasu trwania audycji, kształciły zdolności manualne, dysocjację,
poczucie równowagi, koordynację ruchową.
Audycje „Zabawy Rytmiczne” realizowane były w formie zabawy. Zazwyczaj
materiałem formotwórczym audycji była piosenka, a tematykę zabaw osnutych
na jej tekście zawsze odnoszono do tematów bliskich przedszkolakom, gdyż
audycje były spójne z bieżącym programem wychowania w przedszkolu (Peret-Ziemlańska, 1990: 57).

„Zabawy z Piosenką”

W radiu piosenka towarzyszyła wszystkim audycjom umuzykalniającym, jednak
występowała w podziale na piosenki do śpiewania oraz do słuchania. Te ostatnie
wyodrębniono ze względu na zbyt wysoki poziom trudności oraz ambitus przekraczający skalę głosu dziecka.
Piosenka wprowadzana była raz w miesiącu. Sposób jej uczenia opierał się
oczywiście na metodzie ze słuchu. Wprowadzeniu piosenki towarzyszyły ćwiczenia intonacyjne, melodyczne oraz rytmiczne, pozwalające na utrwalanie trudniejszych lub bardziej złożonych jej fragmentów (Hermelin, 1970: 24). Dostęp do
materiału nutowego do większości wykonywanych piosenek miał nauczyciel,
ponieważ publikowane były na bieżąco w miesięcznikach „Wychowanie w Przedszkolu” oraz „Radio i Świat”.
Piosenki stanowiły materiał nie tylko do zabaw rytmicznych, ale wykorzystywane były często w opowieściach ruchowych i zabawach inscenizowanych,
w których dzieci przy akompaniamencie piosenki, z podziałem na role, realizowały jej treść. Piosenki stanowiły także tło muzyczne zabaw tanecznych.
Śpiew jako główna forma umuzykalnienia był jedną z najważniejszych
aktywności dzieci. Podkreślano, że powinien stale towarzyszyć dzieciom, nie
tylko podczas słuchania audycji, ale też przy codziennej zabawie. W audycjach
________________
10

Na podstawie badań własnych.
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pojawiał się śpiew solowy i zbiorowy, z podziałem na role, tak by najmłodsi poznawali różne formy zabaw ze śpiewem.
W audycjach szczególną uwagę zwracano na prawidłową intonację, postawę
dzieci podczas śpiewu oraz jego estetykę (Hermelin, 1970: 24). Audycjom towarzyszyły zawsze uwagi wykonawcze i przypomnienia o przyjęciu właściwej pozycji w czasie śpiewu. Nauka piosenki kilkuzwrotkowej rozłożona była na kilka
tygodni. Zgodnie ze wskazaniami metodycznymi podczas pierwszej audycji prezentowana była w całości, jej treść omawiana, a następnie wykonana była ponownie (Hermelin, 1970: 24–25). Czasem w zabawach rytmicznych utrwalane
były fragmenty refrenu, a treść piosenki wykorzystywano jako inspirację ćwiczeń
ruchowych (Hermelin, 1970). Podczas kolejnych audycji następowała nauka
kolejnych zwrotek – jednej w trakcie audycji. Nigdy nie skracano treści piosenek, nawet gdy były długie, czterozwrotkowe, gdyż sprzyjało to ćwiczeniu pamięci dzieci.
W czasie roku szkolnego dzieci poznawały od 6 do 8 piosenek (Hermelin,
1970: 25). Były one przypominane, utrwalane, opracowywane w różnorodny
sposób. Repertuar czerpano głównie z polskiego folkloru, istniejących śpiewników lub zamawiano u kompozytorów specjalnie na potrzeby audycji (Hermelin,
1970: 24).

„Z Wierszem i Piosenką”

Ten cykl miał zwrócić uwagę dzieci na treść piosenki lub wiersza i zachęcić do
twórczego przekazania jej w ruchu, dlatego najczęściej spotykaną formą aktywizacji słuchaczy w trakcie audycji było tworzenie opowieści ruchowej (Hermelin,
1970: 26). Opowieść ruchowa jest jednym z najbardziej lubianych przez dzieci
ćwiczeń, uwalnia bowiem wyobraźnię, pozwala na swobodną improwizację
i indywidualne odkrywanie muzyki. Ideą ćwiczenia jest stworzenie opowiadania
ilustrowanego muzyką i ruchem. Ponieważ inspiracją dla ćwiczeń może być
wiersz, fragment prozy, treść piosenki, w audycjach odnajdziemy wszystkie
wymienione formy. Ilustracja muzyczna, która podkreśla warstwę literacką, towarzyszy improwizacji dzieci poprzez sugestywne używanie dynamiki, tempa,
melodyki i barwy dźwięku, organizuje działania ruchowe najmłodszych. Współcześnie w edukacji muzycznej opowieść ruchowa często stosowana jest, by
uwrażliwić dziecko na poszczególne elementy dzieła muzycznego (kierunek linii
melodycznej, zmiany tempa, kontrasty dynamiczne) oraz inspirować do poszukiwania różnych środków wyrazowych, stymulować kreatywność (Ławrowska,
2005: 223–225). Celem tych audycji była integracja słowa i muzyki, pobudzanie wyobraźni dzieci do wspólnego tworzenia niematerialnej rzeczywistości.
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Tematy poruszane w opisywanych audycjach odnosiły się zawsze do pozytywnych uczuć i emocji.
Innym sposobem wykorzystania treści wiersza i piosenki było tworzenie szeregu ćwiczeń rytmicznych i ruchowych nawiązujących do ich treści. Materiał
literacki stanowił punkt wyjścia do ćwiczeń realizacji rytmów, ćwiczeń inhibicyjno-incytacyjnych oraz zabaw ruchowych rozwijających motorykę itp. Najważniejszą cechą tych audycji było oddziaływanie wychowawcze, integrowanie treści
audycji z innymi obszarami wiedzy oraz uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej
i nauka poprawnej polszczyzny.
„Bawią Się z Nami Goście z Bajki”

Elementem formotwórczym tego cyklu była bajka lub opowiadanie, które dzieci
poznawały, słuchając wtorkowej audycji literackiej, poprzedzającej zabawy umuzykalniające. Podczas piątkowej audycji następowało krótkie przypomnienie
bajki, po czym rozpoczynała się opowieść, w której dzieci zamieniały się w postaci opowiadania11. Przygotowane wcześniej przez wychowawczynię rekwizyty
wpływały na „teatralność” zabawy (Hermelin, 1970: 26). Prowadzone w oparciu
o ilustrację muzyczną ćwiczenia niosły zawsze wartości dydaktyczne. Przykłady
realizowanych ćwiczeń to: rytmizacja prostych tekstów, reagowanie na umówiony
sygnał muzyczny, śpiewanie krótkich motywów melodycznych, ćwiczenia porządkowe, uwrażliwiające na elementy dzieła muzycznego i wiele innych12. Podjęte ćwiczenia i zabawy sprzyjały utrwaleniu i zapamiętaniu treści wychowawczych
opowiadania. Ten cykl cechowała wyjątkowa poetyckość, troska o piękno słowa,
ale także akcentowanie treści i momentów wychowawczych, które niósł wykorzystany w audycji utwór literacki.
„Nasze Przedszkolne Tańce”

Na ten cykl w ciągu roku składała się nauka około 3–4 tańców regionalnych,
dziecięcych tańców innych narodów oraz zabaw tanecznych (Hermelin, 1970: 26).
Polskie tańce regionalne opracowywała Maria Wieman tak, by mimo uproszczenia kroków tanecznych charakter tańca pozostał niezmieniony. Poza kształceniem koordynacji ruchowej i umiejętności tanecznych celem audycji było przede
wszystkim zapoznanie dzieci z rodzimym folklorem, stąd wiele uwagi poświęcano omówieniu regionu, z którego taniec pochodzi, strojów ludowych, charakteru
________________
11
12

Na podstawie badań własnych.
Na podstawie badań własnych.
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tańca, jego budowie, dynamice i tempu13. Nauka odbywała się w czasie audycji
„Nasze Przedszkolne Tańce”, natomiast prezentowany taniec powtarzany był
w czasie kolejnych audycji wielokrotnie14. Trudnością realizacyjną tego cyklu był
brak możliwości bezpośredniego zaprezentowania kroków oraz bieżącego dostosowania tempa akompaniamentu do tempa poruszania się dzieci.
Już podczas planowania audycji dokładano szczególnych starań, by sposób
wprowadzenia tanecznych kroków realizowany był zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Każdy taniec poprzedzało nie tylko uważne wysłuchanie muzyki
i jej analiza, ale także ruchowe ćwiczenia przygotowawcze obejmujące poszczególne elementy tańca15. Dopiero na końcu łączono je w całość i wykonywano
w odpowiednim tempie. Zadaniem audycji było przybliżanie najmłodszym rodzimego folkloru, na co szczególny nacisk kładły wówczas obowiązujące programy wychowania w przedszkolu.
Wielką pomocą była w trakcie audycji obecność wychowawczyni, która
wspomagała proces nauki, mogła prezentować prawidłowe wykonanie figur tanecznych i utrwalać po zakończeniu audycji nowo poznaną choreografię.

„Przedszkolny Koncert”

Audycje te redagowane były z myślą o edukacji przyszłych odbiorców muzyki.
Miały na celu wykształcenie kultury słuchania muzyki, przyswajanie zasad
zachowania obowiązujących na koncercie, w teatrze czy operze (Hermelin,
Korn, Radziwiłł, Wieman, 1956: 30). Poza celami wychowawczymi audycje realizowały zadania czysto muzyczne, takie jak umiejętność podstawowej analizy
utworu muzycznego, kształcenie pamięci muzycznej czy gra na instrumentach
perkusyjnych.
Każdemu z tych celów przyporządkowany był inny rodzaj audycji. Audycje
poświęcone słuchaniu muzyki zaznajamiały z brzmieniem instrumentów, uczyły
rozróżniania głosów w śpiewie, określania budowy utworów muzycznych, ich
charakteru, tempa, melodyki itp. (Hermelin, Korn, Radziwiłł, Wieman, 1956: 30).
Z kolei audycje o podtytule „Czy pamiętasz” w ramach koncertu przypominały
dzieciom poznane dotychczas melodie piosenek i tańców. Ich celem było kształcenie pamięci muzycznej, rozpoznawanie znanego utworu na podstawie usłyszanego fragmentu melodii czy charakterystycznego rytmu (Hermelin, 1970: 28).
„A w naszej orkiestrze” to audycje w których dzieci kształciły umiejętności wy________________
13

Na podstawie badań własnych.
Na podstawie analizy konspektów audycji.
15
Na podstawie analizy konspektów audycji.
14
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konawcze w ramach przedszkolnej orkiestry perkusyjnej (Hermelin, 1970: 28).
Jej repertuar stanowiły zazwyczaj znane dzieciom piosenki i tańce ludowe.
Zastosowany przez Marię Wieman podział na cykle wpływał na różnorodność kontaktów dzieci z muzyką, zachęcał do podejmowania wszystkich form
muzycznej aktywności. Autorka starała się integrować treści audycji umuzykalniających z innymi obszarami wiedzy, szczególnie literackiej, matematycznej, ale
także przyrodniczej. W sposób wyjątkowy audycje prezentowały polski folklor,
czyniąc z nauki tańca także pretekst do charakterystyki poszczególnych regionów, strojów ludowych i gwary. Integracja treści nauczania wydawała się autorce
czymś oczywistym i naturalnym, bowiem wszystkie działania podejmowane
w edukacji i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym mają służyć wzbogacaniu jego wiedzy i rozwojowi osobowości.

Do widzenia Pani. Do widzenia dzieci
Sukces edukacyjny radiowych audycji umuzykalniających zyskał międzynarodowy wymiar w roku 1966, kiedy audycja Marii Wieman W majowym słońcu zdobyła nagrodę Prix Japan za najlepszą audycję dla dzieci na świecie. Sama autorka
wspomina, że wysłano audycję „jedną z wielu”, która rzeczywiście nie wyróżniała
się spośród pozostałych. Ten spektakularny sukces był dowodem wielkiego profesjonalizmu autorki i zespołu redakcyjnego.
Dla Marii Wieman największą wartość stanowiły jednak listy wychowawczyń
przedszkoli oraz bieżący z nimi kontakt. Autorka wizytowała placówki przedszkolne, doradzała, jak w pełni wykorzystać audycje, prowadziła także letnie kursy
uzupełniające wiedzę muzyczną wychowawczyń. Korespondencja nauczycielek
była częściowo publikowana na łamach czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu”.
Głos z terenu, jak wówczas pisano, był świadectwem niezwykłych emocji, jakie
wzbudzały audycje w placówkach przedszkolnych. Obcowanie z radiem miało
wówczas odświętny charakter, piątkowe audycje były wyczekiwane, a dla wychowawczyń stanowiły źródło wiedzy i niezwykle istotną pomoc dydaktyczną. Warto
przytoczyć choćby słowa pochodzące z listu wychowawczyni ze wsi Bolechowice:
(…) Ach, jakże przydałyby się nam częstsze audycje – takie, jak w piątki (umuzykalniające). Nasze dzieci stęsknione są za muzyką, gdyż nie posiadamy instrumentu i w ogóle nasze przedszkole jest słabo wyposażone, jest w trakcie rozwoju. Biedne dzieciaki nie mają
pojęcia o takich zabawkach i grach, jakie mają inne przedszkola, toteż audycje są dla nich
jedyną atrakcją, rozrywką i utęsknieniem. (Hermelin, Korn, Radziwiłł, Wieman, 1956: 21)

Spośród wyemitowanego przez Polskie Radio materiału zachowało się jedynie 212 fonogramów w Archiwum Polskiego Radia. Powszechny jest jednak
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dostęp do konspektów w archiwalnych numerach czasopisma „Wychowanie
w Przedszkolu”. Lektura konspektów pochodzących choćby z jednego rocznika
niezwykle wzbogaci wiedzę nauczycieli wychowania przedszkolnego czy osób
prowadzących zajęcia rytmiki w przedszkolu. Wnikliwy czytelnik z pewnością
dostrzeże nie tylko poprawność metodyczną tamtych audycji, ale ujmie go także
ich przejrzystość, dziecięca prostota i wysoki poziom muzykalności.
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The study refers to the problem of the presence of the crisis in psychosocial development of young people – adolescents and young adults.
Both the youth and young adults go through numerous, naturally present in human development, moments of increased tension resulting
from the appetite for independence and self-sufficiency. This seems to
be a common feature for both groups; both adolescents and young
adults experience the burden due to overlapping obligations and commitments made to oneself and to the world and which comes from the
specific social roles they assume as well as the development – related
tasks they perform. The challenges are taken up to find self-fulfillment
in numerous new roles, to achieve ambitions of everyday life as well as
the future ones. Not surprisingly, in this period a man is believed to be,
on the one hand, exposed to the experience of crisis (relating to the
search for oneself and one’s own place in life, in social relationships
and professional life) and, on the other hand, a young adult most intensely makes its network of social support for further years. In the
study, the author refers to the research in which young adults confirm
the presence of the crises in their lives. They identify and name these
crisis situations and formulate their expectations of the sources and
forms of support in the crisis.
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U źródeł każdego kryzysu leży pytanie o to, kim jesteś i jak
żyjesz. Tego „kryzysowego pytania” chciałeś uniknąć, tłumiąc
problem. Tylko wtedy, gdy pozwolisz, by naprawdę dotarło
do Ciebie to pytanie, i będziesz chciał poszukać na nie odpowiedzi, rzeczywiście zmierzysz się z kryzysem.
A. Downs

Kryzys w życiu człowieka może się pojawić w każdym momencie, zarówno
w warunkach permanentnego zmęczenia, deficytu wypoczynku, słabych relacji
społecznych, jak i w sytuacjach przewlekłego stresu, prowadzącego do zaburzenia
cyklu rozwojowego człowieka, generującego uczucie lęku i wyobcowania1. Ponadto
można powiedzieć, że kryzys – jako zjawisko psychologiczne – na ogół wiąże się
też z sytuacją podejmowania decyzji, w której konieczne jest działanie pod presją
czasu2. Zgodnie ze stanowiskiem klasyków – E. Lindemana i C. Caplana – kryzys
jest także swoistą reakcją człowieka zdrowego, na ogół funkcjonalnie przystosowanego na sytuację trudną, nagłą, nieprzewidzianą i przekraczającą ludzkie doświadczenie, wobec której dotychczasowe zasoby i umiejętności rozwiązywania problemów stają się niewystarczające (Kubacka-Jasiecka 2007: 246). W tym ujęciu kryzys
jest trwającym przez pewien czas stanem nierównowagi, związanym z wysokim
poziomem dystresu i niezdolnością radzenia sobie. Uważa się, że charakterystyczne są dla niego specyficzna symptomatologia i przebieg. Najczęściej wywołany
bywa przez różne wydarzenia krytyczne, określane także jako czynniki zmiany
życiowej. O kryzysie mówi się potocznie, że jest odpowiedzią na pojawiającą się
przeszkodę, która znacznie utrudnia bądź uniemożliwia osiągnięcie ważnych dla
jednostki celów życiowych; dotyczy osobistych trudności lub sytuacji, które uniemożliwiają świadome kontrolowanie własnego życia oraz odbierają ludziom zdolność sprawnego działania i funkcjonowania w rzeczywistości społecznej. Ponieważ, korzystając ze standardowych metod rozwiązywania problemów, przeszkody
tej nie da się usunąć ani pokonać, trwanie w kryzysie powoduje stan dezorganizacji
i poczucia egzystencjalnego chaosu. Wówczas sytuacje wywołujące kryzys wydają
się nie do pokonania, co sprawia, że dotknięta nim osoba czuje się bezradna. Poczucie tej bezradności i braku kompetencji do działania, ograniczające poczucie
bezpieczeństwa emocjonalnego, w sposób obiektywny generują brak możliwości
poradzenia sobie. Podejmując kwestie występowania zjawisk kryzysowych w życiu
człowieka, warto zaznaczyć, że pojawiają się one na różnych etapach funkcjonowania społecznego i traktować je należy jako naturalne, nieodłączne elementy ludzkiego życia. Z tego też powodu nie sposób ich uniknąć (Kubacka-Jasiecka, 2007).
________________
1
2

Szerzej: James, Gilliland 2008.
Szerzej: Badura-Madej, 1999.
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Z perspektywy rozważań nad funkcjonowaniem społecznym młodych dorosłych interesuje mnie ujęcie kryzysu reprezentowane przez Erika Homburgera
Eriksona, rozumiane w kontekście obecnych w rozwoju momentów sensytywnych, towarzyszących poszczególnym fazom rozwoju3. Ilustruje ono kryzys jako
naturalny moment przesilenia, związany z trudnością podejmowania ważnych
życiowo decyzji i przeżywanych wraz z nimi rozterek. W sytuacjach tak rozumianego kryzysu ważne jest jego rozpoznanie i nabycie odpowiednich umiejętności poradzenia sobie, adekwatnych do sytuacji i dotychczasowych kompetencji
osobistych. Na każdym etapie rozwoju dość oczywiste jest, że przybierać może
on inny wymiar, ze względu na towarzyszące podłoże psychospołeczne i zróżnicowane szanse rozpoznania kryzysu przez środowisko oraz uzyskanie od niego
pomocy. W okresie młodości związany jest najczęściej z próbą budowania niezależności w ważnych dla młodego człowieka kwestiach życiowych. W tym okresie
życia sposoby reagowania emocjonalnego i społeczne funkcjonowanie młodych
ludzi charakteryzują się dużym zróżnicowaniem indywidualnym. Mają na to
wpływ między innymi czynniki społeczno-kulturowe, zdrowotne oraz społeczno-ekonomiczne. Nierzadko źródłem rozwijającego się kryzysu jest brak zadowolenia z aktualnej sytuacji życiowej w takich ważnych wymiarach, jak: relacje
i bliskie związki, edukacja, obszary samorealizacji oraz planowanie przyszłości.
Inną ważną kwestią jest podejmowanie skutecznych prób formowania własnej,
autonomicznej tożsamości. Według Erika H. Eriksona ma to na celu wypełnienie
przestrzeni moratorium psychospołecznego, którego zakres i możliwe formy
realizacji zmieniają współcześnie swój obraz, głównie z powodu transmisji społecznych wartości granicy owego moratorium. Szansa na przesuwanie się moratorium (często z powodu braku psychicznej gotowości do podejmowania ważnych życiowo decyzji i za zgodą dojrzałego społecznie środowiska) sprzyja
tworzeniu się zasobów młodych ludzi w obszarach nowych doświadczeń i kompetencji. Okres wczesnej dorosłości sprzyja potrzebom tworzenia indywidualnych biografii (w tym także rozwojowi nowych zdolności psychospołecznych
i komunikacyjnych), kształtowanych w konfrontacji z ich dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie własnej zaradności, także oczekiwań i układów konstruowanych wewnątrz społeczeństwa. Z tej perspektywy niezwykle ważne wydają się warunki, w jakich – od dzieciństwa, poprzez adolescencję, do dorosłości
– młody człowiek kształtuje swoje poczucie wartości i społeczną tożsamość,
a także jakiego wsparcia doświadcza ze strony wprowadzającego w świat społecznych wartości środowiska. Potrzeba wsparcia społecznego (ze strony rodziny
i znaczącego środowiska życia) jest jednym z warunków poradzenia sobie z po________________
3

Takie rozumienie kryzysu obecne jest w interpretacjach E.H. Eriksona. Szerzej m.in. Witkowski,
2009; Opoczyńska 1995: 63.
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jawiającymi się zjawiskami kryzysowymi we wszystkich obszarach, które wyznaczają czas i społeczne miejsce młodego człowieka4. Adolescent ma do pokonania
długą drogę, by znaleźć grupę, która jest mu bliska i z którą się utożsamia. Jego
dorastanie, obserwowane w różnych sytuacjach społecznych, nie jest wolne od
procesu przechodzenia z jednej fazy życia do kolejnej, obciążonych wieloma
potencjalnymi kryzysami. Proces dorastania do zadań dorosłego życia jest permanentnym pokonywaniem owych kryzysów, generowanych na drodze konfliktów indywidualnych i społecznych, na skutek poszukiwania siebie i swojego
miejsca w świecie. Kształtowaniu indywidualnej tożsamości towarzyszy bowiem
zachwianie pewności siebie, dezorientacja i swoista labilność, co sprzyja rodzeniu
się konfliktów z samym sobą oraz znaczącymi osobami w ważnych obszarach
życia. Między innymi ze względu na ową labilność młodzieży o wiele trudniej niż
osobom dorosłym funkcjonować w relacjach społecznych, wymagających dostosowania. Ważne jest, by w procesie tej społecznej komunikacji nie zabrakło
uważności bliskich osób na priorytetowe potrzeby młodzieży i młodych dorosłych w zakresie podejmowania samodzielnych decyzji i zobowiązań dotyczących
własnego życia, wyrażanych wzrostem odpowiedzialności za siebie i swoje wybory. Zanim rozwiną się te nowe momenty zaradności, młodzi ludzie napotykają
na liczne trudności codziennego życia, generujące indywidualnie przeżywane
sytuacje kryzysowe. Wiążą się one z funkcjonowaniem w sieci związków społecznych, w których zmienia się status młodego człowieka. Dlatego ważne jest, by
wsparcie miało wartość emocjonalno-instrumentalną i wolne było od uwikłania
w społecznie szkodliwe dla rozwoju autonomicznej tożsamości statusy zależności
od rodziców i innych – wpływowych – dorosłych.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że młody dorosły na ogół umiejscowiony
jest już w sieci owych związków, nie poszukuje więc – jak miało to miejsce
w okresie adolescencji – grupy odniesienia; zwykle ją ma. Sprawia to, że zmienia
się jego rola w relacji z innymi. Często z pozycji podporządkowanej lub uprzywilejowanej wchodzi w nowe relacje, w których udziela wsparcia innym i z wymiaru osobistego przenosi je także na inne sfery swojego życia. W codziennych, wymagających konsekwencji i dojrzałości działaniach weryfikuje i koryguje swoje
dotychczasowe wyobrażenia o dorosłości. Można by zatem powiedzieć, że faza
wczesnej dorosłości to – w całym cyklu życia – czas specyficznie pojmowanej
wrażliwości, a zarazem gotowości do inwestowania w siebie i społecznego uczenia się5. Zanim ten etap nastąpi, młody człowiek podjąć musi wiele działań
________________
4
Czas i społeczne miejsce młodego człowieka mają przynajmniej dwa wymiary: fizykalny i psychologiczny. Szerzej na ten temat: Nosal, 2004.
5
Uczenie się w tym miejscu rozumiane jest w aspekcie permanentnym – jako proces całożyciowej
edukacji, służący uczeniu się.
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w trosce o psychiczną niezależność. Jej brak ograniczać może proces kształtowania się własnej tożsamości. Zależność od innych może się rozwijać, a następnie
być pielęgnowaną w sytuacji, gdy młody człowiek (szczególnie na etapie wczesnej dorosłości) pozwala – wbrew sobie – innym kierować swoim życiem. Zamiast przejąć ster kształtowania odpowiedzialnego życia i rozwoju, ważne sprawy pozostawia do rozwiązania rodzicom bądź innym osobom. Zdarza się, że
w życiu mają miejsce sytuacje, w których – z powodu utrwalonych schematów
rodzinnych – młody dorosły nie ma dużego wyboru, a jednocześnie boi się
zmian. Wówczas, wypełniając oczekiwania swoich rodziców, na długi czas pozostaje w permanentnej od nich zależności (współzależności). W sposób naturalny
taka zależność od rodziców przenosi się na inne ważne i silne osoby, na których
tej młodej osobie zależy, a jego mechanizmy niezwykle silnie się utrwalają.
Wówczas znajduje się w sytuacji, w której – kryjąc swoją indywidualność i rozwój autonomii w relacji opartej na zależności – nie rozwija swojej autonomii;
często też ulega manipulacji z zewnątrz. Nabywanie i rozwój zależności od innych okazuje się głębokim, nieuświadomionym procesem. Wywoływanie tego
stanu staje się modelem postępowania, które ma swoje źródła w dzieciństwie,
kiedy z konieczności dziecko zmuszone było wejść w rolę uległą wobec autorytetów. Ten model zachowania trwa, dopóki osoba nie uświadomi sobie istnienia
kryzysu w związku z tą sytuacją i nie podejmie pracy nad jego rozwiązaniem.
Choć proces nabywania i rozwoju zależności od rodziców jest przypadkiem
szczególnym ze względu na uwarunkowania temporalne w obszarze emocjonalnym i społeczno-ekonomicznym, przykładów podobnych zależności społecznych jest wiele. Mogą być one zakotwiczone w relacjach z rówieśnikami, także
w środowisku edukacyjnym, niepozbawionym mechanizmów siły i rywalizacji,
które sprzyjają odrzuceniu z powodu nierównych szans. Wówczas osoby słabsze,
w obawie przed odrzuceniem, łatwo stają się uległymi, rozwijając tym samym
konformizm w większości relacji (czasem nawet wszystkich relacjach), które są
dla nich znaczące.
Analiza literatury przedmiotu (Ziółkowska, 2005: 423–468) pozwala wskazać
pewne – zindywidualizowane przez cele społeczne i edukacyjne w adolescencji
i wczesnej dorosłości – granice kształtowania się i rozwoju potrzeby autonomii.
Różnice te na ogół uwidoczniają się w obszarach ważnych zadań rozwojowych6,
będących odpowiedzią na ważne potrzeby osobiste, a także oczekiwania środowiska. Związane są najczęściej z różnymi obszarami samorealizacji, w tym także
________________
6
Zadania rozwojowe to ważne zadania realizowane na każdym z etapów życia, począwszy od okresu
wczesnego dzieciństwa, po okres późnej dorosłości. Każde z nich obejmuje rozwój ważnych dla jednostki
w określonym wieku umiejętności i kompetencji. Szerzej na ten temat m.in. Szczurek-Boruta, 2008:
709–713, 35–48.

236

JOLANTA SUCHODOLSKA

potrzebą podnoszenia swoich umiejętności. Dotyczą zatem naturalnych na tym
etapie życia przestrzeni, w jakich funkcjonuje młody człowiek: kontaktów i relacji interpersonalnych (kontaktów z rodzicami, rówieśnikami, nauczycielami,
innymi osobami), relacji w związkach partnerskich, zadowolenia z siebie
(w aspekcie samorealizacji, statusu zdrowia i kondycji psychofizycznej), wreszcie
także – co niezwykle ważne w tej fazie życia – zadowolenia z realizowanej edukacji
i dokonywanych wyborów. Wybory edukacyjne wyznaczane są różnymi czynnikami. Wśród nich wymienić można: zainteresowania młodych ludzi, rozwiniętą
potrzebę planowania/projektowania swojej przyszłości, w tym celu także obserwowanie rozwoju i wyborów edukacyjnych znanych osób, będących wzorem czy
autorytetem. W wielu przypadkach wybory te okazują się samodzielne; czasami są
efektem obserwacji innych, czasami też miewają charakter społeczno-ekonomiczny. Można w tym miejscu zastanowić się i zadać pytanie: czy wybór ścieżki
kształcenia na poziomie szkoły średniej bywa w życiu nastolatka mniej autonomiczny niż wybór drogi dalszego kształcenia – na poziomie uzupełniającym wykształcenie średnie bądź etapie studiów? Z pewnością samorealizacja na etapie
kształcenia na poziomie szkoły średniej – liceum czy technikum – obejmuje kształtowanie i rozwój predyspozycji wzmacniających poczucie sensu własnej edukacji.
Można by się spodziewać, że odczuwanie zadowolenia z tego etapu sprzyja dokonywaniu kolejnych wyborów, nie zakłócając rytmu kształtowania się tożsamości za
pośrednictwem społecznej roli „bycia uczniem”. Sprzyjać to może kontynuowaniu
kształcenia w preferowanym kierunku. Zdarza się jednak, że zarówno na etapie
późnej adolescencji, jak i wczesnej dorosłości wybory nie są jeszcze w pełni autonomiczne; czasami podyktowane bywają sugestiami innych osób, czasami są też
świadectwem kontynuowania tradycji rodzinnej. Trudność odnalezienia się w tych
różnych sytuacjach sprawia, że poszukujący swojej indywidualności i kompetencji
młody człowiek doświadcza wewnętrznego konfliktu. Konflikt ten, jakże często
utożsamiany z Eriksonowskim kryzysem tożsamości, oznacza moment przesilenia,
dezorganizujący aktywność jednostki. Wówczas młodzi ludzie, nie mając odpowiedniej gotowości społecznej do podejmowania samodzielnych decyzji i działania, potrzebują wsparcia środowiska, by łatwiej dokonywać samodzielnych wyborów, tym samym także świadomie budować swoją biografię. Niezwykle ważne
wydaje się, by wsparcie polegało na dostarczeniu – przez bardziej dojrzałych i zaradnych – wiedzy o sposobach bądź formach poradzenia sobie z problemem, by
dostarczało młodzieży nowych okazji do przekonania się o własnej zaradności oraz
okazji do permanentnego jej ćwiczenia w praktyce.
Analizując sytuację młodych dorosłych, odnosi się wrażenie, że bardziej świadomie niż adolescenci dokonują swoich wyborów i mniej emocjonalnie przeżywają decyzje o zmianach, które wprowadzają w życie. Praktyka dnia codziennego
weryfikuje te przypuszczenia i obserwacje, wskazując na zróżnicowany przebieg
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zdarzeń w przypadku obu grup wiekowych. Młodzi dorośli mają z pewnością inny
zakres doświadczeń, większą świadomość własnych potrzeb i mniejszy lęk przed
świadomym eksperymentowaniem niż adolescenci, co sprawia, że łatwiej przychodzi im podejmować takie decyzje, których skutki starają się częściowo przewidzieć.
Młodym dorosłym potrzebne jest również wsparcie emocjonalne, by łatwiej pokonać pojawiające się kryzysy. Taką priorytetową rolę, chroniącą przed ryzykiem
społecznego odrzucenia, w kreowaniu świata wartości i dostarczaniu wzorów społecznego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych odgrywają ważne środowiska,
począwszy od rodziny, przyjaciół, po nowe osoby znaczące i autorytety, a także
instytucje, w których funkcjonują, i z których pomocy korzystają. W tym okresie
niezwykle ważną rolę – zarówno chroniącą, jak i wyzwalającą energię do działania
– odgrywa także życiowy partner. Można by pokusić się o stwierdzenie, że pomoc
miewa swój zakres i hierarchiczność. O ile adolescentom w wyborach edukacyjnych bardziej skłonni są pomagać rodzice7, w przypadku młodych dorosłych –
choć zdecydowanie utrzymują oni nadal status autorytetu – mają słabszy wpływ na
ich decyzje dotyczące wyboru dalszych etapów kształcenia i rozwoju8. Wydaje się
to społecznie dość oczywiste ze względu na wzrastającą rolę relacji przyjacielskich
i bliskich relacji partnerskich w tym okresie życia. Na tendencje takie wskazują
zarówno potoczne obserwacje życia społecznego, jak i wyniki badań prowadzonych wśród młodych ludzi w obu kategoriach wiekowych. Korzystanie z określonych form pomocy ze strony rodziców jest także kwestią indywidualną, zależną od
systemu wsparcia, który towarzyszył temu młodemu człowiekowi przez całe jego
dotychczasowe życie. Ważne jest nie tylko to, jakiego rodzaju wsparcia oczekuje
(i oczekiwał w przeszłości) młody człowiek, ale – w głównej mierze – to, jak pojmują (i pojmowali) wsparcie i pomoc jego rodzice. Czasami zdarza się bowiem, że
potocznie rozumiane wsparcie rodziców/rodziny przeradza się w znaczne od ich
pomocy uzależnienie. Ma wówczas charakter przewlekły i uniemożliwia kształtowanie się autonomicznej osobowości młodego człowieka w ważnych, a nawet decydujących rozwojowo momentach życia. Rodzice – mając wcześniej stały wgląd
w potrzeby swojego dorastającego dziecka – nabywają niejako naturalne prawo do
stałej kontroli, z której sami często nie potrafią zrezygnować. Kontrola i odpowiedzialność rodzicielska za dorosłe dziecko może się przyczynić do ograniczenia
rozwoju jego dojrzałej tożsamości, utrwalając poziom pozostawania w stanie per________________
7

Wskazują na to wyniki badań prowadzonych wśród uczniów szkół średnich na Podbeskidziu; byli
to licealiści i uczniowie technikum. Szerzej uzyskane wyniki badań empirycznych prezentowane są
w opracowaniu: Suchodolska 2016.
8
Wnioski takie mają swoje uzasadnienie w analizach materiału badawczego, realizowanego wśród
młodych dorosłych studiujących na Śląsku (studentów Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego), w ramach prowadzonych przez autorkę szeroko zakrojonych badań indywidualnych i zespołowych w roku akademickim 2015/2016. Por. przypis 9 w tym opracowaniu.
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manentnej semiautonomii. Dlatego ważne jest, by młody człowiek potrafił w porę
przerwać trans zależności od rodziców i innych osób w najbardziej dla niego decydującym momencie, wartościowym z punktu widzenia „własnego interesu”
w rozwoju emocjonalnej autonomii. Jest to szczególnie potrzebne w obszarach
ważnych zadań rozwojowych, które zmieniają swój status na bardziej dojrzały.
Wówczas zmieniają się także ważne punkty odniesienia i identyfikacji społecznej.
Przykładem jest zmiana pozycji przyjaciół oraz partnera życiowego na bardziej
priorytetową niż dotąd, co powoduje także zmiany w hierarchicznym układzie
środowiskowych odniesień, niezbędne do uzyskania dojrzałej tożsamości (zarówno indywidualnej, jak i społecznej). Uświadomienie sobie tych etapów przez młodego człowieka i praca nad rozwojem niezależnej tożsamości, a tym samym także
rozwojem odpowiedzialności za siebie, jest równoznaczna z podjęciem próby rozwiązania kryzysu.
W opracowaniu zaprezentowano materiał empiryczny pochodzący z badań zespołowych prowadzonych na Śląsku Cieszyńskim przez pracowników Zakładu
Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w ramach projektu Edukacja dzieci,
młodzieży i dorosłych w społecznościach zróżnicowanych kulturowo, realizowanego
w roku 2016 pod kierunkiem naukowym Aliny Szczurek-Boruty. Ponadto, grupę
studentów stanowili młodzi dorośli studiujący na Śląsku – na uniwersytetach. Grupa
ta liczy 700 osób i jest częścią większej grupy studentów, ujętych w badaniach indywidualnych autorki. Wyniki badań dotyczą zatem grupy młodzieży i młodych dorosłych (w wieku 17–19 lat oraz 22–26 lat). Zgromadzony materiał badawczy poddany
został weryfikacji z wykorzystaniem metod ilościowego i jakościowego opisu badań.
Prezentowane w tym opracowaniu wyniki badań empirycznych stanowią jego część
i odzwierciedlają jedynie analizę ilościową opracowanych.
Uzyskane w wyniku prowadzonych badań dane pozwalają zauważyć, że cały
okres młodości na ogół nie jest wolny od kryzysów. Sytuacje kryzysowe towarzyszą młodym ludziom w różnych obszarach życia; dotyczą różnych poziomów ich
zaangażowania w społeczne relacje oraz etapy edukacji. Są oni tego świadomi
i przyznają, że poczucie bycia w kryzysie nie jest im obce. Obecność kryzysów
deklaruje 77% – w przedziale 22–25 lat. Generalnie, przeżywane kryzysy zarówno w przypadku młodzieży, jak i młodych dorosłych mają podobne podłoże
emocjonalno-społeczne. W grupie młodzieży wiążą się z przeżywanymi emocjami w obszarze samooceny, relacji z rodzicami/rodziną, płcią przeciwną, poczuciem własnej wartości i sensu życia.
Analizując wypowiedzi badanej młodzieży, można wskazać, że przeżywany
przez nią niepokój i doświadczanie kryzysu umiejscowione są odpowiednio w:
relacjach z rodzicami i rodzeństwem (54%), innymi osobami w rodzinie (11%),
następnie relacjach w związku wczesno miłosnym (25%) oraz – ich aktualnej
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sytuacji ekonomicznej – a dokładniej – deklarowanym przez młodzież braku
pieniędzy (19%) i trudnościach wyboru własnej drogi życiowej (22%). Młodzież
koncentruje się na podaniu powyższych obszarów kryzysów w kolejności
uwzględniającej obszary, z którymi ma ona mniej doświadczeń bądź w których
jest bardziej emocjonalna lub/i gorzej sobie radzi. Ponadto, w dobie konsumpcyjnego społeczeństwa deklaruje brak pieniędzy, który może być związany z sytuacją ekonomiczną w rodzinie, indywidualnymi wyobrażeniami lub oczekiwaniami (często też z powodu wygórowanych potrzeb i wyszukanych oczekiwań,
kreowanych przez media, modę, kulturę Fast9, bądź promowany przez media
kult społeczeństwa konsumpcji). Ponadto, właśnie w adolescencji wzrasta apetyt
na eksponowanie swojej osoby przez pryzmat kategorii „być czy mieć” (Szawiel,
1998: 169–188), gdzie w przypadku współczesnej młodzieży model zachowań
społecznych potencjalnie wydaje się, że wskazuje ukierunkowanie na „mieć”10,
a rzeczywistość kulturowa jest przez nią identyfikowana z kulturą popularną we
wszelkich jej wymiarach11. Poruszane kwestie ilustruje ryc. 1.

Ryc. 1. Obszary odczuwanych kryzysów przez młodzież. Źródło: badania własne
________________
9
Cechy Kultury Fast i jej oddziaływanie opisywane jest szerzej przez Z. Melosika; por. Z. Melosik,
2003: 19–37.
10
W tym względzie spostrzeżenia poczynione wobec młodzieży są podzielone. Obserwacje zachowań społecznych młodych ludzi (szczególnie adolescentów) mogą wielokrotnie prowadzić do opinii, że
młodzież jest ukształtowana we wzorcu zachowań mocno konsumpcyjnych. Na podstawie prowadzonych badań empirycznych niektórzy autorzy opracowań wskazują jednak bardziej na aktywność orientacji „być” niż „mieć” w systemie wartości młodzieży. Por. m.in. Myszka, 2013: 149.
11
Szerzej na ten temat m.in. Melosik, 2013: 141–154.
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Młodzież skarży się głównie na osamotnienie w swoich sprawach (34%), niskie poczucie własnej wartości (33%), mało satysfakcjonujące/dalekie od oczekiwanych relacje z płcią przeciwną (22%), także z rodzicami (18%); zgłasza też
problemy poczucia sensu życia (11%)12 – między innymi w związku z osłabieniem motywacji do działania w sytuacjach trudnych i problemowych, owym
niespełnieniem we wczesnych związkach miłosnych, niezadowoleniem z wybranej szkoły oraz niepewnością związaną z dalszymi wyborami życiowymi. Przykłady te nie są odosobnione; wielu młodych ludzi na etapie adolescencji miewa
takie problemy, nie są one niczym zaskakującym. Uznać je można za naturalne,
związane z dojrzewaniem i stopniowym tworzeniem własnej bazy tożsamościowej, w której sprowokowane przez codzienność kryzysy okazują się potrzebne,
a ich rozwiązywanie pełni funkcję środka doskonalącego osobowość. Ponadto,
rzeczywistość, którą opisuje i ocenia młodzież, jawi się dziś jako mało przyjazna,
czy wręcz „niepozytywna”. Pomimo takich społecznie wykreowanych obrazów
i przeżywanego kryzysu mentalnościowego i społecznego – jak wskazują autorzy
prowadzący badania nad młodzieżą13 – młodzi ludzie odnajdują swoje miejsce
w ambiwalentnej i mało przewidywanej rzeczywistości, tworząc względnie spójne i dojrzałe identyfikacje.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że młodzież nie deklaruje potrzeby wyzwolenia się z więzów zależności z rodzicami. Relacje te są dla niej ważne, a sami
rodzice ważnym źródłem wsparcia. Często jednak obecność nagromadzonych
na tym etapie życia kryzysów przekracza możliwości zaradności psychicznej
jednostki i wymaga dostarczenia konkretnej formy pomocy. Zależy ona od preferencji i oczekiwań, jakie ma aktualnie młody człowiek, jednak w części przypadków wymaga profesjonalizmu pomagających. Pomimo że – generalnie – młodzież oczekuje pomocy od rodziców (82%), innych osób w rodzinie (33%)
i przyjaciół (35%), nie zawsze jest ona wystarczająca. Często potrzeby młodych
ludzi ulokowane są w środowiskach o określonej duchowości w atmosferze wzajemnych relacji – adresowane do realizowania się w ruchach religijnych, oazowych, kościelnych, także stowarzyszeniach i instytucjach związanych z Kościołem (45%). Pewna jej część potrzebuje pomocy profesjonalistów, w tym – jak
deklaruje – psychologa (34%), psychoterapeuty (22%) czy psychiatry (13%),
z których pomocy korzysta. Jak wskazuje praktyka w zakresie pomocy i interwencji (terapeutycznej), wielu uczniów szkoły średniej korzysta z pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, a także lekarzy-psychiatrów, głównie z powodu braku zdolności uczenia się i wypoczynku, niskiej samooceny, poczucia
________________
12
Wybory w procentach nie sumują się do 100%, ze względu na możliwość równoczesnego kilku
źródeł kryzysu.
13
Por. m.in. Cybal-Michalska, 2006; Myszka, 2013: 148.
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pustki i osamotnienia. Problemy te generują się w zróżnicowanych, nie do końca
możliwych do obiektywnego zdiagnozowania warunkach, czasami także z powodu braku więzi w rodzinie, braku zainteresowania rodziców dorastającym dzieckiem i jego problemami bądź błędnego przekonania rodzica, że dorastający –
jeśli sam nie sygnalizuje – pomocy nie potrzebuje. Różne są też oczekiwania
młodzieży w stosunku do formy wsparcia, jakiej ona potrzebuje. Wypowiedzi
badanych można zagregować pod względem treści i jakościowego opisu, wyłaniając główne formy oraz sytuacje wymagające wsparcia. Młodzież od rodziców
oczekuje w szczególności wsparcia emocjonalnego (82%) – obecności i uważności na jej problemy, rozmowy i zrozumienia; w dalszej kolejności – pomocy
finansowej (32%), choć na ogół młodzież w tym wieku taką pomoc w sposób
oczywisty otrzymuje i – co wydaje się ciekawe – zaprzeczając wcześniej zadeklarowanym problemom finansowym uważa wręcz, że jej aktualna sytuacja jest
dobra. Dane te ilustruje ryc. 2.

