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Pavel Mühlpachr, Integral Andragogy as a Social Assistance [Andragogika integralna jako wspomaganie społeczne]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja
nr 2, 2012, Poznań 2012, pp. 9–16, Adam Mickiewicz University Press. ISBN
978-83-232-2528-7
The paper presents the new conception of andragogical thinking, so called conception of integral andragogy. The concept of integral andragogy
is founded on care, help and support for people within their life paths. It
is possible to interpret this conception as mobilization of human capital in
the environment of a social change.

The term Andragogy was created in the manner of the term Pedagogy (pais,
paid-os = a boy) by similar broadening of the word anér, andr-os = a man, into an
adult person + agogé = leadership, education (from agó, agein = lead, govern).
The term Andragogy originates already in the first half of the 19th century. It
was used for the first time by the German teacher Alexander Kapp in 1833. He
talks about Andragogy or education in adulthood. The term is reestablished after
one hundred years in 1924 by Rosenstock, who defines Andragogy as all institutional forms of adult education. It is probably the first attempt to separate the
education of adults from the education of youth.
In the conditions of postmodern society, which is characterized by specific
attributes, the definition of Integral Andragogy may be used for the purposes of
special education.
The roots of andragogy could be found in the years following the end of second
world war. Didactic theory of adult education is found in Germany, and also the
concept of social andragogy, which is very close to the present form of andragogy.
If we come out from the sociologically tinged concept of education, the term
andragogy will not be considered as only and unambiguously pedagogical. This
opinion can be supported by another argument: Andragogy is also related to
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the tradition of normative and evaluative science about human behavior, which
emerged in Holland in the 1940s and cannot be considered to be a pedagogical
science. The theoretical basis of Andragogy was formulated by professor Ten Haven, who distinguished between Andragogy and Andragology, which is already
a systematic branch of social science including its own methodological reasoning
about practical activities with adults. It includes not only the theories of the educational impact on adults but also the theories of social work with adults. Wilfred
Gottschalk defines Andragology twenty years later as a science about social behavior leading towards achieving appropriate and professional changes in thinking,
feeling and acting of people.
The present andragogy appeared in the 1950s in the works of the Swiss theorist of adult education H. Hanselmann and the German classic of andragogy
F. Pöggeler.
Heinrich Hanselmann postulates andragogy as a discipline with distinctive
therapeutic focus on adults and with strong, even militant religious (Protestant)
character. For work whit adults such as this, he requires the use of methods fundamentally different from the methods of educational work with youth, primarily
abandoning all school forms. He stresses individual education on the basis of optionality, and instead of teacher’s dominant role, he demands mutual interaction of
both sides of the pedagogical relation.
The German concept of andragogy represented by Franz Pöggeler is also based
on religious grounds (this time Catholic). This concept is strongly didactic contrary to the Hanselmann’s socially andragogical concept. Pöggeler differentiates
between education, which is a specific form of upringing of adults, and care and
forming of character, which is typical only for children and youth. In this distinction Pöggeler sees the main difference between andragogy and pedagogy. In the
specification, he essentially agrees with Hanselmann (optionality, informality, rejection of school forms and inadequate methods). They both rejected all forms of
fostering adults: An adult cannot be fostered, because changes of personality cannot be achieved after the individual biological development is completed.
Andragogy was until recently seen in the Czech Republic only in the context
of adult education, and was considered to be „a bourgeois unscientific deviation”
of the theory of education of adults.
The term andragogy appeared only after 1990 as a designation of a science and
a field of study, and also as a tendency to differ from improperly named and politically discredited field of study called „Education of adults”.