Ryc. 2. Źródła wsparcia młodzieży w trudnych sytuacjach. Źródło: badania własne

W przypadku grupy studentów kryzysy powstają głównie w związku z aktualną sytuacją kształcenia, a także – co często idzie z sobą w parze – z obawą
o zatrudnienie, szanse na otrzymanie pracy (lub jej utrzymanie), samorealizację
zawodową. Zdarza się, że studiujący nie są zadowoleni ze swoich edukacyjnych
wyborów i właśnie dlatego towarzyszy im kryzys upływającego czasu, przy jednoczesnym braku pomysłu na siebie w niedalekiej przyszłości. Czasami kryzys
towarzyszy osobie w związku z poczuciem nadmiaru obowiązków codziennego
życia oraz odczuwanych problemów w zakresie zdrowia. Ta różnica w identyfi-
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kowanych grupy badanych adolescentów i młodych dorosłych sytuacjach kryzysowych potwierdza pojawienie się nowych zadań rozwojowych okresu wczesnej
dorosłości, związanych z podejmowaniem aktywności zawodowej oraz odpowiedzialności za siebie i inne osoby. Wczesna dorosłość to okres dużych napięć
z powodu zarówno satysfakcji i dumy z osiąganych efektów czy sukcesów, dającej energię i chęć do działania, jak i często ryzykownych decyzji – w związku
z apetytem na samodzielność i samowystarczalność. Z drugiej zaś strony może to
być czas doświadczania silnych obciążeń z powodu nakładających się zobowiązań w podstawowych obszarach życia. Na tym etapie rozwoju obszary te wypełniają takie zadania społeczne jak: godzenie małżeństwa/partnerstwa (czasami ról
rodzicielskich) z pracą, rozwój osobisty z działaniami podejmowanymi na rzecz
innych ludzi, działania zaspokajające aktualne potrzeby z działaniami ukierunkowanymi na przyszłość, ponadto dbałość o pozycję „Ja” i status w grupie z dobrem grupy, edukację z pracą. Ich występowanie generuje również inne potrzeby
przy równoczesnym powstawaniu obiektywnych ograniczeń, takich jak: ograniczone zasoby finansowe vs dalsza edukacja lub praca zarobkowa. W obliczu powyższych zgeneralizowanych problemów dorosłość to nie zawsze komfortowy,
dojrzały pod względem mechanizmów zaradności indywidualnej i społecznej
okres w życiu. W tym czasie człowiek buduje także sieć wsparcia społecznego
na dalsze lata. Występowanie różnic w doświadczanych sytuacjach kryzysowych
przez grupy zróżnicowane wiekowo uznać można za naturalne, z uwagi na odmienne priorytety społecznego funkcjonowania i związane z nimi bardziej doj-

Ryc. 3. Obecność kryzysów w ważnych obszarach rozwojowych młodych dorosłych.
Źródło: badania własne
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rzałe zadania rozwojowe. Zadania te obciążone są wieloma nowymi rolami społecznymi, w związku z podejmowaniem nowych ról edukacyjno-zawodowych,
chęcią lub potrzebą większej samodzielności czy niezależności (nie zawsze z akcentem na wyłącznie własne potrzeby rozwojowe). Obecność sytuacji kryzysowych
deklarowanych przez młodych dorosłych prezentuje ryc. 3.
W grupie młodych dorosłych w przedziale wieku 22–26 lat zauważa się, że
kryzysy dotyczą najczęściej priorytetowych dla nich zadań rozwojowych, realizowanych w takich obszarach jak: relacje interpersonalne, w tym zwłaszcza relacje w związku – 21% i z rodzicami – 23%) oraz ocena aktualnej i przyszłej sytuacji życiowej, obejmująca słabsze od oczekiwanych perspektywy życiowe (43%),
niezadowolenie z własnej edukacji (39%), problemy poczucia własnej tożsamości
(12%) oraz problemy związane ze zdrowiem (8%). W badaniach uwzględnieni
zostali młodzi dorośli, którzy kontynuują edukację i funkcjonują w związkach
partnerskich. Wskazanie wyżej wymienionych źródeł, w których powstawać
mogą najczęściej odczuwane sytuacje kryzysowe, nie dziwi, a nawet może wydawać się oczywiste. Nowe wyzwania, przed którymi stoją młodzi dorośli, generujące konieczność dokonywania licznych wyborów w permanentnie zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych, a także ryzyko niepowodzeń,
stając się źródłem wielu napięć i lęków o własną przyszłość. Zgłaszają oni obecność kryzysów także w obszarach ważnych zadań rozwojowych, sytuując je
głównie w konfrontacji z realizowaną drogą życiową na poziomie edukacji (39%)
i przyszłej pracy (43%)14, w relacjach rodzinnych i partnerskich (25%), innych
relacjach społecznych (16%). Można pokusić się o stwierdzenie, że ten nieomal
hierarchiczny układ, stanowiący ważny łańcuch spraw w życiu dorosłego człowieka, uświadamia, że kryzysy powiązane są w świadomości badanych z uznawanymi wartościami, a także potrzebami usamodzielnienia się. Wśród źródeł
kryzysu wymieniają oni – obok wyżej wspomnianych – problemy odczuwane na
poziomie zdrowia, poszukiwania pracy oraz budowania własnej tożsamości.
Pojawianie się tych kategorii w wypowiedziach młodych dorosłych świadczyć
może o większej ich dojrzałości oraz bardziej świadomym podejściu do swojej
kondycji psychospołecznej i zdrowotnej u progu realizowania etapu życia, który
wymaga od nich większej odpowiedzialności i konsekwencji, niż miało to miejsce na etapie dorastania. Warto w tym miejscu wspomnieć, że młodzi ludzie
(zarówno adolescenci, jak i młodzi dorośli) nie deklarują potrzeby wyzwolenia
się z więzów zależności z rodzicami. Relacje z rodzicami są dla nich ważne,
________________
14
Praca traktowana jest przez młodych ludzi w kategoriach aksjonormatywnych – jako szansa na
udane życie i osiągnięcie pożądanego stanu, a nawet jego warunek. Całkiem prawdopodobne, że dzieje
się tak z powodu bezwzględnego wymogu powszechnej aktywności zawodowej, która umożliwia pozyskanie i rozwój kapitału niezbędnego do osiągnięcia samodzielności i niezależności życiowej.
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a sami rodzice ważnym źródłem wsparcia. Często jednak obecność nagromadzonych na tym etapie życia kryzysów przekracza możliwości psychiczne jednostki
i wymaga dostarczenia konkretnej formy pomocy. Zależy ona od preferencji
i oczekiwań, jakie ma aktualnie młody człowiek; zdarza się, że młodzi dorośli
potrzebują pomocy instytucjonalnej, o prawnych podstawach i znamionach profesjonalizmu świadczonych usług.
W przypadku młodych dorosłych rysuje się duże podobieństwo preferowanych/wymienionych źródeł wsparcia. Podobnie jak w przypadku młodzieży,
ważne jest środowisko rodzinne (rodzice/inne osoby w rodzinie); ponadto –
w tej grupie wiekowej obok wyżej wymienionych środowisk wspomagających
duchowo w trudnych sytuacjach życiowych – wzrasta rola przyjaciół i ranga
partnera życiowego. Na pomoc rodziców – obok wsparcia emocjonalnego (68%)
– młodzi dorośli liczą w aspekcie pomocy finansowej (56%) – w tym mieszkaniowej oraz innych w trudnych sytuacjach życiowych. Od partnera (pod warunkiem, że go mają) oczekują – w głównej mierze – wsparcia emocjonalnego
w każdej sytuacji życiowej (89%), zwłaszcza w przypadku braku pieniędzy czy
braku pracy. Związek partnerski jest dla nich synonimem małżeństwa i rodziny;
z przejęciem przez drugą osobę współodpowiedzialności za partnera, losy związku i jego powodzenie. To dojrzałe, ale i bardzo wymagające oczekiwania, wzrastające wraz z wiekiem badanych. Ta deklarowana postawa – ze względu na
wymagania i stopień zaangażowania w planowanie przyszłości z partnerem –
różnicuje badane grupy adolescentów i młodych dorosłych. W adolescencji bowiem we wczesnych związkach obserwuje się laminarny wzrost współodpowiedzialności na poziomie życia uczuciowego partnerów, jednak niekoniecznie
z przejęciem odpowiedzialności za obustronne ich wybory i decyzje. We wczesnej dorosłości człowiek osiąga psychiczną i nierzadko również finansową autonomię. Wówczas formułuje ważne cele, często wspólnie z partnerem, poza
domem rodzinnym. Wszystkie te wczesne projekty mają swoje konsekwencje
w przyszłości; mogą stanowić podstawę do osiąganej satysfakcji z własnych wyborów, w których swoje uprzywilejowane miejsce mają także wybory i odpowiedzialność partnera życiowego. Dla innych młodych dorosłych ważny jest rozwój
bycia samosterownym i niezależnym od najbliższego środowiska (w tym czasami
także od partnera). Bez względu na cele indywidualne, wiązane z byciem
w związku, wymiar oczekiwań wobec bliskich osób, z którymi planują oni dzielić
swoje życie, różni się od pełnych młodzieńczej fascynacji i uniesień relacji partnerskich w adolescencji.
W dalszej kolejności – w społecznej przestrzeni pomocy i wsparcia – młodzi
dorośli wymieniają także ruchy, stowarzyszenia i organizacje religijne oraz kościelne (36%), a także instytucje wspierające materialnie, dostarczające pomocy
o charakterze społeczno-prawnym i ekonomicznym. Te ostatnie to na ogół insty-
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tucje wspierające młodych dorosłych w szczególnych przypadkach losowych,
takie jak: ZUS (12%) czy MOPS (8%). Pewna część badanej grupy wsparcia dla
siebie szuka także u profesjonalistów – głównie psychoterapeutów (15%), a także
w organizacjach sportowych i studenckich (5% – w AZS). Ponadto wśród studiujących młodych dorosłych pojawia się pewna grupa, która otrzymuje wsparcie
materialne w postaci stypendium (socjalnego i/lub naukowego) (26%), również
w postaci Nagrody Rektora (2%), a także nieznaczna grupa deklaruje, że – szkoleniowo i instrumentalnie – korzysta z niej w Akademickim Biurze Karier
(1,5%). Preferencje te ilustruje wykres 4.
Najczęściej oczekiwaną przez młodych dorosłych formą wsparcia jest zrozumienie i gotowość udzielania pomocy w każdej trudnej dla nich sytuacji,
w szczególności problemowej/kryzysowej, na etapie trudności podejmowania
ważnych życiowo decyzji, przerastających ich społeczne doświadczenie. Wielu
młodych dorosłych oczekuje jednocześnie wsparcia finansowego i emocjonalnego. Będąc świadomymi trudności, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć (na przykład problemów z otrzymaniem pracy, samodzielnego mieszkania, samodzielnego utrzymania finansowego), liczą na wsparcie partnera (89%) i rodziców 68%),
a w sprawach duchowych – zdarza się, że oczekują pomocy od przyjaciół (45%),
dziadków (12%) oraz różnych organizacji. Są też tacy młodzi dorośli (12%), którzy utrzymują, że nie potrzebują i nie oczekują wsparcia lub pomocy od nikogo.
Ten sposób rozumienia i praktykowania wsparcia różnicuje także rozwój
samodzielności młodych ludzi (na poziomie zewnętrznym i organizowania się
osobowości), ocenę własnych umiejętności, a także ich stosunek do podejmowania różnych decyzji i pracy nad ich modyfikacjami. Z pewnością charakteryzuje

Ryc. 4. Źródła wsparcia młodych dorosłych w trudnych sytuacjach. Źródło: badania własne
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grupę młodych dorosłych świadomość kryzysów w rozwoju psychospołecznym
oraz zmian, jakie zachodzą w zakresie ich potrzeb. Mają oni przekonanie, że chcą
kontrolować własne życie, być sprawcami wielu zdarzeń, chcą rozwiązywać swoje kryzysy, korzystając z dostępnej pomocy. Dlatego tak ważne jest, by środowisko umożliwiło młodemu człowiekowi permanentne uczenie się i egzekwowanie
od siebie samego uważności w identyfikowaniu pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także – by dało jemu odpowiednie wsparcie.
Można sądzić, że wszelkie ważne wydarzenia we wczesnej dorosłości mają
charakter bardziej aktywny i świadomy niż na etapie adolescencji. Prawdopodobnie dlatego źródłem pojawiających się kryzysów u młodych dorosłych staje
się między innymi edukacja i troska o własną przyszłość zawodową w niedalekiej
przyszłości. Ponieważ wizja tej przyszłości powstaje realnie właśnie na etapie
świadomego zaangażowania w realizowaną edukację, w obszarze zadowolenia
z edukacji może się pojawiać kryzys. Jest to związane z nieustannie rozwijającą
się samoświadomością, jak również rozwojem myślenia prospektywnego i biograficznego. Może to tłumaczyć obecność kryzysu edukacji, planów i perspektyw
życiowych właśnie w fazie wczesnej dorosłości, kiedy młody człowiek zaczyna
dostrzegać realia i planować swoją przyszłość. Relacje partnerskie, mające wówczas również bardziej dojrzałe podłoże psychospołeczne niż w adolescencji, stają
się dla młodych dorosłych ważnym źródłem oczekiwań związanych z przyszłością. Nie jest wykluczone, że prawdopodobnie dlatego różnią się deklaracje
badanych grup wiekowych w zakresie oczekiwanej pomocy od najbliższych,
gdzie – w przypadku młodzieży – są to rodzice (82%), a w przypadku młodych
dorosłych – w głównej mierze – życiowy partner (89%).
Analiza materiału badawczego pozwala stwierdzić, że zarówno młodzież, jak
i młodzi dorośli wykazują postawę dojrzałą wobec obserwowanych w swoim
życiu kryzysów. Z czujnością też identyfikują ich źródła, sytuując je w obszarach
relacji ze światem i samym sobą. To ważna umiejętność, ułatwiająca rozwój osobowości dojrzałej, o kompetencjach podmiotowych – na poziomie samostanowienia o sobie i kształtowania spójnej dojrzałej tożsamości. Ta świadomość
potrzeby rozwoju swoich zasobów, a także trudności w budowaniu pozycji wyznaczanej dorosłością, zawiera w sobie elementy kreujące także niezależną tożsamość. Za niezwykle wartościową uznać można zatem dobrą orientację nie tylko młodych dorosłych, ale i adolescentów, w swoich potrzebach, zakresach ich
realizacji oraz deficytach odzwierciedlających trudności w realizowaniu zadań
rozwojowych. Ich znajomość, jak również aktywne uczestniczenie w komunikacji społecznej w środowisku życia stają się ważnymi komponentami wyznaczającymi poczucie niezależności, wyznaczającymi status własnej tożsamości i bycia
dojrzałym członkiem społecznych grup odniesienia.
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Contemporary socio-cultural situation based on globalization make that
many categories, concepts and theories required decontextualization,
then recontextualization and redefinition. This process also applies to
so intuitively obvious category, which is time. The specificity of the
„survival” of time, perception and understanding have changed significantly influenced by current trends of modern times, such as the primacy of pleasure, the cult of success, mainstream consumerism, mass
media influence. Because of these issues important and necessary it
seems that re-thinking on modern understanding of time as a sociocultural category, which characterizes the quality and style of life of
individuals as it exists in the current, post-modern space-time.
This article provides theoretical considerations on the nature and specificity of everyday time and festive time in the context of current sociocultural based globalization processes. Assuming that the time and its
fulfillment, or lifestyle are subject to the relationship of interdependence, the analysis will undergo a proposition about the consistency /
heterogeneity of the individual’s life style presented in the context of
the division of temporal existence of the unit on time everyday and
festive time. Considerations will address today’s youth. It results from
the specific lifestyle of this age group, which is due to the peculiarities
of the development phase and the „soak” contemporary trends, in
particular understands everyday / celebrating.
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Wprowadzenie
Aktualna rzeczywistość społeczno-kulturowa jawi się jako szereg postępujących
zmian opartych na zasadzie odwrotu od rutyny, pewności i trwałości, co nie pozostaje bez znaczenia dla egzystencji jednostki partycypującej w realiach pełnych
sprzeczności. Należy mieć zatem na uwadze fakt, iż rys funkcjonowania społeczno-kulturowego jednostki we współczesnym świecie wyznaczony jest przez ciąg
nieskończonych zmian generowanych przez trendy ponowoczesności. Współczesne warunki społeczno-kulturowe, wynikające ze zjawiska globalizacji, sprawiają również, iż wiele kategorii, pojęć i teorii uległo dekontekstualizacji, następnie rekonteksualizacji i redefinicji. Te procesy dotyczą także tak intuicyjnie
oczywistej kategorii, jaką jest czas.
Specyfika „przeżywania” czasu, jego postrzeganie oraz rozumienie uległy
istotnym zmianom wynikającym z trendów współczesności, takich jak prymat
przyjemności, kult sukcesu, nurt konsumpcjonizmu, wpływ mass mediów.
W tym kontekście istotny i konieczny wydaje się ponowny namysł nad współczesnym rozumieniem czasu, który jako kategoria społeczno-kulturowa nie jest
bez znaczenia dla jakości i stylu życia jednostek egzystujących w aktualnej, ponowoczesnej czasoprzestrzeni.
W kontekście podjętych w artykule rozważań istotne wydają się powiązania
pomiędzy czasem jako kategorią autoteliczną a jego wypełnieniem, czyli stylem
życia, bowiem, jak tłumaczy Elżbieta Tarkowska: „stosunek do czasu informuje
o charakterze danej kultury, etosu czy stylu życia i o swoistych cechach tych całości. Koncepcje czasu i nastawienia wobec czasu pozwalają dotrzeć do pewnych
bardziej złożonych zjawisk, do trudniej dostępnych struktur” (Tarkowska, 1992: 32).
Niniejszy artykuł zawiera rozważania teoretyczne nad istotą oraz specyfiką
„czasu codziennego” oraz „czasu odświętnego”1 w kontekście aktualnych warunków społeczno-kulturowych opartych na procesach globalizacyjnych. Wychodząc z założenia, iż czas oraz jego wypełnienie, czyli styl życia, podlegają relacji
współzależności, analizie poddana zostanie teza o spójności/niejednorodności
prezentowanego stylu życia jednostki w kontekście podziału temporalnego egzystencji jednostki na czas codzienny i czas odświętny. Rozważania dotyczyć będą
głównie współczesnej młodzieży. Specyfika stylu życia niniejszej grupy wiekowej,
która ze względu na osobliwości etapu rozwojowego oraz „przesiąkniecie” trendami współczesności sprawia, iż w sposób szczególny rozumie ona codzienność/odświętność.
________________
1
Kategorie „czas codzienny” oraz „czas odświętny” stanowią przedmiot analiz socjologicznych, są
terminami zdefiniowanymi w literaturze przedmiotu, m.in. w: Bogunia-Borowska, 2009; Sztompka,
Bogunia-Borowska, 2008; Sulima, 2000.
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Czas codzienny a czas odświętny
Kategoria codzienności jest pojęciem odnoszącym się bezpośrednio do terminu
„czas”, bowiem mówiąc o codzienności, mamy na myśli jakość przeżywanego
czasu, jego wypełnienie rutynowymi, codziennymi czynnościami i obowiązkami.
Zatem czas jest przestrzenią do wypełnienia, podłożem wszelkich działań i aktywności, które zależne są od specyfiki owego czasu. Każda sytuacja jest określona w danej czasoprzestrzeni, więc postrzeganie rzeczywistości i jej eksploracja
wynika z dużej mierze z jakości doświadczania czasu oraz przyjętych orientacji
temporalnych.
Niniejsza wstępna teza prowadzi do stwierdzenia, iż styl życia jednostki należy rozpatrywać między innymi przez pryzmat specyfiki czasu, w nawiązaniu do
którego ów styl życia jest analizowany. Nawet podstawowa definicja czasu
w ujęciu antropologicznym, wskazuje na zależność stosunku do świata (wyznaczającego styl życia) od danego czasu. W owej definicji czas to „miernik trwania,
jest w antropologii jedną z kluczowych wartości tożsamości kulturowej, kształtujących życie jednostki i zbiorowości, do której ta przynależy, oraz ich stosunek
do świata”2. Mając na uwadze powyższą refleksję, dalsza część narracji dotyczyć
będzie istoty i specyfiki czasu codziennego oraz odświętnego.
Ze względu na permanentną wszechobecność czasu naukowe interdyscyplinarne rozważania nad niniejszą kategorią podejmowane są z różnych perspektyw
i punktów widzenia, zatem, co oczywiste, analizy te ulegają fragmentaryzacji
i specyfikacji. Tak oto mówimy o czasie w perspektywie temporalnej (przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość), w nawiązaniu do obowiązków (czas wolny i czas pracy), a także do częstotliwości i przygotowań do życiowych aktywności. W tym
wymiarze mówi się o czasie codziennym, którego nie sposób analizować bez jego
aspektu kontrastowego, czyli czasu odświętnego. Podkreśliła to Elżbieta Tarkowska, wyjaśniając istotę codzienności/odświętności oraz ich wzajemnych zależności. Autorka zaznacza, iż:
to, co codzienne, utożsamiane jest z tym, co zwykłe, powszechne, powtarzalne, rutynowe,
typowe, zwyczajowo przyjęte, normalne, a więc swojskie i oczywiste. Owo „codzienne”
przeciwstawiane bywa takim cechom, jak: odświętne, wyjątkowe, niezwykłe, przypadkowe, rzadkie, inne, obce. W tych charakterystykach uwzględnione są już wybrane elementy
temporalne, odnoszące się w jakiś sposób do zjawisk czasu, a mianowicie powtarzalność,
________________
2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_%28antropologia%29, dostęp: 18.12.2015. Wybór źródła definicji pojęcia czas (wolna encyklopedia internetowa Wikipedia) nie był przypadkowy, wynikał bowiem
z faktu, iż jest to jedna z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych w Polsce (liczba użytkowników
strony na miesiąc przekracza 10 mln). Powołanie się na niniejsze źródło wiedzy miało na celu ukazanie
powszechności rozumienia terminu czas poprzez pryzmat powiązań czasu ze stylem życia.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskoj%C4%99zyczna_Wikipedia#cite_note-1, dostęp: 21.01.2016.
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rutyna, trwałość, zwyczaj. Wsparte mocno na przeszłości, określenia te odsyłają do trwającej ciągle teraźniejszości. Trwałość codzienności, to trwałość i powtarzalność teraźniejszości; jakkolwiek mocno oparte na przeszłości, życie codzienne jest domeną teraźniejszości. (Tarkowska, 1992: 68–69)

Intuicyjnie i potocznie nie jest trudno określić specyfikę czasu codziennego.
Wychodząc z tego założenia, część badaczy codzienności nie widzi konieczności
ustalania jej ram definicyjnych. Na przykład Roch Sulima pisze, iż codzienność
„jest nieuchronna jak pogoda i nie wymaga definiowania, bez wątpienia jest nieustannie praktykowana, stanowiąc najbardziej oczywistą, obecną w bezpośrednim doświadczeniu, najbardziej realną i dostępną ludzkiej percepcji formę bytu”
(Sulima, 2000: 7). Z kolei Jerzy Jastrzębski zaznacza, że „codzienności” z reguły
się nie definiuje, chociaż można o niej „deliberować i fantazjować nieskończenie”
(Jastrzębski, 2003: 12).
Warto w tym miejscu przedstawić cechy życia codziennego w ujęciu Piotra
Sztompki, który wyróżnił je na podstawie szerokich analiz terminologicznych.
Tak oto autor pisze, że
życie codzienne to zawsze życie z innymi i w obecności innych, a zatem codzienność
dzieje się, rozgrywa się zawsze w towarzystwie innych; życie codzienne to splot zdarzeń,
które nieustannie się powtarzają (cyklicznie, rytmicznie, rutynowo – dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok); życie codzienne przybiera najczęściej
formy rytualne, które są wykonywane zgodnie z wpojonym i bezrefleksyjnie realizowanym scenariuszem zdominowanym przez nawyki; życie codzienne posługuje się naszą
cielesnością, angażując wszystkie nasze emocje; życie codzienne zawsze ulokowane jest
w określonej przestrzeni, toczy się w różnych miejscach – w szkole, w domu, na ulicy – co
w konsekwencji determinuje jego treść i charakter; epizody życia codziennego zwykle
mają określoną trwałość, wytyczone ramy czasowe – krótsze lub dłuższe i z tego względu
wszystkie niosą rozmaite konsekwencje; życie codzienne zwykle ma charakter bezrefleksyjny, niemalże automatyczny; a ponadto cechuje się spontanicznością. (Sztompka,
2008: 24–30)

Dopełniającym kontekstem refleksji o codzienności jest odświętność lub też
inaczej niecodzienność, która stanowi czas odejścia od przedstawionych powyżej
zasad składających się w całość, zwaną codziennością. Odświętność jest więc
przerwaniem codzienności, zatem zdarza się rzadziej, charakteryzuje się większym stopniem refleksyjności oraz wymaga większej ilości poczynionych przygotowań.
Z pozoru antagonistyczna relacja czas codzienny – czas odświętny traci na
znaczeniu w obliczu współczesnych warunków społeczno-kulturowych, ponieważ aktualne trendy ponowoczesności sprawiają, iż codzienność i odświętność
przeplatają się wzajemnie, tworząc unikalną celebrację czasu codziennego oraz
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sprowadzenie czasu odświętnego do wymiaru codzienności. W tym kontekście
warto przywołać tezę Sławomira Krzychały, który pisze, iż „codzienność jest
doświadczana jako oczywistość i jako zagadka, jako zastany rytm i jako zadanie innowacji, jako całościowe doświadczenie i jako fragmentaryczne obszary
aktywności, jako zindywidualizowane strategie i jako zbiorowe praktyki” (Krzychała, 2007: 35). Niniejsza sytuacja znamionuje zmiany w postrzeganiu kategorii
czasu, a co za tym idzie jakości preferowanego stylu życia jednostek ponowoczesności.
Podejmując rozważania nad pojęciem czasu, należy podkreślić jego wielokontekstowość i multiplikację znaczeń. Ze względu na podjęte w artykule zagadnienia uwypuklony zostanie w szczególności kulturowy aspekt czasu, bowiem,
jak zaznaczył Wojciech Muszyński,
czas jest pojęciem filozoficznym, ma swoje znaczenie fizyczne, ale również jest kategorią
kulturową. We współczesnym społeczeństwie czas analizowany jest także jako dobro
konsumpcyjne. W tych kontekstach można wskazywać, że społeczności ludzkie różnią się
sposobami podejścia do czasu, jego wykorzystaniem, a także formami zagospodarowania.
(Muszyński, 2009: 7)

Zatem czas jest nieodzownie związany ze specyfiką aktualnych warunków
społeczno-kulturowych, co zostanie szczegółowo dookreślone w dalszej części
narracji.

Specyfika współczesności w kontekście rozróżnienia czasu
na codzienny i odświętny
Ponowoczesna rzeczywistość społeczno-kulturowa zrywa z kanonem zastanych
prawd i oczywistości, wymagając ciągłej rekonstrukcji i ponownych analiz podejmowanych w świetle aktualnej obserwacji dynamicznie zmieniającej się wzajemnej relacji na linii jednostka a jej środowisko życia. Przestrzeń życiowa człowieka oraz jego przeżywanie codzienności są wzajemnie zdeterminowane, co nie
pozostaje bez znaczenia dla analiz preferowanych stylów życia, szczególnie
w grupie adolescentów. Również czas jako kategoria społeczna nabrał innego
znaczenia w obliczu obecnych warunków społeczno-kulturowych. Niniejszą zależność pomiędzy postrzeganiem czasu a jakością zaistniałych zmian dostrzec
można w rozważaniach teoretycznych Agnieszki Cybal-Michalskiej, która podkreśla, iż: „na szczególną uwagę zasługuje wymiar czasu (nieprzewidywalność
zmienność tempa zmian rzeczywistości społeczno-kulturowej) oraz wymiar
przestrzeni (zróżnicowanie zakresu zmian, jakim podlegają różne społeczeństwa)” (Cybal-Michalska, 2013: 373).
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Żyjąc w kulturze natychmiastowości, kiedy to czas jest zarówno bardzo cenny, jak również nieistotny, jednostki skoncentrowane są na kontemplacji czasu
teraźniejszego. Ponowoczesne postrzeganie czasu charakteryzuje się naciskiem
na aktualne wydarzenia życiowe, bowiem jak zaznacza Daria Hejwosz-Gromkowska: „w świecie, w którym wszystko odbywa się coraz szybciej, nie pozostaje
nic innego, jak utrzymać stan gotowości do podejmowania działań. Budowanie
długookresowych strategii czy też programów wydaje się nie tyle pozbawione
sensu, co mało skuteczne, bowiem kultura natychmiastowości nakazuje szybką
reakcję” (Hejwosz-Gromkowska, 2014: 307). Nie bez znaczenia dla postrzegania
czasu pozostaje współczesny trend kultury hedonizmu, mówiący o maksymalizacji doznań przyjemnych przy minimalizacji doznań przykrych, co również
wpływa na zmianę gospodarki czasem.
Wracając do rozważań nad podziałem czasu na ten codzienny i odświętny,
tym razem w kontekście przemian współczesnego świata, należy podkreślić wzajemne ich przenikanie, hybrydyzację czy nawet zatarcie granic (we współczesności dzieje się tak przecież z niemalże wszystkimi elementami życia społeczno-kulturowego). Zatem, dążąc do przyjemności, czynimy z czasu codziennego
czas odświętny, pragniemy wręcz odwrotnie proporcjonalnego wymiaru czasu
codziennego i odświętnego. Jednakże z drugiej strony jednostka ponowoczesności nie przykłada zbytniej uwagi do celebracji czasu odświętnego. Nie chcąc
tracić czasu tylko i wyłącznie na codzienność, pragniemy, aby każdy dzień miał
w sobie coś z codzienności i święta. Zdaniem Zygmunta Baumana „to właśnie
wysokie prawdopodobieństwo zajść niecodziennych jest dziś doświadczeniem
codziennym (…), niecodzienność jest dziś codziennością” (Bauman, 2009: 78).
Zatem nie należy postrzegać obu wymiarów czasu opozycyjnie. Tego zdania
jest również Piotr Sztompka, który mówi, iż codzienność zawiera w sobie
zarówno pośpiesznie spożyty obiad w pracy, jak i uczestnictwo w niedzielnej mszy, zakupy w markecie, jak i złożenie wieńca pod pomnikiem, oglądany „na żywo” mecz piłkarski, jak i symfoniczny koncert. W konsekwencji, przywołane powyżej praktyki dnia codziennego w rozumieniu autora, stanowiąc równorzędne elementy życia codziennego
człowieka pojawiające się z różną częstotliwością, zamykają w sobie zarówno Durkheimowską dziedzinę, profanum, jak i sacrum. (Sztompka, 2008: 24)

Nastawienie na hybrydyzację oraz indywidualizację życia współczesnego wybrzmiewa również w rozważaniach Zbyszko Melosika, który pisze, iż:
mozaikowatości i fragmentaryczności sfery popkultury i konsumpcji towarzyszą przy
tym nieuchronne rozproszenie i niejednoznaczność tożsamości. Jest to więc rzeczywistość, w której „wszystko zdaje się być dozwolone”, panuje w niej możliwość swobodnego
nadawania znaczeń oraz daleko idącej indywidualizacji życia i codzienności. (Melosik,
2013: 10)
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Jak wynika z niniejszych rozważań, nastawienie wobec czasu znamionuje
kreację określonego stylu życia. Trafnie podkreślił ową zależność Sławomir
Krzychała, który twierdzi, iż „zrozumienie i działanie nie stanowią w kontekście
codzienności rozłącznych zbiorów. Zrozumienie jest formą działania i wynika
z działania, działanie jest formą rozumienia i wynika ze zrozumienia” (Krzychała, 2007: 35). Stąd też dalsze refleksje dotyczyć będą działania, czyli jakości stylu
życia współczesnej młodzieży, spójnego bądź rozbieżnego w kontekście nastawienia wobec codzienności i święta.

Style życia współczesnej młodzieży
Grupą społeczną szczególnie podatną na zmiany dokonujące się we współczesnym wymiarze życia społeczno-kulturowego jest niewątpliwie młodzież. Młode
pokolenie, socjalizowane do egzystencji w zastanych warunkach ponowoczesności, znakomicie się do nich dostosowuje poprzez życie zgodne z trendami współczesności. Dlatego też styl życia młodzieży nasycony jest sztandarowymi elementami globalnej ekumeny kulturowej3, do których należą: konsumpcjonizm,
popkultura, mediatyzacja, nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Niniejsze trendy ponowoczesności w znaczącym stopniu kształtują styl życia
adolescentów, będąc jednocześnie jego znaczącymi składowymi.
Młodzi ludzie mają świadomość specyfiki trendów ponowoczesności i na jej
podstawie kreują swoją egzystencję. Potwierdzają to wyniki badań własnych
realizowanych w 2013 roku na temat obrazu współczesnej młodzieży postrzeganego z perspektywy rówieśników, w ramach których jeden z problemów badawczych
dotyczył opinii współczesnej młodzieży na temat orientacji współczesnego społeczeństwa. Grupa osób badanych (439 uczniów szkół średnich zlokalizowanych na
terenie województwa wielkopolskiego) najczęściej podkreślała takie właściwości
współczesności, jak: rozwój technik informacyjnych poszerzający zakres i możliwości kontaktu między ludźmi całego globu, kulturę popularną, z podkreśleniem
kultury upozorowania, reality show, kultu ciała i seksualności, kulturę konsumpcji
zgodną z hasłem „towary kupują swoich nabywców” (Peret-Drążewska, 2014:
207–208). Niniejsze orientacje współczesnego społeczeństwa to nieodzowne elementy codzienności współczesnej młodzieży, zatem owa grupa wiekowa stanowi
istotny wyznacznik aktualnych trendów w kształtowaniu stylu życia.
Młodzież jako najbardziej reprezentatywna grupa społeczna egzystująca
w ponowoczesności daje również wyraz istotności czasu teraźniejszego oraz konieczności życia w natychmiastowości współczesnego społeczeństwa. Potwier________________
3

Kategoria „ekumena kulturowa” została opisana przez U. Hannerza (2006).
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dzają to wyniki badań własnych dotyczących orientacji temporalnej, które wykazały, iż respondenci nie wykazują zainteresowania przeszłością (70,1%) oraz są
zdania, iż to, co było, minęło i liczy się teraźniejszość, aktualne wydarzenia (81%)
(Peret-Drążewska, 2014: 200). Na podstawie niniejszych danych można wysnuć
tezę, iż skoro istotne są teraźniejsze wydarzenia, to kreowana codzienność będzie
miała znamiona święta, bowiem nie warto na nie czekać, skoro można je uczcić
już dziś. Tak oto codzienność staje się codziennym świętem.
Zatem postrzeganie przez młodzież czasu codziennego i odświętnego, które
de facto są zarówno przyczyną, jak i skutkiem owych trendów współczesności,
nie pozostaje bez wpływu na preferowany przez młodzież styl życia. Podkreślił to
Zbyszko Melosik, pisząc, iż
odwrotowi od Wielkich Idei towarzyszy więc zdecydowana orientacja na życie codzienne.
Rytm życia większości młodych ludzi wyznaczony jest przez drobne, codzienne wydarzenia, momenty, czynności (niektórzy autorzy utrzymują, że nasze życie zdominowała
„orientacja na sytuacje” bądź wręcz na „epizodyczność”) To one pochłaniają większość
psychicznej energii człowieka, stanowiąc cel jego fascynacji i zabiegów. Młodzi ludzie potrafią się delektować drobiazgami, sytuacjami, chwilami, małymi „zatrzymaniami” w życiu. (Melosik, 2013: 159)

Niniejsze nastawienie współczesnych młodych wobec codzienności nie oznacza jednak rezygnacji z ekscytujących doznań i podniosłych przeżyć przynależnych do czasu odświętnego. Istnieje bowiem tendencja do synkretycznego łączenia codzienności z odświętnością poprzez przeżywanie dnia codziennego
w sposób odświętny, co jest de facto wymogiem egzystencj. Zbyszko Melosik
konstatuje:
w kulturze współczesnej występuje społecznie skonstruowana obawa (lub wręcz panika)
przed monotonnym życiem. Pod wpływem przekazów medialnych młodzi ludzie są
przekonani, że ich codziennym obowiązkiem jest nie tylko „natychmiastowa przyjemność”, ale także maksymalizacja wrażeń. Przekaz, który odbierają, głosi bowiem, że nie
powinni z niczego rezygnować, że powinni spróbować wszystkiego”. Mają żyć zawsze „na
topie” – życie ma być niczym film sensacyjny (albo stanowić fascynujące reality show).
(Melosik, 2013: 163)

Interesujących informacji na temat stylu życia w powiązaniu ze specyfiką
spędzania czasu, dostarcza przedstawiona przez Zbyszko Melosika koncepcja
wszystkożerności, opracowana przez Richarda A. Petersona oraz Rogera M. Kerna (za: Melosik, 2013: 37–38). Zwolennicy wszystkożerności to osoby prowadzące „wewnętrznie zróżnicowany styl życia” składający się zarówno z czynników
dostarczanych przez kulturę popularną, jak też wysoką. Są zatem otwarci na
wszystkie propozycje kulturowe, nie zamykają się w sztywnych ramach danej
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kultury, ich styl życia stanowi swoistą „hybrydę kulturową” będącą wynikiem
indywidualnego, wolnego wyboru. Te typu postawa jest zgodna ze współczesnymi trendami „patchworkowego stylu życia” wolnego od wszystkiego tego, co
stałe, jednorodne oraz jasno określone4.

Zakończenie i wnioski
Przedstawione powyżej rozstrzygnięcia na temat czasu codziennego i odświętnego w kontekście specyfiki współczesności oraz okresu młodości nasuwają wniosek, iż mówiąc o stylu życia, należy ujmować go całościowo, bez specyfikacji na
styl życia codziennego i styl życia odświętnego.
Pamiętając o fragmentaryzacji i mozaikowatości stylu życia współczesnych
młodych oraz o ich nastawieniu wobec czasu, skłaniam się ku tezie mówiącej
o spójności stylu życia w kontekście czasu, to znaczy jednym stylu dla codzienności i odświętności, bo skoro oba te wymiary się zlewają w jedno, tak też w jeden styl życia jest to wpisane. Jest to kolejna znamienna cecha współczesności
i stylu życia młodych, bowiem niegdyś istniała wyraźna granica i różnica między
stylem życia w dniu codziennym i stylem życia w dniu odświętnym.
Po raz kolejny w analizach na temat kondycji współczesnego ponowoczesnego społeczeństwa i stylu życia jednostki, pojawia się wydźwięk słowa-klucza,
jakim jest zmiana. Otóż w rzeczywistości permanentnej zmiany zmiana zastanego stanu rzeczy dotyczy również jakości egzystencji jednostki, kreującej swoje
życie w przestrzeni codzienności i odświętności, które także zmieniły swój charakter. Tak oto współczesne warunki społeczno-kulturowe bezpośrednio dotykają codziennych spraw ludzkich, które coraz częściej przybierają cechy święta.
Konkludując przedstawione w artykule analizy, można stwierdzić, że każdy
codzienny dzień stał się współcześnie świętem, a co za tym idzie, również święto
nabrało wymiaru codzienności. Dotyczy to w szczególności współczesnej młodzieży, która, będąc świadoma specyfiki warunków współczesności, przejmuje je
kreując swój styl życia zgodnie z tym, co podpowiadają aktualne trendy społeczno-kulturowe.
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Europeanism exceeds the political and social mindset, it also provides
the way of thinking about Europe, the Europeans, their identity, culture
and homogeneity, which is paradoxically constituted on the basis of
heterogeneity (“unity in diversity”). One may distinguishes two contrary
approaches towards the UE: Euroscepticism and Euroenthusiasm The
first orientation is very vivid in the British society and it is reflected not
only in the words of politicians but also in the mood of the nation,
expressed in the Brexit referendum. The latter orientation is common
among Poles who enjoy the privilege of joining to the exclusive club.
The European and citizenship education reflect these antagonistic
approaches. The aim of the paper is an attempt to reconstruct and
analyse the contemporary debate on citizenship education in the perspective of European Union. The analyse of educational trends about
Europe and Europeanism is significant if Brexit is taking into the consideration.

Polityczno-gospodarczy krajobraz Europy ciągle się zmienia. Z tej perspektywy
Unia Europejska wydaje się niedokończonym i niekończącym się projektem.
Z jednej strony ojcowie-założyciele UE mogliby być dziś dumni z rozwoju i integracji Wspólnoty. Z drugiej jednak, w obliczu kryzysów, z którymi ostatnio boryka się Europa i świat (między innymi kryzys ekonomiczny, migracyjny)
UE pozostaje niedokończonym i kruchym projektem, niewystarczająco silnie
zintegrowanym i rozwiniętym. Jednak Europa i europejskość to coś więcej niż
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wspólna waluta, parlament, struktury i polityka. Europejskość to nie tylko wymiar polityczny i społeczny, to także sposób myślenia o Europie, o jej mieszkańcach jako o wspólnocie, o pewnym rodzaju jedności i homogeniczności, która,
paradoksalnie, tworzy się w warunkach zróżnicowania kulturowego. Europa dla
jednych będzie elitarnym klubem, uosabiającym marzenia o wolności, jedności,
demokracji, tolerancji, dobrobycie, bezpieczeństwie, dla innych jego zaprzeczeniem. Ta druga tendencja jest obecnie bardzo żywa w społeczeństwie brytyjskim
i jej przejawy widać nie tylko w wypowiedziach polityków, ale również w nastrojach społecznych. Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, stało
się nie tylko precedensem, ale również potwierdziło tezę, że Brytyjczycy nie czuli
się częścią projektu europejskiego. Z kolei polskie społeczeństwo jest dumne
z przynależności do elitarnego klubu, nie tylko dzięki uzyskaniu statusu obywatelstwa europejskiego, lecz również w poczuciu przynależności do wspólnoty
europejskiej, na której marginesie byliśmy przez wiele lat (por. Hejwosz-Gromkowska, 2016).
Zainteresowanie edukacją europejską w Polsce przypada na połowę lat
dziewięćdziesiątych. Wówczas rozpoczęto działania społeczne mające na celu
przygotowanie polskiego społeczeństwa do procesu akcesyjnego. W szkołach
zaczęto powoływać kluby europejskie, organizowano konkursy wiedzy o UE,
na „gazetkach” szkolnych wisiały europejskie flagi, a od 1999 roku wprowadzono
do szkół ścieżkę edukacji europejskiej. Polskie szkoły stały się miejscem euroentuzjazmu, który nie był równomiernie podzielany przez całe polskie społeczeństwo. Dopiero przystąpienie Polski do UE w 2004 roku, otworzenie granic,
wsparcie finansowe różnych sektorów, możliwość podejmowania legalnej pracy
w krajach Europy zachodniej, przyczyniło się do zmiany w sposobie myślenia
o Europie i Unii Europejskiej. Staliśmy się jej częścią jako pracownicy, mieszkańcy i obywatele.
To, co dla nas Polaków okazało się korzyścią, dla Brytyjczyków stało się wadą. Sposób myślenia Polaków o Europie, wynikający z ich własnych doświadczeń, jest przeciwstawny sposobowi myślenia Brytyjczyków. Te dwa antagonistyczne podejścia odzwierciedlone są w edukacji obywatelskiej i europejskiej
w tych krajach. Celem niniejszego artykułu jest próba rekonstrukcji i analizy
współczesnej debaty dotyczącej edukacji obywatelskiej w kontekście sposobu
myślenia o Europie. Ponadto podejmę próbę przedstawienia dwóch skrajnych
podejść wobec edukacji europejskiej – polskiego euroentuzjazmu i brytyjskiego
eurosceptyzmu. Analiza tendencji edukacyjnych w zakresie postrzegania Europy
i europejskości ma szczególne znaczenie w obliczu Brexitu. Zakładam, że edukacja europejska jest częścią edukacji obywatelskiej, dlatego podjęłam próbę rekonstrukcji debaty odnośnie zmienności i wielopoziomowości rozumienia obywatelstwa we współczesnym świecie.
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Obywatelstwo w jednoczącej się Europie
– między ideą a rzeczywistością
W ostatnich latach kategoria obywatelstwa ponownie stała się przedmiotem
rozważań, refleksji oraz badań naukowych. Z jednej strony bowiem mamy do
czynienia z rosnącą różnorodnością kulturową w obrębie państw narodowych,
z drugiej zaś pojawia się opór wobec nowej struktury wielokulturowego społeczeństwa. Trzeba też zauważyć, że koncepcja obywatelstwa stanowi zmienną
konstrukcję społeczną (zob. Melosik, 1998; Hejwosz-Gromkowska, 2013). Współcześnie coraz częściej punktem odniesienia dla konstruowania obywatelstwa staje
się kultura kosmopolityczna, efekty procesów globalizacyjnych, instytucje ponadnarodowe, a także rynek (warto przywołać tezę Beniamina Barbera, że współczesny wymiar obywatelstwa redukowany jest do konsumpcji) (Barber, 2008).
Dzisiejsze podejście do obywatelstwa, na co wskazują badania komparatystyczne, akcentuje respektowanie praw człowieka oraz równość. W edukacji
obywatelskiej kładzie się nacisk na przeciwdziałanie wszelkim formom niesprawiedliwości społecznej, rasizmowi oraz ksenofobii (Kerr, 2012: 18–19). Derek
Heater zauważa, iż współcześnie „obywatelstwo musi być rozumiane jako złożona, a nie jako jednolita koncepcja” (Heater, 2004: 194).
We współczesnym podejściu do edukacji obywatelskiej odrzuca się stosowany przez wiele lat w państwach zachodnich model asymilacjonizmu na rzecz
pluralizmu kulturowego i wielokulturowości. James A. Banks (2008) zauważa, że
jedną z odpowiedzi na strategię asymilacjonizmu jest edukacja wielokulturowa,
która do pewnego stopnia podnosi kwestie grup etnicznych, rasowych, kulturowych i językowych, marginalizowanych w wielu społeczeństwach i państwach
narodowych. Mimo że Banks w swych pracach popiera edukację wielokulturową
oraz odrzuca koncepcję asymilacjonizmu, stoi na stanowisku, iż nie należy całkowicie odrzucać wartości państwa narodowego i nacjonalizmu, bowiem dają
one podstawy dla formowania się społecznej solidarności oraz stanowią grunt
dla kształtowania się nowożytnych demokracji.
Obywatelstwo, niezwiązane z państwem narodowym, bywa przez niektórych
krytykowane jako lewicowa ideologia. Takim przykładem jest właśnie obywatelstwo Unii Europejskiej, które, mimo legalnego uprawomocnienia w niektórych
obszarach, dla wielu pozostaje jedynie symbolem, semantycznie niespójną kategorią. Jeśli bowiem obywatelstwo powiązane jest z państwem narodowym,
a Unia Europejska nim nie jest, nie możemy mówić o obywatelstwie Unii. Z drugiej jednak strony, bycie obywatelem Unii Europejskiej daje określone prawa
i obowiązki. W ostatnich trzydziestu latach nastąpiła gwałtowna zmiana, przynajmniej w sposobie myślenia i refleksji nad obywatelstwem. Nawet w Wielkiej
Brytanii, w której dyskurs obywatelstwa był nieobecny, od kilku lat obserwuje się
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ożywione zainteresowanie tą kategorią. W celu omówienia wymiaru obywatelstwa europejskiego, odwołam się do propozycji Hugha Starkeya (2008), który
określa obywatelstwo jako status, emocje i praktykę. Status powiązany jest z prawnym wymiarem obywatelstwa, przypisuje mu się często charakter narodowy (na
przykład obywatel Polski), który w społeczeństwach wielokulturowych postrzegany jest jako źródło nierówności społecznych. Obywatelstwo Unii Europejskiej
nadawane jest automatycznie każdemu obywatelowi państwa członkowskiego.
Nie zastępuje jednak obywatelstwa narodowego, lecz stanowi jego uzupełnienie.
Obywatelstwo jako status zostało zatwierdzone w Traktacie z Maastricht
1 listopada 1993 roku. Chociaż już wcześniejsze traktaty, z Rzymskim włącznie,
uwzględniały ideę obywatelstwa UE, określając pewne prawa i obowiązki, to
dopiero Traktat z 1993 roku wprowadza termin obywatelstwa Unii Europejskiej,
a także włącza postanowienie Układu z Schengen, co otworzyło drogę do pełnego korzystania z przywilejów obywatelstwa Unii Europejskiej
Obywatel Unii Europejskiej ma czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach
lokalnych (pierwszego stopnia) w państwach zamieszkania, których nie jest obywatelem. Ponadto posiada również prawo wyborcze (czynne i bierne) do Parlamentu Europejskiego. Obywatele UE mają prawo do pośredniej inicjatywy prawodawczej, zwracania się z petycją do PE, składania skarg do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich. Mają też prawo do opieki konsularnej i dyplomatycznej ze strony innych państw członkowskich. Obywatelstwo UE daje również możliwość podejmowania pracy i osiedlania się całych rodzin w państwach
członkowskich. Przy czym dane państwo członkowskie nie może dyskryminować
obywatela innego państwa członkowskiego na rynku pracy. Ułatwieniem w dostępie do rynku pracy było wprowadzenie uznawalności dyplomów akademickich oraz ujednoliconego systemu studiów wyższych, czyli tzw. procesu bolońskiego (Hubner, 2004: 9–16).
Uczuciowy aspekt obywatelstwa odnosi się do poczucia przynależności do
konkretnej wspólnoty. Wątpliwości w odniesieniu do obywatelstwa Unii Europejskiej wyrastają z przekonania, że trudno jest wzbudzić uczucie wobec wspólnoty, tak wielkiej i zróżnicowanej jak europejska. Wspólnota nie ogranicza się
jedynie, jak miało to miejsce w przeszłości, do obszaru geograficznego, zamieszkiwanego przez pewną grupę osób, lecz stanowi sojusz interesów. Dlatego też
kontrowersyjne może być założenie o istnieniu wspólnoty Europejczyków, co
najwyżej można zaobserwować subwspólnoty zmierzające do realizacji swoich
celów. Należy również zauważyć, iż cele danego narodu (jako ciągle nadrzędnej
wspólnoty wobec wspólnoty europejskiej) często są rozbieżne z celami Unii.
Ostatnie wydarzenia w Europie, takie jak kryzys gospodarczy, sytuacja w Grecji
czy kryzys migracyjny, pokazały, że poczucie solidarności i wspólnotowości
wśród Europejczyków nie jest silne. Prawie połowa Europejczyków (49%) uważa,
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że państwa członkowskie powinny solidarnie wspierać się nawzajem w razie
trudności gospodarczych, to 39% jest przeciwnego zdania. Z kolei 66% tych
ostatnich stoi na stanowisku, że nie muszą płacić za problemy innych (Eurobarometr 74.1, 2010). Trwający kryzys migracyjny ujawnia również bardzo silne
podziały Europejczyków odnośnie pomocy uchodźcom z Syrii i państw afrykańskich. Te podziały mogą zaowocować dezintegracją, ale uwypuklają, że interes
narodowy jest przedkładany przez rządy państw członkowskich nad interes
Wspólnoty. Szczególnie sceptyczni wobec relokacji uchodźców w państwach
członkowskich są obywatele nowych państw Unii. Przykładowo według sondażu
przeprowadzonego we wrześniu 2015 roku aż 61% Czechów i 60% Słowaków
było przeciwnych rozdziałowi uchodźców pomiędzy wszystkie państwa członkowskie. Interesującym może być, że takie stanowisko popiera zaledwie 28%
Polaków, a 57% opowiedziało się za przydzieleniem uchodźców do wszystkich
państw członkowskich (Eurobarometr 84.1, 2015).
Wydaje się, że państwo narodowe pozostaje nie tylko silne, ale też nadal jest
punktem wyjścia dla tworzenia tożsamości. Tożsamość narodowa ujawnia się
silnie w warunkach życia na pograniczu, w sytuacji kryzysowej, a kryzys w Europie stanowi test nie tylko dla politycznych struktur UE, ale także dla jej obywateli. Anthony D. Smith (2007) twierdzi, że jeżeli bierzemy pod uwagę hasło „jedność w różnorodności”, musimy pamiętać, że dla paneuropejczyków „prawdziwa
europejska jedność i tożsamość może zostać osiągnięta jedynie kosztem tożsamości narodowej”. Otwarte pozostaje pytanie, czy obywatele Unii Europejskiej
są gotowi do wyzbycia się tożsamości narodowej kosztem tożsamości europejskiej? Na ten moment wydaje się, że podobnie jak obywatelstwo, tak i tożsamość
europejska nie zastąpi tożsamości narodowej, co najwyżej w niektórych okolicznościach, może ją uzupełniać. Badanie Eurobarometru (2011, 73.3) wskazuje, iż
młodzi ludzie, oprócz przywiązania do swojego macierzystego kraju, czują także
przywiązanie do co najmniej jednego więcej kraju członkowskiego. Przywiązanie
to wynika między innymi z posiadania znajomych lub rodziny czy wyjazdów na
wakacje. Jednak, wciąż przywiązanie do państwa, w którym się mieszka, jest silniejsze w stosunku do pozostałych.
Badanie Eurobarometru z 2013 wskazuje, że większość Europejczyków
optymistycznie widzi przyszłość UE. Co więcej, 62% respondentów deklaruje,
że czuje się obywatelami Unii. Interesująco przedstawiają się wyniki z Polski.
Aż 70% respondentów deklaruje, że czuje się obywatelami UE. Budowanie tożsamości europejskiej wśród Polaków oraz poczucie, iż są oni obywatelami UE
można wyjaśnić w następujący sposób. Po pierwsze, Polacy widzą, iż są beneficjentami programów unijnych. Dostrzegają, iż większość inwestycji w Polsce jest
wspierana właśnie przez UE. Na pewno dużą rolę odgrywają w tym zakresie informacyjne i edukacyjne kampanie. A zatem Unia Europejska jest obecna nie-
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malże w życiu każdego Polaka na poziomie wsi, gminy oraz miasta. Po drugie,
być może wciąż zakorzeniony w polskim społeczeństwie jest kompleks Polaka.
Obywatelstwo UE dało możliwość przynależności do wspólnoty Europejczyków
i wyzbycia się kompleksów – nie jesteśmy jedynie Polakami, jesteśmy również
Europejczykami.
Z kolei, praktyczny wymiar obywatelstwa dotyczy uczestnictwa w demokratycznym społeczeństwie oraz przestrzeganiu praw człowieka. Należy również
zauważyć za Audrey Osler (2009), iż trudno jest podjąć działania na rzecz jakiejś
sprawy, jeśli nie pojawia się zaangażowanie emocjonalne. Innymi słowy, obywatele UE nie będą się angażować w sprawy Wspólnoty, jeśli nie będą czuć się z nią
związani. Co więcej, poza identyfikacją kluczową rolę odgrywa również poczucie,
iż mają oni wpływ na kształt funkcjonowania UE. W sytuacji, w której rola Parlamentu Europejskiego jest ograniczona (mimo prób rozszerzenia jego kompetencji), nie można oczekiwać, iż obywatele UE będą mieli poczucie wpływu na
sprawy wspólnoty. Badania Eurobarometru (2012) wskazują, że większość respondentów nadal uważa, że „ich głos nie liczy się w UE”, chociaż zauważa się
wyraźny wzrost liczby osób, które wręcz przeciwnie uważają, że ich głos się w UE
liczy. Ponadto występuje brak wiedzy wśród respondentów na temat instytucji
UE i ich funkcjonowania. Jeśli przyjrzymy się frekwencji wyborczej do PE od
1979 do 2009, zaobserwujemy wyraźny jej spadek. Być może jedną z przyczyn
spadku, jest nie tylko kryzys zaufania do instytucji demokratycznych, lecz również rozszerzenie UE o nowe państwa członkowskie, w których tradycje demokratyczne nie są silne.
W Polsce wciąż wskazuje się na niski poziom zaufania obywateli względem
siebie, jak i instytucji państwa, co jest związane z niskim kapitałem społecznym
(Gumkowska i in., 2008). Przykładowo raport z 2014 roku Instytutu Spraw Publicznych „Decydujmy razem”, pokazuje niską aktywność obywatelską Polaków
zarówno na poziomie lokalnym (samorząd), jak i krajowym. Anna Olech
w przywołanym raporcie stwierdza: „Polacy – w większości – są zainteresowani
sprawami publicznymi swoich społeczności, ale nie uczestniczą w regulowaniu
tych spraw, nie angażują się, a więc i nie korzystają z dostępnego zakresu wpływu
i sprawstwa. Aktywność obywatelska znika w luce między ‘zainteresowaniem’
a ‘zaangażowaniem’” (Olech, 2014: 3).
Z kolei w Wielkiej Brytanii szósta edycja badań dotycząca edukacji obywatelskiej (CELS1) wskazuje, że aktywność obywatelska młodych ludzi jest silnie skorelowana z doświadczeniami „najbliższego otoczenia”, natomiast mniejsze znaczenie mają problemy narodowe czy europejskie (Mason, 2012: 84).
________________
1

Citizenship Education Longitudinal Study.
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Edukacja w wielokulturowej Europie
Europejska tradycja charakteryzuje się wizją świata opartą na wzajemny zrozumieniu kultur oraz pokojowym współistnieniu ras, religii i narodów. Tomasz
Kuczur zauważa, że źródłem tej wizji świata, czy nawet wiary, jest przekonanie,
że „jedynym i najlepszym środkiem wyeliminowania wojen i konfliktów jest
wspólnota wartości, pewien uniwersalizm. Zasadniczy problem polega jednak na
tym, iż nie ma bezpośredniej i prostej zależności pomiędzy uniwersalizacją kultury a bezkompromisowym współistnieniem narodów” (Kuczur 2008: 133).
W tym kontekście Kuczur podnosi bardzo ważną kwestię w świetle problemu
społecznościom „powoduje to opór kulturowy i natychmiastowa kontrreakcję ze
strony tych ostatnich” (Kuczur, 2008: 133). Podobnego zdania jest Jerzy Nikitorowicz, który twierdzi, że Europejczycy „nie są przeciwni imigracji, natomiast
nie podobają im się ci, którzy nie chcą zaakceptować stylu życia społeczności,
w której mieszkają i którą wybrali” (Nikitorowicz, 2007: 24).
Z tej perspektywy warto zauważyć, iż dyskurs wielokulturowości w krajach
europejskich został w ostatnich latach nie tylko poddany krytyce, lecz również
zakwestionowany. Derek McGhee (2008) zwraca uwagę, że wielokulturowość
w Wielkiej Brytanii doprowadziła do podziałów społecznych a nie do jedności
oraz do wzrostu napięć społecznych w społecznościach lokalnych. Dlatego też
dokłada się wszelkich starań, aby integracja społeczna zaczynała się oddolnie,
a zatem od środowisk lokalnych. Duże znaczenie przypisuje się systemowi edukacji, a szczególnie szkołom, które mają być centrum integracji społecznej jednostek pochodzących z różnych grup etnicznych, rasowych i kulturowych.
Nie sposób w kilku zdaniach opisać zjawisko wielokulturowości w Europie,
warto jednak przywołać problem, który w ostatnich czasach bywa podnoszony,
szczególnie przez kręgi konserwatywne, a mianowicie strach przed islamizacją
Europy oraz wyrastającą na tym gruncie islamofobię. Jerzy Niktorowicz, prezentując prognozę pesymistyczną dla budowania Nowej Europy w kontekście dialogu międzykulturowego, zauważa „Europa postmodernistyczna rezygnuje ze swoich największych wartości, wycofuje się z religii, a islamizm, jako ideologia
wdziera się wszelkimi miejscami” (Nikitorowicz, 2007: 19). Przywołany autor
twierdzi, że rezygnacja z asymilacji nowo przybyłych obywateli, wyznawców
Mahometa, spowodowała efekt odwrotny, bowiem to islam asymiluje Europę.
Odwołuje się on do sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie w programach kształcenia
usunięto wartości narodowe na rzecz promocji zróżnicowania kulturowego. Dla
przywołanego autora ważna jest obrona własnej tożsamości kulturowej z jednoczesnym prowadzeniem dialogu międzykulturowego.
W kręgach kultury zachodniej istnieje przekonanie, że muzułmanie nie mogą
być „prawdziwymi demokratami”. Wzrost napięcia między światem zachodnim
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a islamskim nastąpił po atakach terrorystycznych z 11 września. Islamofobia zaczęła rosnąć w siłę również w Wielkiej Brytanii, szczególnie po wydarzeniach
z 7 lipca 2005 roku. Warto odwołać się w tym miejscu do badań przeprowadzonych wśród muzułmanów w Wielkiej Brytanii, które wskazują, że większość respondentów nie widzi sprzeczności w lojalności wobec ummy a byciem Brytyjczykiem i obywatelem Zjednoczonego Królestwa (McGhee, 2008). Natomiast badania
przeprowadzone przez BBC w 2013 roku wśród młodych Brytyjczyków pokazują,
iż nie ufają oni muzułmanom (27%), natomiast 29% uznało, że przyczyniają się oni
do eskalacji ekstremizmu w społecznościach lokalnych. 44% odpowiedziało, że
muzułmanie nie podzielają wspólnych wartości, a 28% jest zdania, że byłoby lepiej,
gdyby ta grupa społeczna była nieobecna w Wielkiej Brytanii (Kotecha, 2013).
Mimo że Unia Europejska nie wprowadziła jednolitego systemu oświaty
w krajach członkowskich, istnieje szereg dokumentów, w których zawarte są
wytyczne oraz rekomendacje dla krajów członkowskich odnośnie kształtu systemu oświatowego. Próby standaryzacji zostały wprowadzone na poziomie szkolnictwa wyższego, znane jako Proces Boloński. Obecnie w obszarze Unii Europejskiej mamy do czynienia z polityką edukacyjną, która kładzie nacisk na
zwiększenie mobilności nauczycieli i studentów, rozwój europejskiego wymiaru
edukacji, promowanie współpracy między systemami oświatowymi, wymianę
wiedzy i doświadczeń, rozwój kształcenia na odległość.
Kategoria europejskiego wymiaru edukacji po raz pierwszy pojawiła się w rezolucji Rady Ministrów Oświaty Wspólnoty Europejskiej z 9 lutego 1976 roku.
U jego źródeł leży przekonanie, że Europa stanowi w miarę spójny system kulturowy, który jest w stanie generować u jej mieszkańców poczucie wspólnotowości
i tożsamości europejskiej (Grzybowski, 2007: 288–289). Z perspektywy systemów
edukacyjnych i edukacji szkolnej istotne jest wdrażanie do szkolnych programów
nauczania elementów, które kształtują i rozwijają świadomość europejską. Europejski wymiar edukacji wpisuje się w założenia współczesnej edukacji obywatelskiej, w której promuje się respektowanie praw człowieka, pluralizm kulturowy,
dialog międzykulturowy, tolerancję, demokrację, równość, wolność, braterstwo,
integrację, pokój, uniwersalizm, etyczność, świeckość, wspólnotowość i solidarność (Grzybowski, 2007).
Wspólnota Europejska od lat osiemdziesiątych wdraża programy edukacyjne, takie jak: Socrates, Leonardo da Vinci, a od roku 2000 program Młodzież.
Oferta europejskich programów edukacyjnych jest bogata i z każdym rokiem się
powiększa, dlatego omawianie ich szczegółowo wykracza poza ramy niniejszego
artykułu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ich głównymi celami są wymiany
międzynarodowe uczniów, studentów, nauczycieli w celu zdobycia nowych doświadczeń, wiedzy oraz upowszechnianie dialogu międzykulturowego, a także
współpraca przygraniczna i międzyregionalna, na przykład Polsko-Litewski
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Fundusz Wymiany Młodzieży, którego zadaniem jest „rozwijanie przyjaznych
stosunków pomiędzy krajami i inspirowanie młodych ludzi do działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się obu narodów”2. W ostatnim czasie popularne
stały się pogramy, które upowszechniają użycie nowych technologii, takie jak
EPALE czy ETWINNING. Warto w tym miejscu wyeksponować znaczenie szkolnych klubów europejskich w promowaniu idei integracji europejskiej oraz upowszechnianiu wiedzy o kulturze Europy. Pierwsze kluby powstały w Portugalii,
jednak idea ta bardzo szybko znalazła poparcie w innych państwach europejskich.
Trzeba zauważyć za Przemysławem Pawłem Grzybowskim, iż mimo wysiłków agend unijnych i euroentuzjastów „realizacja europejskiego wymiaru edukacji nie przyczyniła się lub przyczyniła tylko w niewielkim stopniu do kształtowania się tożsamości europejskiej w znaczeniu nadawanej tej przez euro
ideologów” (Grzybowski, 2007: 374). Dlatego też w marcu 2014 roku kanclerz
Niemiec Angela Merkel zaapelowała, aby w szkołach państw członkowskich
więcej nauczano o integracji europejskiej, w celu przezwyciężenia rosnącej ignorancji i eurosceptyzmu. Przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej (do której
należy CDU) uważają, że wzmocnienie edukacji europejskiej w szkołach przyczyni się do lepszego rozumienia kwestii europejskich u przyszłych pokoleń.
Pomysł ten poparł przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker
(Waterfield, 2014). Skutki kryzysu ekonomicznego i społecznego przyczyniają się
do niechęci wobec projektu europejskiego, jakim jest Unia Europejska. Nic więc
dziwnego, iż politycy europejscy dostrzegają większą potrzebę w zakresie edukacji przyszłych pokoleń o idei europejskiej i jej stabilności. Ważne jest zatem, aby
nie tylko przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i Europie, kształtować umiejętności potrzebne obywatelom wspólnoty, ale przede wszystkim zbliżać się do
siebie, na drodze dialogu. Przezwyciężeniem eurosceptyzmu, niechęci wobec
problemów „innych”, jest właśnie kształtowanie dialogu poprzez próbę zrozumienia różnych postaw, stereotypów, a nawet leków. Projekt europejski jest nadal możliwy, jeśli nie będzie opowiadany jedynie przez pryzmat instytucjonalny,
ale przede wszystkim przez pryzmat ludzkich doświadczeń, problemów, wątpliwości, marzeń i oczekiwań. Jest on możliwy, jeśli nie będzie kształtowany jedynie
na gruncie egoistycznym i czerpania własnych korzyści.

Edukacja europejska w Wielkiej Brytanii w cieniu Brexitu
Wprowadzenie do szkół publicznych edukacji obywatelskiej w Wielkiej Brytanii,
w porównaniu z innymi zachodnimi społeczeństwami, nastąpiło niedawno, bo________________
2

http://www.plf.org.pl/
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wiem na początku XXI wieku. Chociaż wszystkie regiony wchodzące w skład
Zjednoczonego Królestwa wprowadziły ten przedmiot do szkół, to istnieją zasadnicze rozbieżności w zakresie filozofii, podejścia, a także podstawy programowej (Kerr, Smith, Twine, 2008: 252). Niemały wpływ na tę problematykę miały ataki bombowe przeprowadzone w Londynie w 2005 roku, wzrost liczby
imigrantów przybywających z Europy środkowowschodniej po 2004 roku,
a także rosnąca islamofobia. Z tej perspektywy, oprócz wzmacniania więzi
w społecznościach lokalnych, zaczęto również kłaść większy nacisk na umacnianie wspólnej tożsamości i wspólnych wartości (Kerr, Smith, Twine, 2008: 253).
Na podstawie wniosków zawartych w Raporcie Cricka (1998) postanowiono, iż
od września 2002 roku edukacja obywatelska będzie obowiązkowym elementem
programu nauczania (Beck, 2012).
Należy zauważyć, iż zarówno w Anglii, jak i pozostałych regionach Zjednoczonego Królestwa nie istniała tradycja edukacji obywatelskiej w szkołach publicznych. Jedną z przyczyn tego zjawiska, w opinii Johna Becka, był brak zcentralizowanej kontroli nad programem nauczania w Anglii i w Walii w latach
1925–1988. Inną przyczyną może być specyfika narodu brytyjskiego. W jego
tradycji jednostka nie jest postrzegana w kategoriach obywatela lecz poddanego.
Mamy zatem do czynienia z kategorią „obywatela-jako-poddanego”, a tożsamość
kształtowana jest wokół symboli związanych z koroną i rodziną królewską.
Została ona określona jako „surogat tożsamości narodowej”. W konsekwencji
w Wielkiej Brytanii dyskurs obywatelstwa był nieobecny, nie rozwinął się również język obywatelski, a ludzie nie potrafią myśleć o sobie w kategoriach obywateli (Beck, 2012: 3–7). Na słabość kategorii brytyjskiego obywatelstwa zwrócił
uwagę Minister Spraw Wewnętrznych David Blunkett w 2001 roku, mówiąc:
Wielka Brytania posiada relatywnie słabe poczucie tego, czym powinno być obywatelstwo polityczne. Nasze wartości opierające się na jednostkowej wolności, jej ochronie
i szacunku dla różnorodności, nie zawsze szły w parze z silnym, powszechnie rozumianym społeczeństwem obywatelskim. To musi się zmienić3.

Ówczesny rząd zaczął promować nowy rodzaj społecznej integracji, który
miał stać w opozycji do asymilacjonizmu i wielokulturowości. Jak podaje Derek
McGhee (2008), według Blunketta społeczeństwo powinno tworzyć mozaikę
kulturową, w którym, w odróżnieniu od wielokulturowego społeczeństwa, wypracowane zostaną tak zwane meta-lojalności, które zwyciężą nad walczącymi
mikro-lojalnościami. W ten sposób obywatelstwo ma być rozumiane jako przestrzeń dla różnych kultur i przekonań, jednak spójne z wartościami wyznawanymi przez społeczeństwo brytyjskie.
________________
3

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1703322.stm
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Trzeba bowiem zauważyć, iż nieobecność dyskursu edukacji obywatelskiej
w brytyjskich szkołach nie oznacza braku kształtowania tożsamości brytyjskiej.
Poczucie brytyjskości (Britishness) rozumiane jest jako zdolność do identyfikacji
z monarchią, imperium oraz z chwalebnymi wojskowymi zwycięstwami. Linia
podziału między tym, co brytyjskie (nasze, wspólne), a tym, co obce (inne), pozwalała na zrozumienie i zinternalizowanie wspólnych wartości dla narodu brytyjskiego. Miało to szczególne znaczenie w okresie kolonizacji, gdyż dawało możliwość stawiania wyżej w hierarchii społecznej Brytyjczyków niż podbite ludy
tubylcze, które postrzegane były jako prymitywne. Brytyjczycy z kolei przedstawiali siebie, jako tych, którzy torowali drogę do cywilizacji (Beck, 2012: 4).
W wyniku przemian politycznych po 1997 roku rząd wybrał tak zwaną „trzecią drogę”, co oznaczało między innymi wspólne ponoszenie odpowiedzialności
przez jednostki (obywateli) i państwo (Kerr, Smith, Twine: 2008). W kwestiach
obywatelstwa wydaje się, iż również wybrano alternatywne rozwiązanie między
asymilacjonizmem a wielokulturowością, polegające na połączeniu „koncepcji
integracji z koncepcją aktywnego obywatelstwa” (McGhee, 2008:85). Aczkolwiek
według Dereka McGhee ta forma jest niczym innym jak maskaradą, bowiem
rząd pragnie wprowadzić „asymilację obywatelską”, kładąc wyraźny nacisk na
„podzielane wartości”, wokół których mają skupiać się obywatele w społecznościach lokalnych (McGhee, 2008: 88). Takie podejście do brytyjskości implikuje
tworzenie się nowych enklaw outsiderów. McGhee stwierdza „te nowe dyskursy
w sposób jasny pokazują linię demarkacyjną między tolerancją a nietolerancję,
stwierdzając, kto nie jest Brytyjczykiem, czyli ten, kto nie jest tolerancyjny;
a zatem taka jednostka od razu jest podejrzewana o niepodzielanie wspólnych
wartości” (McGhee, 2008: 134). Z tej perspektywy Brytyjczycy, którzy przedkładają swoją lojalność wobec narodu brytyjskiego nad ummę, są kategoryzowani
jako „brytyjscy muzułmanie”, a zatem są to osoby, które pragną być Brytyjczykami w sposób muzułmański, a nie muzułmanami w sposób brytyjski. W konsekwencji, społeczność muzułmańska jest bardziej dyscyplinowana, oczekuje się od
nich, iż będą zachowywać się jak muzułmanie, zgodnie z oczekiwaniami świata
zachodniego. Świat zachodni, wyznający zasady demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i wolności, zmusza muzułmanów, aby udowadniali swój patriotyzm
i lojalność wobec narodu brytyjskiego. Innymi słowy, oczekuje się od nich większego zaangażowania społecznego oraz podzielania wspólnych wartości świata
zachodniego niż od innych grup społecznych (McGhee 2008: 135).
W kontekście interesującego nas problemu edukacji europejskiej trzeba odwołać się do charakterystycznego dla społeczeństwa brytyjskiego eurosceptyzmu.
Należy zauważyć, że Brytyjczycy, w odróżnieniu od pozostałych obywateli państw członkowskich, od samego początku istnienia Wspólnoty, a potem dołączenia do niej w 1973 roku, charakteryzowali się dużym dystansem wobec integracji
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europejskiej. Trzeba zauważyć, że związek między Wielką Brytania a Unią Europejską od początku oparty był na korzyściach gospodarczych, a sami Brytyjczycy
nie wykazywali emocji wobec Wspólnoty. Słowo eurosceptyzm, które ma być
eufemistycznym określeniem „eurofobii”, po raz pierwszy pojawiło się w brytyjskim The Times w 1985 roku, a zyskało popularność po słynnym wystąpieniu
premier Margaret Thatcher 20 września 1988 roku, wygłoszonym na College of
Europe w Brugii4. Z kolei w 1991 roku znany ze swojego eurosceptyzmu konserwatywny deputowany William Cash wydał publikację Against a Federal Europe:
the Battle for Britain, która była odpowiedzią na ustanowienie i wprowadzenie
w życie Traktatu z Maastricht (Simms, 2016).
Brendan Simms zauważa, że historia Anglii i Wielkiej Brytanii jest silnie powiązana z Europą kontynentalną i tak powinna być przedstawiana. Twierdzi on,
że dopiero w XIX wieku Wielka Brytania „odłączyła się” od kontynentu, kształtując i celebrując własną tożsamość. Jednocześnie przypomina on, że „jeśli spojrzymy na historię i historiografię zrozumiemy, że wyjście Brytyjczyków z UE nie
oznacza opuszczenia kontynentu. Europa i Europejczycy zawsze byli i zawsze
będą z nami” (Simms 2016).
Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i Francji
(2013) jednoznacznie wskazują, iż mieszkańcy tego pierwszego są największymi
eurosceptykami. 42% Brytyjczyków przyznało, że Unia Europejska jest czymś
złym (26% uznało ją jako dobro), natomiast w Polsce tylko 13% uznało ją za złą
rzecz, w Niemczech 17%, a we Francji 34% (w tym ostatnim przypadku można
zauważyć, iż Francuzi się podzieleni na dwa obozy: zwolenników i przeciwników, za Unią Europejską opowiedziało się 36% respondentów). Jedynie 9%
Niemców oraz 15% Francuzów uznało, że Wielka Brytania odgrywa pozytywną
rolę w strukturach UE, z kolei wśród polskich respondentów odsetek podzielający ten pogląd wynosił 33%. 51% polskich respondentów niepokoi fakt potencjalnego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, niemieckich 36%, a francuskich
24% (Helm 2013).
Inne badania wskazują, że Brytyjczycy legitymują się najniższym poziomem
wiedzy o Unii Europejskiej. 27% Brytyjczyków poprawnie odpowiedziało na
wszystkie trzy pytania zadawane w sondażu Eurobarometru w 2015 roku, natomiast 84% poprawnie odpowiedziało na jedno z nich. Dla porównania 93%
Duńczyków poprawnie odpowiedziało na jedno pytanie, natomiast 46% na
wszystkie trzy. Mogłoby się wydawać, że młodzi ludzie mają większą wiedzę
na temat Unii Europejskiej, chociażby dlatego, że problematyka ta omawiana jest
w szkołach w ramach edukacji obywatelskiej. Okazuje się jednak, że tylko 18%
osób należących do grupy wiekowej między 15. a 24. rokiem życia odpowiedziało
________________
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poprawnie na wszystkie trzy pytania, natomiast w grupie osób powyżej 40. roku
życia – 33%. W tym kontekście warto zadać pytanie: czy wiedza koreluje z postawą wobec Unii Europejskiej? Okazuje się, że odsetek respondentów odpowiadających poprawnie na wszystkie pytania, a wykazujący się negatywnym stosunkiem do UE, był zbliżony do tych, którzy na te pytania odpowiedzieli błędnie
(Eurobarometr 2015).
Nic więc dziwnego, iż w czerwcu 2016 roku prawie 52% obywateli Wielkiej
Brytanii w referendum opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Dla
wielu Brytyjczyków było ono jednym z najważniejszych sprawdzianów obywatelskich, a konsekwencje ich wyboru będą odczuwały kolejne pokolenia. Ci, którzy
opowiadali się za pozostaniem we Wspólnocie, odwoływali się głównie do argumentów ekonomicznych, zarzucając zwolennikom wyjścia brak wizji odnośnie
tego, jak ma w przyszłości funkcjonować ich kraj na arenie międzynarodowej.
Zwolennicy Brexitu utrzymywali z kolei, że Wielka Brytania w wymiarze gospodarczym może współpracować z innymi krajami UE, podobnie jak Norwegia czy
Szwajcaria. Natomiast przeciwnicy nie widzą w tym sensu, bowiem zasady ekonomiczne odnośnie działania na jednolitym rynku pozostają niezmienne, natomiast Brytyjczycy tracą możliwość ich ustalania. W debacie publicznej oraz
kampanii referendalnej dominowała kwestia imigrantów. Przeciwnicy pozostania w UE utrzymują, że imigranci zabierają Brytyjczykom miejsca pracy oraz
obniżają stawki za wynagrodzenie. Zwolennicy Unii Europejskiej uważają z kolei, że imigranci wspierają brytyjską gospodarkę oraz instytucje publiczne (na
przykład NHS dzięki płaceniu podatków). Natomiast niskie pensje tłumaczą
globalnym kryzysem gospodarczym, który nastąpił tuż po rozszerzeniu Wspólnoty o byłe państwa bloku wschodniego i otwarcie rynków pracy dla ich obywateli (por. Van Reenen 2016).
Wydaje się, że to problem imigrantów zarobkowych przesądził o wyniku referendum. Z badań przeprowadzonych przez The Migration Observatory na
uniwersytecie w Oksfordzie wynika, że większość Brytyjczyków uważa, iż jest
zbyt wielu imigrantów, dlatego należy zaostrzyć przepisy i przyjmować mniej
osób spoza Zjednoczonego Królestwa (Blinder, 2014). Brytyjczycy wraz z partią
rządzącą domagają się również zmniejszenia przywilejów socjalnych dla imigrantów z nowych państw członkowskich, w tym także z Polski. Według badań
przeprowadzonych przez NatCen Social Research 50% Brytyjczyków jest zdania,
iż głównym motywem przybywania nowych migrantów do ich kraju jest chęć
podjęcia pracy zarobkowej, natomiast 24% uważa, że przyciągają ich wysokie
świadczenia socjalne5.
________________
5

http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jun/17/immigration-british-attitudes-harden-benefits,
dostęp: 12.05.2015.

272

DARIA HEJWOSZ-GROMKOWSKA

Za pozostaniem w Unii Europejskiej głosowali głównie młodzi ludzie, natomiast osoby powyżej 45. roku życia częściej opowiadali się za wyjściem ze
Wspólnoty. Tendencję tę można przedstawić następująco: im skala wieku zwiększała się, tym odsetek głosujących za pozostaniem malał. Za utrzymaniem status
quo głosowali ludzie młodzi i wykształceni, ponad 60% posiadało dyplom akademicki, a 57% zajmowało stanowiska menadżerskie lub wchodziło w skład kadry wysoko wykwalifikowanej. Osoby bez pracy, niewykwalifikowani robotnicy
głosowali z kolei za opuszczeniem UE (64%)6.
Niewątpliwie krajobraz etniczno-narodowy Europy zmienił się gwałtowanie
w ostatnich miesiącach. Można by stwierdzić, iż mamy do czynienia z „superróżnorodnością”. O ile dawniej do Wielkiej Brytanii migrowali mieszkańcy byłych kolonii, to współcześnie na Wyspy przybywają ludzie ze wszystkich szerokości geograficznych, łącznie z mieszkańcami Europy Wschodniej. Audrey Osler
zwraca uwagę, że tuż po referendum zwiększyła się liczba przestępstw na tle rasowym. Twierdzi ona, że w związku z tymi wydarzeniami, młodzi Brytyjczycy
tym bardziej potrzebują edukacji obywatelskiej. Podczas kampanii przedreferendalnej ujawniły się nie tylko społeczne napięcia na tle politycznym, ale również
nastąpił wzrost postaw ksenofobicznych i rasistowskich (Osler 2016).
Kwestia kształtowania wśród młodzieży postaw tolerancyjnych wobec członków grup mniejszościowych oraz umiejętności życia w pluralistycznym społeczeństwie stała się jednym z głównych wyzwań edukacji obywatelskiej w Wielkiej
Brytanii. Po publikacji raportu Diversity and Citizenship Curriculum Review
(powszechnie znany jako Ajegbo Report, 2007) zaczęto eksponować problematykę pluralizmu kulturowego oraz kształtowanie tożsamości w ramach edukacji
obywatelskiej. Uwidocznienie kwestii grup mniejszościowych i wskazywanie na
wielokulturowy charakter Wielkiej Brytanii, stało się również przedmiotem
szkolnych lekcji historii. Z tej perspektyw celem tych zajęć jest także zrozumienie
wielonarodowego charakteru Wielkiej Brytanii, aspektów imigracji, powstania
i znaczenia Wspólnoty Narodów, spuścizny Imperium Brytyjskiego oraz roli
Unii Europejskiej. W raporcie wydanym w 2007 przez The Historical Association
podkreślono znaczenie eksplorowania różnych narracji i perspektyw historycznych jako sposobu na nauczanie o kwestiach drażliwych i kontrowersyjnych
(Bracey, Gove-Humphries, Jackson, 2011). Kręgi konserwatywne wyrażają swój
sprzeciw wobec włączania treści związanych z różnorodnością kulturową do
programów nauczania. Przykładem może być protest grupy naukowców z profesorem Davidem Abulafia oraz historykiem Davidem Starkey wobec nauczania
o europejskiej tożsamości w brytyjskich szkołach. Odrzucają oni przekonanie
o istnieniu wspólnych korzeni, wartości oraz tożsamości w Europie, twierdząc,
________________
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że takie podejście jest promowaniem politycznych celów euroentuzjastów
(Davies, 2015). Stanowisko to było sprzeciwem wobec wprowadzaniu do europejskich szkół, w tym także brytyjskich, problematyki związanej z integracją
europejską, kulturą, wspólnymi wartościami i konstruowaniem tożsamości
europejskiej.
Warto w tym miejscu odnieść się do treści o Unii Europejskiej przedstawionych w podręcznikach do edukacji obywatelskiej. Jako przykład posłuży w tym
miejscu podręcznik Citizenship Studies autorstwa Joan Campbell i Sue Patrick
(wyd. Nelson Thornes 2009), który jest skierowany do uczniów szkół średnich,
przygotowujących się do egzaminu GCSE. Treści w nim zawarte wpisują się
w nadrzędne cele edukacji obywatelskiej w Wielkiej Brytanii. Poruszono w nim
następujące problemy: aktywne obywatelstwo, zaangażowanie w społeczność
lokalną, zaangażowanie obywatelskie w miejscu pracy, system polityczny w Wielkiej Brytanii, różnorodność kulturowa, prawa i obowiązki obywateli brytyjskich,
system karny, znaczenie mediów, społeczne i ekonomiczne problemy globalne,
zrównoważony rozwój, rola Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej.
Szczegółowe kwestie europejskie zostają poruszone w wymiarze ochrony
praw człowieka. Autorzy podręcznika zwracają uwagę na znaczenie Karty Praw
Podstawowych, przywołując najważniejsze zapisy odnośnie praw człowieka. Na
uwagę zasługuje sugestia do dyskusji w klasie szkolnej, która brzmi następująco:
„Solidarność, zapewnia obywatelom UE równy dostęp do zatrudnienia w Unii
Europejskiej. Czy jest to właściwe podejście? Przedyskutujcie” (s. 102). Trzeba
zauważyć, iż w tym podrozdziale, podejmującym kwestią praw człowieka, pod
dyskusję został poddany jedynie problem równego dostępu do zatrudnienia
w krajach członkowskich UE, co idealnie wpisuje się w debatę społeczno-polityczną nad warunkami przyjęć imigrantów spoza i wewnątrz Unii. Z kolei
w podrozdziale (15.1) dotyczącym Unii Europejskiej pod dyskusję poddana została kwestia opuszczenia przez Wielką Brytanię Wspólnoty. Aczkolwiek pojawiają się też informacje dotyczące korzyści z członkowstwa w Unii Europejskiej
oraz jego znaczeniu dla obywateli Brytyjskich. Trzeba zauważyć, iż głównym
celem zajęć jest ukazanie, jaką rolę odgrywa Wielka Brytania w Unii Europejskiej. Zostaje uwypuklone jej znaczenie dla wspólnoty, o czym autorzy przywołanego podręcznika informują nas w celach zajęć. Warto zauważyć, że w naszym
kraju obserwuje się odwrotny trend – podkreśla się znaczenie UE dla Polski.
Postawa Brytyjczyków, wzmacniana przez retorykę rządu (Partię Konserwatywną) oraz przychylne media, odzwierciedla historyczny paradoks. Oto bowiem
naród ten jest dumny ze swoich dokonań na rzecz Europy, dumny ze swojej unikatowej roli, szczególnie odegranej podczas II wojny światowej, a nadto w myśleniu zbiorowym (i pamięci) tego narodu dominuje przeświadczenie o własnej wyjątkowości i potędze. Z drugiej strony, to myślenie o własnej potędze, zo-
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staje umniejszone w konfrontacji z myśleniem o europejskich biurokratach,
o poddaniu wobec władzy brukselskiej i o polityce unijnej, która często dystansuje się od obywateli.