Andragogy is a new, dynamically growing discipline, and is therefore understandable, that it is often a topic of discussion and criticism. The main objections
lead to several areas:
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− A major dispute over the fundamental or relative difference between the
education of adults and education of children and youth, and the justifiability and
necessity of andragogy as an independent science;
− A major doubt, not only pedagogical, but of the whole liberal stream of
thinking, and even defiance to apply the term fostering on adults (Hannah Arendt):
an adult is unfosterable after the formation of an individual personality, and all attempts to do so are not only impossible, but also inadmissible. It is strictly speaking
a fundamental dispute between the Komensky understanding of lifelong education
and Herbart understanding of education, as a support in growing up and refusal of
any kind of education of adults (which would cause a general immaturity);
− There are disputes within andragogy itself, concerning its position among
sciences of education and concerning its relation with pedagogy. Are they two independent fields, which have nothing in common, or are they two branches of the
general science of education with only relative independence?
− There is also a debate, whether andragogy is a theory, ideology, or complex of instructions for practical adult education (or more broadly managing of
adults);
− The content of andragogy is also disputable. Is it solely didactic and technological concept limiting andragogy to the theory and practice of education and
teaching, or does it extend into education as an aggregate management and influence of adults.
The foundation of andragogy is, regardless to the above mentioned doubts,
a reflection of the current stage of scientific and technological revolution of the
second half of the 20th century, primarily the development of education of adults,
the concept of permanent education, lifelong education, lifelong learning, and also
the growth of critical phenomena and the growth of problems concerning the position of an individual and care in the current civilization.
The dictionary of adult education defines andragogy as a science about fostering, care and education of adults, respecting by all means the uniqueness of adult
population and dealing with personalization, socialization and enculturation. In
the area of education, it deals with the unique effects of pedagogical laws on adult
population, it defines adult personality in the process of education, defines the
system of education of adult population, and also the relation of andragogy with
other pedagogical and social sciences.
The broader definition of education states, that education is one of the basic
social functions, which lies in permanent formation of a personality of a man as
a social being and his/her preparation for accomplishing social roles, as well as in
negotiating social and mental conditions for his/her life, performing social roles,
consumption of culture and self-realization.
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The andragogical concept of education broadens the term education: it is not
only the education of children and youth, but also of adults, and not only an intentional influence, but also a functional one, not only education, but also care.
Education is one of the basic social functions and antropics (it is how humans
differ from animals).
It could be understood as:
− formation of personality of a human as a social being capable of self-realization;
− socialization in a sense of acquiring social directions and preparation for
carrying out social roles;
− enculturation – introducing a person as an individual into the culture,
which is the indication of human society as such and the basic characteristic of
individual global societies.
Education is a complex process with two general types:
− functional influence – the influence of social environment, , unintentional,
primary for the formation of a personality;
− intentional influence – deliberate, education in the narrow sense, in developed societies the core of education.
Education can be divided in terms of the content:
− care, which should be understood as the negotiation of conditions (social
and mental) for the performance and self-realization of an individual and for the
carrying out of his/her social roles;
− education (in its narrow sense) as learning social roles;
− education as a transfer and adoption of knowledge, skills and habits necessary for the performance of social functions.
Andragogy can be divided in terms of operationalisation into the following
areas:
− education (andragogy in its narrow sense), which could be further divided
into academic (university education, postgraduate education, distance learning),
institutional or departmental training (banking, department of interior) and outof-school education (courses, lectures, etc.);
− education in the sense of political education, propaganda, health education,
citizenship education, physical education, reeducation of delinquents, prevention
of social pathologies, cultural education, military education);
− care, (culturally educational care, librarianship, occupational care, Human
Resources, social care including gerontological care, entertainment, recreation,
free time activities and self-realization);
− functional influences – mass media, educational work of diverse organizations and institutions.

Integral Andragogy as a Social Assistance
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The concept of integral andragogy
The concept of integral andragogy operates with the premise that andragogy is
not only a pedagogical discipline, which covers the education of adults. It is not
a liberal art about human beings, but for human beings. This concept developed at
the Palackého university in Olomouc under the leadership of docent Jochmann,
prominent Czech andragogue of the 90s of the last century.
The fact, that andragogy is broadly concerned with individual and social connections of culture, economy and politics, and the need to differentiate this broad
interpretation from the more narrow concept of andragogy as the theory of adult
education, leads towards the use of the term Integral andragogy.