Afirmacja Unii Europejskiej w polskiej przestrzeni szkolnej
Wydaje się, że w okresie przedakcesyjnym i przed wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej zainteresowanie tematyką europejską było bardziej ożywione aniżeli
dziś. Trzeba jednak zauważyć, iż nadal zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej kwestie związane z problematyką europejską, a szczególnie z Unią
Europejską, są podejmowane i wpisują się w treści programowe.
Warto zauważyć, iż początkowo edukacja europejska w polskich szkołach
miała charakter stricte encyklopedyczny. Przemysław Paweł Grzybowski zwraca
uwagę, że w szkołach państw kandydujących do UE organizowano konkursy
wiedzy o Unii „zamiast poprzedzonych odpowiednimi zajęciami konkursów
wiedzy o społeczeństwach europejskich i ich problemach (na przykład fobiach,
uprzedzeniach, stereotypach)” (Grzybowski, 2008: 375). Trzeba przyznać, iż
takie podejście bardzo zubażało i nadal zubaża sposób myślenia o integracji
europejskiej. Zamiast przekazywać wiedzę o kulturze danego państwa członkowskiego, o jego mieszkańcach, o współczesnych problemach i wyzwaniach, przybliżać młodym ludziom, to co dalekie i obce, a tym samym kształtować postawy
otwarte i tolerancyjne, proces edukacji o Europie został sprowadzony do wiedzy
faktograficznej. Ostatecznie bowiem zbliżanie do Innego polega na narracji życia
ludzkiego, ludzie to ich historie, a historie należy opowiadać. Encyklopedyczne
podejście do nauczania odzwierciedla wprowadzona w 1999 roku do gimnazjów
ścieżka międzyprzedmiotowa „Edukacja europejska” (Dz. U. z 1999 r., Nr 14,).
Cele kształcenia zostały podzielone na trzy obszary: wiadomości, umiejętności
i postaw. W sferze wiadomości uczniowie, po zrealizowaniu tej ścieżki, potrafili
między innymi wymienić wszystkie państwa członkowskie, etapy tworzenia się
struktur UE, wymienić „ojców Europy”, wyjaśnić zasady funkcjonowania UE.
W sferze umiejętności i postaw celem zajęć było wyrobienie u uczniów identyfikacji z Europą, poprzez umiejętność uzasadnienia stanowiska „jestem Polakiem,
więc jestem Europejczykiem”. Można zatem zauważyć, iż proponowana podstawa programowa akcentowała w głównej mierze kwestie, które dla uczniów gimnazjów były nieprzystępne, niemające związku z ich doświadczeniami, ze środowiskiem lokalnym, w którym żyją. Ponadto, jak się okazało po prawie dziesięciu
latach od wprowadzenia ścieżek, nie spełniały one swojej roli. Dlatego też w 2008
roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zlikwidowało je, a ich treści zostały
wprowadzone do przedmiotów ogólnych. Kolejna zmiana podstawy programo-
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wej została wprowadzona w 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) oraz w 2014
roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 803). Edukacja europejska realizowana jest na
wszystkich szczeblach kształcenia oraz we wszystkich typach szkół. Interesującym może być fakt, iż według rozporządzenia na poziomie szkoły podstawowej
(klasy I–III) uczniowie dowiadują się, że Polska znajduje się w Europie, natomiast na poziomie edukacji przedszkolnej nie ma informacji o Europie, ale
o tym, że Polska należy do Unii Europejskiej. Widać zatem pewien rodzaj niespójności, młodsze dzieci mają najpierw dowiadują się o przynależności, do, jak
sądzę, abstrakcyjnego dla nich pojęcia, jakim jest Unia Europejska, a dopiero
później mają wiedzieć, że Polska położna jest w Europie.
Według przywołanej podstawy programowej na poziomie szkoły podstawowej uczniowie powinni rozpoznawać flagę i hymn Unii Europejskiej. Trzeba
jednak zauważyć, iż według założeń uczniowie na tym etapie kształcenia zdobywają liczne kompetencje społeczne, a także uczy ich się otwartości i tolerancji
w codziennych kontaktach z drugim człowiekiem. Na etapie kształcenia w klasach IV–VI problem edukacji europejskiej został włączony do przedmiotu historia i społeczeństwo. Na tym poziomie „uczeń opowiada o uczestnictwie Polski
we wspólnocie europejskiej, używając pojęć: Unia Europejska, europejska
solidarność, stosunki międzynarodowe, oraz rozpoznaje symbole unijne: flagę
i hymn Unii Europejskiej (Oda do radości)” (Dz. U. poz. 803). Na III etapie
kształcenia, czyli w gimnazjum, treści dotyczące Europy i Unii Europejskiej,
według podstawy programowej, są szczegółowo omawiane na zajęciach z wiedzy
o społeczeństwie. Jednak należy podkreślić, iż wiedza ta jest w głównej mierze
encyklopedyczna i faktograficzna. Uczniowie poznają etapy integracji europejskiej, dowiadują się o traktatach, potrafią wyjaśnić, czym zajmują się najważniejsze instytucje Unii Europejskiej, wiedzą, skąd pochodzą środki finansowe w budżecie unijnymi i na co są wydatkowane, potrafią wskazać na mapie kraje
członkowskie oraz uzasadniają swoje stanowisko na temat dalszego rozszerzania
wspólnoty. Ponadto na tym etapie kształcenia uczniowie potrafią przedstawić
prawa i obowiązki obywateli UE, a także wyszukać informacji na temat korzystania ze środków unijnych w Polsce. Warto zwrócić uwagę na ostatni punkt „Polska w Unii Europejskiej”, w którym od ucznia oczekuje się, iż „formułuje i uzasadnia własne zdanie na temat korzyści, jakie niesie ze sobą członkostwo w Unii
Europejskiej, odwołując się do przykładów z własnego otoczenia i całego kraju”.
Takie podejście twórców podstawy programowej wskazuje, że uczeń nie może
mieć własnego zdania, bowiem musi uzasadnić jedynie korzyści. Podstawa programowa nie skupia się zatem na zagrożeniach czy ewentualnych negatywnych
skutkach, a także pominięto najważniejszą – w moim przekonaniu – kwestię
odpowiedzialności Polski w UE. Z tej perspektywy nie kształtuje się również
u uczniów zdolności krytycznego myślenia i refleksyjnej analizy.
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Na IV etapie edukacyjnym (szkoły ponadgimnazjalne) w zakresie podstawowym uczniowie dowiadują się o możliwości podjęcia studiów i pracy w krajach
członkowskich UE, uczą się pisać Europass-CV, uzasadniają znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z kolei poziom rozszerzony obejmuje przywołane wcześniej aspekty, poszerzone o dodatkową wiedzę. Aczkolwiek autorzy
podstawy programowej zakładają, iż na tym etapie uczniowie będą potrafili wyjaśnić dylematy związane z dalszym rozszerzeniem UE i jej reformami, a także
poddaje ocenie skutki członkowstw Polski w Unii, odwołując się do dostępnych
materiałów źródłowych ( nie tylko korzyści).
Można zatem stwierdzić, iż według założeń podstawy programowej polscy
uczniowie są nauczani afirmacji Unii Europejskiej, uzasadniania jedynie korzyści, bez szerszego kontekstu społeczno-politycznego, a sama wiedza zredukowana zostaje do faktów. A zatem według podstawy programowej uczeń będzie wiedział, ilu posłów zasiada w Parlamencie Europejskim, ile pieniędzy otrzyma
Polska, jednak nie będzie potrafił wyjaśnić chociażby mechanizmów podejmowania określonych decyzji i dokonać krytycznej refleksji, czy ich wprowadzenie
jest istotnie korzystne (i dla kogo) czy też nie. W podstawie programowej nie
zawarto problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych państw członkowskich, a przecież to one wpływają na kształt współczesnej Europy, a także na
mechanizmy podejmowania decyzji. Widać również tendencję do akcentowania
Polski jako beneficjenta, a brakuje refleksji dotyczącej odpowiedzialności naszego państwa w Unii Europejskiej. Warto chociażby odnieść się do sytuacji związanej z uchodźcami i imigrantami oraz o odpowiedzialności Polski w zakresie
udzielania pomocy. Podstawa programowa nie zakłada omawiania bieżących
problemów społecznych, gospodarczych i politycznych. Być może twórcy podstawy programowej założyli, iż bieżące wydarzenia będą omawiane przez nauczycieli. Jednak pojawia się wątpliwość, czy nauczyciele dysponują odpowiednią
liczbą godzin, aby poruszać dodatkowe treści, oraz czy czują się na tyle kompetentni, aby omawiać z uczniami kwestie polityczne czy gospodarcze. Trzeba też
zauważyć, że wiedza o państwach członkowskich, ich problemach, kontekście
społeczno-politycznym, zostaje sprowadzona do wskazania ich na mapie. Z tej
perspektywy edukacja europejska zostaje zredukowana do instytucjonalnego
funkcjonowania UE. Oczywiście nie można w tym miejscu pominąć roli nauczyciela, to od jego wiedzy, pasji, kreatywności zależy, w jaki sposób uczniowie będą
zapoznawać się z wiedzą na temat Europy i Unii Europejskiej oraz jakich postaw
i wartości nabędą. Na rynku wydawniczym są dostępne publikacje zawierające
scenariusze zajęć z zakresu edukacji europejskiej. Organizacje pozarządowe,
rządowe, państwowe również prowadzą działalność edukacyjną i szkoleniową
(na przykład CEO, NBP). Na stronach internetowych UE można znaleźć dział
dla nauczycieli (Teacher’s Corner), na którym dostępne są scenariusze zajęć, po-
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dzielone na grupy wiekowe. Warto zauważyć, iż w propozycjach tych znajdują
się scenariusze zajęć poruszające tematy odnoszące się do bieżących problemów
UE, takich jak kryzys w UE, kwestia Grecji, problemy środowiska naturalnego7.
Niewątpliwie ważną rolę w procesie edukacji europejskiej, integracji i przybliżania uczniom różnorodności kulturowej odgrywa współpraca ze szkołami
europejskimi oraz wymiana uczniów. Działania edukacyjne skierowane na bezpośrednie doświadczenie „europejskości”, a zatem wymiany uczniowskie, wyjazdy studyjne, działania proeuropejskie w społecznościach lokalnych stają się bardziej efektywne, aniżeli lekcje teoretyczne. Zbliżanie kultur oraz poznawanie
codziennych problemów Europejczyków przybliża uczniom, to co dotychczas
było dla nich obce i odległe, a staje się bliższe, poprzez wzajemną interakcję
i dzielenie doświadczeń.
Ważnym elementem edukacji obywatelskiej jest współpraca środowiska lokalnego i szkół. Jednak nadal szkoły są wyobcowane ze środowiska lokalnego. Na
problem ten wskazuje Alicja Szczurek-Boruta, która dostrzega słabość więzi
między lokalnymi społecznościami a szkołą, co z kolei wpływa zarówno na budowanie poczucia tożsamości (lokalnej, narodowej, ponadnarodowej, globalnej),
jak i na gotowość młodych ludzi do podjęcia działań obywatelskich na poziomie
mikrospołeczności (Szczurek-Boruta, 2008: 185).
Na zakończenie trzeba dodać, iż według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji
Narodowej polską szkołę czeka reforma strukturalna i programowa. Być może
nowa podstawa programowa będzie poszerzona o dodatkowe wątki społeczne,
kulturowe i polityczne. Być może akcent zostanie położony na inne obszary problemowe związane z Unią Europejską i jej przyszłością. Z tej perspektywy warto
również pokazywać uczniom mechanizmy podejmowania decyzji odnośnie
kształtu i funkcjonowania systemu oświatowego. Decyzje podejmowane przez
rządy państw odnośnie tego, czego uczniowie mają uczyć się w szkołach o Unii
Europejskiej, ich własnym państwie i relacji z innymi, wpływają na kształt
i funkcjonowanie wspólnoty. Z tej perspektywy właśnie to zagadnienie, wydaje
się być sednem edukacji obywatelskiej i europejskiej.
W kontekście powyższych rozważań należy zapytać o sposób wychowywania
przyszłych Europejczyków. Z całą pewnością nie można ograniczyć się jedynie
do wychowania w duchu poddaństwa wobec narodu czy też państwa narodowego, ani też wobec instytucji politycznych UE. W procesie wychowania obywatelskiego istotne wydaje się budowanie poczucia przynależności do określonej
wspólnoty, co z kolei implikuje chęć angażowania się i wpływa na spójność społeczną. Projekt edukacji europejskiej w wielu aspektach pozostaje jedynie postulatem, a w rzeczywistości realizowane są partykularne interesy narodowe. Oto
________________
7

http://europa.eu/teachers-corner/index_en.htm, dostęp: 8.06.2015.
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bowiem w polskim myśleniu o edukacji europejskiej przedstawione są głównie
korzyści oraz rola Polski jako beneficjenta przynależności do struktur unijnych.
Z kolei w brytyjskim sposobie myślenia dominuje przekonanie, że Unia Europejska zagraża autonomii, podmiotowości Brytyjczyków, a także gospodarce Wielkiej Brytanii. Z tej perspektywy edukacja europejska nie powinna być redukowana jedynie do wiedzy encyklopedycznej oraz do przekazywania jej w klasie
szkolnej. Budowanie wspólnych wartości europejskich polega w głównej mierze
na zrozumieniu problemów innych i próby znalezienia konsensu. Sposoby myślenia o Europie jedynie w kontekście partykularnych interesów narodowych
(myślenia nacjonalistycznego) prowadzić będzie do większych podziałów w społeczeństwie europejskim lub w najlepszym przypadku do tworzenia się sojuszy,
z tymi, którzy wspierają „nasz” interes narodowy. Samowykluczanie się ze
Wspólnoty Europejskiej prowadzi do kolejnych napięć i konfliktów, a przecież
Wielka Brytania była i jest częścią projektu europejskiego. Celem edukacji europejskiej powinno być poszukiwanie Kantowskiego wiecznego pokoju, a zatem
wartości nadrzędnej, wokół której budowana była idea wspólnej Europy. W celu
zmierzania do osiągania tego celu – wiecznego pokoju – konieczne jest kształcenie przyszłych pokoleń, które będą w stanie zrozumieć złożoność procesów jednoczenia się krajów, które mają różne doświadczenia historyczne i są zróżnicowane kulturowo.

Literatura
Banks J.A. (2008). Diversity and citizenship education in global times. [In:] J. Arthur, I. Davies,
C. Hahn (eds.). Education for Citizenship and Democracy. London.
Barber B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli.
Warszawa.
Beck J. (2012). A brief history of citizenship education in England and Wales. [In:] J. Arthur,
H. Cremin (eds.). Debates in Citizenship Education. London and New York.
Blinder S. (2014). UK Public Opinion toward Immigration: Overall Attitudes and Level of Concern,
03/07/2014, www.migrationobservatory.ox.ac.uk, dostęp: 7.05.2015.
Bracey P., Gove-Humphries A., Jackson D. (2011). Teaching diversity in the history classroom. [In:]
I. Davies (ed.). Debates in Teaching History. Oxon.
Dale R. (2009). Contexts, constraints and resources in development of European Education Space
and European Education Policy. [In:] R. Dale, S. Robertson (eds.). Globalization & Europeanisation in Education. Oxford.
Davies E. (2015). EU is being promoted in skewed history lessons: Academics warn teachers are
promoting a ‘soft push’ for further European integration in British classrooms, “Daily Mail”,
26.02.2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2969665/EU-promoted-skewed-historylessons-Academics-warn-teachers-promoting-soft-push-European-integration-British-classrooms.
html#ixzz3dtIqrpuP, dostęp: 8.06.2015.

Wybrane konteksty edukacji europejskiej w Wielkiej Brytanii i Polsce. Próba porównania

279

Davies I. (2012). Perspectives on citizenship education. [In:] J. Arthur, H. Cremin (eds.). Debates in
Citizenship Education. London and New York.
Eurobarometr. (2010). Poverty and social exclusion report, 74.1, http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_355_en.pdf, dostęp: 13.09.2013.
Eurobarometr. (2011). New Europeans report, 73.3, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_346_en.pdf, dostęp: 13.09.2013.
Eurobarometr. (2012). European Citizenship report, 77, http://ec.europa.eu/public_opinion/archi
ves/ eb/eb77/eb77_citizen_en.pdf, dostęp: 10.02.2014.
Eurobarometr. (2013). Public opinion in the European Union report, 79, http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb/eb79/eb79_first_en.pdf, dostęp: 9.02.2014.
Eurobarometr. (2015). Public opinion in the European Union, 83, http://ec.europa.eu/COMMFrontOf
fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099,
dostęp: 19.09.2016.
Eurobarometr. (2015). Główne wyzwania dla UE, migracja oraz sytuacja gospodarcza i społeczna
84.1, http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2015parlemeter/eb84_1_executi
ve_summary_pl.pdf, dostęp: 8.09.2016.
Grzybowski P.P. (2007). Europejska obywatelskość – sfera elit, czy worek bez dna? [W:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.). Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty
edukacji międzykulturowej. Białystok.
Gumkowska M. et. al. (2008). Indeks społeczeństwa obywatelskiego Polsce 2007. Warszawa.
Heater D. (2004). A History of Education for Citizenship. London–New York.
Helm T. (2013). Shock four-country poll reveals widening gulf between Britain and EU, “The
Guardian”, 1.12.2013, https://www.theguardian.com/world/2013/nov/30/shock-poll-revealsgulf-britain-eu-france-germany-poland-hostile, dostęp: 12.05.2015.
Hejwosz-Gromkowska D. (2013). Wychowanie obywatelskie: między ekskluzywnością a inkluzyjnością. [W:] W. Żłobicki (red.). Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe
znaczenia, t. 1. Kraków.
Hubner D. (2004). Człowiek w jednoczącej się Europie. „Biblioteka Horyzontów Wychowania”, t. 1.
Kraków.
Kerr D. (2012). Comparative and international perspectives on citizenship education. [In:] J. Arthur,
H. Cremin (eds.). Debates in Citizenship Education. London and New York.
Kerr D., Smith A., Twine C. (2008). Citizenship education in the United Kingdom. [In:] J. Arthur,
I. Davies, C. Hahn (eds.). Education for Citizenship and Democracy. London.
Kotecha S. (2013). Quarter of Young British People ‘Do Not Trust Muslims’, BBC, 25.09.2013,
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/24204742/quarter-of-young-british-people-do-not-trustmuslims, dostęp: 8.06.2015.
Kuczur T. (2008). Ethnos i polities. Naród a społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Europie.
Toruń.
Magalhaes A.M., Stoer S.R. (2009). Performance, citizenship and the knowledge society: a New
mandate for European Education Policy. [In:] R. Dale, S. Robertson (eds.). Globalization & Europeanisation in Education. Oxford.
Mason C. (2012). The civic engagement of young people living in areas of socio-economic disadvantage. [In:] J. Arthur, H. Cremin (eds.). Debates in Citizenship Education. London and New
York.
McGhee D. (2008) The End of Multiculturalism. Terrorism, Integration and Human Rights. Berkshire.

280

DARIA HEJWOSZ-GROMKOWSKA

Melosik Z. (1998). Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność. (Próba konfrontacji).
[W:] Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.). Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne,
porównawcze i empiryczne. Poznań–Toruń.
Nikitorowicz J. (2007). Prognozy Nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej. [W:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.). Etniczność i obywatelskość
w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej. Białystok.
Olech A. (2014). Między zainteresowaniem a zaangażowaniem– aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce, „Analizy i Opinie”, Numer specjalny 7, „Decydujmy razem”.
Osler A. (2009). Patriotism, multiculturalism and belonging: political discourse and the teaching of
history. “Educational Review”, Vol. 61, No. 1, February.
Osler A. (2016). Citizenship education, social justice, and BREXIT. https://www.researchgate.net/
publication/308917612_Citizenship_education_social_justice_and_BREXIT, dostęp: 15.11.2016.
Pickard J. (2015). Britons split down the middle on EU exit, says poll. “Financial Times” 15.04.2015.
http://www.ft.com/cms/s/0/8112935e-e2ca-11e4-bf4b-00144feab7de.html#axzz3d8eHVEDQ,
dostęp 8.06.2015.
Reenen Van J. (2016). BREXIT 2016. Policy analysis from the Centre for Economic Performance,
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit08_book.pdf, dostęp 23.08.2016.
Sabour M’Hammed (2009). Globalisation and Europeanisation: unicentricity and polycentricity and
the role of intellectuals. [In:] R. Dale, S. Robertson (eds.). Globalization & Europeanisation in
Education. Oxford.
Simms B. (2015). Europe: the longest debete. „Teaching History” 163, June.
Smith A.D. (2007). Nacjonalizm. Warszawa.
Starkey H. (2008). Antiracism. [In:] J. Arthur, I. Davies, C. Hahn (eds.). Education for Citizenship
and Democracy. London.
Szczurek-Boruta A. (2007). Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy
wymiar edukacji. [W:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.). Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej. Białystok 2007.
Waterfield B. (2014). Merkel backs call for EU school lessons to counter ‘growing Euro-scepticism’,
“The Telegraph”, 7.04.2014, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10683766/
Merkel-backs-call-for-EU-school-lessons-to-counter-growing-Euro-scepticism.html, dostęp:
7.06.2015.
Netografia
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jun/17/immigration-british-attitudes-harden-benefits
http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why/

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (10) 2016 POZNAŃ

Bożena Kanclerz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Młodzież w rzeczywistości „globalnej zmiany”
z perspektywy rówieśników
KEY WORDS

ABSTRACT

youth, the reality of
“global change”, peers,
students, life orientations

Kanclerz Bożena, Młodzież w rzeczywistości „globalnej zmiany”
z perspektywy rówieśników [Young People in the Reality of „Global
Change” from the Perspective of Their Peers]. Kultura – Społeczeństwo
– Edukacja nr 2(10) 2016, Poznań 2016, pp. 281–294, Adam Mickiewicz
University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2016.10.21.
The aim of this paper is to analyze students’ opinions about the contemporary generation of young people in the context of the transformation of the modern world, which are not without impact on the
functioning of young people. Characteristics of global change society
and the analysis of the syndrome society of late modernity has become
the basis to approximate the results own research. The perception of
youth from the perspective of their peers was one of the undertaken
research problems in the study of life orientations of students. The article
presents the opinions and views students about their peers, also in
comparison with other results of research, which completes the picture
of today’s youth, conscious processes and transformations of the modern
world.

Wprowadzenie
Przeobrażenia współczesnego świata, którym podlegają nieomal wszystkie aspekty społeczno-kulturowej egzystencji jednostek, stanowią kontekst i tło wyznaczające sposób funkcjonowania młodych ludzi, będąc tym samym problemem ciągle
interesującym i wartym poznania naukowego. Jednak wydaje się, że złożoność,
a zarazem ulotność i przejściowość rzeczywistości społeczno-kulturowej są niezwykle trudne do opisania i uchwycenia. Współczesny świat przestał być jednoznaczny, uporządkowany i skategoryzowany, poczucie pewności i względnej
stałości zastąpione zostało niepewnością i ambiwalencją. Wielowymiarowość
współczesnego społeczeństwa oraz kondycja jednostki, która pozostaje w cią-
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głym procesie autokreacji, jest w obszarze rozważań nad współczesnością problematyką niezwykle interesującą poznawczo.
Z jednej strony, jako jednostki partycypujące w społeczno-kulturowym wymiarze zglobalizowanego świata, uczestniczymy w wielu procesach przemian,
które nie zależą bezpośrednio od nas i na które nie mamy bezpośredniego wpływu, jednak ich skutki są dla nas odczuwalne, z drugiej zaś strony – jeszcze nigdy
nie mieliśmy tak dużych możliwości decydowania o własnym losie i korzystania
z dobrodziejstw cywilizacyjnych jak ma to miejsce obecnie. Młodzież pozostaje
pod dużym wpływem procesów globalnej zmiany, co nie pozostaje bez wpływu
na jej sposób funkcjonowania w rzeczywistości, w której przyszło jej partycypować. Jak pisze J. Pyżalski „młodzi ludzie, szczególnie nastolatki, otrzymują
w skomplikowanym, wielokulturowym i stechnicyzowanym świecie znacznie
większą paletę możliwości niż pokolenie ich rodziców i dziadków”, jednak, jak
zwraca uwagę autor, „wiele z oferowanych dróg daje tylko pozór wyboru, ucieczkę
od wolności, a czasami jest po prostu ofertą zniewolenia” (Pyżalski, 2015: 5).

Kontekst „globalnej zmiany” – ujęcia teoretyczne
Zmiana społeczna, jakiej jesteśmy świadkami, to między innymi wynik przeobrażeń globalizacyjnych, rozumianych w literaturze przedmiotu jako zbiór procesów, które czynią świat społeczny jednym. W jakim sensie jednym? Jak analizuje
P. Sztompka, wyraża się to na kilka sposobów. Po pierwsze, nowoczesne technologie oplatają świat siecią połączeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych,
a najbardziej wyrazistym tego przejawem staje się Internet (Sztompka, 2005: 582).
Po drugie, społeczności ludzkie stają się coraz mocniej oplecione siecią zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, strategicznych i kulturalnych.
Zdarzenia w jednej części świata wywierają natychmiastowy wpływ na to, co
dzieje się w krajach najbardziej odległych. Pojawiają się również nowe formy
organizacji ekonomicznych, politycznych czy kulturalnych oderwane od jakiegokolwiek konkretnego kraju czy państwa (Sztompka, 2005: 583). Ukazanie globalizacji jako procesu prowadzącego do „jednego świata” wyłania się również
w definicji A. Giddensa, który podkreśla że: „to nie tylko proces oznaczający
zacieśnianie się stosunków i wzrost współzależności w skali globalnej, ale także
świat w którym inni odczuwają skutki naszych działań, a my odczuwamy problemy globalne” (Giddens, 2007: 97). Można zatem zauważyć, analizując rozległą
i bogatą literaturę przedmiotu, iż pojęcie globalizacji opisuje zjawiska złożone,
które są wielowymiarowym, wieloaspektowym i wielopoziomowym procesem.
Jak pisze J.E. Stiglitz, zjawisko globalizacji polega w swej istocie na ściślejszej
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integracji państw i ludzi na świecie, co spowodowane jest redukcją barier
w przepływie dóbr, usług, kapitału, wiedzy, ludzi z kraju do kraju. Globalizacja to
według tego podejścia nieznane dotąd w historii „skrócenie dystansu” w istotnych dla człowieka sferach życia, jakkolwiek nie jest to równoznaczne z całkowitym wyeliminowaniem tego dystansu ze współczesnego świata (Stiglitz, 2005: 26).
Globalne zmiany mają charakter jakościowy i oznaczają „przewartościowanie
dominującej do tej pory wizji funkcjonowania społeczeństw ludzkich, prowadząc
do specyficznego ścieśnienia czasu i przestrzeni oraz zacierania różnic pomiędzy
tym co wewnątrz państwowe i tym co międzynarodowe” (Pietraś, 2002: 34).
W tym właśnie sensie przemiany współczesnego świata skłaniają do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o kondycję społeczeństwa, w którym żyjemy.
Rozliczne rozważania teoretyczne, charakteryzując współczesne społeczeństwa
globalnej zmiany, przyjmują odmienne perspektywy badawcze. Interesującą
poznawczo z punktu widzenia zagadnień opisujących współczesną młodzież,
która poddawana jest ciągłym procesom globalizowania się, a która, co warto
podkreślić, nie zna innego świata, jest teoria M. Castellsa, który badał kondycję
człowieka i społeczeństwa w kontekście współczesnych procesów „usieciowienia” życia społecznego. Twórca teorii społeczeństwa sieciowego twierdzi, że trzecie tysiąclecie stawia przed człowiekiem nowe wyzwania. Czasy współczesne to
zupełnie inna rzeczywistość, którą nazywa „nowym światem” i „nowym społeczeństwem”. Przed „nowym” ludzkość nie ma ucieczki, została na ten stan skazana, głównie w wyniku rozwoju technologii informatycznych (Castells, 2001, za:
Krauz-Mozer, Borowiec, 2008: 36). Młodzież jednak wydaje się nie postrzegać
rozwoju nowych technologii jako zagrożenia, jest to dla pokolenia nastolatków
naturalny proces w którym uczestniczą od najmłodszych lat. Dla nich świat
technologii, nie jest „nowym światem”, którym był dla pokolenia ich rodziców.
„Skrócenie dystansu” o którym pisał J.E. Stiglitz, a które jest charakterystyczne
również dla procesów „usieciowienia” życia społecznego, znacząco przyczyniło
się do zmian w komunikacji międzyludzkiej. Charakterystyczną cechą relacji
interpersonalnych powstałych w sieci są „słabe więzi”. Mimo powszechnego
dostępu do wielości kanałów komunikacji relacje społeczne są powierzchowne
i pozbawione trwałości. Jak podkreśla M. Castells „Internet może przyczynić się
do rozszerzenia więzów społecznych w społeczeństwie, które zdaje się przechodzić proces gwałtownej indywidualizacji i obywatelskiego niezaangażowania”
(Castells, 2007: 364). Nowe społeczeństwo, które M. Castells nazywa „sieciowym”, charakteryzuje się pojawieniem się nowej przestrzeni przemysłowej, przeobrażaniem czasu pracy, załamaniem się rytmów biologicznych i społecznych
cyklu życia, powstaniem informacyjnych miast oraz nowych strategii militarnych
(Krauz-Mozer, Borowiec, 2008: 37). Młodzi coraz lepiej radzą sobie z przeobrażeniami i zmianami, jakie pojawiają się wraz z rozwojem nowych technologii,
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wpływa to jednak na ich sposób funkcjonowania oraz dokonywane wybory zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.
Dokonując przeglądu teorii odnoszących się do przemian społeczeństwa globalnego, warto odwołać się do pojęcia późnej nowoczesności, zaproponowanego
między innymi przez A. Giddensa, który w ten sposób stara się uchwycić kierunek zmian, jakie są udziałem teraźniejszości (Albrow, 2007: 682). Świat który
ciągle intensywnie podlega procesom globalizacji, charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. Nowoczesność proponowana wcześniej jako najbardziej adekwatne określenie zmian zachodzących w społeczeństwie zdaniem A. Giddensa,
nie przeminęła, przeciwnie, występuje obecnie w najbardziej wyrazistych formach (Sztompka, 2007: 576). Nowoczesność radykalnie przekształca charakter
życia codziennego i zmienia najbardziej osobiste doświadczenia życia człowieka.
Jedną z cech wyróżniających nową epokę jest zacieśniająca się zależność między
bytowością i intencjonalnością: czynnikami globalnymi z jednej strony i indywidualnymi dyspozycjami z drugiej (Giddens, 2001: 3). Ponowoczesną według
Zygmunta Baumana jest taka rzeczywistość, która jest jednocześnie niezdeterminowana i niedeterminująca; znaczy to, że nie jest całością, porządkiem, układem
relacji, lecz stanowi sferę ciągłego ruchu i zmiany (Bauman, 1966: 425). Dlatego
o ponowoczesnym społeczeństwie trudno mówić w kategoriach systemu o pewnym stopniu spoistości czy równowagi (Matysek, 2007: 25). Jak konstatuje
Z. Bauman: właściwie każda lub prawie każda sytuacja w ponowoczesnej rzeczywistości zawiera elementy nowe, niedoświadczone poprzednio, nieprzywodzące
na myśl nawykowych, zestereotypizowanych skojarzeń. Zatem wymaga to od
jednostek nowatorstwa i inicjatywy, domaga się inwencji twórczej i modyfikowania, jeśli nie odrzucenia tradycji (Bauman, 1966: 432).
Niejednoznaczność i ciągłe zmiany zachodzące w społeczeństwie późnej nowoczesności utrudniają jego wyrazistą charakterystykę. Jesteśmy świadkami ciągłych przeobrażeń niemalże w każdej sferze życia. A. Giddens, starając się
uchwycić strukturę współczesnego społeczeństwa, wyróżnił cztery jego zasadnicze cechy, porządkując tym samym późnonowoczesną rzeczywistość. Pierwsza
z cech to nowa forma zaufania, niezbędna dla poczucia bezpieczeństwa i ciągłości życia codziennego (Sztompka, 2007: 576). Nowe formy organizacyjne, instytucje międzynarodowe, rynki finansowe czy globalne mass media sprawiają, że
w rzeczywistości tej czujemy się niepewnie w związku z tym, jak podkreśla
P. Sztompka, musimy obdarzyć cały „system światowy” zaufaniem a priori, by
móc normalnie funkcjonować (Sztompka, 2007: 576). Kolejną cechą późnej
nowoczesności jest pojawienie się nowych form ryzyka. Istnieją rodzaje ryzyka,
z którymi spotykamy się wszyscy, jako jednostki ale również jako zbiorowości,
i którym nikt z nas nie jest wstanie zaradzić (Giddens, 2001: 180). W późnej
nowoczesności nastąpiła, zdaniem A. Giddensa, globalna ekspansja ryzyka
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(Sztompka, 2005: 577). Ryzyko występuje w wielu przestrzeniach życia społecznego, obecnie najbardziej odczuwalne wydają się te związane z kryzysem finansowym czy konfliktami międzynarodowymi. Podobnie sytuację odczytuje
U. Beck, analizując współczesne społeczeństwa. Autor wyraża przekonanie, iż
jesteśmy świadkami – zarówno podmiotami, jak i obiektami – pęknięcia w obrębie nowoczesności, która wyzwala się z ram klasycznego społeczeństwa industrialnego i nabiera nowego kształtu sformułowanego jako społeczeństwo ryzyka
(Beck, 2002: 16). Beck zwraca uwagę, że kategoria ryzyka obejmuje obcowanie
z niepewnością, której przyrost wiedzy często nie tylko nie potrafi dziś przezwyciężyć, lecz ją właśnie powoduje (Beck, 2012: 17). Ryzyko jest stałym elementem
życia społecznego, gdzie w zawansowanej nowoczesności społeczna produkcja
bogactwa idzie w parze ze społeczną produkcją ryzyka. W związku z tym problemy i konflikty dystrybucji społecznego niedostatku przysłonięte zostały przez
problemy i konflikty, które powstają przy produkcji, definiowaniu i podziale
ryzyka wytworzonego przez naukę i technikę (Beck, 2002: 27). Poddając pod
namysł kondycję współczesnego społeczeństwa, U. Beck zwraca uwagę na
„kruchość” współczesnej cywilizacji. Z jednej strony mamy do czynienia z zaawansowanymi procesami modernizacji, z drugiej zaś nie potrafimy uniknąć
systematycznie produkowanego ryzyka i zagrożeń (Krauz-Mozer, Borowiec,
2008: 45). Na ryzyko narażeni są wszyscy, również ci, którzy przyczynili się do
jego produkcji. U. Beck, porównując społeczeństwo ryzyka do społeczeństwa
industrialnego, nie twierdzi, iż miniona epoka była mniej ryzykowna. W jego
opinii: „zatarciu uległo raczej rozróżnienie pomiędzy obliczalnym ryzykiem
a nieobliczalnymi niepewnościami, pomiędzy ryzykiem a jego świadomością. To
właśnie owa uniwersalizacja niebezpieczeństw i niepewność oraz wynikająca
z niej dominacja publicznej, zainscenizowanej przez środki masowego przekazu
percepcji ryzyka stanowią tę epokową różnicę” (Beck, 2002: 348). W światowym
społeczeństwie ryzyka na wszystkich poziomach dochodzi do obowiązkowego
pozorowania kontroli nad tym, czego nie można skontrolować – w polityce,
prawie, nauce, gospodarce i życiu codziennym (Beck, 2002: 348). Atmosfera
ryzyka i niepewności towarzyszy młodym ludziom każdego dnia, ma wpływ na
ich wybory i funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie. Szczególnie teraz, kiedy słowo kryzys odmieniane jest przez wszystkie przypadki, możemy
zaobserwować jak zagrożenia współczesnego świata wpływają na podejmowane
decyzje zarówno w sferze publicznej, jak i w indywidualnym postępowaniu jednostek. Z każdej strony informowani jesteśmy o ryzyku jakie niesie za sobą kryzys. Bezsprzecznie globalność kryzysu, jego nieuchronność, przyczyniła się do
zmian w funkcjonowaniu społecznym. A. Giddens zwraca również uwagę na
nieprzejrzystość, płynność i niepewność sytuacji społecznych, w jakich ludziom
przychodzi działać (Beck, 2002: 348). Niepewność związana jest z nieprzewidy-
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walnością życia codziennego. Może paraliżować jednostkę i sprawić, że wycofa
się ona ze zwykłych relacji społecznych (Giddens, 2001: 268). Zjawisku nieprzewidywalności towarzyszy nieprzejrzystość, która przejawia się wtedy, gdy nakładają się na siebie równocześnie systemy i efekty ich interakcji (Sztompka,
2005: 578). Temu wszystkiemu towarzyszy postępująca globalizacja, którą
A. Giddens ujmuje jako czwartą cechę późnej nowoczesności.
Ciągła zmienność i wielopłaszczyznowość procesu globalizacji oraz zjawisk
mu towarzyszących obrazują, jak trudna i niejednoznaczna jest współczesna
rzeczywistość. W ujęciu tym globalizacja urzeczywistnia szerokie spektrum problemów świata globalnego, w sytuacji różnorodności, wieloznaczności i ambiwalencji, co nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie się nowej jakości życia
(Cybal-Michalska, 2006: 30). Społeczeństwo w dynamicznym procesie zmiany
rozwija się i przechodzi liczne przeobrażenia w swojej strukturze. Między strukturami i aktorami, mechanizmami, tendencjami oraz zjawiskami są rozliczne
powiązania, sprzężenia, interakcje, interferencje. W ujęciu temporalnym można
mówić o – często trudnych do wyseparowania – skutkach, efektach, następstwach czy licznych zjawiskach towarzyszących (Zacher, 2003: 15). Powyższe
rozważania wskazują, iż rozwój procesu globalizacji, zwłaszcza w sferze społecznej i kulturowej skłania do rozważań nad konsekwencjami tego zjawiska szczególnie wśród młodzieży, dla której rzeczywistość globalnej zmiany uwypukla
potrzebę przyjęcia nowych wzorców stylów życia.

Młodzież a syndrom społeczeństwa późnej nowoczesności
Przybliżone powyżej tylko nieliczne cechy społeczeństwa globalnej zmiany mogą
ze sobą współwystępować, tworząc, jak podkreśla A. Cybal-Michalska, syndrom
społeczeństwa późnej nowoczesności. Autorka, uwzględniając rozwój humanistycznej refleksji nad permanentną autokreacją współczesnego społeczeństwa,
wskazała na zbiór ośmiu orientacji kognitywnych, emocjonalno-uczuciowych,
aksjologiczno-ewaluacyjnych i behawioralnych społeczeństwa, wobec otaczającego świata, który jest próbą charakterystyki społeczeństwa współczesnego, ale
także, co istotne w problematyzowaniu kształtu społeczeństwa przyszłości, poszukuje odpowiedzi na pytania „jakie społeczeństwo może być?” oraz jakie społeczeństwo współczesne powinno być?” (Cybal-Michalska, 2006: 71). A. Cybal-Michalska
wskazuje w swoich rozważaniach na orientację społeczeństwa na globalną zmianę, która przejawia się w dostrzeganiu i interpretowaniu zmiany w makroskali,
ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań między indywidualnym
charakterem stylu życia a oddziaływaniami globalnymi1. Aktywny stosunek
________________
1

A. Cybal-Michalska odwołuje się do pracy A. Giddensa, Nowoczesność i tożsamość, 2001, s. 300.
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społeczeństw do otaczającej rzeczywistości globalnej to droga prowadząca
do innych społeczności i ich systemów kulturowych, w celu zrozumienia procesów unifikacji i dyferencji właściwych dla tendencji globalizacyjnych w świecie.
Zdaniem autorki konsekwencją procesów globalizacyjnych jest również orientacja na pewien rodzaj cywilizacyjnego przywiązania do ryzyka. Związane jest to
bezpośrednio z problemami egzystencji ludzkiej, która obarczona jest pojawieniem się nowych form ryzyka2. W wyniku procesów globalizacyjnych ryzyko
w świecie odnosi się do przyszłych wydarzeń i posiada wymiar jednostkowy
i zbiorowy zarazem. Ponowoczesna atmosfera ryzyka pozbawia jednostki poczucia bezpieczeństwa ontologicznego i kształtuje nowy rodzaj wspólnoty zagrożenia. Potencjalne ryzyko i stany niebezpieczeństwa mogą powodować lęk,
obojętność, neutralność a nawet wyparcie problemu do podświadomości. Autorka w ten sposób charakteryzuje pewne grupy społeczne, które mogą orientować się na przywiązanie do ryzyka (Cybal-Michalska, 2006: 72). W organizacji
i kształtowaniu się społeczeństwa późnej ponowoczesności ważna z punktu widzenia A. Cybal-Michalskiej jest także orientacja na odpowiedzialność. Odnosi
się to zarówno do jednostek, jak i do organizacji. Każdy człowiek powinien ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje i wybory. Organizacje natomiast
powinny działać w ramach swoich kompetencji bez narażania na niebezpieczeństwo (Drucker, 1999: 83, za: Cybal-Michalska, 2006: 71). W globalnej rzeczywistości ważne jest zatem, aby realizować swoje życiowe cele lub określone
kompetencje danej organizacji, nie czyniąc nikomu szkody. Jak konstatuje
A.Cybal-Michalska, „pluralizm społeczeństwa późnej nowoczesności nie powinien koncentrować się na rywalizacji centrów władzy, lecz na współpracy”
(Cybal-Michalska, 2006: 71).
W późnej nowoczesności ważne jest także, aby rozwijało się społeczeństwo
innowacyjne, co może zaistnieć dzięki orientacji na antycypację wydarzeń. Daje
ona impuls do indywidualizacji i stanowi istotę społeczeństwa, któremu przypisuje się kreatywność, zdolność do planowania i otwartość na nowe doświadczenia. Antycypacja to nie tylko zdolność do przewidywania i wybierania pożądanych tendencji, czy zapobiegania niepożądanym sytuacjom, ale także
predyspozycja do tworzenia nowych wariantów uczestnictwa i działania.
Zdaniem A. Cybal-Michalskiej orientacja na antycypację wydarzeń determinuje potrzebę kształtowania się kolejnej orientacji do odpowiedzialnego współuczestnictwa i współdziałania (Cybal-Michalska, 2006: 76). Zakres innowacyjnego
działania w wymiarze globalnym zależy od stopnia aktywnego, efektywnego
i odpowiedzialnego uczestnictwa oraz współdziałania społecznego na szczeblu
________________
2

A. Cybal-Michalska odwołuje się do teorii U. Becka, zaprezentowanej w: Społeczeństwo ryzyka.
W drodze do innej nowoczesności, 2002, s. 33.
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lokalnym, krajowym, międzynarodowym i ponadnarodowym. A. Cybal-Michalska zauważa, że wszystkie zmiany w społeczeństwie późnej nowoczesności mogą
się dokonać także dzięki ukształtowaniu się i doskonaleniu orientacji na wiedzę
(Cybal-Michalska, 2006: 71), bowiem zasadniczym atrybutem społeczeństwa
informacyjnego jest gromadzenie, przetwarzanie, rekonstrukcja oraz wykorzystywanie wiedzy w celu aktywnego radzenia sobie w sytuacjach zmiany społeczno-kulturowej i kształtowania przyszłości. Autorka, dokonując charakterystyki
współczesnego społeczeństwa, wskazuje także na orientację na doświadczenie
zapośredniczone z mediów jako kolejną ważną cechę charakteryzującą społeczeństwa ponowoczesne, która związana jest z funkcjonowaniem człowieka
w zglobalizowanym świecie. Jednostka jest włączona w obszar zmysłowego
doświadczenia czasowo i przestrzennie oddalonych wydarzeń medialnych, co
wzbogaca jej doświadczenia, ale przynosi także wiele egzystencjalnych reperkusji,
takich jak poczucie izolacji, anomii oraz niepokoju. Towarzyszyć temu może
wytworzenie tożsamości zapośredniczonej z mediów, równocześnie redukując
potencjalną możliwość rozwoju poczucia wewnętrznej spójności oraz odrębności
od otoczenia.
W ten sposób kształtuje się życie społeczne zogniskowane wokół wirtualnej
rzeczywistości, co determinuje kształtowanie się we współczesnym społeczeństwie orientacji na ideologię konsumpcji, ujawniającej się w relacjach mikroi makrostrukturalnych w świecie. Zjawisko nadawania znaczeń i wartości produktom konsumpcyjnym w znacznym stopniu wpływa na strukturę stratyfikacyjną współczesnych społeczeństw. Konsumowanie dóbr określonego rodzaju
nie zaświadcza już jednoznacznie o przynależności do określonego typu grup, ale
wyraża istnienie różnicy pomiędzy tą jednostką a innymi. Funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie promującym konsumpcjonizm ma wypełnić „próżnię
wartości” i nadać ludzkiej egzystencji sens (Cybal-Michalska, 2006: 67–8).
Powyżej zaprezentowane ujęcie współczesnego społeczeństwa wydaje się niezwykle syntetyczną charakterystyką syndromu społeczeństwa późnej nowoczesności i jego stosunku do ekspansywności zmian społeczno-kulturowych na
świecie, a co ważne, wskazuje także na to, jakie społeczeństwo powinno być
w kontekście jego szans rozwojowych.
W problematyzowaniu kształtu społeczeństwa współczesnego grupą społeczną, która w znacznym stopniu będzie wyznaczała trendy dla kształtowania
się przyszłych pokoleń, jest bez wątpienia młodzież. W kontekście tego, na co
zwraca się uwagę w literaturze przedmiotu, młodzi są bardzo dobrym punktem
odniesienia do obserwacji przeobrażeń zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Są soczewką, w której skupiają się najróżniejsze problemy i napięcia
systemu. Są barometrem zmian i społecznych nastrojów. Sytuacja młodzieży, ich
sposób postrzegania świata, ich aspiracje i dążenia życiowe są miarą zmian, które
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już się dokonały i dystansu, jaki jeszcze jest do pokonania3. Przed współczesną
młodzieżą stoją zatem ogromne wyzwania, wynikające z usytuowania jej jako
uczestnika życia społecznego i odbiorcy owych przemian. Poza tym młodzież to
szczególna grupa, która pozostaje w trudnym okresie tranzycji z młodości
do dorosłości oraz z edukacji na rynek pracy, co w zaistniałych warunkach społeczno-kulturowych i przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej i gospodarczej
pozostaje niezwykle interesującym zagadnieniem dla badacza.

Młodzież akademicka o swoim pokoleniu
– wyniki badań własnych
W kontekście rozważań nad młodzieżą ocena pokolenia rówieśników jest istotnym źródłem informacji zarówno o osobach badanych, jak i w szerszym kontekście o współczesnym pokoleniu młodzieży. Należy zatem podkreślić, że człowiek
jako istota społeczna, uczestnicząca w szerszym wymiarze społeczno-kulturowym, dokonuje oceny siebie poprzez ustosunkowanie się do pozostałych współuczestników kultury, którzy stanowią niejako widzialny symbol przekazujący
informację zwrotną na temat własnej osoby. Odbieranie z otoczenia społecznego
sygnałów o sobie dokonuje się za pomocą systemu porównań „Ja” – inni i stanowi podstawę poznania siebie (Festinger, cyt. za: Peret-Drążewska, 2014: 131).
Natomiast spostrzeganie innych jako proces interpretowania i nadawania znaczenia innym ludziom, wydarzeniom społecznym, wpływa na to, jak dana jednostka będzie się zachowywać. Spostrzeganie społeczne, na co zwraca się uwagę
w psychologii społecznej, ma dwie zasadnicze funkcje: poznawczą oraz wartościującą. Funkcja poznawcza polega na chęci zrozumienia właściwości otoczenia.
Natomiast funkcja wartościująca odnosi się do emocjonalnego ustosunkowania
się do elementów rzeczywistości społeczno-kulturowej (Czapiński, 1985: 79–80,
cyt. za: Peret-Drążewska, 2014: 137).
Postrzeganie młodzieży z perspektywy rówieśników stanowiło jeden z podjętych problemów badawczych w badaniu orientacji życiowych młodzieży akademickiej4. W zamyśle badawczym istotę stanowiło uzyskanie informacji, w jaki
________________
3
W ten sposób w swoich pracach postrzega młodzież K. Szafraniec. Ujęcie to autorka zaprezentowała w Raporcie Młodzi 2011, s. 11.
4
Wyniki badań, które zostaną przedstawione poniżej są częścią rozprawy doktorskiej pt. Orientacje
życiowe młodzieży akademickiej. Celem teoretyczno-poznawczym badań było scharakteryzowanie subiektywnego poczucia tożsamości badanych, a także określenie sposobu funkcjonowania badanej młodzieży poprzez uzyskanie informacji o treści poszczególnych orientacji życiowych oraz ich hierarchii
w życiu badanych studentów. Ukazany został również obraz współczesnej młodzieży postrzegany
z perspektywy rówieśników.
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sposób współczesne pokolenie studentów ocenia swoich rówieśników, co miało
dopełnić obrazu pokolenia współczesnej młodzieży. Badani studenci5 zostali
poproszeni, odnosząc się do charakterystyk społeczeństwa ponowoczesnego6
zaproponowanych przez A. Cybal-Michalską, o wskazanie tych cech, które ich
zdaniem w największym stopniu opisują ich rówieśników7.
Analiza wyników badań wskazuje, iż znaczna większość badanych uważa, że
współczesna młodzież nastawiona jest przede wszystkim na rozwój technik informacyjnych (93%) oraz na odbiór kultury popularnej (87%). Przeważające są
też opinie na temat rówieśników jako osób nastawionych na ideologię konsumpcji (79%). Badana młodzież postrzega w większości swoje pokolenie jako zorientowane na medialne symulacje rzeczywistości, które wypierają realne doświadczenia i doznania (69%). Studenci dostrzegają ogromny wpływ mediów na
funkcjonowanie młodych ludzi. Wyobrażenia, jakie mają badani na temat
współczesnego pokolenia, koncentrują się wokół rozwoju nowych technologii.
Respondenci zauważali i akcentowali w swoich wypowiedziach przeobrażenia
w życiu społecznym, które charakteryzują się tym, że wiele sfer naszego życia
funkcjonuje z powodzeniem zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Młodzi ludzie aktywnie korzystają z portali społecznościowych i innych nowych
form komunikowania społecznego, co nie pozostaje bez wpływu na zmiany
w relacjach interpersonalnych w świecie realnym. W opinii większości badanych
studentów zjawiska związane z technologizacją naszego życia znacząco wpływają
________________
5

W badaniu wzięło udział 601 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Artystycznego. Po zastosowaniu
celowego doboru próby w badaniu uczestniczyli przedstawiciele sześciu dziedzin nauki (nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk prawnych, nauk technicznych, nauk ekonomicznych, sztuk plastycznych).
6
Dla zmiennej: poglądy i opinie badanych na temat współczesnej młodzieży przyporządkowano
następujące wskaźniki: młodzież zorientowana na globalną zmianę, która uwypukla potrzebę
przebudowania ram ludzkiego działania opartego na „globalnej świadomości”, którą cechuje widzenie
świata jako jedność, młodzież zorientowana na cywilizacyjne przypisanie do ryzyka, które trudno poddać
kontroli, ocenić, całkowicie wyeliminować i przewidzieć, młodzież zorientowana na medialne symulacje
rzeczywistości, w których złudzenie, fantazja, symulacja wypierają realne doznania i doświadczenia,
młodzież zorientowana na ideologię konsumpcji, która przenika niemalże każdą dziedzinę ludzkiej
egzystencji, młodzież zorientowana na kulturę popularną, która jest dostępna dla każdego i nazywana
bywa między innymi kulturą upozorowania, reality show, kultu ciała i seksualności, młodzież zorientowana na odpowiedzialne decyzje, które mają wpływ na nowy kształt porządku światowego, młodzież
zorientowana na przewidywanie i kreowanie przyszłych stanów rzeczy, młodzież zorientowana na
odpowiedzialne współuczestnictwo i współdziałanie, młodzież zorientowana na wiedzę, społeczeństwo
zorientowane na rozwój technik informacyjnych. Wskaźniki do zmiennej, jaką stanowi: obraz współczesnej młodzieży z perspektywy rówieśników, zostały zaczerpnięte z badań A. Cybal-Michalskiej nad
tożsamością młodzieży w perspektywie globalnego świata, patrz: Cybal-Michalska, 2006, s. 141.
7
Młodzież badana, odnosząc się do dziesięciu stwierdzeń, mogła swoją opinię wyrazić za pomocą
czterostopniowej skali: „zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”.
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na współczesne pokolenie młodych. Jak pokazały badania prowadzone przez
CBOS w 2014 roku8, rozwój nowych technologii w opinii młodzieży pomiędzy
18 a 24 rokiem życia wpłynął pozytywnie na współczesne pokolenie. Wśród
badanych bowiem przeważa pogląd, że młodzi ludzie są obecnie w lepszej sytuacji niż ich rówieśnicy dwadzieścia lat temu (48%). Uzasadniając swój optymizm, najczęściej wskazują właśnie na dostęp do nowoczesnych technologii
i informacji (38%)9.
Akcentując rozwój nowych technologii oraz wpływ kultury popularnej jako
znaczących elementów rzeczywistości „globalnej zmiany”, które dostrzeżone
zostały przez badaną młodzież akademicką u swoich rówieśników, warto także
podkreślić, że podobną opinię wyrażała o współczesnym społeczeństwie młodzież szkół średnich badana przez P. Peret-Drążewską. Jak podkreśla autorka
pracy Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników, „respondenci10 najczęściej podkreślają takie właściwości współczesnego społeczeństwa,
jak: rozwój technik informacyjnych poszerzający zakres i możliwość kontaktu
między ludźmi całego globu oraz kulturę popularną, z podkreśleniem kultury
upozorowania, reality show, kultu ciała i seksualności, a także kulturę konsumpcji zgodną z hasłem „towary kupują swoich nabywców” (Peret-Drążewska, 2014:
208). Wyniki te pozwalają twierdzić, że myślenie o współczesnej młodzieży jako
o grupie nastawionej na „wirtualizację i popkulturyzację tożsamości i stylu życia”
(Melosik, 2015: 32), nie dotyczy tylko badanej młodzieży akademickiej, ale odnosi się także do młodszej części pokolenia.
Nawiązując do całościowego ujęcia syndromu społeczeństwa permanentnej
zmiany, za pomocą którego badani mieli opisać swoich rówieśników, należy
uszczegółowić, iż współczesna młodzież w opinii studentów charakteryzuje się
także innymi cechami społeczeństwa późnej nowoczesności opisanego przez
A. Cybal-Michalską. Młodzież akademicka jest podzielona w opiniach co do
twierdzeń będących charakterystyką nastawień, które powinny dominować
w kształtowaniu i organizowaniu się ponowoczesnego społeczeństwa. Ponad
połowa badanych uważa, że młodzież jest zorientowana na wiedzę (54%), na
globalną zmianę (51%) oraz na cywilizacyjne przypisanie do ryzyka (55%). Natomiast już tylko co trzeci badany postrzega swoich rówieśników przez pryzmat
cech szczególnie pożądanych w społeczeństwie ponowoczesnym. Studenci
________________
8

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (291) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 19–25 sierpnia 2014 roku na
liczącej 980 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
9
Komunikat z badań CBOS. O szansach młodych w III RP., nr 135/2014, Warszawa 2014, s. 5, ze
strony internetowej: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_135_14.PDF z dnia 12.02.2016.
10
W badaniu wzięło udział 439 uczniów szkół średnich zlokalizowanych na terenie województwa
wielkopolskiego, patrz: Peret-Drążewska, 2014: 154.
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w najmniejszym stopniu oceniają swoich równolatków jako osoby nastawione na
odpowiedzialne decyzje (30,6%) oraz przewidywanie i kreowanie przyszłych
stanów rzeczy (35%). Odpowiedzialne współuczestnictwo i współdziałanie to
cecha współczesnej młodzieży, na którą zwróciło uwagę 38% badanych.
Szczegółowa interpretacja udzielanych odpowiedzi wskazuje, iż zorientowanie na rozwój technik informacyjnych, jako cecha dominująca współczesnej
młodzieży częściej wskazywana była przez kobiety (95,2%) niż przez mężczyzn
(87,7%) (x2 = 17,980, df = 3, p < 0,001) oraz przez studentów prawa (95,3%)
i ekonomii (96,3%) (x2 = 31,548, df = 15, p = 0,007). Inne zmienne niezależne,
takie jak miejsce pochodzenia czy wykształcenie rodziców, nie różnicują w sposób istotny poglądów młodzieży na ten temat. Występuje natomiast związek
pomiędzy utożsamianiem współczesnej młodzieży z orientacją na rozwój technik
informacyjnych a dostrzeganiem w rówieśnikach nastawienia na wiedzę
(P; r = 0,320, p < 0,001).
Dostrzeganie wśród młodzieży nastawienia na kulturę popularną nie
jest istotnie zróżnicowane ze względu na zmienne niezależne. Warto jednak
podkreślić, że częściej niż inni, cechę tą zauważają u swoich rówieśników studenci pedagogiki (94,4% odpowiedzi dla „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Pogląd
ten sprzyja także przekonaniu, że młodzież nastawiona jest na medialne symulacje rzeczywistości (P; r = 0,320, p < 0,001) oraz na ideologię konsumpcji
(P; r = 0,586, p < 0,001)11.
Odwołując się do orientacji na ideologię konsumpcji, która w opinii badanych w znacznym stopniu charakteryzuje współczesną młodzież, analiza wyników pozwala zauważyć, że częściej niż inni, przyszli prawnicy (87,5%) oraz
przyszli ekonomiści (84,3%) postrzegają w ten sposób swoich rówieśników
(x2 = 27,305, df = 15, p = 0,026). Przekonaniu, że współczesna młodzież nastawiona jest na id eologię konsumpcji, sprzyja pogląd, iż rówieśnicy są zorientowani na doświadczenia zapośredniczone z mediów (P; r = 0,518, p < 0,001) oraz
kulturę popularną (P, r = 0,586, p <0,001).
Podsumowując zagadnienia analizy postrzegania współczesnej młodzieży
z perspektywy badanych studentów, warto podkreślić, że być może powyższa
charakterystyka jest wynikiem procesu stereotypizacji, a zatem wnioskowania
o obecności danych cech u poszczególnych osób na podstawie z góry założonego,
uogólnionego obrazu grupy społecznej (Peret-Drążewska, 2014: 140). Istnienie
stereotypowych poglądów wynika z „lenistwa poznawczego”, czyli większej chęci
________________
11

W badaniach przyjęto założenie, że dla wartości rho i r od 0 do 0,3 istnieje słaby związek pomiędzy zmiennymi, od 0,3 do 0,6 umiarkowanie silny związek oraz od 0,6 do 1 silny związek. Interpretowane były dane, które okazały się istotne statystycznie (p ≤ 0,05), a związek pomiędzy zmiennymi był
przynajmniej umiarkowanie silny (rho i r > 0,3 lub rho i r < –0,3 w przypadku zależności odwrotnie
proporcjonalnej).

Młodzież w rzeczywistości „globalnej zmiany” z perspektywy rówieśników

293

kierowania się już istniejącymi poglądami społecznymi, jakimi są stereotypy,
aniżeli poddania ich osobistym analizom (Peret-Drążewska, 2014: 140). Przeprowadzone badania nad orientacjami życiowymi współczesnej młodzieży, które
ujawniają różnice pomiędzy autocharakterystykami badanych studentów a sposobem postrzegania przez badanych młodego pokolenia, potwierdzają tezę
o stereotypowym myśleniu na temat młodzieży, bowiem preferowane wartości
oraz całościowe podejście do rzeczywistości społecznej badanych studentów,
które koncentruje się wokół kariery i samorealizacji oraz rodziny jako ważnych
sfer życia badanych, różnią się znacząco od opinii, jakie na temat młodzieży mają
badani studenci. Sama o sobie badana młodzież myśli bowiem w kategoriach
poważnych zadań i ról życiowych związanych z pracą, karierą i życiem rodzinnym, tym samym trywializując obraz pokolenia młodych, postrzegając ich przede wszystkim jako osoby uczestniczące w procesach usieciowenia życia społecznego, co badani łączą także z dużym zainteresowaniem młodego pokolenia
kulturą popularną czy konsumpcyjnym stylem życia. Czy zatem te dwa obrazy są
ze sobą sprzeczne? Wydaje się, że nie. Bowiem, jak pisze Z. Melosik, młodzież
współczesna „posiada zdolność «przeskakiwania» niemal w sposób dowolny
z jednego do drugiego stylu życia, a nawet z jednej do drugiej tożsamości” (Melosik, 2015: 34). Myśląc o sobie, młodzież podjęła namysł nad swoim życiem
zawodowym i prywatnym, wykazując się dojrzałością i autorefleksją. Obserwując
jednak świat wokół siebie, swoich rówieśników, badani trafnie dokonali oceny
swojego pokolenia, nazywanego „pokoleniem ekranów” czy „pokoleniem nowych technologii”.

Podsumowanie
Wydaje się, że refleksyjność badanej młodzieży nie uprawnia do, jak to nazywa
K. Szafraniec, nadawania młodzieży tylko jednoznacznych „mentorskich etykiet”, które oskarżają młodych o wycofanie, konsumpcjonizm i polityczne uśpienie (Szafraniec, 2011: 383). Badani studenci zauważają bowiem cechy współczesnego pokolenia młodych, które niekoniecznie muszą wpisywać się w utrwalane
powszechnie negatywne stereotypy o młodzieży, świadczą one natomiast o nieuchronności procesów globalizacyjnych, które dla pokolenia młodych są zupełnie
naturalne i nie wywołują u nich bezradności i zagubienia. Myśląc o współczesnej
młodzieży akademickiej, możemy być zatem przekonani, że konsumpcjonizm
i nastawienie na medialne symulacje rzeczywistości oraz wszechobecna technologizacja życia wpływa znacząco na funkcjonowanie młodych ludzi, którzy jednak pozostają pewni siebie i w sferze deklaratywnej mają poczucie sprawstwa
oraz kontroli nad swoim życiem. Niewątpliwe jednak badanie poglądów i opinii
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studentów na temat ich własnego pokolenia okazało się interesującym dopełnieniem obrazu współczesnej młodzieży, która, jak się wydaje, jest niezwykle świadoma procesów i przeobrażeń współczesnego świata dostrzegając subtelności
społeczeństwa późnej nowoczesności.
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the past few years. The study involved more than 600 students of WSE
UAM in Poznan and WP WSPiA in Poznan. The article describes metaphor of the labyrinth. Labyrinth and its metaphor is known in cultures
and religions for more than 4,500 years and is still strongly present in
many. The main purpose of this study is to explore and show psychological, cultural and philosophical significance and importance of the
labyrinth and its metaphors in the modern world - especially among
young adults. The article is also a prelude to a discussion about the use
of the metaphor of the labyrinth in therapy by art – especially horticultural therapy.

LABIRYNT
Życie w pozornej swej przejrzystości,
Jest labiryntem zawiłości.
Najgrubsza linia to linia życia,
Płynie przez kartkę w celu odkrycia:
Co jest na końcu, co nas tam czeka,
A droga linii jest tak daleka.
Linia ta płynie przez barw odcienie,
Jak przez naszego życia istnienie.
Czasami życie jest sielankowe,
Wtedy kolory są wprost różowe.
W tym samym czasie burzy fiolety
Niosą niepokój, strach i podniety.
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Jest tak od zawsze dla równowagi,
Radość się zmienia w stany powagi,
A ścieżki boczne, spraw zawiłości
Kręcą się, wiją, czasami kończą.
Potem z innymi nagle się łączą.
Tak życie płynie tworząc labirynt
Spraw i przypadków bardzo zawiłych.1

Geneza Labiryntu
Pojęcie labiryntu – sieci splątanych dróg prowadzących do umieszczonego
w środku celu – pojawiało się w różnych znaczeniach w niemal każdej znanej
kulturze (Hobhouse, 2005: 299). Zarówno jego metafora, jak i fascynacja namacalnymi labiryntami jest obecna w świadomości ludzi od zarania dziejów. W XII
wieku zaczęto zakładać dobrze znane już w starożytności strzyżone labirynty
roślinne. Ogromnie popularne były one w renesansowych ogrodach XVI-wiecznych Włoch. To właśnie wtedy ponownie stały się one w Europie sposobem na
ciekawe i refleksyjne zagospodarowanie wolnego czasu2. Labirynt już tysiące lat
temu stał się wymownym, często używanym symbolem. Teraz, na początku XXI
wieku, jak słusznie zauważa Hermann Kern, jego symbolika przemawia na nowo,
a „(…) zjawisko zainteresowania motywem labiryntu przetacza się niczym fala
przez współczesny świat (…)”3. Historie labiryntów to uniwersalne opowieści
o wzruszeniu i odwadze, o nowych drogach na nieznanym obszarze, o niebezpieczeństwach, zagubieniu siebie, śmierci, a także o szczęściu i odnalezieniu nadziei
(Hohmuth, 2003: 13).
Od momentu, w którym w mojej głowie zrodził się pomysł Labiryntu Rosnących Tajemnic4 i fascynacja formą rosnącego żywego labiryntu, starałem się
sprawdzić, czym labirynt w ogóle, jako symbol, znak czy metafora jest dla ludzi.
Badania i wywiady oraz rozmowy prowadzałem przez kilka lat, wzięło w nich
udział blisko 600 osób, wśród których znajdowali się studenci i studentki różnych roczników Wydziału Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Pedago________________
1
Wypowiedź pisemna osoby badanej. Do wypowiedzi dołączone było różowo-fioletowe zdjęcie
z czarnym labiryntem. Za: Stępak, 2012: 52.
2
Więcej na ten temat w: Samson, 2012.
3
Tłum. własne: a renewed interest in labyrinths has swept the globe. Kern, 2000: 311.
4
Instalacja pt. Labirynt Rosnących Tajemnic jest formą żywej rzeźby, którą zacząłem tworzyć
w 2005 roku w Poleskim Ośrodku Kultury w Łodzi. Ze względu na to, że jako tworzywo artystyczne
użyłem żywych roślin i wikliny, jest to niesamowita, wymagająca ciągłej troski forma artystyczna tworząca „żywy”, rosnący labirynt.

Tajemnice labiryntów. Geneza, znaczenie i perspektywy dla arteterapii

297

giki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Zadaniem, które zadawałem studentom, było pozornie proste projekcyjne pytanie: Czym dla mnie jest labirynt?
Odpowiedź można było skonstruować w dowolnej wybranej formie tekstowej,
graficznej lub innej w zależności od preferencji studentów. Zależało mi na tym,
aby odpowiedź była szczera i przedstawiała to co jako pierwsze kojarzyło się
danej osobie z hasłem labirynt. W swoich odpowiedziach większość studentów
odwoływała się do sfery psychicznej funkcjonowania człowieka w świecie i społeczeństwie oraz do trudów i zawiłości życia codziennego. Niektórzy jednak
tworzyli własne, niezwykle oryginalne pomysły interpretacji tego pojęcia. Ta
różnorodność wypowiedzi świadczy o sile symboliki i oddziaływaniu jakie metafora labiryntu posiada we współczesnym świecie. W niniejszym referacie będę
swobodnie wplatał fragmenty wypowiedzi badanych osób w prowadzoną refleksję teoretyczną5.
Od ponad pięciu tysięcy lat labirynt jest tajemniczym symbolem poszukiwania środka życia – drogi do szczęścia i spełnienia. Śmiało można napisać, że
w takim jego rozumieniu wszystko może stać się labiryntem. Także uczucia, myśli, pragnienia, poszczególne okresy życia, relacje międzyludzkie, kryzysy psychiczne. Każdy z tych aspektów życia stawia przed nami pewne wyzwania, które
możemy podjąć pokonując napotkane przeszkody czy pułapki i w ten sposób
dotrzeć do upragnionego celu. Ów środek na początku stanowiący cel naszej
podróży, staje się wówczas nowym punkiem wyjścia do dalszych poszukiwań.
Przeistacza się w moment przełomowy na ścieżce życia, osiągając który, rozwiązujemy kryzys psychiczny i wkraczamy na kolejny – inny – poziom rozwojowy6.
Początkiem i bramą do nowego labiryntu istnienia. Ten twórczy aspekt labiryntu
wydaje się szczególnie podkreślać Pani Kamila w swojej wypowiedzi:
Labirynt to miejsce, gdzie znajduje się wiele korytarzy bądź dróg. Labirynt to zagadka,
trudno jest znaleźć drogę, która wiedzie do celu. Dla mnie labiryntem jest ludzkie życie.
Człowiek codziennie staje przed wyborem, którą drogą ma iść. Tak jak w labiryncie, wybór odpowiedniej drogi nie jest łatwy. Często okazuje się, że droga, którą wybraliśmy jest
„ślepa”. Wtedy musimy się wrócić i od nowa planować nasze życie. Każdego dnia, błądząc po meandrach życia, uczymy się czegoś nowego. (Stępak, 2012: 49)

Analogicznie do procesu twórczego – widząc efekt końcowy swojej pracy,
często odczuwam pewien niedosyt procesu twórczego. Moment ten lub samo
jego znaczenie przeistacza się wówczas w dalsze jego doskonalenie lub początek
________________
5

Wszystkie wykorzystane w referacie wypowiedzi osób badanych są zaprezentowane w możliwie
takim samym układzie strukturalnym w jakim je otrzymałem (przy części wydaje się to istotne). Wszystkie można znaleźć w mojej nieopublikowanej rozprawie habilitacyjnej: J. Stępak, Labirynt Rosnących
Tajemnic, maszynopis pracy habilitacyjnej, Poznań 2012.
6
Więcej na ten temat w: Erickson, 2004.
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realizacji zupełnie nowego pomysłu. Pozorne zakończenie pracy nad jednym
dziełem przechodzi niekiedy bardzo płynnie, niemal niewidocznie, w pracę nad
kolejnym. Dzieje się tak właśnie na skutek oddziaływania czy swoistej inspiracji
płynącej z etapu, do którego dotarliśmy – ze środka labiryntu, będącego, jak się
okazuje, niekoniecznie celem ostatecznym, lecz jednym z wielu celów, jakie realizujemy w swoim życiu. Ten aspekt szczególnie uwidocznił się w wypowiedzi
Pani Joanny, która w odpowiedzi na otwarte pytanie badawcze napisała poniższy
biały wiersz podkreślając przesuwalność i swoisty wędrowniczy charakter życia
postrzeganego przez pryzmat metafory labiryntu:
LABIRYNT
Pośród jego szarych ścian kryje się nieskończoność. Mrokiem spowity świat przytłacza
nas co krok.
To właśnie tu każdy gubi się, by znów odnaleźć drogę do nieznanego. Niekoniecznie właściwą, ale z pewnością łatwiejszą.
Tuż za zakrętem, tam gdzie ciemność rozdziera światło, stoi człowiek.
Samotny, utęskniony wypatruje znaków, Bo tylko cud może sprawić, że znów powróci
nadzieja, Ten z pozoru oczywisty trop tylko czeka by nas zmylić, by znów doprowadzić
do niechybnej zguby.
Cień przeznaczenia. Swym widmem próżności owładnął już ostatnią cząsteczkę ludzkości.
Cień przeznaczenia. Nie dopuść, by dopadł cię by znieść.
Ledwie światło przebije się przez jego grube mury, by potem natychmiast zniweczyć
wszelkie próby ludzkiego działania.
Zwodzi i oszukuje. Prowadzi do celu, który potem okazuje się być niczym innym, niż tylko marną ułudą, zaledwie namiastką oczekiwanego celu. I tylko czas jest w stanie wyprowadzić nas stąd.
Bo z czasem LABIRYNT ŻYCIA staje się prostą ścieżką przez las. (Stępak, 2012: 50)

Każdego dnia stoimy w drzwiach do nowego czasu. Przed nami leży labirynt
przyszłości – inny dla każdego z nas. Czy uda nam się znaleźć drogę w zawiłych
ogrodach technologii? Czy nie zagubimy się w cybernetycznych przestworzach?
Kto przeprowadzi nas przez labirynt nadchodzącego świata? Gdzie znajdziemy
nić Ariadny, która pozwoli się nam zorientować na drodze do przyszłości? Może
odpowiedzi trzeba szukać tam, gdzie się jej najmniej spodziewany – w naszych
marzeniach i fantazjach, w sile intuicji i kreatywności, w grach i łamigłówkach,
garażach i warsztatach (Hohmuth, 2003: 8).
Tak rozumiane labirynty stają się drzwiami wejściowymi do nowych odcinków życia i do własnego wnętrza. To właśnie w labiryncie leżą siły odnowy dla
ciała i duszy. Terapeutyczna siła labiryntu ukazuje się przy resocjalizacji więźniów, w opanowaniu stresu, terapii raka i każdej innej trudnej sytuacji życiowej
(Hohmuth, 2003: 10). Labirynt prowadzi do wewnętrznego spokoju. Kto przemierza tę drogę w stanie uduchowienia, kto udaje się świadomie z otwartą duszą
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do labiryntu, dla tego labirynt stanie się miejscem odnalezienia samego siebie.
Labirynt kieruje się zasadą dróg okrężnych7. Ofiarowuje on zadumę, wymaga
opóźnienia bezpośredniej reakcji na podniety, nadaje sens niezliczonym sytuacjom i momentom na drodze do celu – chorobom, kryzysom, zwątpieniom
(Hohmuth, 2003: 12). Jego idea przeciwstawia się zasadzie przyjemności sformułowanej przez Freuda8. Jego siła tkwi w tym, że zatrzymuje nas i niejako zmusza
do refleksji, abyśmy mogli odnaleźć siłę, która pozwoli wznieść się ponad
wszystko nie zważając na przeciwności losu. Labirynt jest szkołą powolności.
Im więcej idący labiryntem przemierza okrążeń, tym głębsze staje się poznanie
i zrozumienie otaczającego go świata. Każdy zwrot w labiryncie życia ofiarowuje
nam nowy kierunek marszu i nowe spojrzenia na tajemnicę jego środka
(Hohmuth, 2003: 12). Ten element wędrówki i problematycznych kierunków
oraz wyborów, z którymi trzeba się zmierzyć, uwidocznił się w wypowiedzi Pani
Małgorzaty:
Życie jest jednym skomplikowanym i nieodgadnionym labiryntem. Tak jak w labiryncie,
tak i w życiu zdarzają się sytuacje bez wyjścia. To po prostu ludzka bezsilność, bezradność. Życie to kręte, pogmatwane drogi labiryntu. Każdy z nas powinien mieć jakiś cel
w życiu i starać się dotrzeć do niego, pokonując trudności, aby spełnić swoje nadzieje.
Ileż to razy błądzimy, nie mogąc znaleźć właściwej drogi. (Stępak, 2012: 50)

Podążanie krętymi, nieznanymi ścieżkami labiryntu może napawać – i nierzadko rzeczywiście napawa – strachem. Idących labiryntowymi drogami ogarnia często lęk. Jest to lęk przed trudnościami, jakie mogą napotkać na swojej
drodze, lęk przed nieodnalezieniem środka, a tym samym niedotarciem do celu,
lęk przed nieznanym. Ten lękowy aspekt labiryntu szczególnie podkreślała Pani
Marlena:
Labirynt zawsze był i będzie pułapką. Tysiąc wejść i tylko jedno wyjście. Tylko jedno zadowalające rozwiązanie. W labiryncie nie liczy się „prawie mi się udało”. Udało mi się lub
nie. Osiągnąłem cel, lub poniosłem porażkę. (Stępak, 2012: 51)

Jednak warto zauważyć, że obawy te są zupełnie niepotrzebne. Prawdziwy labirynt jest bowiem wielkim symbolem pewności. Jest w nim tylko jedna droga,
która zawsze prowadzi do środka, a przesłanie każdego labiryntu brzmi: Nie
możesz zginąć w drodze do środka! Na końcu nieodgadnione ścieżki twojego
życia okażą się wzorem pełnym sensu. A uczucie sensownego odkrywania świata
i siebie samego jest czymś niezwykłym9.
________________
7
Zgodnie z którą dłuższa droga umożliwia lepsze zrozumienie samego siebie i rozpatrywanych problemów. Więcej na ten temat w: Kern, 2000.
8
Więcej na ten temat w: Freud, 1994.
9
Więcej na ten temat w: Kern, 2000 oraz w: Czapiga, 2013.
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Labirynt optymistycznie wyraża ziemię jako miejsce życia człowieka. Kto się
uda w tę drogę, dowie się, że ziemia jest cudowna w całej swej okazałości. Zrozumie, że można polegać na porządku rzeczy, poddać się losowi, podążyć za
swoimi marzeniami, a na końcu swej drogi każdy człowiek dochodzi pomimo
wszelkich pomyłek i zawirowań do swojego celu (Hohmuth, 2003: 9).
Podczas gdy w rejonie Morza Śródziemnego obraz labiryntu przetrwał tylko
jako rysunek, w północnej Europie, a szczególnie w Szwecji, jego podstawowa –
namacalna – forma zachowała się w wielu miejscach. Nie bez przyczyny określenie labirynt zostało w Szwecji wprowadzone dopiero w XVI wieku. Chociaż
w archeologii używane jest jako pojęcie podstawowe, to dużo starsze są jednak
określenia ludowe jak trojeborg lub jungfrudans. Co szczególnie ciekawe, w swojej etymologii wskazują one – podobnie jak określenia pochodzące z obszaru
Morza Śródziemnego - na miasto Troja i wykorzystanie labiryntu jako miejsca
tańca i celebracji życia (Hohmuth, 2003: 26).
Początkowo labirynt był miejscem o magicznych właściwościach, symbolicznym miejscem kultu oraz mitologicznych zdarzeń. Taniec dziewic – to jeden ze
zwyczajów ludowych ściśle związany z labiryntami. Owe rytuały aż do XX wieku
odbywały się w labiryntach w okresie pomiędzy Wielkanocą a latem. Jedna młoda kobieta stawała w centrum labiryntu, a pozostałe sunęły ku niej od wejścia
labiryntu w przeróżnych rytmach tanecznych, aby ją wyzwolić z wyobrażonej
twierdzy. Poza tym wędrówka po labiryncie miało służyć różnym magicznym
celom. Rybacy twierdzili, że wpływają w ten sposób na pogodę i połowy albo
że dzięki temu będą chronieni przed niebezpieczeństwami. Południowi Szwedzi
sądzili natomiast, że obronią się tak przed wilkami i gnomami (Hohmuth,
2003: 27).
Z czasem w kulturze europejskiej labirynt stał się również metaforą tajemnicy i nierozwiązywalnej sytuacji. Źródłem tego archetypu stał się mit o Minotaurze. Labirynt willi d’Este w Tivoli był hołdem właśnie dla tego mitycznego labiryntu, z którego Tezeusz wydostał się dzięki nici Ariadny. Natomiast francuskie
labirynty czasami nazywano dedales, od imienia Dedala, legendarnego twórcy
kryjówki człowieka-byka10.
Samo słowo labirynt pochodzi od starogreckiego labar – jaskinia, kopalnia
o wielu korytarzach, lub od labirion – chodnik wydrążony w ziemi przez kreta.
Motyw labiryntu symbolizuje szeroki w swoim znaczeniu i wieloetapowy proces
wtajemniczenia. Jest to również metafora wędrówki duszy do krainy umarłych
(Hohmuth, 2003: 299).
Tajemnica jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Można się
w nią zagłębiać i rozpatrywać pod różnymi aspektami egzystencjalno-poznaw________________
10

Więcej na temat mitu w: Parandowski, 1989.
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czymi. Są ludzie, którzy mogą żyć obok tajemnicy, bowiem odpowiedź na pewne
pytania jest im obojętna, wolą nie zagłębiać się w nieznane. Są jednak i tacy, dla
których rozwiązanie zagadki i odkrycie tajemnicy jest istotne, a niekiedy nawet
niesamowicie ekscytujące. To właśnie ci drudzy po jedynie krótkiej chwili zawahania, żądni przygód i odkrywania tego co nieodkryte, podążają w głąb labiryntów. Warto w tym miejscu podkreślić silny związek metafory labiryntu z inną
metaforą pochodzącą z obszaru morza śródziemnego. Metaforą zagadki, wieszczenia, z której zrodziła się filozofia grecka. Ta metafora zagadkowości, życia
jako labiryntu i labiryntu jako zagadki znalazła swój wyraz w wypowiedzi Pani
Angeliki:
…galaktyka, Mleczna Droga. Po pierwsze istnieje podobieństwo wizualne – galaktyka,
w której znajduje się nasz układ słoneczny ma kształt spirali (jak labirynt) zbudowanej
z pyłu, gwiazd i planet. Po drugie labirynt kojarzy mi się z czymś nieodkrytym, do końca
niepoznanym, nieprzewidywalnym. Człowiek nigdy nie może być pewien co go tam
spotka. (Stępak, 2012: 51)

Labirynty są symbolami zmiany, a tym samym symbolami świata, w którym
żyjemy – jest to bowiem świat dynamiczny, świat ciągłych przemian. Dlatego
sieci, jak Internet, często porównywane są do labiryntu. Nie jest to jednak do
końca słuszne porównanie. Internet bowiem nie ma środka, który jest najważniejszym niemal elementem labiryntu (Hohmuth, 2003: 13). I nie ma jednej
ścieżki, drogi wejście i wyjścia z niego. Jest więc pozbawiony najważniejszego
symbolicznego jak i rzeczywistego elementu labiryntu – bramy.

Brama
Każdy labirynt wyposażony jest przynajmniej w jedną bramę wejściową, przejście przez którą oznacza wkroczenie do innego świata i rozpoczęcie podróży.
Zresztą ta rola nadal ma odzwierciedlenie w bramach – zwłaszcza ogrodowych.
Tworzy się je po to, by wywierały silne wrażenia na odwiedzających. Ich funkcja
diametralnie zmieniała się podczas wojen lub zamieszek. Wówczas wszelkiego
rodzaju bramy traktowane były jako element służący do obrony przed nieprzyjacielem (Conran, Pearson, 2000: 60). Jako element odgrodzenia się od Innego
i inności. W dzisiejszych czasach brama to najczęściej duże ozdobne wejście do
kościoła, dziedzińca czy posiadłości. Z kolei metaforyczne znaczenie tego słowa
daleko nie odbiega od jego dzisiejszego zastosowania. Słowo brama według starosłowiańskiego słownika pochodzi od słowa bronić. Jego symbolika przechodzi
więc od bramy symbolizującej przejście do lepszego świata, wejście do nieba,
poprzez otwartą bramę będącą metaforą gościnności i zaproszenie, aż po za-
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mkniętą bramę symbolizującą odgrodzenie, zakaz, a nawet strach lub z drugiej
strony właśnie ową ochronę (Ligendza, 1993).
Gdy wypowiadam słowo brama, w oczywisty sposób nasuwa się mi skojarzenie dotyczące wnętrza, do którego ona prowadzi, oraz samego momentu przejścia z jednego miejsca do drugiego. Jest to bowiem pewne dosłowne jak i metaforyczne odgrodzenie czegoś, co znajduje się przed i za bramą. Owo przejście
każdy zgodnie z własnym doświadczeniem i usposobieniem może interpretować
na zupełnie odmienny sposób. Dla jednych bywa ono nacechowane pozytywnie.
Wówczas może wiązać się z zakończeniem starych przykrych spraw, utrapień
i problemów. Może oznaczać symboliczne rozpoczęcie nowego życia. To od nas
wówczas zależy, którą ścieżkę labiryntu wybierzemy po przejściu przez bramę
i jakie będą nasze dalsze losy. Niektórych natomiast owo przejście napawać może
strachem. Lęk związany z metaforyką labiryntu przejawiał się w wielu wypowiedziach. Podkreśliła go między innymi Pani Anna:
Przemierzając nasze życie, powinniśmy pamiętać, że każdy nasz krok pozostawia ślad na
drodze, jaką pokonujmy. Być może to wina naszych śladów, może sami zadeptaliśmy sobie drogę, co uniemożliwia nam znalezienie tego jedynego wyjścia. (Stępak, 2012: 51)

Nie nic zaskakującego w tym, że przeraża nas niewiadoma czekająca po
przekroczeniu niewidzialnej granicy wyznaczanej przez bramę. Nowy, nieznany
świat zawsze stwarzał atmosferę niepewności, wywołując niekiedy silny lęk, odbierający zdolność do jakiejkolwiek aktywności. Zarówno pierwsze, jak i drugie
podejście do symboliki bramy i przejścia przez nią oraz wkroczenia w nieznane
zaułki labiryntu są niezwykle istotne. Obydwa są nieodłącznym elementem wędrówki przez labirynt (i przez życie) jak słusznie podkreśla Pani Barbara:
Dla mnie labirynt to przede wszystkim życie. Życie niejednostajne i wolne od nudy i rutyny. Nigdy nie wiemy, co przyniesie jutro, które często jest zgubne i fałszywe jak w labiryncie. Którąkolwiek drogę byśmy wybrali, zawsze jest ryzyko, że będziemy musieli zaczynać wszystko od nowa. W życiu tak jak w labiryncie, spotykają nas sytuacje pozytywne
(zmierzamy we właściwym kierunku) oraz negatywne (błądzimy, nie wiemy, co robić,
potrzebujemy pomocy). Życie usłane jest przeszkodami, które musimy pokonać, by
dotrzeć do upragnionego celu. Ważne, by mieć w życiu jakiś cel i nie poddawać się,
bo może doprowadzić to do rychłej zguby. (Stępak, 2012: 51)

W pierwszym przypadku bowiem zyskujemy poczucie mocy i pewności siebie, a także sprawstwa i poczucia kontroli nad własnym życiem. W drugim przypadku natomiast wszystko to tracimy sparaliżowani strachem przed nieznanym.
Przejście przez bramę i wkroczenie w świat labiryntu to intensywne przeżycie
dla każdego wędrowca. Wymaga od niego siły, wytrwałości i odwagi, a skutki
jakie za sobą niesie mogą być zaskakująco pozytywne. Przełamanie lęku i stra-
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chu, pokonanie granic własnych możliwości lub wyjście naprzeciw przygodzie
i podążenie w nowe i nieznane jest tym, co może uczynić każdego człowieka
silniejszym. Pozwala mu także spojrzeć na siebie, innych ludzi i otaczającą rzeczywistość z zupełnie innej strony i nadać wszystkiemu nowe znaczenie zgodne
z kierunkiem swojej mentalnej wędrówki. Bardzo intuicyjnie wyraziła ten aspekt
Pani Izabela w swojej wypowiedzi:
W dzisiejszym świecie panuje chaos, wielość racji, zachowań, postaw. Zostały rozmyte
granice dobra i zła, człowiek został wyrwany z pewności tego kim ma być, a kim mu być
nie wolno. W konsekwencji ludzie czują się zagubieni, zdezorientowani i stoją przed
wyborem wielu możliwych tożsamości, można powiedzieć, że epoka nowoczesności wymusza w jakiś sposób ciągłe poszukiwanie swej tożsamości, eksperymentowanie z nią.
Każdy z nas stoi u progu „labiryntu”, jeśli go przejdzie, osiągnie sukces – dojrzałość,
stabilność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami i problemami.
(Stępak, 2012: 53)

Jak łatwo zauważyć, teoretyczne refleksja na temat miejsca oraz roli metafory
labiryntu wydaje się doskonale odzwierciedlać w wypowiedziach badanych osób.
Dla których labirynt jest przede wszystkim wewnętrznym labiryntem istnienia.
Labirynt jako miejsce zagrożenia, ale i paradoksalnie bezpieczeństwa (bo zatrzymania, ułamku stałości w zmiennej ponowoczesności) staje się metaforą kluczem
do psychiki człowieka w dobie kryzysu podstaw ontologicznych stanowiących
gwarant stałości tożsamości11. Ostatecznie, jak zauważa Pani Justyna:
Labirynt jako psychika ludzka, ludzkie serce, albo raczej droga prowadząca do jego wnętrza. Labirynt jako zagadka, jako problem. (…) Prawdziwym labiryntem jest ludzkie
życie, które mimo upływu tysięcy lat nadal pozostaje niezgłębioną tajemnicą. (Stępak,
2012: 51)

Podsumowanie
Wydaje się więc, że zarówno idea labiryntu, bramy, jak i ich namacalne inkarnacje w postaci żywych ogrodów mogą, miały i coraz częściej znajdują lub powinny
znajdywać zastosowanie w praktyce arteterapeutycznej. Ostatecznie terapia przez
sztukę „(…) w szerokim znaczeniu obejmuje muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię oraz działania terapeutyczne przy pomocy teatru, filmu, sztuk plastycznych, takich jak malarstwo, rzeźba, grafika” (Szulc, 1994, cyt. za: Galińska,
1989: 73–75). W takim kontekście rodzi się stosunkowo nowy w Polsce i jeszcze
mało eksplorowany obszar pomocy terapeutycznej – hortiterapii12. Wydaje się
________________
11
12