Maybe, it would be more suitable to use the term Integrative, because:
− andragogy integrates the viewpoint of several scientific disciplines on the
possibilities and problems of asserting oneself in all areas of social life (in cultural,
economic, and political conext);
− andragogy integrates all stages individual career;
− andragogy integrates examinations of processes and phenomena, which influence humans in the environment of permanent social changes.
The universal formulation could be the scheme of integral andragogy as an
applied science about the mobilization of human resources in the environment of
permanent social changes. Human resources analogically to economic resources,
could be seen as a particular level of quality of members of a given society. This
quality is defined by two main components:
1. cultural capital (in other words the cultural level and the ability to use information acquired not only by education, but also by the influence of the family
environment, and
2. social capital (the networks of social contacts, links, relationships, etc.).
The term cultural capital was first used by the French sociologist Pierre
Bourdieu, who defined it as a tool for taking over symbolic wealth, which is considered by the society to be appropriate to search for and posses.
The cultural capital together with the social capital – in other words human
capital – constitute an important component of the growth potential of the given
society.
In the environment of permanent changes, which is typical for the society on
the border between industrialism and post-industrialism, human capital (human
potential) represents the most important, but also most sensitive and vulnerable
determinant of the existence and development of any society. For that reason, we
need to dedicate certain care to it. Social education provides us with the theoretical base for understanding the relationship between human capital and changing
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cultural, social and economic environment. Social education is based mainly on
sociology and economics, and is evidently more focused on macro-social context.
Integral andragogy may be defined as an applied science about the orientation
of a human in critical intersections of his/her career or in problematic course of
his/her life career. This interpretation is actually include in the above mentioned
concept, however it is noticeably more focused on the individual. Social education understood as this, is much more focused on socio-therapeutic or psychotherapeutic relation with an individual, who cannot cope with his/her problems. It
is evident, that the main supportive science will be psychology.
In the third variation of defining integral andragogy, we can see it as a science
about the animation of an individual. Animation, never ending humanization of
an individual is linked not only to enculturation (i.e. receiving and developing
cultural competences), socialization and resocialization (i.e. the optimalization of
social positions and roles, including soci-professional roles), but also education
(i.e. intentional and goal-directed formation of an individal, his/her fostering and
educating).
The sociologic interpretation of integral andragogy may be the most prospective one. Integral andragogy is considered here as a science about social and individual relations of changes in the synthetic status. This operationalization seems
too abstract, and we need to explain it in more details. The social status of each
person in the social structure is given by the category of status. The status is a polymorphous category, and we distinguish especially:
A) Inherent status (sex, race),
B) Assigned status (the status attained without own effort, for example: inheritance, aristocratic predicate), and
C) Acquired status (socio-economic position, which categorizes an individual
into the network of social structure).
The category of acquired status can be described by several interconnected
indicators. That is why it is often described as the synthetic status. Among these
indicators are:
− objective characteristics of the profession held by an individual (manual
work, intellectual, managing, easy, complicated, etc.),
− prestige of the profession (what kind of respect the proffesion has in the
public opinion),
− qualification, education (qualification is not the same as received education)
− influence and power available to a person,
− income reached,
− lifestyle, (way of housing, free time spending, hobbies, etc.).

Integral Andragogy as a Social Assistance
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In case that we change one of the given indicators, the other indicators will also
change. Due to the speed of cultural, economic, political and many other changes,
we see bigger or smaller changes of each indicator of individual or collective status.
Integral andragogy together with social education deal with the reflection of these
changes in many other dimensions and search for ways of minimizing the negative consequenes for humans. Five out of the six indicators of our social status is
derived from our socio-professional position. We are what we do. In case that our
fate or economic situation takes our profession away, we lose much more: the job
itself, prestige of the profession, income, influence, and our education, which loses
its meaning. All of this together changes our lifestyle.
The main advantage of the sociologic approach over the other approaches, and
without neglecting them, lies in the complexity, systematicness and integrative access towards solutions of the examined problems.
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Andragogika integralna jako wspomaganie społeczne
Streszczenie
Koncepcja andragogiki integralnej opiera się na założeniu, iż andragogika nie jest tylko jedną z wielu subdyscyplin pedagogiki. Dyscyplina ta rozwinęła się na Uniwersytecie Palackého
w Ołomuńcu w latach 90. XX wieku. Wywodzi się z andragogiki ogólnej. Jako dyscyplina
naukowa bada różnice w edukacji dorosłych, dzieci oraz młodzieży – tym samym przysługuje
jej status niezależnej dyscypliny naukowej. Ponadto analizuje istotny problem pojawiający się
w kształceniu dorosłych: osoby dojrzałe nie są poddane procesowi wychowawczemu w wyniku
ukształtowanej struktury osobowości. Andragogika integralna wpisuje się tym samym w debatę między zwolennikami koncepcji uczenia się przez całe życie a zwolennikami kształcenia
rozumianego jako wsparcie udzielane osobom dorosłym. Dotyka także problemu swojego
własnego statusu pośród innych nauk i relacji z pedagogiką ogólną. Stawia pytanie, czy są to
dwa odrębne obszary badań, czy też dwie gałęzie nauki o edukacji, mające względnie niewielką
autonomię. Stąd też ważne jest, aby wyjaśnić, czy andragogika stanowi teorię, ideologię, czy też
zespół praktycznych wskazówek dla edukacji dorosłych. Dyskusyjne są także treści składające
się na obszar andragogiki; debacie podlega kwestia tego, czy jest ona jedynie technologiczną
i dydaktyczną koncepcją ograniczającą ją do teorii oraz praktyki edukacji i nauczania, czy też
wychodzi poza te ramy i łączy wpływ wywierany na dorosłych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

16

Pavel Mühlpachr

Andragogika poszerza pojęcie edukacji, włączając w jej obszar poza kształceniem dzieci
i młodzieży także kształcenie dorosłych; bada wpływy o charakterze intencjonalnym i funkcjonalnym; zajmuje się edukacją i opieką. Może być rozumiana jako formowanie się osobowości człowieka – istoty społecznej zdolnej do samorealizacji, jak też jako proces socjalizacji
w znaczeniu nabywania ukierunkowania społecznego i przygotowania do pełnienia funkcji
społecznych. Ponadto rozumieć ją można jako proces enkulturacji, tj. wdrażania jednostki do
uczestnictwa w kulturze. Edukacja w tym ujęciu ma wpływ funkcjonalny, przejawiający się jako
wpływ środowiska społecznego zaznaczający się w sposób nieintencjonalny, zanim nastąpi
uformowanie się osobowości. Andragogika analizuje również wpływ intencjonalny, tj. edukację
w wąskim sensie.
Możemy zatem w tym świetle w kategoriach operacyjnych wyodrębnić w andragogice następujące obszary: 1) edukację w wąskim znaczeniu, którą z kolei można dalej podzielić na edukację akademicką, instytucjonalną i trening obszarowy, jak i edukację pozaszkolną, 2) edukację
w znaczeniu edukacji politycznej, propagandy, edukacji zdrowotnej, obywatelskiej, reedukacji
przestępców, zapobiegania patologiom społecznym, edukacji fizycznej, kulturowej i wojskowej,
3) opiekę w znaczeniu opieki edukacyjno-kulturowej, zawodowej, zarządzania zasobami ludzkimi, opieki społecznej włącznie z opieką gerontologiczną, aktywności czasu wolnego i samorealizacji, 4) wpływu funkcjonalnego poprzez media masowe, pracę edukacyjną rozmaitych
instytucji i organizacji.
Fakt, iż andragogika jest zainteresowana związkami indywidualnymi i społecznymi z kulturą, ekonomią i polityką, jak też potrzeba rozróżnienia tej szerokiej interpretacji wobec węższej
koncepcji andragogiki jako teorii edukacji dorosłych, prowadzi nas do użycia pojęcia andragogiki integralnej. Pojęcie integralności jest w tym miejscu bardziej zasadne ze względu na to, iż
andragogika integruje punkt widzenia kilku różnych dyscyplin naukowych odnośnie problemów pojawiających się w różnych obszarach życia społecznego. Co więcej, andragogika dokonuje integracji różnych etapów indywidualnych karier oraz badań nad procesami i fenomenami
wpływającymi na jednostki ludzkie w środowisku permanentnej zmiany społecznej.