Więcej na temat rozpadu „Ja” we współczesnym świecie w: Rowman, Cooper, 2008.
Zamiennie stosuje się również określenia ogrodoterapia i ogrodolecznictwo.
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ona jedną z najnaturalniejszych i głęboko zakorzenionych w kulturze i doświadczeniu społeczno-historycznym – praktyk terapeutycznych. Bo skoro (za Panią
Małgorzatą) „Jedyną radą na wyjście z labiryntu jest bycie sobą” (Stępak,
2012: 49). To dlaczego nie poszukiwać siebie w konfrontacji ze stanowiącym
stosunkowo mniejsze zagrożenie dla poczucia stałości i tożsamości zewnętrznym
labiryncie ogrodu? Jest on tym bardziej terapeutycznie ciekawy, że nasuwa
refleksyjne myśli o wewnętrznej niestałości. Paradoksalnie umożliwiając tym
samym konfrontacje z wewnętrznym lękiem w bezpiecznym otoczeniu. W przestrzeni, która zapewnia spokój, wymaga dbania o nią, a jednocześnie nie ucieknie, nie zniknie, zagwarantuje stałość i widoczność efektów pracy, troski
i miłości, którą trzeba jej okazywać.
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Music therapy and choreotherapy are two extensive term. They do not
apply only music, movement and therapy, but they include a lot of
modern science, for example: psychology, music psychology, psychotherapy, psychiatry, medicine, pedagogy, special pedagogy, music
education, physic education, audiology, acoustics, psychoacoustic,
speech therapy, sociology, music philosophy, musicology and diffrent
kind of therapy by art and movement. Therefore sound therapy and
movement therapy is trans–disciplinary. It is unique thing like music
and natural thing like movement.
Basic kind of movement with music in therapy and rehabilitation:
dance, recreation with music and movement, gymnastic with music and
physical improvisation. The effectiveness of methods that use sound
and movement in hearing and speech therapy is due to fact that: music
and speech include rhythm, melody, tempo, volume, articulation,
timbre, phrasing, accents etc.; speech development can coincide with
motor development. The movement is main form child’s development.
Disorders in the motor development of the child have a direct or indirect impact on the development of the child’s speech. When we teach
our child motor development, also we support the development of
speech, becouse the brain has one point that connect these two
features.
Music and movement activities with elements of music therapy, choreotherapy and rhythm therapy trains sense of rhythm, hearing and music
memory and it is very important for harmonious and quiet growing
up child’s – on a intellectual, physical, emotional and social plane,
because of it all of processes that work in adult organism are improved.
Main objective of the activities is develop different skills, attitudes
and habits.
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Prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu jest dla dziecka jedną z ważniejszych
dróg poznawania świata, warunkiem rozwoju mowy dźwiękowej i komunikacji
językowej. Wszelkie niedobory w odbiorze dźwięków występujące u dziecka
w okresie kształtowania się mowy i języka powodują opóźnienia tego procesu,
często zupełnie go zaburzając. Ma to swoje reperkusje we wszystkich sferach
życia, a w szczególności w zakresie edukacji i zachowań społecznych. Wczesne
rozpoznanie problemów z prawidłowym słyszeniem ma ogromne znaczenie
dla skuteczności terapii. Liczy się czujność i aktywność wszystkich środowisk,
w których przebywa dziecko – przedszkola, szkoły oraz domu. Zatem rodzice,
opiekunowie dzieci oraz nauczyciele powinni mieć przynajmniej podstawową
wiedzę o objawach sugerujących zaburzenia słuchu (Uczeń – zmysły, komunikacja…, 2004).
Badania prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wykazały, że
w Polsce zaburzenia słuchu występują u 4–6 noworodków na 1000, 2–4% przedszkolaków i aż około 20% uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Najczęstszą przyczyną niedosłuchu u dzieci (w 70%) są zmiany zapalne i ich
powikłania – możliwe do skutecznego leczenia w przypadkach wczesnego wykrycia. Służą temu badania przesiewowe prowadzone w placówkach medycznych
i oświatowych. Również trwały niedosłuch odbiorczy można skutecznie leczyć
poprzez rehabilitację za pomocą aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Nowoczesne leczenie i postęp techniczny sprawiają, że coraz więcej dzieci
korzystających z tych urządzeń uczy się w szkołach powszechnych i korzysta
z edukacji w ramach integracji ze słyszącymi rówieśnikami. Jest to jednak trudne
wyzwanie, zarówno dla dzieci, ich rodzin oraz pedagogów i terapeutów.
Nieleczony niedosłuch może powodować szereg negatywnych konsekwencji
w zakresie rozwoju drogi słuchowej, mowy, języka, umiejętności czytania i pisania, a także komunikacji i funkcjonowania społecznego.
Aktywne słuchanie i mówienie są sprawnościami i trzeba się ich uczyć, tak
jak wszelkich innych umiejętności. Mowa dziecka niesłyszącego rozwija się analogicznie jak mowa dziecka słyszącego, tylko z powodu uszkodzenia słuchu odbywa się to wolniej, z opóźnieniem, z dużymi trudnościami i wymaga szczególnej
pomocy pedagogicznej i logopedycznej. Celem terapii logopedycznej powinno
być doprowadzenie do takiego stanu, aby wszystkie działania wokół mowy dziecka odbywały się w prawidłowym kontakcie emocjonalnym i w różnych sytuacjach zabawowych oraz przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów. W przypadku
dzieci z wadą słuchu surdologopeda zajmuje się nie tylko i nie wyłącznie korygowaniem wad wymowy, lecz kształci, rozwija i usprawnia umiejętności językowe dziecka od podstaw, uczy dziecko komunikowania się z otoczeniem. W tych
zadaniach powinien być wspierany przez świadomych swej roli nauczycieli
przedszkoli i nauczania początkowego.
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Dzieci, wstępując do szkoły, wykazują dość szeroką rozpiętość w zakresie
przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego – zarówno pod względem motorycznym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, jak i pod względem
mowy. Uzyskany jednak przez dziecko stopień rozwoju mowy i języka jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny dojrzałości szkolnej. Jeśli dziecko zaczęło
mówić z poważnym opóźnieniem, to nie można oczekiwać, że rozwój jego mowy
w wieku 6–7 lat będzie zgodny ze standardem. Obowiązek szkolny podejmują
również dzieci, u których w okresie przedszkola nie zlikwidowano wad wymowy,
bądź to przez zaniechanie, bądź przez poważny charakter wady. Obowiązek
szkolny podejmują także dzieci z poważną wadą słuchu, które prezentują duże
zaległości w rozwoju języka w płaszczyznach: dźwięków, słownictwa i gramatyki.
Okres adaptacji szkolnej oraz intensywna nauka, jaka ma miejsce w pierwszej
klasie, nie sprzyjają wyrównywaniu tych zaległości. Szczególne trudności w sprostaniu wymaganiom szkolnym mają dzieci z wadą słuchu. Mają one trudności
w realizacji programu szkolnego, skupieniu uwagi, podążaniu za wymaganiami
nauczyciela, panowaniu nad swoimi reakcjami emocjonalnymi, odnalezieniu się
w grupie rówieśniczej, często występuje regres w rozwoju ich mowy spowodowany intensywną nauką czytania i pisania. U progu nauki szkolnej dziecko słyszące
powinno mieć bogate umiejętności komunikowania się językowego – pełną
sprawność wymawiania wszystkich głosek języka polskiego, znaczną sprawność
systemową, a więc posługiwanie się poprawnym, gramatycznym zdaniem, także
złożonym. Wszelkie zaburzenia słyszenia występujące w tym okresie lub we
wcześniejszych latach życia dziecka wywołują natychmiastowe skutki poprzez
ograniczenie uwagi i możliwości poznawczych. Z badań prowadzonych przez
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wynika, że problem ze słuchem powstaje
często nagle lub stopniowo w okresie przedszkolnym i szkolnym i długo pozostaje niezauważony przez opiekunów (Uczeń – zmysły, komunikacja…, 2004).
Wpływa na zachowanie dziecka, jego koncentrację, pogorszenie zdolności poznawczych, a często wręcz zahamowanie rozwoju.
Typowe objawy sugerujące możliwość występowania zaburzeń słuchu to:
 opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka,
 niewyraźna mowa, gubienie początków lub końcówek wyrazów,
 problemy z pisaniem ze słuchu (dziecko pisze tak jak słyszy),
 obserwowanie twarzy osoby mówiącej,
 rozkojarzenie, problem z koncentracją uwagi, rozglądanie się po klasie
w czasie, gdy inni wykonują polecenie nauczyciela,
 zdziwienie, gdy dziecko uświadamia sobie, że jest wywoływane po imieniu,
 opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na zawołanie,
 utrudnienia w rozumieniu poleceń w hałasie, np. na przerwie,
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 częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się „co”, częste trudności ze zrozumieniem pytania,
 częste nieprzygotowanie do lekcji z powodu nierejstrowania przez dziecko
tematu pracy domowej,
 siadanie blisko telewizora, zwiększanie głośności,
 siadanie blisko nauczyciela lub zajmowanie się samym sobą w końcu sali,
 trudności z lokalizacją dźwięku,
 głośne mówienie,
 gorsze wyniki w nauce,
 siedzenie w klasie w czasie przerwy,
 uciekanie przed hałasem,
 bóle głowy mogące być objawem nadwrażliwości na dźwięki,
 słyszenie dźwięków, których inni nie słyszą (piski, szumy, gwizdy, dzwonienie),
 niesłyszenie dzwonka oznajmiającego przerwę,
 dysleksja, dysgrafia,
 zawroty głowy, zaburzenia równowagi.
Zasady logopedycznej pracy z dzieckiem z wadą słuchu zachowują związek
z podstawowymi regułami obowiązującymi w logopedii i surdopedagogice, które
z kolei podlegają ogólnym normom dydaktycznym – systematyczność, stopniowanie trudności, utrwalanie, indywidualizację oraz aktywny i świadomy udział
dziecka. W surdologii jedną z podstawowych zasad jest całościowe spojrzenie
na dziecko. Badania naukowe podkreślają, że dziecko niesłyszące należy traktować jako integralną jednostkę o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wada
słuchu, choć stwarza poważne przeszkody w kształtowaniu się mowy, porozumiewaniu się słowem oraz w ogólnym rozwoju, nie wyklucza możliwości uzyskania takich samych umiejętności i wiadomości, jakie osiągają osoby słyszące
(Gunia 2010: 130).
W pracy z dzieckiem z wadą słuchu obowiązują zasady dobrowolności,
atrakcyjnoiści, krótkotrwałych ćwiczeń, prowadzenia zajęć w formie zabaw i gier
oraz zasada tworzenia sprzyjającej atmosfery. Dobór metod w praktyce logopedycznej zależy od wielu zmiennych, takich jak: wiek dziecka, istota zaburzenia,
rodzaj i stopień niedosłuchu, rodzaj urządzeń wspomagających słyszenie, cele,
zadania oraz środki i organizacja procesu terapeutycznego. Podział metod
w opracowaniu K. Błachnio obejmuje:
a) metody werbalne:
 lingwistyczne,
 filologiczne,
 psychologiczne,
 pedagogiczne;
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b) metody pozawerbalne:
 rysunkowe,
 taneczno-muzyczne,
 motoryczno-kinestetyczne,
 wzrokowo-słuchowo-dotykowe,
 wzrokowo-słuchowo-ruchowe. (Gunia, 2010: 140)
Metoda lingwistyczna uwzględnia cztery podstawowe elementy składowe
mowy:
a) rozumienie, czyli odbiór wypowiedzi słownej, sygnalizacyjnej i graficznej,
który realizujemy przez wykorzystywanie i rozwijanie resztek słuchowych
oraz odczytywanie wypowiedzi z ust;
b) mówienie, czyli budowanie treści pojęciowych związanych z myśleniem
i pracą narządów mownych;
c) budowanie tekstu, czyli wypowiedzi poprawnych pod względem formy językowej i substancji w płaszczyznach suprasegmentalnej (akcent, tempo,
rytm, melodia) i segmentalnej (głoski);
d) kształcenie języka za pomocą wzrokowo-słuchowej techniki pracy – obserwacji procesu artykulacyjnego, przy wykorzystaniu i rozwijaniu resztek
słuchowych oraz kształceniu techniki odczytywania wypowiedzi z ust.
Rozumienie materiału językowego odbieranego przez dziecko z wadą słuchu
jest łatwiejsze, jeśli słowo mówione jest wspomagane etykietą, poparte konkretną
sytuacją lub doświadczeniem dziecka.
Metoda filologiczna ściśle łączy się z materiałem literackim, takim jak opowiadanie, nowela, tekst, wiersz, piosenka, zagadka. Wykorzystywanie literatury
w pracy surdologopedycznej ma na celu budzenie zainteresowania tekstem, rozwijania umiejętności słuchania i rozumienia treści.
Metoda psychologiczna ma za zadanie oddziaływanie terapeuty na psychikę
dziecka w celu kształtowania zaufania do działań logopedycznych, zwiększenia
wiary we własne siły, podniesienia samooceny i zmiany emocjonalnego stosunku
do wady i wynikających z niej zaburzeń oraz obniżenia ogólnego napięcia emocjonalnego.
Metoda pedagogiczna to ścisłe powiązanie działań logoterapeutycznych z systemem nauczania. Wykorzystanie w terapii szeregu technik dydaktycznych. Podporządkowanie działań rehabilitacyjnych prawidłowościom postępowania dydaktycznego, które wyznacza cele, treści, zasady, formy i środki dydaktyczne.
Metoda rysunkowa pomaga wyrazić dziecku swoje myśli, spostrzeżenia,
emocje, wrażenia i wyobrażenia w formie graficznej, dlatego w praktyce logopedycznej często stosuje się rysunek jako materiał do określonych ćwiczeń, jako
formę twórczej aktywności dziecka oraz jako materiał do diagnozy.
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Metoda taneczno-muzyczna to różnorodne ćwiczenia ruchowe przy muzyce,
które wykorzystuje się w profilaktyce oraz kompensacji, usprawnianiu i kształtowaniu prawidłowego psychomotorycznego dziecka. Funkcja kompensacyjna
opiera się na związku ruchu z muzyką, który wykorzystujemy w wychowaniu
słuchowym do kształtowania wrażliwości czuciowo-ruchowo-słuchowej.
Metoda motoryczno-kinestetyczna ma na celu kształtowanie u dziecka umiejętności i nawyków artykulacyjnych. Ściśle wiąże się z ogólnym usprawnianiem
ruchowym dziecka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na motorykę oralną.
Metoda wzrokowo-słuchowo-dotykowa – w zakresie wzrokowej percepcji
mowy stosuje się odczytywanie wypowiedzi z ust, natomiast w wypadku zmysłu
dotyku wibracje odbierane opuszkami palców wykorzystuje się do odróżniania
głosek, na przykład dźwięcznych od bezdźwięcznych, ustnych od nosowych (wyczuwając dłonią drgania więzadeł głosowych lub drgania skrzydełek nosa).
Metody terapii logopedycznej dziecka z wadą słuchu należy zawsze dobierać
do indywidualnych możliwości dziecka oraz do warunków środowiska, w którym
się ono rozwija.
Proces terapeutyczny dziecka z wadą słuchu obejmuje ćwiczenia przede
wszystkim słuchowe, ale oczywiście także oddechowe, usprawniające motorykę
narządów artykulacyjnych, fonacyjne, artykulacyjne, w odczytywaniu wypowiedzi z ust, logorytmiczne, kształtujące stronę leksykalną i gramatyczną, a także
ćwiczenia stymulujące percepcję wzrokową, ruchową i dotykową, ćwiczenia
w czytaniu i pisaniu, ćwiczenia korekcyjno-wyrównawcze.
Dzieci z wadą słuchu mają potencjalną potrzebę i zdolność odbierania, tworzenia i wyrażania muzyki oraz są wrażliwe na bodźce muzyczne przychodzące dostępnymi im kanałami. (Jarkowska, 2004)

Muzykoterapia i choreoterapia to dyscypliny bardzo szerokie. Nie ograniczają
się one w swojej istocie tylko do muzyki, ruchu i terapii, ale odnoszą się do wielu
dziedzin współczesnej wiedzy – psychologii ogólnej, psychologii muzyki, psychoterapii, psychiatrii, medycyny, pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, edukacji muzycznej, edukacji fizycznej, audiologii, akustyki, psychoakustyki, logopedii,
socjologii i filozofii muzyki, muzykologii oraz różnych form terapii przez sztukę
i terapii przez ruch. Terapia dźwiękiem i ruchem jest więc transdyscyplinarna.
I nie jest własnością jednej kultury, kraju, rasy czy płci. Jest czymś uniwersalnym,
tak jak uniwersalna jest muzyka i tak jak czymś naturalnym jest ruch.
Proces terapeutyczny w muzykoterapii bazuje na relacji: pacjent – muzyka –
terapeuta.
Ze względu na techniki stosowane w terapii dźwiękiem zasadniczo wyróżnia
się podział na muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki,
relaksacja, wizualizacja oraz muzykoterapię aktywną, w której fundamentem
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działania są różne formy aktywności muzycznej Pacjenta: śpiew, ruch z muzyką,
gra na instrumentach, tworzenie i słuchanie muzyki.
Wykorzystanie ruchu w terapii to choreoterapia – proces który bazuje na relacji pacjent – ruch – terapeuta. Zaś proces terapeutyczny oparty o metody z elementami i muzykoterapii i choreoterapii bazuje na relacji: pacjent – muzyka –
ruch – terapeuta.
Muzyka i ruch z powodzeniem są stosowane w pracy nie tylko z pacjentami
(dziećmi oraz dorosłymi) z uszkodzonym narządem słuchu, ale także z innymi
osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 z uszkodzonym narządem wzroku,
 z upośledzeniem umysłowym,
 z zaburzeniami komunikacji językowej,
 z uszkodzeniami motorycznymi,
 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania,
 z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami,
 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 z przewlekłymi chorobami somatycznymi.
Ruch jest dominującą formą aktywności dziecka w jego rozwoju i stymulacji
mowy. Podstawowe formy ruchu z muzyką wykorzystywane w terapii i rehabilitacji to: taniec, zabawa muzyczno-ruchowa, gimnastyka przy muzyce, opowieść
ruchowa oraz ruchowa improwizacja.
Skuteczność metod wykorzystujących dźwięk i ruch w terapii surdologopedycznej – terapii słuchu i mowy – wynika między innymi z faktów, iż:
 muzyka i mowa składają się z tych samych elementów: rytm, melodia, tempo, natężenie, artykulacja, barwa, frazowanie, akcenty, pauzy itd.,
 rozwój mowy idzie, bądź nie, w parze z rozwojem ruchowym.
Zaburzenia w rozwoju ruchowym dziecka mają bezpośredni lub pośredni
wpływ na rozwój mowy dziecka. Stymulując dziecko w celu jego prawidłowego
rozwoju ruchowego, jednocześnie pośrednio wspieramy także rozwój jego mowy
– między innymi dlatego, że za rozwój i ruchowy i mowy odpowiadają w mózgu
te same ośrodki.
Zastosowanie w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu znajduje także logorytmika
– terapia słowem, muzyką i ruchem. Istotą tej metody jest ścisły związek ruchu
z muzyką łączonych z rytmizowanym mówieniem i śpiewem oraz z charakterystycznym instrumentarium Carla Orffa. To właśnie rytmizacja tekstów oraz
śpiew są głównymi formami w logorytmice kształtującymi aparat głosotwórczy,
regulującymi oddech i usprawniającymi aparat artykulacyjny. Logorytmika
w edukacji i terapii dziecka to: ćwiczenia i zabawy słowne, ruchowe, słuchowe,
słuchowo-ruchowe oraz muzyczno-ruchowe.
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Kolejną metodą, posługującą się muzyką lub jej elementami oraz ruchem, jest
rytmikoterapia, w sposób szczególnie skuteczny wykorzystywana w pracy z zaaparatowanymi i zaimplantowanymi seniorami. Rytmikoterapia to gimnastyka
umysłu i ciała, forma terapii przez ruch przy muzyce, który stymuluje aktywność
psychiczną oraz pełni rolę aktywizującą.
Twórca rytmiki – Emil Jaques-Dalcroze uważał, że aby pacjent odczuwał muzykę, nie wystarczy rozwijać w nim zdolności słuchowych – elementem najsilniej
oddziałującym na zmysły jest rytm.
W przypadku dzieci terapię opartą na rytmie warto już stosować przed
implantacją. Rytmizacja z wielkim powodzeniem wspiera ich kompetencje prewerbalne.
Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami muzykoterapii, choreoterapii, logorytmiki oraz rytmikoterapii oprócz umuzykalniania, kształcenia poczucia rytmu
oraz rozwijania słuchu i pamięci muzycznej, pełnią szczególną rolę we wszechstronnym, harmonijnym rozwoju dziecka – intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym oraz usprawniają wszystkie procesy zachodzące w organizmie dorosłego człowieka. Głównym celem tych zajęć jest kształtowanie różnych
umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.
Terapeutyczne zajęcia muzyczno-ruchowe, miedzy innymi:
 usprawniają procesy myślowe,
 usprawniają funkcje słuchowe – słuch fizyczny, fonematyczny i muzyczny,
 rozwijają percepcję słuchową i wzrokową,
 rozwijają koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową,
 usprawniają funkcje – oddechową, fonacyjną i artykulacyjną,
 kształcą pamięć i uwagę słuchową,
 doskonalą koncentrację,
 usprawniają małą i dużą motorykę,
 wspomagają rozwój mowy,
 uwrażliwiają na elementy wspólne dla muzyki i mowy – rytm, melodię,
tempo, dynamikę, artykulację, akcenty, frazowanie, pauzy czy kolorystykę
brzmieniową,
 rozwijają wyobraźnię, kreatywność i ekspresję,
 kształtują sprawności psychoruchowe,
 usprawniają ciało,
 wyrabiają spostrzegawczość,
 kształtują świadomość własnego ciała oraz gospodarowania przestrzenią
wokół,
 uczą wyrażania emocji,
 rozwijają postawy twórcze,
 uczą pracy w zespole.
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Zajęcia muzyczno-ruchowe są adresowane zarówno do dzieci o prawidłowym przebiegu rozwoju, jak i do dzieci z deficytami – w tym z wadą słuchu,
a także dla młodzieży i seniorów.
Muzykoterapia, choreoterapia, logorytmika oraz rytmikoterapia mogą być
prowadzone między innymi w szpitalach, ośrodkach terapii, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach edukacyjnych
(między innymi w żłobkach, przedszkolach i szkołach), w ośrodkach wsparcia,
a także w gabinetach prywatnych.
Kluczowym jest indywidualne, profesjonalne, kompetentne podejście terapeuty oraz współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces rehabilitacyjny
Pacjenta, ukierunkowana na wspomaganie podczas wszystkich etapów zaplanowanych działań terapeutycznych.
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Jaskulska Sylwia, „Ta szkoła symbolicznie rozstrzelała się sama…”.
Filmy „Słoń”, „Carrie”, „Nad krawędzią” w dyskusji o problemach
współczesnej szkoły i młodzieży podczas zajęć z pedagogiki na
specjalnościach nauczycielskich [This School Has Symbolically Shot
Itself… The Elephant, Carrie and Over the Edge Films in the Debate
on the Problems Faced by Contemporary Schools and Young People
During Pedagogy Classes for Trainee Teachers]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(10) 2016, Poznań 2016, pp. 315–327, Adam
Mickiewicz University Press. ISSN 2300–0422. DOI 10.14746/kse.
2016.10.24.
In the paper, apart from interpreting the message of films: Carrie (directed by Brian De Palma), Over the Edge (directed by Jonathan
Kaplan) and Elephant (directed by Gus Van Sant), I also describe how
classes can be arranged around them. Thus, I join the debate on the
space for such productions in education, especially in the methodology
for training teachers-to-be. I indicate possible applications of feature
films and a wide spectrum of benefits that follow from this approach. In
fact, movies are still an undervalued but very effective didactic tool that
engages pupils in authentic intellectual tasks that deal with important
content and issues.

Od kilku lat prowadzę zajęcia z pedagogiki na specjalnościach nauczycielskich
(na Wydziale Filologii Polskiej, Angielskiej, Wydziale Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Studenci przygotowujący
się do pracy w zawodzie nauczyciela niezmiennie dziwią się, gdy na liście obo-
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wiązkowej literatury widzą książkę Carrie autorstwa Stevena Kinga (często
z adnotacją: lub obejrzenie filmu Briana De Palmy z 1976 r.). Na liście obowiązkowych tekstów kultury znajduje się także film Nad krawędzią w reżyserii Jonathana Kaplana, a podczas zajęć (zwykle wieńczących cały kurs), na których
omawiamy te dzieła, wspólnie oglądamy film Słoń (reż. Gus Van Sant). Gdyby
pokusić się o sformułowanie jak najbardziej ogólnego tematu tych zajęć,
brzmiałby on: problemy współczesnej szkoły i młodzieży. W dalszej części
tekstu przybliżę treść filmów i szerzej przedstawię problematykę poruszaną podczas zajęć.
Opisując własne doświadczenia dydaktyczne, spróbuję zatem wskazać możliwości wykorzystania filmów fabularnych podczas zajęć z pedagogiki na specjalnościach nauczycielskich. Włączę się tym samym w dyskusję nad miejscem
tego typu filmów w edukacji, szczególnie w metodyce kształcenia przyszłych
nauczycieli.
Książka Carrie Stevena Kinga, na podstawie której powstał film, opowiada
historię dorastającej dziewczyny. Jej matka, fanatyczka religijna, wychowuje
córkę, stosując przemoc fizyczną i psychiczną (np. zamykanie na wiele godzin
w ciemnym pomieszczeniu za każdy popełniony „grzech”). Autor wiele miejsca
poświęcił rzekomym zdolnościom telekinetycznym dziewczyny – potrafi ona na
przykład przenosić siłą woli przedmioty. Carrie odstaje od rówieśników – matka
narzuca jej konserwatywny ubiór i zachowanie. Nastolatka jest odrzucona i wyśmiewana. W wyniku szkolnego spisku dziewczyna idzie na bal zaproszona przez
jednego z najbardziej popularnych chłopców w szkole, zostaje nawet królową
balu. Gdy na chwilę odzyskuje wiarę w siebie, do akcji wkraczają koledzy i koleżanki dziewczyny i wybrzmiewają ostatnie akordy spisku. Oblewają tytułową
bohaterkę wiadrem świńskiej krwi na widoku całej szkolnej społeczności. Carrie,
z pomocą telekinezy, dewastuje szkołę, zabija wielu rówieśników i nauczycieli,
a potem demoluje całe miasto.
Film Nad krawędzią pokazuje życie nastolatków z przedmieścia. Ich codzienność jest nudna i monotonna. Cały wolny czas spędzają w centrum rekreacji – to teren pod miastem z placem zabaw i hangarem, w którym znajdują się
stoły do ping-ponga, kanapy itp. W dzień młodzi ludzie bawią się tam, grają
i dyskutują, nocami piją alkohol i odurzają się narkotykami. Z powodu nudy
dokonują drobnych przestępstw – akcja zaczyna się od zabawy, w trakcie której
jeden z chłopców strzela z pistoletu w radiowóz. Rozwścieczony policjant, kierowca radiowozu, zaczyna akcję przeciwko „rozwydrzeniu” młodzież z New
Grenady. W tym samym czasie w miasteczku toczą się negocjacje – teren rekreacji na być sprzedany inwestorowi, milionerowi z Meksyku. Młodzież protestuje,
nasilają się zamieszki. Dochodzi do wypadku – podczas pościgu policjant śmiertelnie postrzelił jednego z chłopców. Punktem kulminacyjnym fabuły jest spo-
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tkanie w szkole – zaproszeni są na nie tylko dorośli: rodzice i nauczyciele. Mają
debatować o zdarzeniu i o przestępczości nieletnich, okazuje się jednak, że organizatorzy spotkania bardziej martwią się o pomyślne ubicie targu z inwestorem
niż o uczniów szkoły. Chcą im odebrać centrum rekreacji, które przedstawiane
jest jako gniazdo wszelkiego zła. Rozwścieczeni uczniowie blokują wszystkie
wyjścia i zamykają dorosłych w szkole. Demolują ich samochody, wzniecają
pożar, dewastują okolicę szkoły. Ginie jeden z policjantów. W ostatniej scenie
widzimy szkolny autobus wypełniony młodzieżą. Pod eskortą policji wyjeżdża
z miasta (prawdopodobnie dzieciaki trafią do jakiegoś ośrodka wychowawczego).
W warstwie fabularnej film Słoń opowiada o dwóch chłopcach, którzy planują dzień zagłady w swojej szkole. Kupują broń, przyjeżdżają do szkoły i strzelają.
Giną uczniowie, nauczyciele, dyrekcja. Film Van Santa jest trudny w odbiorze
nie tylko ze względu na tematykę. Od początku do sceny strzelaniny (ostatnie
minuty filmu) prawie nic się nie dzieje. Uczniowie leniwie przemieszczają się po
szkole, rozmawiają. Czasem przez kilka minut dyskretna, wręcz intymna kamera
podąża za uczniem, który samotnie przemierza szkolne korytarze czy boisko.
Nieprzypadkowo reżyser zadbał o to, żeby widz znał bohaterów z imienia. Gdy
każdy z nich pojawia się pierwszy raz, na ekranie widzimy imię. Leniwe snucie
się po szkole za bohaterami pokazuje, że ich życie jest zwyczajne, to niczym nie
wyróżniający się dzień dla tej szkolnej społeczności. Widzimy dosłownie kilka
minut szkolnego dnia, ciągle to samo, tylko z punktu widzenia różnych osób.
Przed wspólnym oglądaniem filmu dzielę studentów na grupy. Każda z nich ma
oglądać film z perspektywy jednego z bohaterów1. Są to na przykład: John, który
w drodze do szkoły zauważa, że ojciec znów jest pijany. Musi sam usiąść za kierownicą, zorganizować ojcu opiekę, przez co spóźnia się do szkoły i dostaje naganę, bo dyrektor nie chce słuchać usprawiedliwień. Michelle – dziewczyna wyśmiewana przez rówieśniczki w szatni. Jest tak pełna kompleksów, że nie potrafi
się przebrać przy koleżankach, co niedelikatnie komentuje jej nauczycielka. Brittany, Jordan i Nicole plotkują podczas posiłku w szkolnej stołówce o chłopakach,
ciuchach i znajomych, po czym nie przestając rozmawiać udają się do łazienki
i wymiotują.
________________
1
Inspiracją do takiego sposobu wykorzystania filmu Słoń były warsztaty, które podczas XVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły, Łagów Lubuski, 30.08–04.09.2004)
przeprowadzili właśnie wokół tego obrazu dr Lidia Wawryk i dr Artur Doliński oraz treść wykładu
wprowadzającego w problematykę tejże LSM prof. Marii Dudzikowej (Nauczyciel–uczeń z perspektywy
symbolicznego interakcjonizmu. Na przykładzie analizy „Belfra” J.D. Dopagne’a oraz „Nauczycieli”
Sławomira Mrożka). Niektóre wątki tego wykładu zostały opublikowane w książce autorstwa prof. M. Dudzikowej pt. Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy (2007). Przywołuję je w dalszej części
tekstu. Z czasem wypracowałam w oparciu o te treści własny scenariusz zajęć z wykorzystaniem także
filmów Carrie i Nad krawędzią.
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Są też Alex i Eric, którzy zamawiają przez Internet broń i strzelają do
uczniów. O tych bohaterach dowiadujemy się trochę więcej niż o pozostałych.
Widzimy scenę, w której koledzy obrzucają Alexa podczas lekcji kulkami z papieru. Nauczyciel albo udaje, albo rzeczywiście nie widzi, że taka sytuacja ma
miejsce. Nie reaguje. Jedyny moment filmu, kiedy akcja przenosi się poza mury
szkoły i jej najbliższe otoczenie to scena, w której zaglądamy do domu jednego
z chłopców. Drugi nocuje u niego. Widzimy codzienne życie nastolatków korzystających z gier komputerowych, jeden z nich ćwiczy grę na pianinie, jedzą przygotowane przez mamę śniadania, żegnają śpieszących się do pracy rodziców.
Jednak czujemy, że ta sielanka to tylko cisza przed burzą (twórcy filmu pokazują
to dosłownie, widzimy płynące po niebie chmury). W filmie Słoń wielokrotnie
powraca pewien niepokój wynikający z paradoksów, których doświadczamy.
Z pozoru wszystko jest leniwe, bezpieczne. Jak zauważa w recenzji filmu napisanej po rozdaniu nagród w Cannes Richard Porton, reżyser obnaża w filmie konformizm i biurokratyczne zaślepienie przeciętnej amerykańskiej szkoły średniej
(Porton, 2003: 52). Nauczyciele śmieją się, prowadzą z uczniami dyskusje na
ważne tematy, w szkole obowiązują standardy bezpieczeństwa (np. monitorowanie wyjść ze szkoły podczas lekcji). W tej idealnej szkole dyrektor karze jednak
ucznia, który spóźnia się do szkoły nie z własnej winy, nie zna jego sytuacji domowej i nawet nie próbuje mu pomóc. Nauczycielka wychowania fizycznego nie
ma nawet cienia empatii dla dojrzewającej, nieatrakcyjnej dziewczyny. Nastolatki
zamawiają na obiad tylko sałatę i wymuszają wymioty po jej zjedzeniu. Nikt tego
nie zauważa. Nikt nie reaguje. No i przede wszystkim – do szkoły wchodzą po
zęby uzbrojeni uczniowie. Przedtem zaś zamawiają i próbują w domu broń,
oglądają z zachwytem filmy o nazistach i z całkowitym spokojem rozpisują plan
masakry własnej szkoły. Tuż przed strzelaniną biorą wspólny prysznic, całują się
(bo nigdy jeszcze tego nie robili2) i życzą sobie powiedzenia słowami: „urządzimy
sobie dzień sportu. Najważniejsza jest dobra zabawa”. Codzienność okazuje się
nie tak zwyczajna, ale bardzo skomplikowana. Jennifer A. Rich sposób prowadzenia filmowej narracji w Słoniu nazywa dialektyką typową dla horrorów (Rich,
2012: 1314). Reżyserzy tego typu filmów atmosferę grozy budują poprzez naznaczanie strachem sytuacji kojarzących się pozytywnie. Dlatego przerażają filmy,
których akcja dzieje się w domu, a bohaterami są zabawki czy małe dzieci. Przez
to, że kojarzą nam się z poczuciem bezpieczeństwa i niewinnością, groza nasila
się. Podobnie jest w Słoniu. Przez kilka minut widzimy piękne niebo, ale niepo________________
2
Gus Van Sant momentami dość stereotypowo postrzega problemy młodzieży i związki przyczynowo skutkowe między nimi. Ukazanie (niemal jednocześnie) wątków fascynacji grami komputerowymi, nazizmem, bronią i wątku homoseksualnego może budzić sprzeciw, a film o trudnym dorastaniu
zaczyna jawić się jako zaangażowany ideologicznie (por. Porton, 2003: 52).
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koimy się, bo przez to nie jesteśmy świadkami jakiejś szkolnej sceny (słyszymy
tylko odgłosy) (Rich, 2012: 1320). Widzimy problemy bohaterów, narastające
emocje, a jedyne, co oferuje nam reżyser, to kilka minut podążania za plecami
jednego z uczniów. Van Sant operuje też napięciem między budowaniem sympatii i antypatii do bohaterów. W jednej chwili jest nam żal dziewczyny, którą
atakują w rozmowie szkolne przyjaciółki, by za chwilę zobaczyć ją samą, jak drwi
z innej uczennicy (potem zaś wymiotuje w szkolnej toalecie, co znów może
wzbudzić negatywne emocje, a może wręcz przeciwnie, ogromne współczucie)
(Rich, 2012: 1318). Balansowanie między sympatią/antypatią, współczuciem/oburzeniem pozwala odczuć napięcie, które musi być udziałem uczniów tej dziwnej
w swojej normalności społeczności szkolnej.
Po projekcji proszę studentów, żeby opowiedzieli, jak to jest być uczniem
i nastolatkiem z perspektywy każdego z bohaterów. Dochodzimy zwykle do
wniosków, że po broń mógł sięgnąć każdy z tych uczniów, bo każdy borykał się
z problemami. Film to zbiorowy portret młodzieży (K. Jones, 2003: 28). Alkoholizm rodziców, wykluczenie rówieśnicze, zaburzenia odżywania – to ich codzienność. Masakra, która miała miejsce w szkole, jest jakby sumą napięcia, samotności, wykluczenia, złości bohaterów. Zresztą stąd tytuł filmu, Słoń.
Inspiracją reżysera była buddyjska opowieść, w której kilku ślepców dotyka różnych części słonia – ucha, nogi, ogona, kłów itp. Każdy ze ślepców jest przekonany, że znajomość tej jednej części pozwala mu na zrozumienie prawdziwej
natury zwierzęcia. Jeden zatem twierdzi, że słoń jest jak wachlarz, inny – że jak
drzewo, lina, wąż lub też dzida. Żaden jednak nie jest w stanie ogarnąć całości.
Dopiero suma ich wrażeń dałaby odpowiedź na pytanie, czym jest słoń (Rich,
2012: 1314). Tak samo jest w filmie. Napięcie budują wszystkie doświadczenia
uczniów, a nie jedynie doświadczenia Erica i Alexa. Jak podsumował film jeden
z moich studentów: Ta szkoła symbolicznie rozstrzelała się sama… Problemy
młodych ludzi sumują się, kiedy widzimy je wszystkie, i to pokazane z takim
spokojem, jest to kumulacja nie do zniesienia dla widza. Tym bardziej nie do
zniesienia dla bohaterów. W końcu siła ta powoduje eksplozję.
Podobnie można odczytywać dwa pozostałe filmy, które omawiam w tym
tekście. Według Erici J. Dymond, Stephen King budował postać Carrie właśnie
wokół słowa „eksplozja”, które znaczy tyle, co „spowodowanie rozpadu czegoś
na kawałki poprzez użycie sił będących wewnątrz” (Dymond, 2013: 97). Eksplozja jest zawsze następstwem reakcji wewnętrznych. Film spina jak klamra motyw
menstruacji. W pierwszej i ostatniej scenie bohaterki doznają intensywnych
krwawień menstruacyjnych, nieprzypadkowo też podczas balu Carrie zostaje
oblana krwią (De Palma dobrze wykorzystuje motyw koloru czerwonego w obrazie filmowym. Czerwień jest kolorem Carrie. Symbolizuje zarówno jest dojrzewanie płciowe i rozwijającą się seksualność jak i fakt bycia ofiarą matki i rówie-
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śników; Ehlers, 1981: 36). Procesy destrukcji, których źródłem jest Carrie, podobne są właśnie do menstruacji – są wynikiem tego, co dzieje się wewnątrz
dziewczyny. Jak opisuje to Erica J. Dymond, w Carrie kumulują się jej traumatyczne doznania i kiedy dochodzi do momentów kulminacyjnych dziewczyna
niszczy otoczenie z pełnym spokojem, cały proces toczy się bowiem w jej wnętrzu. W warstwie fabularnej King pokazuje jak dziewczyna „wciela”, czyni posłuszną częścią siebie otoczenie. Służy temu na przykład pokazanie próby spowodowania powodzi podczas balu. Według opisu autora dziewczyna widziała
w głowie obraz rur wewnątrz ścian, czuła ich metaliczny posmak w ustach, przepełniał ją chłód wody (King, 1974: 147). Ona stała się na chwilę systemem przeciwpożarowym i własnymi myślami mogła go uruchomić. Ale to tylko metafora.
Zarówno książka jak i film pokazuje dziewczynę, która całe życie gromadzi ładunek emocjonalny, który w końcu eksploduje. Zupełnie jak w Słoniu. Twarze
Carrie, Erica i Alexa w momentach katastrof są podobne – nie widać na nich
emocji. Emocje zostały uzewnętrznione poprzez strzały, wybuchy, powódź, ogień.
David Jenkins analizuje Carrie jako przykład filmu, w którego fabułę wbudowany jest mechanizm koszmaru sennego. W tym odczytaniu Carrie jest narracją o śnie nastolatki, która doświadcza ogromnej przyjemności bycia wybraną na
królową balu, by za chwilę doznać upokorzenia na oczach całej szkoły (Jenkins,
2012: 104). W rozmowach ze studentami częściej pojawia się wątek odczytania
jako sen tego, co u Jankinsa jest przebudzeniem: masakry, którą powoduje Carrie. W sporej część książka Kinga to powieść epistolarna – autor zamieścił w niej
listy, wycinki z gazet, fragmenty książek poświęcone telekinezie. Jakby głównym
problemem Carrie były jej zdolności telekinetyczne, nad którymi straciła kontrolę. Ale to nie jest książka o telekinezie, tylko o dziewczynie osamotnionej przez
zajętą sobą i brutalną matkę, o odrzuceniu rówieśniczym, o publicznym upokorzeniu, o dorastaniu na przekór rodzinie. Może widzimy fantazję dziewczyny,
która w swej słabości marzy o supersile, o telekinezie umożliwiającej zabicie
wszystkich prześladowców? Jej sny? King pisze, że gdy matka znęcała się nad
Carrie z nieba padał deszcz meteorów, ściągnięty przez siły dziewczyny. A może
zamknięte w ciemności dziecko wyprodukowało ten deszcz we własnej głowie?
Bo co innego mogło zrobić? Jak powiedział o filmie Nad krawędzią lider grungowego zespołu Nirvana, Kurt Cobain: „ten film w dużej mierze zdefiniował
moją osobowość (…). Totalna anarchia”3. Z biograficznego obrazu Kurt Cobain:
Montage of Heck dowiadujemy się, że twórcy Nad krawędzią pokazali największe
marzenie młodego Cobaina. Zamknąć wszystkich dorosłych w jednym miejscu
jako zakładników4. Może to właśnie tylko fantazje i marzenia o zniszczeniu
________________
3
4

http://www.imdb.com/title/tt0079688/trivia, dostęp: 18.08.2015.
B. Morgen (reż.), Kurt Cobain: Montage of Heck, USA 2015.
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okrutnego, nieprzychylnego młodzieży świata widzimy w omawianych filmach?
W Nad krawędzią miesza się dość stereotypowo pokazany świat młodzieży
z zamożnych rodzin, w których są pieniądze, ale nie ma czasu i zrozumienia,
i dzieciaków z robotniczych blokowisk zostawionych przez zapracowanych rodziców samym sobie. New Grenada to wspólny świat tych dzieci, które żyjąc
w miejscu z dala od innych społeczności, zdane są tylko na siebie i muszą same
zorganizować swój świat. Pojawiają się w nim używki i broń, dzieciaki z nudów
eksperymentują i przekraczają stawiane przez rodziców granice. Dorośli chcą im
zabrać ostatni kawałek świata, który uważają za naprawdę swój, i zbudować
w tym miejscu biurowce. Rzeczywiste akty wandalizmu mogą więc być rozpatrywane symbolicznie, a nawet jako młodzieńcza fantazja: symboliczne jest zamknięcia w jednej sali dorosłych, a więc jakby odebranie im głosu i oddanie
dzieciom ich praw. Symboliczny (może tym razem to fantazja dorosłych?) jest
też autobus, który zabiera złą, zdemoralizowaną młodzież daleko od New Grenady – odnosimy wrażenie, że mimo wszystko to dorośli przegrali stwierdzając,
że problemu lepiej się pozbyć, niż się z nim zmierzyć.
Z jednej strony omawiane filmy to symboliczne opowieści o trudach dorastania i fantazjach na temat spektakularnych sposobów zmierzenia się z nimi.
Z drugiej jednak odbija się w nich realny świat. To nie tylko zły sen. To koszmarna rzeczywistość. Inspiracją filmu Nad krawędzią były prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce w Foster City w Kalifornii na początku lat 70. Bruce
Koon i James A. Finefrock zamieścili w „San Francisco Examiner” artykuł pod
tytułem: Mousepacks: Kids on a Crime Spree. Tekst jest zapisem aktów młodzieńczego wandalizmu. Czytamy w nim:
To zdaje się być jak scenariusz filmu Mechaniczna Pomarańcza, koszmar senny, futurystyczne fantasy. Ale te wydarzenia są prawdziwe. Miały miejsce w Forester City, mieście,
dla którego gang nastolatków „Mousepacks” stanowi jeden z największych problemów
kryminalnych5. (Koon, Finefrock, 1973: 1, 9)

Scenarzysta Tim Hunter, przeczytał artykuł i stwierdził, że jest to temat na
scenariusz filmowy. Autorzy filmu, wybierając na bohaterów dzieciaki przypominające w realnym życiu granych przez siebie bohaterów, poprzez pewną niedbałość w kręceniu scen osiągnęli, jak pisze Mike Sacks, autentyczność tak intensywną, że wydaje się, jakby chwilami film był dokumentem (Sacks, 2009).
Casting do Słonia był podobny. Bohaterów rekrutowano spośród lokalnej młodzieży. „Aktorzy” mieli do dyspozycji luźny scenariusz, większość dialogów wy________________
5

Tłumaczenie własne. Dziękuję redakcji „San Francisco Examiner”, która na moją prośbę udostępniła mi numer z 11 listopada 1973 roku.
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myślali sami6. Eva Zamojska, odczytując obraz szkoły ukazany w filmie Klasa,
podobne zabiegi nazywa „fikcją rzeczywistości”, hybrydą. Tego typu obrazy łączą
w sobie „walory artystyczne (…) ze świeżością, autentycznością i brakiem schematyczności, które są charakterystyczne dla dokumentu. To maksymalne zbliżenie filmu do rzeczywistości nie służy zamazaniu różnic (…), lecz powiedzeniu
czegoś istotnego o samej rzeczywistości, w sposób zarazem uniwersalny i bardzo
osobisty” (Zamojska, 2011: 87). Paradokumantalny wymiar Nad krawędzią poza
nawiązaniem do prawdziwych wydarzeń i obsadzeniem w roli bohaterów amatorów wzmacnia też fakt, że wymyślone miasteczko, New Grenada, powstało
w Kolorado, godzinę drogi od miejsca, gdzie za 20 lat rozegra się masakra
w Columbine High School. Jest to smutny, dziwaczny zbieg okoliczności (Sacks,
2009), który pokazuje też aktualność i ponadczasowość poruszonych w filmie
problemów. Gus Van Sant, reżyser Słonia, rekonstruuje w swoim filmie właśnie
tę zbrodnię7: w 1999 roku, w Columbine High School dwóch uczniów zabiło
kilkunastu kolegów. Motywem masakry, jak mówili chłopcy planując ją, było
zrobienie show, które przejdzie do historii8. Także filmowi Alex i Eric są wyzuci
z emocji, zdaje się, że cyniczni. Można zakładać, że łączy ich relacja przyjacielska,
ale gdy z zimną krwią planują zbrodnię relacja ta wydaje się być powierzchowna,
zogniskowana tylko wokół chęci rozprawienia się z własną szkołą. Oglądając
film, mam wrażenie, że to nie ludzie, ale jedna z masek nastolatków odpowiadająca im akurat w danym czasie.
Zbyszko Melosik w odniesieniu do współczesnego trybalizmu pisze o mnogości powierzchownych relacji, w które wchodzą nie tyle ludzie, ile ich wizerunki
(Melosik, 2013: 69), przez co rzeczywistość upodabnia się do portalu społecznościowego. Nagrania chłopców z Columbine High School przed masakrą i w jej
trakcie to czarny spektakl wizerunków i zapowiedź: będziemy sławni. Gus Van
Sant nie realizuje jednak swoim filmem makabrycznych marzeń chłopców
o popularności (choć to można mu zarzucić). On nie przyczynia sie do promocji
wizerunków wymyślonych, ale odkrywa prawdę, pokazuje, że nie chodziło tylko
o show, ukazuje skomplikowane losy nastolatków, uczniów każdej szkoły. Pokazuje ich bezradność i samotność. Dekonstruuje maskę, za którą ukryli się młodociani przestępcy – odkrywa ją w postaciach pozostałych uczniów, pozwalając, by
dwóch głównych bohaterów prawie ani na chwilę nie wyszło poza wymyślony
przez chłopaków z Columbine High School wizerunek (wyjątkiem jest chyba
scena, w której Alex i Eric ostrzegają jednego z kolegów, Johna, żeby uciekał ze
________________
6

http://stopklatka.pl/wiadomosci/-/6964299,nagrodzony-zlota-palma-w-cannes-slon-juz-w-kinach,
dostęp: 18.08.2015.
7
Nic dziwnego, że film Słoń jest przywoływany w kontekście Nad krawędzią i odwrotnie. Por.
Stephens, 2005: 78.
8
http://www.acolumbinesite.com/quotes1.html, dostęp: 16.08.2015.
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szkoły, bo będzie się tam działo coś strasznego). Czy jednak widz osądza ich negatywnie? I oni, nawet w końcowej scenie, gdy jeden bez mrugnięcia okiem
morduje drugiego, wzbudzają empatię i współczucie. Nie ma jednak gotowych
odpowiedzi na wiele pytań i ocen zdarzeń oraz zachowań bohaterów. „Formuła
paradokumentu wcale nie ułatwia (…) odczytania jego znaczeń. Przeciwnie – tak
jak prawdziwe życie dopuszcza wielość interpretacji, tak doskonała «fikcja rzeczywistości» staje się przeszkodą w wyciąganiu jednoznacznych wniosków.
Twórcy zdają się nam mówić: tak to się działo (dzieje w dzisiejszej szkole) (…),
lecz nie mamy pewności, co o tym należy sądzić” (Zamojska, 2011: 87). Emocjonalny ładunek wybuchowy, który gromadzą bohaterowie Słonia, Nad krawędzią
czy Carrie nie pozwala na jednoznaczne potępienie ich czynów. Widz może
w jakiś sposób z nimi sympatyzować, współczuć im czy się z nimi utożsamiać
bardziej niż krytycznie ich osądzać. Jak napisano w jednej z recenzji Słonia, „film
niezależnie od niepokoju, jaki wzbudza, wywołuję wielką sympatię – sympatię
bez oceny. Nieważne, z którym z bohaterów się identyfikujesz – problemy nastolatków są uniwersalne. Każdy z nich przeżywa podobną burzę hormonów i poszukuje tożsamości”9.
Gdy rozmawiam ze studentami o przywołanych w tym tekście filmach, idąc
tropem Van Santa, dekonstuujemy pewną maskę, składamy w całość słonia
z przypowieści. Widzimy jednych bohaterów w drugich – ktoś dostrzega w zakompleksionej Michelle Carrie, ktoś łączy obrazy rodzin pokazane w Nad krawędzią ze strzępkami takich obrazów w Słoniu. Nieprzypadkowo King wybrał na
miejsce i czas ostatecznej masakry mury szkoły i czas balu. Przecież jest to rytuał
tak typowy dla amerykańskiej szkoły, że chyba nic lepiej jej nie symbolizuje
(Ehlers, 1981: 35). King zaznacza mocno: tak, to opowieść o każdej szkole.
O problemach, które są tak ogromne, że w końcu symbolicznie, albo realnie muszą wybuchnąć. Jak napisał o Słoniu jeden z recenzentów: to elegia na piękno
i witalność młodych ludzi (Cunneen, 2003, s. 20).
Wnioski, do których dochodzimy podczas zajęć wokół filmów, wracają do
nas przy okazji wielu omawianych tematów. Rozmawiamy o szkole jako tyglu,
w którym mieszają się przeżycia i doświadczenia młodych ludzi pytając, co może
w różnych sytuacjach zrobić nauczyciel. Ta dyskusja, co podkreślają studenci,
jest trudna i ważna. I zostaje w nas jak obrazy z tych trzech filmów. Trudno je
zapomnieć.
Fakt, że filmy oglądane podczas zajęć i dyskusje, które były wokół nich prowadzone, zostają w pamięci studentów, może być punktem wyjścia refleksji nad
sensem pracy z obrazami filmowymi podczas zajęć. Zdarza mi się, że spotykam
studentów kilka lat po zakończeniu kursu pedagogiki. Nie pamiętają wszystkich
________________
9

http://film.onet.pl/wiadomosci/glosy-prasy/x5rj4, dostęp: 18.08.2015.
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treści z zajęć, zawsze jednak odtwarzają tematy, którym towarzyszyły obrazy
filmowe. Jest to zapewne związane z psychologicznymi mechanizmami pamięci:
lepiej zapamiętujemy elementy zakodowane w dwóch systemach – słownym
i obrazowym (dlatego elementem wielu mnemotechnik jest wytwarzanie wyobrażeń obrazowych zapamiętywanych słów) i materiał, z którym pracujemy (np.
dyskusje), którym manipulujemy (Jagodzińska, 2008: 247). Dlatego filmy mogą
być dopełnieniem podręcznika (np. filmy historyczne), ale nie tylko. Traktuje się
je też jako „wyzwalacz” skojarzeń: poprzez filmową metaforę szuka się analogii
do procesów społecznych, film może być nawet prowokacją do podejmowania
jakiś działań (Russell III, 2012: 158). Filmy są szczególnie użyteczne, jeśli chcemy
pracować nie tylko na treściach, ale i na emocjach. Są na przykład skuteczną
metodą edukacji moralnej – uwrażliwiają, skłaniają do refleksji, kształtują wyobraźnię (Wonderly, 2009: 9). Są znakomitym głosem w dyskusjach dyskusji na tak
zwane trudne tematy, co w swoich badaniach potwierdziły na przykład Audrey
Smith Rorrer i Susan Furr (Rorrer, Furr, 2009: 162–168). Podczas kursów dla
przyszłych nauczycieli prezentowały one różne obrazy filmowe prowokując do
dyskusji wokół zagadnień wielokulturowości w edukacji. Wzrost świadomości
i wrażliwości studentów w tym obszarze pozwolił badaczkom nazwać filmy „narzędzia świadomości wielokulturowej” w edukacji przyszłych nauczycieli. Badania nad rolą filmu w przygotowaniu do zawodu nauczyciela prowadzili także
Alper Kaçkaya, Ihsan Ünlü, M. Said Akar i Meryem Özturan Sagirli. Dowiedli
oni, że włączenie do zajęć filmów, których bohaterami są zmagający się z codziennymi trudami nauczyciele, znacząco pozytywnie wpływa na ocenianie własnej skuteczności zawodowej i samego zawodu nauczyciela przez studentów
przygotowujących się do tego zawodu i osoby, które niedawno rozpoczęły pracę
(Kaçkaya, Ünlü, Akar, Özturan Sagirli, 2011: 1778–1783). Autorzy swoje rozważania lokują w odniesieniu do kategorii nauczyciela – refleksyjnego praktyka,
konstatując, że filmy w różnego rodzaju kursach przygotowujących do zawodu
pomagają rozbudzać tę postawę (Kaçkaya, Ünlü, Akar, Özturan Sagirli, 2011:
1779). Swego czasu Maria Dudzikowa w jednym z esejów przywołała monodram
Jean-Pierre’a Dopagne’a pt. Belfer. Tytułowy nauczyciel pewnego dnia nie wytrzymuje, wyciąga z teczki karabin maszynowy i jak sam opowiada: „Wypakowałem cały magazynek. Na zimno. Położyłem trupem swoją klasę maturalną” (Dudzikowa, 2007: 32). Przywołuję ten utwór, by za Marią Dudzikową powtórzyć,
że szkoła bywa „ziemią nieludzką” nie tylko dla uczniów (Dudzikowa, 2007: 29).
Nauczyciele też gromadzą swoje doświadczenia, swoją niemoc, upokorzenia
i być może także, jak uczniowie – bohaterowie omawianych przez mnie filmów –
fantazjują o tym, żeby dać temu wszystkiemu upust. We wszystkich przywoływanych w tym tekście obrazach są to fantazje o brutalnych masakrach, rzadko na
szczęście dochodzi do nich w rzeczywistości. Natomiast eksplozja przemocy,
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agresji fizycznej (także skierowanej na siebie samego), słownej, wyśmiewania,
milczenia i różne inne destrukcyjne formy radzenia sobie z problemami to rzeczywistość każdej szkoły. Filmy fabularne poruszające te problemy mogą być
elementem zajęć, podczas których o tym wszystkim rozmawiamy ze studentami
przygotowującymi się do pracy w szkole.
Ciekawym pomysłem na włączenie filmu do kursów pedagogicznych może
być także uczynienie studentów nie tylko ich odbiorcami, ale też twórcami.
Dzięki temu aktywnie pracuje się ze zdobywaną wiedzą, przekształca ją z pełnym
zaangażowaniem. Studenckie filmy korespondujące z tematyką kursu mogą być
na przykład prezentowane jako jego podsumowanie (w miejsce często stosowanych prezentacji) i elementem oceny końcowej (Anderson, 2013: 386). Ponadto
jeśli studenci sami są uczestnikami zajęć, podczas których stosuje się metody
nauczania inne niż tylko podające, być może jako nauczyciele sami będą po nie
chętniej sięgali. Nauczyciele reprodukują w swojej pracy prywatne teorie roli
zawodowej, wyrosłe na własnych doświadczeniach i, jak pokazują badania,
w dużej mierze to one mają wpływ na przykład na podejmowane w klasie decyzje
(Chant, Heafner, Bennett, 2004: 26). Zwykle reprodukowany jest transmisyjny
model nauczania. W tym modelu rolę nauczyciela utożsamia się z dawaniem
gotowych rozwiązań problemów, przekazywaniem wiedzy w sposób jasny i uporządkowany. Tradycyjne podejście do nauczania, obecne we własnych doświadczeniach szkolnych, jest tak głęboko zakorzenione, że dominuje wiedzę
zdobywaną w ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela
(Richardson, 1997: 3) i dlatego jest reprodukowane w praktyce pedagogicznej.
Pokazuje to na przykład raport Teaching and Learning International Survey
(TALIS), który powstał w ramach badań porównawczych prowadzonych
w 23 krajach (na próbie 70 tysięcy nauczycieli). Wśród objętych badaniem problemów były rozwój zawodowy, nauczycielskie przekonania, postawy i praktyki.
Okazało się, że nauczyciele z większości badanych krajów częściej deklarują używanie tradycyjnych metod przekazywania wiedzy niż metod aktywizujących10.
Mimo rozmaitych możliwości zastosowania filmu, także fabularnego, w edukacji, z własnych doświadczeń wiem, że filmy traktowane są przez niektórych
nauczycieli i wykładowców jako coś, co niepotrzebnie zajmuje czas. Ogląda się je
na przykład na ostatnich zajęciach przed świętami, kiedy jest niska frekwencja.
Wpływa to negatywnie na postrzeganie przez studentów wartości przesłania
pedagogicznego tych obrazów. Tymczasem można traktować je zupełnie inaczej:
nie jako zastępstwo nauczyciela czy wykładowcy, ale jako skuteczne narzędzie
________________
10
Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS, http://www.
oecd.org/edu/school/creatingeffectiveteachingandlearningenvironmentsfirstresultsfromtalis.htm, dostęp:
18.08.2015; patrz. szerzej: Klichowski, Bonanno, Jaskulska, Smaniotto Costa, de Lange, Klauser, 2015.
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angażujące do autentycznej pracy intelektualnej z ważnymi treściami i problemami (Stoddard, Marcus, 2010: 89).
Wrócę na zakończenie do przywoływanego już eseju Marii Dudzikowej.
Analizując przyczyny masakry, którą spowodował w swojej klasie Belfer, pisze
ona o zderzeniu dwóch światów
z jednej strony uczniowie, upodobnieni wyglądem do ikon kultury popularnej i uczący
się „od idoli” codziennych zachowań, zajęci swoimi potocznymi sprawami wyznaczonymi rytmem i problemami ich życia w rozmaitych blokowiskach, z drugiej zaś strony
„belfer od literatury”, zapatrzony we wzór osobowy swego dawnego nauczyciela łaciny
i greki, pragnący tak jak kiedyś on „władać umysłami” uczniów i być „mentorem spragnionej wiedzy młodzieży”, ale już teraz bez złudzeń w sukces własnej misji. (Dudzikowa,
2007: 31)

Przesłanie o zderzeniu dwóch światów, dzieci/młodzieży/uczniów i dorosłych/nauczycieli/rodziców, na przecięciu których może dojść tylko do eksplozji,
to jeden z wątków wszystkich przywoływanych przeze mnie obrazów. Z jednej
strony filmy te mogą uwrażliwiać na te właśnie problemy, z drugiej, zachęcać
studentów, by sami też kiedyś sięgali w swojej pracy po materiały aktywizujące
(film za kilka lat z pewnością będzie przeżytkiem, ale metod nauczania wspieranych przez nowe technologie stale przybywa; por. Klichowski, Bonanno, Jaskulska, Smaniotto Costa, de Lange, Klauser, 2015), by wychodzili poza schematy,
nie bali się poruszać z uczniami trudnych (czasem kontrowersyjnych) tematów
w przystępny sposób. By w miejscu, gdzie łączy się świat ucznia i nauczyciela,
działo się coś ważnego ale i ciekawego.
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Magdalena Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków
2016, 219 s.

Pokazany w czerwcu 2016 roku na wystawie w ramach berlińskiego Biennale Sztuki posąg
Anny Uddenberg zatytułowany Journey of Self Discovery wzbudził aplauz publiczności.
Dzieło przedstawiające półnagą kobietę w dziwnej pozycji fotografującą się przy użyciu
selfiesticka w krótkim czasie zyskało rzeszę wielbicieli. Kamienna postać została okrzyknięta mianem: „Wenus naszych czasów”. Zachwyt nie pojawił się jednak nad pięknem owej
postaci ani nad kunsztem artystycznym jej wykonania, lecz skierowany został w stronę
przesłania, które rzeźbiarka wyraziła swoim dziełem. Kontrowersyjny monument stał się
metaforą naszych czasów, a przedstawione na nim nagie pośladki i selfiestick śmiało można uznać za symbol XXI wieku. Każda epoka w dziejach ludzkości pozostawiła po sobie
jakiś dorobek. Średniowiecze kojarzy się z okresem, w którym dominował pierwiastek
boski. W powstałych w tym czasie dziełach pojawiał się głównie motyw religijny. Sztuka
renesansu to sztuka związana z życiem człowieka – na nim skupiła się cała uwaga ówczesnych twórców. Oświecenie to wiek rozumu, romantyzm epoka uczuć, modernizm wiek
maszyn, postmodernizm era komputerów. Co pozostawi po sobie postpostmodernizm?
Czy spuścizną obecnych czasów będzie autofotografia, kijek do selfie i nagie pośladki Kim
Kardashian?
Tematykę kultury naszych czasów, czyli kultury cyfrowego narcyzmu, podejmuje
w swojej książce krakowska uczona Magdalena Szpunar. Doktor habilitowany nauk humanistycznych i wyspecjalizowany medioznawca ofiarowuje publiczności przeszło dwustustronicową pracę, w której wprowadza czytelnika w cyfrowy świat narcystycznych upodobań jednostki. We wstępie przedstawia ewolucję umysłu ludzkiego. Powołuje się na prace
Zygmunta Freuda i jego teorię psychoanalizy. Czasy freudowskie określa jako okres wzmożonej produktywności i restrykcji wobec jednostki i jej popędów. Jako efekt kontekstu
społeczno-obyczajowego ówczesnych czasów podaje choroby psychiczne, takie jak nerwice, neurozy, czy dotykająca kobiet histeria. XXI wiek to, zdaniem autorki, okres zwiększenia się zaburzeń psychicznych ze zdecydowaną dominacją anomalii narcystycznych.
Kultura, w której przychodzi nam żyć, w coraz większym stopniu jest kulturą zainteresowania samym sobą, sprawiając, że egocentryzm staje się fetyszem (s. 8). Kult obrazu
oraz dominacja technologii to według autorki główne powody nasilenia się tendencji narcystycznych.
W rozdziale pierwszym znajduje się rozległa typologia pojęcia narcyzmu. Aby ułatwić
czytelnikowi jego zrozumienie, przedstawiony zostaje mit o Narcyzie oraz jego różne
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ujęcia. Następnie pisarka podaje definicję narcyzmu sformułowaną przez Zygmunta
Freuda, który pojmował go jako powód wielu psychoz, definicję Heitza Kohuta, doszukującego się jego podłoża w patologicznych relacjach dziecka z rodzicami, czy Otto Kenberga, odwołującego się do stadiów rozwoju instynktów i konfliktów. Bardzo istotnym aspektem zachowań narcystycznych jednostek jest, zdaniem autorki, poczucie lęku. Stwierdza
ona, iż nie jest on obcy narcystycznym personom, lecz jest trwale z nimi zespolony. Jak
trafnie zauważa, osoby wpadające w samouwielbienie stale są podatne na doświadczenia
lękowe, które wynikają ze strachu przed kompromitacją, brakiem zainteresowania ze strony innych, czy zdemaskowania własnych niedoskonałości i kompleksów. Strach, zdaniem
autorki, nie dotyczy jedynie jednostki, ale może ogarniać całe społeczności. Szpunar opisuje kulturę strachu po raz pierwszy zdefiniowaną przez Barry’ego Glassnera w 1999 roku.
Wysnuwa teorię, iż poczucie kulturowego lęku spowodowane jest głównie przez wszechogarniającą siłę mediów, przez medialnego potwora plującego budzącymi grozę przekazami.
Agenda setting jest, jej zdaniem, zdominowana przez negatywne informacje dotyczące
katastrof, kataklizmów, mordów i rozbojów, co w znaczący sposób wpływa na obniżenie
poczucia bezpieczeństwa, a tym samym podwyższenie poziomu fobii nie tylko poszczególnych jednostek, ale całych społeczności. Powołuje się na badania George’a Gerbnera i jego
koncepcję kultywacji. Zgodnie z jego założeniem oglądanie telewizji jest przyczyną wykształcenia się obrazu świata tożsamego z tym, co widoczne jest na ekranie odbiornika.
Prowadzi to do powstania w umyśle jednostki tak zwanego syndromu złego świata oraz
narodzin różnego rodzaju stanów lękowych.
Rozdział drugi to rozległa charakterystyka kultury narcyzmu. Jej twórca, Christopher
Lash, uważał, że ukształtowała się ona poprzez zachodzące w obrębie społeczeństwa przemiany. Za kluczowe czynniki sprzyjające rozwojowi narcyzmu wymieniał biurokrację, rozprzestrzenianie się obrazów, terapeutyczne ideologie, kult konsumpcji, przemiany w rodzinie. Jego
zdaniem potrzeby społeczne zostały zawężone do potrzeb indywidualnych, a cenione niegdyś
postawy i wartości zastąpione partykularnymi interesami samolubnych jednostek. Magdalena
Szpunar zauważa, że potrzeby społeczne nie są obecnie zaspokajane przez innych ludzi, ale
spełniane przez media. Wykreowane przez nie postacie to egoistyczni bohaterowie skupieni na
sobie, celebrytujący swój wygląd i osiągnięcia. Stają się oni wzorem do naśladowania, a skupiona wokół nich publiczność ulega fantastycznej wizji możliwości zdobycia sławy, odegrania
swoich pięciu minut dzięki stworzeniu kontrowersji i sprzedaniu samego siebie. Jak udowadnia krakowska uczona, pięć minut nie wystarcza już jednak przeciętnej jednostce do zdobycia
upragnionego rozgłosu, ponieważ żyjemy w czasach przesyconych celebrytami, których
zazwyczaj głównym osiągnięciem jest to, że po prostu są. Aby móc dłużej cieszyć się popularnością, należy jak najczęściej o sobie przypominać. Nieograniczone możliwości w tej sferze
daje Internet i portale społecznościowe, które dla niektórych stanowią główną platformę
oversharingu. Przekonane o swojej wyjątkowości persony obsesyjnie zaczynają informować
innych o sobie, a przesyłane za pośrednictwem sieci treści nacechowane są trywializmem
i sensacją.
W rozdziale trzecim Magdalena Szpunar zwraca uwagę na fakt, iż najważniejszym marzeniem współczesnego człowieka nie jest bycie szczęśliwym, lecz sławnym. Wskazuje, że
najbardziej widoczne jest to u osób narcystycznych, dla których podziw jest życiowym imperatywem. „Jeśli sukces nie pojawia się, nadchodzi frustracja i niezadowolenie” (s. 106). Jedno-

Polemiki i recenzje

333

stce jest ciężko zmierzyć się z brutalną rzeczywistością, w której nie ma dla niej miejsca. Niemożność zainteresowania innych swoim ego, „przebicia się” powoduje stany lękowe. Skutkuje
to zwiększeniem liczby ludzi dotkniętych depresją, popadających w alkoholizm czy narkomanię. Problemy tego typu nie dotykają jedynie niekwitnących narcyzów, ale także i tych, których piękno i zapach (uroda i działalność) są poklaskiem dla publiczności. Ich strach przed
zerwaniem, zdeptaniem czy zwiędnięciem jest tożsamy z zepchnięciem na bok, pogardą, czy
zniknięciem z mediów. Jednostki stale narażone na opinie innych mogą popaść w samouwielbienie lub ulec zniszczeniu, „organizując swe życie wokół poklasku pasożytniczo uzależniają
się od innych” (s. 108). Według krakowskiej uczonej brak podziwu wywołuje u nich zaniżenie
poczucia własnej wartości, co uwidacznia się z kolei w nadaktywności na serwisie społecznościowym. Osoby poszukujące zainteresowania starają się przypominać o sobie „swojej publiczności”, oczekują pochwał i akceptacji. Wydaje im się, że nadmierna ekspozycja własnego
ja determinuje ich pozycję w społeczeństwie. Autorka w tej części książki zwraca uwagę na
fakt, iż obok samopromowania się jednostek współczesna kultura kreuje także popyt
na wszelkiego rodzaju dobra materialne. Człowiekowi wmawia się, że akt konsumowania
warunkuje jego tożsamość. Slogany typu „bądź sobą – wybierz Pepsi”, czy „L’Oreal – jesteś
tego warta” potęgują chęć nabywania i konsumowania konkretnych produktów. Dodatkowo
„kupowanie staje się zastępnikiem bycia z innymi” (s. 125), a towary traktowane są jak ludzie.
Dawniej o popularności jednostki decydowały jej umiejętności i osiągnięcia, a aktualnie próbuje się wmówić przeciętnemu Kowalskiemu, że o jego sławie może świadczyć jedynie ilość
i jakość posiadanych dóbr.
„Internet jest medium narcystycznym, umożliwiającym erupcję zachowań skierowanych
na własne ja” (s. 146). Tym zdaniem Magdalena Szpunar rozpoczyna ostatni rozdział Kultury
cyfrowego narcyzmu. W tej części pracy przedstawia czytelnikowi rolę Internetu w kształtowaniu narcystycznych anomalii. Wskazuje sposób, w jaki nowe media doprowadziły do samocelebrowania się jednostki. Jako przykłady takiego stanu rzeczy podaje rozrost wszelkiego rodzaju aplikacji służących autoprezentacji i kreacji własnego ego. „Dodatkowo kultura
przesiąknięta kultem obrazu staje się źródłem epidemii narcyzmu” (s. 146). W tym miejscu
warto podać przykład amerykańskiej celebrytki Kim Kardashian, o której z całą pewnością
można powiedzieć, że jest prawdziwą pionierką w dziedzinie wykonywania selfie. Idąc za jej
przykładem miliony użytkowników sieci dodaje codziennie na swoje facebookowe profile
miliony zdjęć. Odwzorowane od mieszkającej w Stanach Zjednoczonych Ormianki kacze
dzióbki i emanujące seksem pozy stały się istną plagą portali społecznościowych. Jak pisze
Szpunar „miałkość i pustota obrazu nie ma znaczenia” (…), liczy się tylko „zabieganie o nieustanną uwagę, pokazanie innym jakim jest się cool” (s. 147). Osoby zapatrzone w siebie,
spędzające większość czasu na publikowaniu swoich zdjęć i banalnych treści, przekonane są
o swojej doskonałości i popularności. Autorka uważa, że obecne czasy charakteryzuje pycha
i próżność, a nie właściwa dla poprzednich epok pokora. Wyolbrzymione zostały możliwości
jednostki, a nadmierne mniemanie o sobie i chwalenie się własnymi możliwościami to najbardziej pożądane cechy w narcystycznej kulturze.
Życie pisze wiele scenariuszy. Mają one postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe. Każda
jednostka widzi samą siebie w roli głównej na scenie goffmanowskiego teatru życia. Swoją
pierwszoplanową rolę odgrywa od narodzin aż po grób. Każdy poniekąd uważa samego siebie
za postać wyjątkową, ale nie każdy jest świadomy tego, że główną rolę gra tylko w swoim
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życiu, a w scenariuszu innych stanowi tło, postać drugoplanową. Jak udowadnia w swojej
książce krakowska uczona, jednostkom z zaburzeniami narcystycznymi wydaje się, że są najważniejsze nie tylko w swoim życiu, ale także i w życiu innych. Rozwój technologii medialnych, a w szczególności powstanie Internetu, dającego ogrom możliwości, spotęgował chęć
bycia sławnym i podziwianym. Rzesze internautów codziennie na portalach społecznościowych prześcigają się w sprzedawaniu własnego ja. Facebook, Instagram czy Twitter stają się
wirtualnymi bazarami, na których ludzie sprzedają się jak produkty. Internetowe profile użytkowników w wielu przypadkach opatrzone są intymnymi wyznaniami i zdjęciami. Niektórzy
w sieci potrafią pokazać wszystko, nie mają żadnych granic. Robią to bezpłatnie, ale jak wskazuje Szpunar, niekoniecznie bezinteresownie. To, co dawniej było przejawem ludzkiej, prywatności, obecnie wchodzi w nową erę. Ambient intimacy zaczęła stale egzystować w życiu
publicznym i wypierać inne wartości. Ważne staję się obnażanie swojego wizerunku, a nie
skrywanie tego, co w nas indywidualne, niepowtarzalne. Zgodnie z teorią zmiany intymności
Anthony’ego Giddensa „społeczeństwo przeszło w tej sferze radykalną zmianę, która staje się
szansą na wyzwolenie z ograniczeń współczesnej cywilizacji”. Surowo potępiane zachowania
seksualne są teraz szeroko praktykowane, a nawet promowane. Kultura cyfrowego narcyzmu
wykreowała w sieci istne targowisko ludzkiej intymności i próżności, na którym można sprzedać i kupić życie. Zgodnie ze słowami Magdaleny Szpunar współczesna kultura wykreowała
narcystyczne jednostki, które „znaczą wiele, znacząc niewiele” (s. 110). Napisana przez nią
książka to bardzo ciekawa i budząca emocje charakterystyka współczesnej kultury. Odwołania
do koncepcji światowej sławy badaczy świadczą o pełnym profesjonalizmie autorki i zachęcają
do sięgnięcia po jej dzieło, które jeszcze bardziej obnaża obnażone już w sieci jednostki.
Ewelina Dziwak

Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski (red.), Życie na skraju
– marginesy społeczne wielkiego miasta, Societas Pars Mundi, Bielefeld 2014, 810 s.

Problem nierówności społecznych stanowi obszar zainteresowania badaczy reprezentujących różne dyscypliny i nurty naukowe. Czynniki stratyfikacji społecznej analizowane są
przez socjologów, antropologów, politologów, ekonomistów, pedagogów, psychologów,
a także przez osoby zajmujące się naukami o zdrowiu. Nierówności społeczne są bowiem
nieodłącznym, strukturalnym aspektem społeczeństwa. Termin „wykluczenie społeczne
(marginalizacja)” jest szeroko używane w rozważaniach naukowych, ale także w licznych,
strategicznych dokumentach polityki społecznej. Problem ten bywa rozpatrywany na różnych
poziomach społecznych: od lokalnego do globalnego, a także w różnych kontekstach. Wykluczenie społeczne można rozumieć, jako sytuację, w której „jednostki zostają pozbawione
możliwości uczestnictwa w społeczeństwie” (Giddens, 2012). Panaceum na społeczne wykluczenie ma być integracja społeczna czy kohezja społeczna, mająca na celu włączanie grup
marginalizowanych do społeczeństwa.
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Kategoria wykluczenia społecznego bywa utożsamiana najczęściej z czynnikami ekonomicznymi, jednak badacze przedmiotu wskazują, że także inne aspekty wpływają na proces
marginalizacji społecznej. Oczywiście ubóstwo jawi się tutaj jako główna przyczyna wykluczenia społecznego, jednak często towarzyszy jemu niskie wykształcenie (lub jego brak), bezrobocie, pogarszający się stan zdrowia, słabe więzi społeczne, niski status społeczny. Należy
również zauważyć, iż w procesie społecznego wykluczenia nadal duże znaczenie można przypisać płci, religii, narodowości oraz obywatelstwu. Przywołane aspekty zostały szeroko omówione i przeanalizowane w publikacji Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta.
Wpisuje się ona idealnie w nurt interdyscyplinarnego podejścia w dyskursie naukowym.
Szerzej o marginalizacji społecznej jako interdyscyplinarnym problemie pisze Zbigniew Galor
w artykule otwierającym publikację.
Prezentowana publikacja jest efektem projektu badawczego pod kierownictwem Zbigniewa Galora, do którego włączyli się teoretycy oraz badacze podejmujący w swych rozważaniach problem marginalizacji społecznej, a także praktycy – ludzie pracujący w organizacjach pozarządowych. W następstwie udało się uzyskać efekt synergii, pokazując współistnienie obszaru „teorii” i „praktyki” dla działań społecznych na rzecz przeciwdziałania
społecznej marginalizacji. Inspiracją dla powstania niniejszej pracy, jak podkreślają w wprowadzeniu redaktorzy, było stworzenie platformy do dialogu między przedstawicielami świata
nauki i badań a praktykami. Redaktorzy podkreślają, iż te dwa światy często posługują się
różnymi językami, przypisując inne znaczenia eksplorowanym zjawiskom. Jednak różnice
w pojmowaniu zjawisk towarzyszących marginalizacji społecznej traktować należy jako zaletę
tej pracy, bowiem daje ona możliwość do konfrontacji dwóch rzeczywistości – sfery teorii
i praktyki.
Marginalizacja społeczna została przedstawiona wieloaspektowo, co sprawiło, iż analizowany problem osadzony został w różnych społecznych kontekstach. „Wielkim miastem” jest
tutaj Poznań, a autorzy poszczególnych artykułów starali się przedstawić problem marginalizacji społecznej oraz nierówności społecznych zarówno w perspektywie historycznej, jak
i uchwycić współczesne problemy mieszkańców miasta. We wprowadzeniu do pracy redaktorzy informują czytelnika, że „Podstawę zamieszczonych w tym tomie opracowań stanowią
wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o projekt badawczy pt. Margines społeczny
Poznania i dynamika jego zmian 2010–2012 autorstwa Zbigniewa Galora” (s. 12). Mimo iż
tłem do rozważań zawartych w niniejszej publikacji jest miasto Poznań, przedstawione przykłady, analizy, badania i wnioski mogą zostać wykorzystane w odniesieniu do innych miast.
Publikacja została podzielona na sześć części, które stanowią odrębne obszary tematyczne. W pierwszej, zatytułowanej Badania nad marginalizacją, znalazły się teksty poruszające
ogólną problematykę marginesu społecznego i strukturalnego. Zamieszczone artykuły przybliżają Czytelnikowi pojęcia i kategorie związane z marginalizacją społeczną, a także metody
i techniki badań nad tym zawiłym problemem.
Druga część publikacji dotyczy głównie historii analizowanego zjawiska w mieście Poznaniu. Pierwszy artykuł, autorstwa Ireny Sarnowskiej, podejmuje problem wykluczenia
społecznego z perspektywy onimicznej. Z kolei tekst Volkera Zimmermanna wprowadza
czytelnika w problematykę przestępczości w XIX wieku. W tej części znalazły się Szkice
z prostytucji w Poznaniu do roku 1939. Autor tekstu Piotr Gołdyn przedstawia „rozwój”
uznanego za najstarszy zawód na terenach miasta Poznania, dostarczając ciekawych informa-
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cji na temat miejsc nierządu (zamtuzy jawne i tajne), a także o próbach radzenia sobie z prostytucją, szczególnie tą nielegalną. Kolejny artykuł tej części publikacji poświęcony został
żebractwu jako problemowi współczesnemu i historycznemu.
Trzecia część książki została poświęcona zjawisku marginalizacji i samomarginalizacji.
W artykule Dynamika marginalizacji społecznej osób długotrwale bezrobotnych Agnieszka
Ignasiak oraz Mikołaj Jacek Łuczak dokonują analizy ważkiego problemu wykluczenia społecznego w kontekście osób bezrobotnych. Magdalena Kozera podnosi problem transformacji
kapitału ludzkiego. Osią narracji stało się przedstawienie przemiany kapitału ludzkiego
z pozytywnego w negatywny oraz z negatywnego w pozytywny. Kolejny tekst, autorstwa
Romana Pomianowskiego, stanowi rozważania na temat wpływu wyuczonej bezradności na
marginalizację. W wyjaśnianiu tej korelacji autor odwołuje się do koncepcji i teorii psychologicznych, opisując szczególnie zjawisko samokontroli. Autor podejmuje również kwestię
diagnozowania symptomów wyuczonej bezradności, przywołując przeprowadzone przez
siebie badania.
Artykuł Macieja Kokocińskiego wyjaśnia Czytelnikowi zależność między marginalizacją
a przemocą domową. Według przywołanego autora przemoc domowa jest efektem marginalizacji społecznej, a w konsekwencji prowadzić może do społecznego wykluczania jednostek
i całych rodzin. W celu uzyskania szerszej perspektywy nad przywołanym zjawiskiem, autor
tekstu, prezentuje obszerne wyniki badań własnych. W kolejnym tekście Paula Molska
oraz Mariusz Mueller, prezentując wyniki przeprowadzonych przez nich badań, omawiają
problem uzależnień i ich konsekwencji jako jednego z elementów korelujących z marginalizacją społeczną. Z kolei tekst Adama Czabańskiego i Marty Stefaniak prezentuje wyniki badań
nad samobójstwami, zjawiskiem autodestrukcji a wykluczeniem społecznym. Badania,
podobnie jak przywołanych wcześniej autorów, przeprowadzone były wśród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wskazują one, że osoby, które borykają się
z problemami materialnymi, bezrobociem, są bardziej narażone na podejmowanie prób
samobójczych. Autorzy wskazują na konieczność wsparcia psychologicznego osób, które
utraciły pracę lub też znajdują się w grupie narażonej na utratę pracy jako głównego źródła
utrzymania.
Magdalena Kuczyńska, autorka kolejnego tekstu, skoncentrowała się na problemie zdrowia i choroby wykluczonych społecznie mieszkańców Poznania. Autorka artykułu, poza
opisem problemów zdrowotnych osób objętych badaniem, wskazuje również na kwestię
postaw personelu medycznego wobec nich. Joanna Warkocz z kolei podnosi kwestię marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych na przykładzie chorych ze stwardnieniem rozsianym, a Mikołaj Jacek Łuczak prezentuje aspekt wykluczenia w kontekście opieki paliatywnohospicyjnej. Ostatni tekst tej części został poświęcony mniejszości romskiej na przełomie XX
i XXI wieku. Emilia Kledzik i Patryk Pawełczak zauważają, że także i dziś „Romowie są najbardziej bezbronną i jednocześnie najbardziej niechcianą mniejszością” (s. 364). Odwołując
się do sytuacji rodzin romskich mieszkających na terenie miasta Poznania, twierdzą, że
z powodu wzmacnianych kulturowo stereotypów są oni narażeni na społeczne wykluczenie
oraz niechęć ze strony mieszkańców miasta.
Czwartą część publikacji, zatytułowaną Margines socjalny, otwiera artykuł autorstwa Sławomira Kalinowskiego na temat niepewności ubogiej części mieszkańców Poznania. Autor
artykułu rozważa problem badawczy w trzech aspektach: dochodowym, pracy oraz przyszło-
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ści. Tytuł artykułu „Pewni niepewności” sygnalizuje, że respondenci badań wykazywali wysoki stopień braku poczucia bezpieczeństwa w różnych aspektach swojego życia.
W kolejnym artykule Przemysław Pluciński omawia problem lokalnej polityki mieszkaniowej przywołując zjawisko „niesprawiedliwości przestrzennej”, które w ostatnich latach
pojawiło się na terenie miasta Poznania jako odpowiedź na instytucjonalną politykę mieszkaniową. W kolejnych artykułach podjęto problematykę sytuacji mieszkaniowej i finansowej
ubogiej ludności miasta Poznania.
Jan Grad z kolei przyjrzał się zjawisku uczestnictwa w kulturze biednych mieszkańców
Poznania, natomiast Andrzej Wołoszyn i Romana Głowicka podjęli kwestię stylu życia osób
korzystających z pomocy społecznej, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące tworzenia się kultury ubóstwa.
W tej części książki czytelnik znajdzie również rozważania na temat bezdomności. Dominika Kozłowska oraz Radomir Miński starają się przedstawić skalę i dynamikę bezdomności w Poznaniu i województwie wielkopolskim oraz przywołują pięć narracji osób, które weszły w bezdomność, starając się zmienić swoją obecną sytuację życiową.
Kolejny rozdział, autorstwa Mirosławy Cylkowskiej-Nowak, Macieja Nowaka, Macieja
Kokocińskiego, Elżbiety Wojtaś i Jana Wojtasia podejmuje kwestię społeczno-ekonomicznej
pozycji osób niepełnosprawnych oraz dokonywanych przez nich wyborów. Ostatni tekst,
części czwartej, autorstwa Joanny Kuchty, Jakuba Michalskiego oraz Sławomira Joachimiaka,
poświęcony został problemowi korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich.
Część piąta prezentowanej publikacji podejmuje problematykę marginesu strukturalnego. Pierwszym problemem podjętym w tym rozdziale jest żebractwo jako źródło dochodów.
Katarzyna Dworniczek i Joanna Kuchta przeprowadziły badania wśród osób trudniących się
żebractwem, a zabrany materiał, jak twierdzą przywołane badaczki, stanowi wskaźnik „wątków, jakie powinny być rozwijane w trakcie przyszłych badań nad żebractwem w Poznaniu”
(s. 622). Ponadto wyniki ich badań obalają istniejące w społeczeństwie stereotypy, iż żebractwem trudnią się jedynie osoby bezdomne i bezrobotne. Natomiast Jakub Michalski oraz
Sławomir Joachimiak podejmują problematykę żebractwa w świetle prawa.
Kolejny tekst stanowi rozprawę na temat tak zwanej „szarej strefy” gospodarczej miasta
Poznania i jej implikacji dla tworzenia się strukturalnego marginesu.
Niezwykle aktualny temat został podjęty przez Alberta Terlaka i Sebastiana Kołodziejczaka. Podjęli oni kwestię emigracji zarobkowej na tle zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych Polski. Leszek Wieczorek porusza problem prostytucji w perspektywie
społecznej marginalizacji. Autor przedstawia rys historyczny rozwoju tego zjawiska, aspekty
prawne, powołuje się również na badania Jarosława Wypszańskiego, a także podejmuje rekonstrukcję doniesień medialnych w celu uzyskania szerszej perspektywy omawianego zjawiska. Kolejny rozdział, autorstwa Judyty Jóźwiak, stanowi próbę przestawienia obrazu statystycznego przestępcy.
Ostatnia, szósta, część publikacji została zatytułowana Demarginalizacja, a zatem czytelnik znajdzie w nim wskazówki i rozwiązania w zakresie przezwyciężania zjawiska marginalizacji społecznej. I tak oto Anna Kościelniak przedstawia koncepcję przedsiębiorstw społecznych, natomiast Monika Brodziak prezentuje sylwetkę Janusza Smury oraz narrację
biograficzną wchodzenia i wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej. Monika Mińska i Radomir Miński również dokonują rekonstrukcji biografii w kontekście wychodzenia z trudnej
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sytuacji życiowej – Marycha z Chwaliszewa. Natomiast Zbigniew Łagosz przywołuje narrację
biograficzną boksera Tomasza Garguli. Przywołane artykuły prezentują studia przypadków,
pokazując konkretne przykłady radzenia sobie z trudną sytuacją życiową, wykluczeniem
społecznym oraz powrotem do społeczeństwa.
Mimo że prezentowana publikacja liczy 810 stron, zbiór zawartych w niej artykułów stanowi logiczną i zwartą całość. Liczne publikacje wieloautorskie prezentują często mozaikę
różnych, niepowiązanych ze sobą tematycznie tekstów, natomiast recenzowana książka pokazuje, że możliwe jest stworzenie kompatybilnego pod względem treści i celów opus magnum.
Publikacja ta jest również doskonałą egzemplifikacją współpracy interdyscyplinarnej między
teoretykami, badaczami oraz praktykami. Wiele z prezentowanych artykułów pokazuje nowe
problemy badawcze wymagające większej i pogłębionej eksploracji, co zapewne może służyć
jako wskazówka dla osób zajmujących się problemem marginalizacji społecznej nie tylko
w „wielkim mieście”.
Daria Hejwosz-Gromkowska

Sprawozdania
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Coaching i mentoring –
nowa jakość w edukacji”, Olsztyn, 11–12 czerwca 2015 roku

W dniach 11–12 czerwca 2015 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Coaching
i mentoring – nowa jakość w edukacji. Zorganizował ją Zakład Pedagogiki, Wydziału Nauk
Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Konferencja odbyła się w siedzibie Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie przy ul. Sikorskiego 23. Objęta została honorowym patronatem
przez: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polski Związek Logopedów, Prezydenta Miasta
Olsztyna i Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie.
W skład Komitetu Naukowego wchodzili: prof. dr hab. Julian Auleytner – rektor Wyższej
Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, prof. dr hab. Ryszard Gerlach – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski – Akademia Ignatianum w Krakowie, prof. dr hab. Beata Przyborowska – Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, dr hab. Mirosław Grewiński, prof. nadzw. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, dr. hab. Marzenna Nowicka, prof. nadzw. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof.
nadzw. – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr hab. Barbara Golińska,
prof. nadzw. – Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, dr hab. Lucyna Hurło, prof. nadzw. –
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, dr hab. Barbara Skałbania, prof. nadzw.
– Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Natomiast Komitet Organizacyjny konferencji stanowiły: dr Jolanta Nowosielska – przewodnicząca, dr Dorota Bartnicka – członkini, dr Monika Rudy-Muża – członkini i mgr Anna
Szymańska – sekretarz.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele 16 środowisk naukowych z całej Polski. Uroczystego otwarcia dokonała dr Jolanta Nowosielska – dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, która w swoim wystąpieniu przedstawiła zaproszonych gości
i prelegentów oraz scharakteryzowała cel i przesłanie konferencji. Wykład inaugurujący pt.
Edukacja czy coaching? wygłosił trener/coach Karol Bartkowski ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.
Po wykładzie inaugurującym rozpoczęły się obrady plenarne, składające się z trzech bloków. W ich ramach przedstawiono siedemnaście referatów. Obradom plenarnym przewodniczyły: prof. nadzw. dr hab. Barbara Golińska, prof. nadzw. dr hab. Lucyna Hurło oraz
prof. nadzw. dr hab. Barbara Skałbania.
Moderatorem pierwszej części obrad była prof. nadzw. dr hab. Barbara Golińska, a wystąpienia poczynili:
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 dr hab. Lucyna Hurło, prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)
Działania mentora w środowisku lokalnym;
 dr Robert Boroch (Uniwersytet Warszawski, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej) Culver Military Academy (USA) – jako przykład mentoringu instytucjonalnego;
 dr Monika Rudy-Muża (WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, WNH-S w Olsztynie) Mentoring w Toastmasters International;
 dr Agnieszka Rymsza (WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych), mgr Justyna Józefowicz (Fundacja STYKI) Coaching jako narzędzie empowermentu – funkcje i przykłady;
 dr Adrianna Sarnat-Ciastko (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział
Pedagogiczny) Tutoring szkolny – podniesienie roli nauczyciela czy ograniczenie wolności? Rozwój metody tutoringu w polskich szkołach publicznych w świetle badań
własnych.
W drugiej części obrad plenarnych, moderatorem była prof. nadzw. dr hab. Lucyna
Hurło, a głos zabrali:
 dr Dorota Bartnicka (WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, WNH-S w Olsztynie)
Znaczenie coachingu i innych form pomocy w życiu człowieka dorosłego;
 mgr Piotr Ruszkowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii) Jak na błędach innych zbudować swoje szczęcie – o możliwościach wykorzystania danych z Poradni Życia Rodzinnego;
 dr Marta Śliwa (WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, WNH-S w Olsztynie)
MISTRZ – opiekun spolegliwy? Rozważania filozoficzno – antropologiczne;
 dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska (WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział
Nauk Społecznych) Możliwości wykorzystania technik coachingu w pracy nad poprawą
własnej wymowy przez studentów logopedii;
 mgr Małgorzata Konczanin (Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie, Polski Związek Logopedów w Warszawie, Centrum Medyczne NZOZ Zaniewska) Coaching w rozwoju komunikacji – współczesne metody terapii;
 mgr Monika Wrona (Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu) Transformatywne uczenie się w coachingu.
Moderatorem części trzeciej posiedzenia plenarnego była prof. nadzw. dr hab. Barbara
Skałbania. Ten blok stanowiły następujące wystąpienia:
 mgr Marta Dobrzyniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział
Pedagogiki i Psychologii) Coaching w edukacji;
 mgr Wiesława Serej (Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPATIA
w Olsztynie) Skuteczne nauczanie + sukces uczniów = radość i satysfakcja. Jak uczyć,
żeby nauczyć?;
 mgr Janina Karoń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk
Społecznych) Coaching dziecięcy – możliwości i niemożliwości;
 mgr Łukasz Brzeziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział
Pedagogiki i Psychologii) Coaching jako nowoczesny styl komunikacji nauczyciela.
Każde z podium wywołało ożywioną dyskusję, w której referenci mieli możliwość odpowiedzieć na pytania słuchaczy i tym samym rozwinąć podejmowany przez siebie temat.
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Dyskusję, po różnorodnych i interesujących wystąpieniach, poprowadziły i podsumowały przewodniczące poszczególnych bloków.
Podsumowania i zakończenia części plenarnej konferencji, dokonała dr Jolanta Nowosielska – dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, wystąpieniem
Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji?.
Obrady umożliwiły wymianę doświadczeń oraz refleksji teoretycznych, dotyczących nowych obszarów badawczych w edukacji związanych z coachingiem i mentoringiem.
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji miały miejsce oficjalne podziękowania dla
organizatorów i uczestników, a wieczorem odbył się koncert i uroczysta kolacja.
Drugi dzień konferencji stanowiła część praktyczna/warsztatowa. Warsztaty prowadzone
były przez doświadczonych trenerów i coachów z całej Polski:
 mgr Małgorzata Dudek (Akademia Rozwoju Osobistego KOMPAS) Coachingowe metody wpływające na skuteczność w działaniu;
 mgr Anna Wtulich (Akademia Rozwoju Osobistego KOMPAS) Coaching tożsamości
i praca z wartościami jako narzędzia pracy coacha;
 mgr Katarzyna Szczudrawa (Profi Biznes Group) Praca z metaforą jako jedno z narzędzi coachingowych;
 dr Agnieszka Rymsza (WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych), mgr Justyna Józefowicz (Fundacja STYKI) Jak skutecznie szukać zasobów.
Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy i nie tylko;
 mgr Jerzy Zientkowski (Fabryka Mów) Praktyczne narzędzia coachingu w biznesie;
 mgr Michał Grześkowiak (Toastmasters International) Coaching samodyscypliny.
Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem. Wszyscy uczestnicy
konferencji chętnie wzięli w nich udział.
Zamknięcia i podsumowania ogólnopolskiej konferencji naukowej dokonała dr Jolanta
Nowosielska. Przemyślenia wygłoszone przez prelegentów zostaną opublikowane w postaci
recenzowanej monografii naukowej.
Przebieg konferencji pt.: Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji skłania do
optymizmu. Licznie zgromadzone audytorium prelegentów i słuchaczy zarówno pierwszego
dnia, jak również drugiego, pozwala na stwierdzenie, iż konferencja była nie tylko ważnym
wydarzeniem naukowym, ale również istotnym instrumentem dla upowszechnienia wiedzy
na temat coachingu i mentoringu. Konferencja zakończyła się powodzeniem, co zrodziło chęć
i potrzebę kontynuacji niniejszego przedsięwzięcia w kolejnych latach.
dr Jolanta Nowosielska

Sprawozdanie z Seminarium Naukowego Doktorantów WSE UAM „Pedagog w przestrzeni współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych i edukacyjnych”, Poznań,
16 grudnia 2016 roku
16 grudnia 2016 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z inicjatywy Rady Studium Doktorantów WSE UAM we współpracy
z Zakładem Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej odbyło się po raz drugi Semina-
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rium Naukowe Doktorantów WSE UAM. Patronat nad wydarzeniem objęła Dziekan WSE
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. Celem seminarium było zaprezentowanie zainteresowań badawczych oraz wybranych problemów naukowych przez doktorantów, a także
pokazanie, z jakimi wyzwaniami zmaga się dzisiejszy pedagog we współczesnej przestrzeni
społeczno-kulturowej i edukacyjnej. Opiekę nad programem wydarzenia sprawował Komitet
Naukowy pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik oraz prof. dr hab.
Hanny Krauze-Sikorskiej.
Seminarium otworzyła Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab.
Agnieszka Cybal-Michalska. W swoim przemówieniu zauważyła, że współczesna rzeczywistość społeczno-kulturowa jest wieloznaczna i nieuporządkowana. Wiele aspektów jest trudnych do rozpoznania i wymaga sproblematyzowania zarówno w słowie mówionym, jak
i pisanym. Podkreśliła także wyzwanie, jakim jest uprawianie ogólnohumanistycznej refleksji
nad wartościami w zmiennym świecie i przestrzeni społeczno-kulturowej. Pani Profesor
zwróciła również uwagę na integracyjny walor spotkania, które umacnia wspólnotę doktorantów WSE oraz wydobywa ich potencjał badawczy.
Po otwarciu nastąpiła część wprowadzająca. Jako pierwsza swój wykład wygłosiła prof.
dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik. Przedmiotem jej rozważań było zagadnienie testów
w kontekście neoliberalizmu. Merytokratyczne podstawy dominujące we współczesnej edukacji promują sprawdzanie kompetencji za pomocą obiektywnych i zestandaryzowanych
narzędzi, jakimi są testy. Pani Prodziekan krytycznie oceniła te założenia, które nie prowadzą
do eliminacji nierówności w dostępie do edukacji, a wręcz je wzmacniają. Spostrzegła, iż
„logika testów”, jaka upowszechniła się we współczesnej szkole, powoduje zanik rozwoju
takich cech młodego człowieka jak: kreatywność, ciekawość, czy świadomość obywatelska. Jak
określiła – „testologia” stwarza zatem uproszczony obraz stanu uczenia się, co więcej, prowadzi do utraty kompetencji pedagogicznych przez samych nauczycieli, którzy rezygnują
z systemów nastawionych na rozwój ucznia na rzecz zredukowanych metod przekazywania
formalnej wiedzy. Tymczasem w opinii Pani Profesor celem edukacji mogłoby być kształtowanie ludzi zaangażowanych i sprawiedliwych w otaczającej nas przestrzeni społecznej. Konkludując: edukacja w rankingach to nie jest to samo co dobre wykształcenie.
Drugi wykład wprowadzający przedstawiła kierownik Zakład Edukacji Elementarnej
i Terapii Pedagogicznej prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska. Tematem było dziecko jako
osoba w świecie dorosłych. Zgodnie z zaprezentowanymi założeniami każdy z nas jest jednostką niepowtarzalną, stale się rozwijającą, ale będącą wciąż tą samą osobą. Składają się na to
nasze obrazy z dzieciństwa przypominające nam, kim jesteśmy. Jednakże współczesne przemiany społeczno-kulturowe korespondują z „mitem dzieciństwa”. Niekiedy doświadczenie
dzieciństwa wiąże się z brakiem poczucia bezpieczeństwa, nierównością w dostępie do edukacji czy opieki zdrowotnej, a także uczuciem osamotnienia. Ścieżka rozwojowa każdej osoby
nie jest raz na zawsze wyznaczona bez względu na przeszłe doświadczenia. Dziecku jednak
potrzebna jest w pewnym momencie pomoc, aby nie stało się ofiarą własnej przeszłości. Pani
Profesor zauważyła również, że współczesne dziecko funkcjonuje w świecie, który nie przypomina dzieciństwa teraźniejszych dorosłych. Kultura masowa promuje sztuczny optymizm
oraz nieustanną mobilność. Musimy jednak pamiętać, że dziecko ma prawo być dzieckiem
i do rozwoju swojego prawdziwego Ja.
Po zakończeniu części wprowadzającej rozpoczęto I sesję programu seminarium pt.
Pedagog wobec współczesnych problemów społecznych. Otworzyła go mgr Magdalena Gajtkow-
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ska z referatem Pedagog wobec współczesnych przemian rodziny i rodzicielstwa. Prelegentka
przedstawiła wyniki badań dotyczące liczby urodzeń dzieci w poszczególnych latach oraz
analizę odpowiedzi respondentów na temat ich planów rodzicielskich. Zdaniem autorki opisywane zjawiska stanowią wyzwanie dla współczesnych pedagogów, bowiem implikują potrzebę podjęcia przez nich nowych i wymagających działań skierowanych przede wszystkim
na kształtowanie refleksyjnego i zarazem krytycznego podejścia młodzieży wobec wielorakich
reprezentacji współczesnego rodzicielstwa oraz własnych planów życiowych. Następnie referat pt. Androcentryczna rzeczywistość szkolna i redukowanie tożsamości dziewcząt w kontekście feminizacji zawodu nauczyciela wygłosiła mgr Katarzyna Śmiałowicz. Autorka przedstawiła opinie o nauczycielach, uwzględniając ich płeć oraz ich odmienne podejście do swoich
uczennic i uczniów. Odmienność traktowania przez pedagogów dziewcząt i chłopców może
powodować dyskryminację. Trzecim uczestnikiem była mgr Agnieszka Nymś-Górna, która
zaprezentowała temat Praca ze sprawcami przestępstw seksualnych jako wyzwanie dla pedagoga. Referentka zapoznała audytorium z danymi dotyczącymi populacji przestępców seksualnych przebywających w zakładach karnych oraz specyfiką metod pracy wychowawców więziennych. Poruszyła ona problemy związane z resocjalizacją, takie jak: podążanie do głębi
problemu oraz seksualizacji spotkań podczas terapii. Jako kolejna zabrała głos mgr Natalia
Ulaniecka z referatem pt. Pedagog wobec epidemii raka – edukacja profilaktyczna, kampanie
społeczne i wsparcie psychopedagogiczne onkopacjentów. Uczestniczka omówiła rolę pedagoga
w systemie wsparcia osób chorych na raka oraz ich rodzin. Przedstawiła również możliwe
kierunki działań pedagogicznych poprzez edukację prozdrowotną i działania wspierające
profilaktykę. Pierwszą sesję zakończyła mgr Julia Sienkiewicz-Wilowska, prezentując temat
Seniorzy na terenach wiejskich – ograniczenia i możliwości. Ukazała panoramę problemów
ludzi starszych na obszarach wsi, którzy borykają się z takimi problemami jak: utrudniony
dostęp do służby zdrowia oraz instytucji i urzędów wspierających. Podkreślała ona ważną rolę
takich organizacji jak: Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich, które pełnią ważną funkcję
międzypokoleniową. Poruszyła także kwestię związaną z wykształceniem mieszkańców wsi
i trudności ze znalezieniem pracy dla kobiet, które są lepiej wykształcone.
Drugą sesję zatytułowaną Pedagog wobec komunikacji rozpoczęła mgr Beata Iwanicka,
wygłaszając referat pt. Przestrzeń do pokonania – Polski Język Migowy i system Haptic wobec
wyzwań edukacyjnych i komunikacyjnych w środowisku osób z wadami słuchu i wzroku. Autorka przedstawiła, jak ważną rolę odgrywa przestrzeń w edukacji i komunikacji z osobami
nie(do)słyszącymi i głuchoniewidomymi. Pokazała na przykładach zaczerpniętych z Polskiego Języka Migowego, że istnieją takie elementy, którym właśnie przestrzeń nadaje sens wypowiedzi (np. czasowniki kierunkowe). Zaprezentowała również alternatywne rozwiązania,
które w najbardziej aktywny sposób może pomóc odzwierciedlić otaczającą rzeczywistość
społeczną, kulturową i edukacyjną osobom ze sprzężonymi dysfunkcjami wzroku i słuchu.
Druga uczestniczka, mgr Agnieszka Bojarczuk, przedstawiła referat pt. Języki (nie)obce dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wyzwaniem współczesnej edukacji. Prelegentka podkreślała, że w pracy pedagoga ważna jest metodyka nauczania języka obcego przy jednoczesnym wsparciu metodyki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podkreślała ona również ważną rolę przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb (materiały dydaktyczne oraz środki glottodydaktyczne). Jako trzecia wystąpiła mgr Aleksandra Rożek
z tematem Klasa integracyjna – wyzwanie dla nauczyciela i uczniów, w którym przedstawiła
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problem związany z integracją dzieci „zdrowych” z niepełnosprawnymi. Zaznaczyła ważną
rolę nauczyciela, którego zadaniem jest wytłumaczenie dzieciom oraz ich rodzicom specyfiki
funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Takie podejście pozwala na wzajemne zrozumienie, nauczenie się szacunku, tolerancji i współpracy. Kolejny referat zaprezentowała
mgr Anna Schmidt pt. Język obcy w przedszkolu – problem czy wyzwanie? Odniosła się ona do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2014 roku m.in. dotyczącego
„przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Autorka poruszyła
również problem związany z organizacją, kwalifikacjami nauczycieli oraz przestrzenią edukacyjną dotyczącą materiałów dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym uczących się
języków obcych. Piąta prelegentka w sesji, mgr Dorota Dolata, opowiedziała O istotności
uwzględniania priorytetów dzieci w codziennej interakcji z nimi z perspektywy pedagoga szkolnego. Uczestniczka odniosła się do tematyki współczesnego świata wartości i jego wpływu na
kształtowanie się młodego człowieka. Pokazała ona, że na podstawie wartości dziecka można
stworzyć plan interwencji pedagogicznej. Sesję zamknął temat Współczesne oblicze pedagogizacji rodziców, przedstawiony przez mgr Patrycję Wesołowską. Zaprezentowana koncepcja
pedagogizacji rodziców oznacza wzmocnienie wsparcia między wiedzą potoczną a wiedzą
naukową oraz podniesienie stopnia refleksyjności w procesie wychowania. Autorka postulowała rozwijanie kompetencji wychowawczych z poszanowaniem wiedzy rodziców, wykorzystanie ich doświadczeń, łączenie wiedzy praktycznej z wiedzą teoretyczną poprzez celowe,
zaplanowane i długofalowe działania.
Kolejna sesja tematyczna została zatytułowana Pedagog w świecie mediów. Rozpoczęła ją
mgr Elwira Litaszewska z tematem „Odpowiedzialnie o odpowiedzialności” – jak przedstawiać
społeczne zaangażowanie organizacji?. Odniosła się do zjawiska społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR), które jest odpowiedzią na współczesne przemiany i próbą praktyk zarządzania
o silnym powiązaniu z równoważonym rozwojem. Referat zilustrowała materiałem audiowizualnym ilustrującym tę tematykę. Następna prelegentka, mgr Anna Sokołowska, zaprezentowała wystąpienie pt. Młodzież akademicka wobec tezy o końcu autentyczności w kontekście
problemu plagiatyzmu, co jednocześnie stanowiło raport z badań. Postawiła ona następujące
pytania: czy istnieje coś takiego jak prawda rozumiana jako autentyczność oraz czy treści
zamieszczone w Internecie są własnością wszystkich jego użytkowników? Referentka poruszała problem autentyczności kreowanego wizerunku własnego w mediach społecznościowych oraz własności intelektualnej w dobie Internetu. Trzeci uczestnik sesji, mgr Maciej
Zychowicz, wygłosił referat pt. Digitalizacja procesu edukacji w opinii studentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cordobie. Zwrócił uwagę na kwestię
dostępu do materiałów wizualnych, typu dostarczanych treści, sposobu ich udostępniania,
ilości oraz jakości. Podkreślał on ważność ich oddziaływania w procesie edukacji i przedstawił
wyniki porównawcze swoich badań. Na temat Edukacja technokultury: praktyka pedagogiczna
wypowiedział się mgr Kamil Wnuk. Zaznaczył rolę sztuki jako przestrzeni praktycznego
testowania nowych modeli funkcjonowania w kulturze. Zdaniem prelegenta nauczyciel,
uprawiając twórczy styl pracy, uruchamia autokreację uczniów i ich pełne inwencji relacje ze
światem. Sesję zamknęła mgr Anna Michniuk z referatem pt. Nowomedialny (?) nauczyciel –
raport z badań. Prelegentka przedstawiła możliwości i realia współczesnej szkoły w kontekście
jej dygitalizacji. Autorka nakreśliła współczesny obraz szkoły, której dyrektorzy mają świadomość „że bez komputera nie ma jutra”. Obecnie placówki edukacyjne pracują na przesta-
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rzałym sprzęcie z ograniczonym dostępem do Internetu oraz uczą w niej nauczyciele, dla
których najważniejsze jest „przerobienie podręcznika”, którzy nie zawsze potrafią nadążyć za
współczesnymi zmianami.
Ostatnią sesję, zatytułowaną Pedagog wobec wieloaspektowego rozwoju dziecka, otworzyła
mgr Michalina Kasprzak z wystąpieniem pt. Zasoby twórcze dziecka jako wyzwanie edukacyjne. Uczestniczka przytoczyła fragment książki pt. Prawidła życia autorstwa Janusza Korczaka.
Zaproponowała jednocześnie metaforę deskorolki ilustrującą potrzebę wsparcia i mobilizacji
chęci dziecka do działania. Połączenie sił kilku ludzi może zbudować lepszą teraźniejszość
i przyszłość dziecka. Mgr Tomasz Herman jako drugi przedstawił swój referat zatytułowany
Rola i znaczenie nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym. Zwrócił uwagę na to, że uczeń
zdolny we współczesnej szkole jest dyskryminowany, ponieważ zajęcia dodatkowe z reguły
adresowane są do uczniów przejawiających trudności szkolne. Zauważył także, że współczesna szkoła nie uwzględnia różnic indywidualnych uczniów i nie daje im możliwości rozwijania swoich talentów, podczas gdy wsparcie nauczyciela dla ucznia zdolnego może odgrywać
istotną rolę w jego rozwoju. Jako trzecia prelegentka wystąpiła mgr Natalia Kłysz-Sokalska.
Tematyką jej wystąpienia było Kształtowanie kompetencji poznawczych i emocjonalnych
dziecka poprzez aktywności muzyczno-ruchowe. Prelegentka opowiedziała o możliwościach
zastosowania wiedzy muzycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Muzyka kształtuje empatię
i wpływa na ogólny rozwój psychofizyczny. Wynikają z tego możliwości świadomego wykorzystania aktywności muzycznych w procesie kształcenia kompetencji emocjonalnych i poznawczych dziecka. Następny referat pt. Trudności uczniów powracających z migracji przedstawiła mgr Dominika Przybyszewska. Poruszyła problem dzieci, które wracają do kraju
ojczystego i spotykają się z trudnościami językowymi tj. mówienie, czytanie, pisanie, kaligrafia. Przeżywają one również szok kulturowy, a także są podatne na inny niż dotychczas styl
wychowania i organizację pracy szkoły. Te aspekty mogą powodować u nich trudności emocjonalne, które objawiają się poprzez agresję, autoagresję, płacz, konflikty z rówieśnikami,
a także niszczenie rzeczy i kompulsywne granie w gry komputerowe. Kolejny temat Społeczno-emocjonalne funkcjonowanie dzieci polskich emigrantów. Ilustracja empiryczna przedstawiła mgr Katarzyna Bogucka. Zwróciła uwagę na problem eurosieroctwa związany z kwestią
kondycji rodziny po licznych wyjazdach Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Separacja rodziców wpływa na rozwój psychoemocjonalny dzieci i tym samym stanowi wyzwanie dla współczesnych pedagogów. Ostatni referat pt. Edukacja muzyczna – popularna
i klasyczna zaprezentowała mgr Magdalena Andrys. Zauważyła, że współczesna młodzież nie
zna definicji muzyki klasycznej i nie potrafi często jej odróżnić od muzyki popularnej w poprzednich dekadach. Problemem jest również to, iż nauczyciele uczący muzyki we współczesnej szkole często sami nie są muzykami. Edukacja muzyczna jest przygotowaniem do świadomego uczestnictwa w kulturze. Prelegentka podkreślała, że nauczyciel nie powinien
zamykać się na to, co popularne, i dzięki temu może również nauczyć się czegoś od swoich
uczniów.
Obrady zamknęła Pani Prodziekan ds. studiów doktoranckich i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik. Skonkludowała, że wystąpienia uczestników seminarium wpisywały się w nurt pedagogiki emancypacyjnej cechującej się między
innymi refleksyjnością nad równością szans dla każdego uczestnika procesu edukacji. Podkreśliła ona również centralną rolę ciekawości w pracy pedagoga i badacza, gdyż bez zaintereso-
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wania otaczającym nas światem pedagogika nie będzie potrafiła wyjść na przeciw współczesnym wyzwaniom społeczno-kulturowym i edukacyjnym.
Po zakończeniu obrad uczestnicy udali się na uroczystą kolację wigilijną, którą uświetniły
swoim krótkim wystąpieniem artystycznym doktorantki II roku mgr Magdalena Andrys, mgr
Anna Schmidt oraz mgr Natalia Kłysz-Sokalska. Rada Studium Doktorantów WSE UAM
złożyła serdeczne podziękowania oraz wręczyła drobne upominki z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia Władzom Wydziału oraz wszystkim doktorantom. Pani Dziekan
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska złożyła nam wszystkim serdeczne życzenia
i pragnienie aby w życiu każdego z nas działy się cuda, a Pani Prodziekan ds. studiów doktoranckich i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik również dołączyła się do nich i życzyła finalizacji prac doktorskich.
mgr Beata Iwanicka

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Książka w życiu człowieka –
w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki społecznej”, Poznań,
23 listopada 2016 roku
W dniu 23 listopada 2016 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości. Perspektywa pedagogiki
społecznej. Organizatorem spotkania był Zakład Pedagogiki Społecznej na Wydziale Studiów
Edukacyjnych. Podczas konferencji poruszane zostały kwestie czytelnictwa w historycznym
wymiarze, rolach (poznawczej, społecznej i wychowawczej) książki oraz jej znaczeniu w różnych fazach życia człowieka, a także kulturowego odczytywania znaczeń. To tylko niektóre
z poruszanych obszarów, które stanowią odpowiedź na przeobrażenia kultury czytelnictwa.
Konferencja przebiegała pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Ponadto przy aktywnościach organizacyjnych uczestniczyli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Pracy Socjalnej „Liczy się
człowiek”.
Aktualność problemów związanych z kwestiami czytelnictwa oraz ogólnopolski charakter konferencji stanowiły o dużym zainteresowaniu wielu przybyłych specjalistów z ponad
dziesięciu ośrodków naukowych w Polsce. Aranżacja przestrzeni umożliwiającej wymianę
doświadczeń teoretycznych, jak i praktycznych sprzyjała aktywnej debacie.
Konferencja podzielona została na dwie części – pierwsza z nich, plenarna, charakteryzowała się uniwersalnym i całościowych określeniem charakteru obrad. Natomiast druga
część podzielona na dwie równoległe sekcje tematyczne odzwierciedlające kolejno: społeczną,
wychowawczą i poznawczą rolę książki – odczytywanie jej znaczeń oraz książka jako inspiracja – obcowanie z testem jako wartość, stanowiły praktyczne ukierunkowanie rozważań.
Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych prof.
dr hab. Katarzyna Segiet powitała reprezentantów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,
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prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską oraz prof. dr. hab. Mirosława Sobeckiego. Następnie,
dziękując za przyjęcie zaproszenia, przywitała przybyłych gości. Uroczystego otwarcia konferencji wraz z podkreślenie ważkości rozważań na polu przemian czytelnictwa dokonała prof.
zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wprowadzenia do podejmowanych zagadnień na gruncie pedagogiki społecznej wraz z wykładem inauguracyjnym pt. Społeczno-edukacyjna funkcja
wychowania posłannictwem pedagogiki społecznej dokonała Kierownik Zakładu Pedagogiki
Społecznej prof. UAM dr hab. Katarzyna Segiet. Swoją narracje poświęciła pedagogice społecznej, której nieodłącznym elementem jest środowisko wychowania, a w istocie budowanie
warunków nieskrępowanego rozwoju i twórczości człowieka, czyli sfery kulturalnej. Punktem
odniesienia w podjętym referacie są działania Heleny Radlińskiej, które koncentrowały się
wokół oświaty będącej polem oddziaływań wychowawczych. Kolejne wystąpienie wygłosiła
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, która
ukazała książkę jako ważki wytwór kulturowy, odwołujący się do refleksji wokół świata natury
i kultury. Przedstawicielem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Pedagogiki i Psychologii była prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas, która w swym przemówieniu ukazywała dziecko funkcjonujące w przestrzeni teorii i praktyki pedagogicznej Janusza Korczaka,
zwracając szczególną na dzieciństwo aktywne kulturalnie. Prof. UwB dr hab. Mirosław Sobecki, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz reprezentant Uniwersytetu
w Białymstoku, ukazywał rolę książki w kształtowaniu tożsamości kulturowej z perspektywie
edukacji międzykulturowej. Kolejne wystąpienie zostało wygłoszone przez następną przedstawicielkę Uniwersytetu w Białymstoku – prof. UwB dr hab. Wioletę Danielewicz. Referat
ten koncertował się na przemianach zachodzących w sferze współczesnego czytelnictwa
i czytelnika. Kolejna prelegentka – prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – wskazywała na różne
formy literatury dla najmłodszych, ich trudnościach słownych i „łamańcach” językowych.
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska w swym wystąpieniu ukazywała baśń oraz jej terapeutyczne wymiary, które są kluczowym elementem w procesie poznawania świata przez
dziecko. Referat podejmujący problemy towarzyszące istnieniu tabu w literaturze dziecięcej
i jego przezwyciężanie przedstawiła prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska. Natomiast
prof. UAM dr hab. Eva Zamojska przedstawiła wyniki badań własnych odnoszących się do
kultury czytelnictwa wśród dzieci w wieku szkolnym. Prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska,
przedstawicielka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiła
książkę łemkowską jako wartość, która zasługuje na szczególną atencje w perspektywie zatracania kultury łemkowskiej. Ostatni referat w pierwszej części plenarnej wygłoszony przez
dr hab. Małgorzatę Kabat podejmuje kwestie formy e-podręcznika jako formy współczesnego
nauczania.
Po zakończeniu obrad w pierwszej części pognębione rozważania przeniosły się do
dwóch sekcji. Pierwsza z nich, w której funkcję moderatora pełniła dr Kamila Słupska, koncentrowała się wokół społecznej, wychowawczej i poznawczej roli książki oraz odczytywaniu
jej znaczeń. W tej części miało miejsce siedem referatów, a prelegenci reprezentowali następujące kręgi naukowe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
– dr Małgorzata Siemież, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych – dr Ewa Kasperek-Golimowska, dr Konrad Nowak-Kluczyński, lic. Paulina Głowacka,
dr Kamila Słupska, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki
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i psychologii – dr Paulina Forma, Uniwersytet w Białymstoku – dr Katarzyna Zimnoch,
Bibliotekę Uniwersytecką – mgr Barbara Góra oraz Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu –
mgr Alicja Sobańska.
Tematyka sekcji drugiej poświęcona została książce, jako inspiracji – obcowanie z tekstem jako wartością. Moderatorem tego bloku tematycznego była dr Astrid Tokaj. Obrady
wzbogacone zostały poprzez aktywne uczestnictwo osób reprezentujących następujące środowiska dydaktyczno-naukowe: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych – dr Katarzyna Pardej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – mgr Magdalena Paul, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych – dr Ewa Włodarczyk,
mgr Tomasz Herman, dr Jolanta Twardowska-Rajewska, dr Astrid Tokaj i mgr Joanna Sikorska, Zespół Szkól Społecznych nr 1 oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Studiów Edukacyjnych reprezentowane były przez mgr Magdalenę Swędrowską.
Podsumowując przebieg konferencji, należy zwrócić uwagę na różnorodność podejmowanych tematów ukazujących wartość książki w życiu człowieka. Formuła konferencji okazała się zajmująca, bowiem treści uznano za użyteczne zarówno w teoretycznym wymiarze, jak i
praktycznym. Niezwykle inspirujące wystąpienia stanowią punkt wyjściowy do dalszych
rozważań na tym polu dociekań, a dla pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej zachętę
do dalszego tworzenia przestrzeni wymiany doświadczeń. Bowiem jak wskazuje Helena Radlińska, książka to „(…) ochocza przenosiciela wartości, [która] dzieląc się swą treścią, wzbogaca innych bez zatraty siebie”.
mgr Paulina Głowacka

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja – między filozofią
a naukami szczegółowymi (z uwzględnieniem sztuk wszelakich)”, Poznań, 24 listopada 2016 roku
24 listopada 2016 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się, pod patronatem Dziekan Wydziału, prof. zw. dr hab.
Agnieszki Cybal-Michalskiej, ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana Edukacja –
między filozofią a naukami szczegółowymi (z uwzględnieniem sztuk wszelakich), zorganizowana przez Zakład Poradnictwa Społecznego, kierowany przez prof. zw. dr hab. Magdalenę
Piorunek. Przewodniczącymi komitetu organizacyjnego tej konferencji naukowej byli
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak oraz prof. UAM dr hab. Artur Jocz. W organizacji tego
przedsięwzięcia uczestniczyły także dr Joanna Kozielska, dr Grażyna Teusz, dr Iwona Werner,
mgr Aneta Baranowska, dr Agnieszka Skowrońska-Pućka (sekretarz konferencji) oraz
mgr Dorota Dolata (sekretarz konferencji).
Współczesna edukacja, będąc fenomenem społecznym, jest wieloraka oraz różnorodna.
Stąd ujmowanie jej specyfiki jednowymiarowo byłoby znacznym zawężeniem owej wieloaspektowości. W konsekwencji relacjonowana tu konferencja, ujmując wszechstronnie pro-
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blematykę edukacji, wskazała na jej istotne filozoficzne, fundamentalne ugruntowania, jak
również na jej związki z naukami szczegółowymi.
Pedagogika, będąc nauką o człowieku, musi być i jest dyscypliną integracyjną i wielowymiarowo ujmującą funkcjonowanie jednostki, zwłaszcza w XXI wieku, nieustannie dokonujących się intensywnych przemian społecznych i kulturowych. Stąd, włączając w jej ramy także
filozofię, można dorobek dzisiejszej nauki wykorzystać celem generowania praktycznych
wskazówek, służących rozwojowi jednostki, a patrząc holistycznie, w konsekwencji także osób
będących z nią w różnorakich interakcjach.
Omawiana konferencja stała się płaszczyzną wymiany doświadczeń naukowców, których
specyfika pracy oscyluje wokół rudymentarnych kwestii z pogranicza pedagogiki oraz filozofii, jako dyscyplin wiedzy permanentnie rozwijających się, dających szansę na wielorakie
spojrzenie na rozwój jednostki poddawanej wielu próbom w chaotycznej rzeczywistości XXI
wieku, co było też jednym z głównych celów jej organizatorów.
W przedsięwzięciu tym wzięło udział grono zarówno teoretyków, jak i praktyków reprezentujących dziewięć ośrodków akademickich z całej Polski. Umożliwiło to wszechstronną
wymianę spostrzeżeń oraz refleksji osób pracujących w różnych miejscach w Polsce, realizujących różnorodne inicjatywy naukowe.
Sesja plenarna rozpoczęła się przywitaniem gości przez przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego, prof. UAM dr. hab. Marka Budajczaka, który poprosił o wygłoszenie słowa
wstępnego i oficjalne otwarcie konferencji Patrona tego przedsięwzięcia, Dziekan Wydziału
Studiów Edukacyjnych, prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską. Kolejno głos zabrała
kierownik Zakładu Poradnictwa Społecznego, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, która,
witając przybyłych prelegentów oraz uczestników biernych i odwołując się do tematyki Konferencji, podkreśliła zasadność interdyscyplinarnego ujęcia fenomenu edukacji.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, nadał
kierunek obradom, dokonując wprowadzenia w problematykę konferencji. Prelegent zaprezentował przybyłym gościom mapę nauk o edukacji, która pokazała jedną z możliwych kategoryzacji nauk szczegółowych zajmujących się edukacją oraz ich hierarchizację, wskazując
równocześnie na ich holistyczność i wielowymiarowość. Wystąpienie prof. Budajczaka wskazało na walory całościowego ujęcia problematyki edukacji, także z perspektywy takiej refleksji,
jaką uprawia się na gruncie filozofii.
W plenarnej części niniejszej konferencji kolejno głos zabrała dr hab. Małgorzata Kabat
(UAM), której wystąpienie dotyczyło problematyki czasu nauczyciela na podłożu trzech
refleksji: ujmowania percepcji czasu nauczyciela jako święta, jako odczuwanej codzienności,
w której nauczyciel stara się zapanować nad biegunowością edukacyjnych zdarzeń oraz przeciwieństw przy równoczesnej unifikacji obojętności oraz zaangażowania. Referująca odwołała
się do Zygmunta Baumana i jego „niecodziennej codzienności”, do równoważenia czasu
codziennego i świątecznego nauczyciela. Podsumowując swoje wystąpienie, dr hab. Kabat
przywołała słowa P.L. Bergera oraz T. Luckmanna, którzy określili funkcjonowanie nauczyciela jako oscylowanie między skrajnościami: tymczasowością i stałością oraz chaosem i gotowymi sekwencjami. W konsekwencji zadaniem nauczyciela powinno być, jeśli odwołamy
się ponownie do tezy Zygmunta Baumana, takie gospodarowanie czasem, by był on codzienną niecodziennością dla uczniów, zarówno powtarzalnym schematem, jak również niepowtarzalną przygodą i szkolnym działaniem. Sentencja ta stanowiła podsumowanie wystąpienia
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prelegentki i była równoczesnym wstępem do wystąpienia dr. Łukasza Budzicza (Uniwersytet
Zielonogórski), którego refleksje dotyczyły problematyki związanej z uwzględnieniem ewolucyjnego kontekstu nauk traktujących o funkcjonowaniu człowieka. Odnosząc się do tematyki
konferencji na płaszczyźnie edukacyjnej, mówca zauważył, iż aspekty ewolucyjne mają nierzadko zasadnicze znaczenie dla holistycznego rozumienia niektórych zachowań jednostki.
Tym samym wskazał, że kwestia funkcjonowania jednostki w płaszczyźnie edukacyjnej nie
oscyluje wyłącznie wokół wątków związanych pedagogiką, filozofią i naukami pokrewnymi,
ale także wokół kwestii ewolucji.
Oscylując dalej wokół problematyki związanej z płaszczyzną edukacyjną, tym razem nawiązując do materiałów dydaktycznych będących jednymi z transmiterów informacji w szkole, głos zabrała dr Milena Hadryan (UAM). Jej wystąpienie skoncentrowane zostało na kwestiach związanych z klarownością językową w tekstach, z którymi uczniowie, na różnych
szczeblach edukacji szkolnej, się stykają. Autorka poparła przykładami wykorzystanie językoznawczego narzędzia do oceny jasności treści stosowanych w podręcznikach szkolnych, jakim
jest Jasnopis.
Nawiązując ponownie do rozważań teoretycznych, dr hab. Sławomir Futyma, kolejny
prelegent, swoim przemówieniem przeniósł słuchaczy w świat zagadnień odnoszących się do
problematyki zmysłów w edukacji.
Wystąpienie tego prelegenta dało się powiązać z kolejnym, autorstwa prof. UAM dr. hab.
Artura Jocza, który swoje spostrzeżenia odniósł do kwestii zła traktowanego szeroko i zakotwiczonego w złożoności procesu wychowania. Kluczowym pytaniem swojego wystąpienia
Autor uczynił refleksję: Jak wychowywać do dobra?, którą w czasie swojego przemówienia
pogłębiał o różne wątki filozoficzne.
Zagadnienia zaprezentowane przez powyższych prelegentów poruszyły kwestię edukacji
o wiele różnorodnych wątków tematycznych, nawiązując zarówno do kwestii nauczyciela, jak
również uczniów, materiałów dydaktycznych przez nich wykorzystywanych oraz filozoficznych aspektów związanych z wychowaniem jednostki. Omawiane wątki były bardzo różnorodne, równocześnie nawiązujące do podstawowej kwestii – edukacji. W konsekwencji, podczas dyskusji wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań prelegentom,
jak również zaprezentowania własnych spostrzeżeń i wniosków. Po zamknięciu części plenarnej rozpoczęto obrady w sekcjach.
Moderatorem pierwszej z nich była dr hab. Małgorzata Kabat (UAM), która otwierając tę
sekcję zaprosiła do wygłoszenia swojego referatu mgr Ewelinę Czujko-Moszyk (UAM).
Niniejsza prelegentka, nawiązując równocześnie do kwestii pedagogicznych oraz filozoficznych, odwołała się do postaci i tez Johna Deweya – człowieka, który dążył do wykreowania holistycznej wizji filozofii, w tym filozofii wychowania. Autorka referatu odwoływała się
do sformułowanych przez niego podstawowych tez, których jądro stanowiło przezwyciężanie
antagonizmów, zauważalnych między innymi w edukacji – w przeciwstawianiu teorii oraz
praktyki, umysłu i ciała, poznania i działania. Jedność i ciągłość miały zagwarantować między
innymi idee edukacji progresywnej.
Oscylując dalej wokół koncepcji i tez postaci związanych z pedagogiką, po wystąpieniu
mgr Czujko-Moszyk (UAM) głos zabrał dr Mariusz Dembiński (UAM), który poruszył kwestię koncepcji podmiotu pedagogicznego. Odwołał się przy tym do zasad konstytutywnych
działania oraz myślenia pedagogicznego (wezwań do aktywnej samodzielności oraz ukształ-
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calności) opracowanych przez D. Bennera stanowiących źródło omawianej przez prelegenta
koncepcji.
Powyższe wystąpienia wskazały na istotność nawiązywania do tez i koncepcji słynnych
pedagogów w rozważaniach nad edukacją. Z kolei kolejni prelegenci wskazali na konieczność
holistycznego przyjrzenia się pedagogice jako nauce wielowątkowej. Nawiązali przy tym do
kwestii związanych z naukami medycznymi.
Wystąpienie dr. Błażeja Kmieciaka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), poruszało problematykę oscylującą wokół kwestii biologii i medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem bioetyki i praw pacjenta w płaszczyźnie pedagogicznej.
Dr Agata Janaszczyk, dr Katarzyna Leoniuk i dr Krzysztof Sobczak (Gdański Uniwersytet
Medyczny) – kolejni prelegenci – nawiązali do jednych z kluczowych procesów, którym poddawana jest każda jednostka – socjalizacji, jednak w kontekście edukacji medycznej. Uściślając, problematyka ich wystąpienia nawiązywała do potencjalnie występujących anomii
w kontekście funkcjonowania subkultury socjalizacyjnej kształtującej się w czasie edukacji
medycznej.
Wystąpienia kolejnych prelegentów nawiązywały do szeroko pojętej kultury w kontekście
zarówno edukacji, jak i filozofii. Mówczyni, dr Julia Kluzowicz (Uniwersytet Jagielloński),
odniosła się do animacji kultury osadzonej w subdyscyplinach pedagogiki, a konkretniej
problemu statusu jednostki wyspecjalizowanej w jej płaszczyźnie. Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, jaka nauka powinna dostarczać inspiracji animacji kultury,
równocześnie próbowała poddać refleksji kwestię, z czego powinien czerpać wiedzę i doświadczenie animator kultury (z pedagogiki czy nauk artystycznych) oraz czy zawsze będzie
musiał tę kwestię rozstrzygać.
Kontynuując wątek problematyki kultury i edukacji, dr Sylwester Zielka (Uniwersytet
Gdański) zwrócił uwagę słuchaczy na możliwość dwojakiego odczytywania sensu edukacji
oraz interpretacji odnoszącej się do roli i miejsca kultury w świecie społecznym. Autor wystąpienia wskazał na dwubiegunowość odczytywania edukacji: jako narzędzia służącego przygotowaniu do odbioru kultury, a równocześnie jako sposobu na czynne w niej uczestnictwo.
Wielowymiarowe spojrzenie na tę kwestię powoduje stosowanie odmiennych ujęć zarówno
procesu edukacji oraz celów edukacyjnych, a tym samym osób wychowawcy i wychowanka
oraz kultury i jej roli w życiu jednostki. Implikuje to szereg istotnych kwestii rzutujących na
postrzeganie jednostki w świecie kultury i edukacji, o których dr Sylwester Zielka wspominał
podczas swojego wystąpienia, które zamykało cykl prezentacji niniejszej sekcji i stanowiło
zaczyn dalszej ożywionej dyskusji.
Początek części dalszej sekcji I, prowadzonej przez dr hab. Małgorzatę Kabat (UAM),
stanowiło kontynuację rozważań poprzednich wątków i równocześnie było wstępem do rozważań kolejnych prelegentów. Mianowicie mgr Adrian Piendel (Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy) – kolejny prelegent – podczas swoich rozważań poruszył kwestię
odnoszącą się do zachowania, jak również propagowania bezpieczeństwa kulturowego szanując przy tym tradycję kulturową. Rudymentarną kwestią jego wystąpienia stanowiło stwierdzenie, że każda jednostka znajduje się w dobie kryzysu, rozumianego jako konieczność wyboru wartości, które będą odpowiednie celem zachowania stanu pokoju oraz bezpieczeństwa
kulturowego. W konsekwencji, autor ten podjął próbę odpowiedzi na pytanie: Czy pokoju
można nauczać?
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Wystąpienia powyższych prelegentów wskazały na ważność obecności edukacji i pedagogiki także w kulturze rozumianej i rozpatrywanej szeroko – zarówno w kontekście bezpieczeństwa kulturowego, jak również jej korelacji z edukacją będącą narzędziem umożliwiającym czynne uczestnictwo jednostki w kulturze.
Wystąpienia kolejnych prelegentek wskazały na zasadność refleksji nad edukacją na różnych szczeblach.
Nawiązując do nauczania uniwersyteckiego, mgr Monika Łozińska (Uniwersytet Szczeciński) zapoznała słuchaczy z tematyką szeroko pojętego plagiatu występującego w praktykach szkół wyższych. Autorka wskazała na istotność odpowiedniej współpracy administracji,
zarówno uczelnianej, jak i rządowej, w skutecznym podejmowaniu działań mających na celu
zaniechanie bądź zminimalizowania praktyki plagiatu wśród studentów. Edukacja przy tym
traktowana jest jako środek ku zapobieganiu nieuczciwości studentów i zwiększaniu ich świadomości w płaszczyźnie istotności nie uprawiania plagiatu.
Odwołując się do niższego szczebla edukacji – edukacji szkolnej – prelegentka dr Sylwia
Jaskulska (UAM) odniosła się do kwestii kreowania przestrzeni rytualnej w szkole, której,
według niej, brakuje we współczesnych placówkach oświatowych, mających za zadanie poszerzać horyzonty myślowe uczniów.
Z wiedzy nawiązującej do edukacji czerpie wiele różnorodnych nauk, jak również zawodów, profesji. Jedną z nich jest coaching, z którym edukacja jest także powiązana. W związku
z czym referat kolejnych prelegentek – dr Joanny Kozielskiej (UAM) oraz dr Agnieszki Skowrońskiej-Pućka (UAM) – wyjaśniał problematykę coachingu, pojmowanego jako pogłębione
działania profesjonalne.
Powyżej zarysowane wystąpienia wskazują na zasadność dokonywania rozważań odnoszących się do edukacji rozumianej także jako środek służący czemuś bądź komuś. Edukacja
bowiem ma charakter interdyscyplinarny i może być wykorzystywana w różnych instytucjach, jak również w różnych profesjach.
Wystąpienia zaprezentowane podczas III, ostatniej już sekcji konferencyjnej, także dotykały zagadnień relacji między filozofią a edukacją, w płaszczyźnie zarówno praktyki szkolnej,
jak również w teoretycznych rozważaniach. Moderatorem tej sekcji był prof. UAM dr hab.
Artur Jocz (UAM), który, otwierając jej obrady, zaprosił do wygłoszenia pierwszego referatu
dr hab. Agnieszkę Dodę-Wyszyńską (UAM).
Prezentacja tej autorki dotyczyła kwestii związanych z postrzeganiem specyfiki instytucji,
jaką jest szkoła, w kontekście systemów społecznych, a jeszcze dokładniej – heterotopii- czyli
miejsca, które zostało wydzielone celem spełnienia określonej funkcji- funkcji edukacyjnej.
Centralną kwestię wystąpienia stanowiło pytanie, czy można wyodrębnić specyfikę systemu
współczesnej edukacji nie czyniąc z niego heterotopii. Wystąpienie tej prelegentki korelowało
z wystąpieniem kolejnego mówcy.
Dr Maciej Kokociński (UAM) wskazał na zagadnienie postrzegania przez młodzież obowiązków szkolnych, które odniósł do powtarzanych badań sondażowych, prowadzonych od
1989 roku wśród uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Autor wystąpienia zwrócił
uwagę na czynniki, które różnicują postawy młodzieży wobec obowiązków szkolnych.
W konsekwencji, rozważania tego mówcy wskazały na zasadność przyjrzenia się edukacji nie
tylko ze strony badawczej, naukowej, ale również z płaszczyzny jej percepcji przez młodzież –
osoby, które są jej podmiotami.
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W dalszej części obrad tej sekcji, również do kwestii praktycznych, odniosła się dr Monika Popow (UAM), która, na bazie własnych doświadczeń oraz refleksji, nawiązała do wykorzystywania w badaniach pedagogicznych dorobku nauk o języku. Autorka wystąpienia przy
użyciu pojęcia dyskursu przyjęła, że otaczająca nas rzeczywistość konstruowana jest „przez”
język oraz „w” języku. Dr Monika Popow, dokonując syntetyzującego ujęcia odwołała się do
teorii oraz koncepcji wielu badaczy, by wykazać w ten sposób potrzebę interdyscyplinarności
ujmowania badanej rzeczywistości oraz jej językowego konstruowania, wskazując na wnioski
dla pedagogik wynikające z tego faktu.
Tę sekcję oraz całość konferencyjnych prezentacji zakończyło wystąpienie mgr. Roberta
Szewczyka (Uniwersytet Opolski), który wskazał na pedagogiczną koncepcję Carla Rogersa,
na bazie której odniósł się do kwestii tego, czy nauczanie może obejmować tak uczucia, jak
i idee. Autor zarysował sylwetkę oraz przedstawił podstawowe postulaty Carla Rogersa, by
móc odnieść się do jego zamysłu łączenia klasycznej edukacji, rozumianej jako instruowanie,
z nauczaniem afektywno-doświadczeniowym, co mogłoby pomóc w polepszaniu jakośc
i procesu nauczania–uczenia się. Wystąpienie tego prelegenta było równocześnie podsumowaniem obrad, podczas których wskazano na interdyscyplinarność edukacji, traktowanej
zarówno w płaszczyźnie stricte teoretycznej, jak również praktycznej. Prelegenci, nawiązując
zarówno do systemu szkolnego i związanych z tym podmiotów w nim uczestniczących, jak
również do zasadności odwoływania się do badań i koncepcji, tez wybitnych pedagogów,
wskazali na potrzebę holistycznego ujęcia edukacji.
W omawianej konferencji wzięło w niej udział wielu teoretyków i praktyków, których
spostrzeżenia i wiedza odnoszące się do problematyki edukacji w płaszczyźnie filozofii oraz
tytułowych sztuk „wszelakich”, pozwoliły na pogłębienie poruszanej tematyki oraz wykreowanie nowych spostrzeżeń. Godnym podkreślenia jest fakt, że w konferencji tej wzięli udział
uczestnicy z kilku ośrodków naukowych w Polsce, reprezentujący różne nauki szczegółowe.
W konsekwencji, ich wystąpienia, stanowiły mozaikę różnorodnych refleksji, zachęcających
do podejmowania dalszych poszukiwań naukowych, jak również praktycznych rozwiązań
w dziedzinie edukacji.
mgr Dorota Dolata
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Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność
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druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny. Recenzja musi mieć
formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do
publikacji lub jego odrzucenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania artykułu autorowi do przeredagowania w przypadku recenzji negatywnej. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do
publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

364

Informacje o autorach

Lista recenzentów

PIOTR BŁAJET, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
AGATA CUDOWSKA, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
BEATA CYTOWSKA, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
STEPHEN DAVIES, University of Auckland (Nowa Zelandia)
ZENON GAJDZICA, Uniwersytet Śląski (Polska)
CHARLES T. (CHUCK) HILL, Whitter College (USA)
ZDZISŁAWA JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
EWA JAROSZ, Uniwersytet Śląski (Polska)
JERZY KOJKOŁ, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (Polska)
STEFAN KWIATKOWSKI, Akademia Pedagogiki Specjalnej (Polska)
ROMAN LEPPERT, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
ANDRE ELIAS MAZAWI, University of British Columbia (Kanada)
AYAZ NASEEM, Concordia University (Kanada)
RENATA NOWAKOWSKA-SIUTA, Uniwersytet Warszawski (Polska)
INETTA NOWOSAD, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
DARIUSZ SKOWROŃSKI, Temple University Japan Campus (Japonia)
JERZY STOCHMIAŁEK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
DANIEL WOJCIK, University of Oregon (USA)

366

Informacje o autorach

Projekt okładki: Helena Oszmiańska
Redaktor: Katarzyna Kapusta
Redaktor techniczny: Dorota Borowiak
Łamanie komputerowe: Eugeniusz Strykowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10

www.press.amu.edu.pl
Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
Dział Promocji i Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl
Ark. wyd. 24,00. Ark. druk. 22,875
DRUK I OPRAWA: EXPOL, WŁOCŁAWEK, UL. BRZESKA 4