Andragogika integralna może być definiowana jako nauka stosowana badająca zachowania ludzi w krytycznych dla nich punktach ich kariery i jej problematycznym ukierunkowaniu.
Edukacja społeczna rozumiana w ten sposób jest znacznie bardziej skupiona na socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych relacjach z jednostkami, które nie są w stanie poradzić
sobie z problemami. Oczywiste jest, że najbardziej pomocną dyscypliną w tej mierze staje się
psychologia.
Andragogika integralna jest także nauką badającą animację jednostki. Animacja ta bowiem
jest nigdy nie kończącą się humanizacją jednostki związaną z enkulturacją (tj. zdobywaniem
kolejnych kompetencji kulturowych), socjalizacją i resocjalizacją (tj. optymalizacją pozycji społecznych i ról), jak również samą edukacją (tj. intencjonalnym i nastawionym na cel formowaniem jednostki). Andragogika integralna wespół z edukacją społeczną zajmuje się problemem
odzwierciedlenia zmian zachodzących w wielu różnych wymiarach i poszukiwaniem możliwości minimalizacji ich negatywnych skutków. Dlatego też w opisanym tutaj obszarze badawczym
ważne jest, aby połączyć badania o charakterze psychologicznym z socjologicznymi, co pozwoli
na uchwycenie tempa i dynamiki zmian dotykających nie tylko młode pokolenia, lecz także
ludzi dorosłych. Jest to tym istotniejsze, iż aspekt społeczny determinuje w wielu przypadkach
naszą pozycję zawodową. Zaletą takiego podejścia jest kompleksowość, systematyczność i integracyjny dostęp do rozwiązań badanych problemów.
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The article is devoted to the analysis of the dominant ideal of beauty in the
Victorian period. The author deﬁnes mechanisms of repression and symbolic
violence over the body of the Victorian upper-class woman, connected with the
phenomenon of social control over the woman’s body and identity. The author
assumes that the desire to achieve physical beauty has always been a source
of a biographical experience that was constitutive for a woman, a source of
a separate identity for her in comparison with a man. The historical changes
of the ideals of the beautiful body are expressive of the complex interactions
between the social roles of women and the dominant ideology of femininity as
well as scientiﬁc and medical knowledge.

W każdej epoce kobiety pragną być piękne – zdaje się to być niejako wpisany w konstrukcję ich tożsamości (a może i biologii?) imperatyw. Niekiedy wykorzystują skrajnie „wyrafinowane” i „neurotyczne” sposoby ucieleśnienia obowiązującego ideału
urody (analizując czasy współczesne, można przywołać tutaj choćby chirurgię estetyczną). Dążenie do uzyskania fizycznego piękna było przy tym zawsze źródłem
konstytutywnego dla tożsamości kobiety i odrębnego dla niej – w porównaniu
z mężczyzną – doświadczenia biograficznego (chociaż w ostatnich dekadach i w tej
dziedzinie różnice między płciami zamazują się – mężczyzna coraz częściej otrzymuje kulturowe sygnały, że i on ma być „piękny” – por. Melosik, 2008). Nie ulega też
wątpliwości, że wygląd kobiety stanowi zawsze podstawowy, wyjściowy „wyznacznik
identyfikacji” – jest ekspresją oczekiwań narzucanych ciału kobiety przez obowiązujące standardy i normy społeczne. Z kolei historyczne zmiany ideałów pięknego
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ciała stanowią wyraz złożonych interakcji między społecznymi rolami kobiet i dominującą ideologią kobiecości, a także wiedzy naukowej i medycznej (Vertinsky, 1987:
257). Zawsze jednak kobiety są oceniane w dużej mierze przez pryzmat ich zdolności
adaptacji do akceptowanych powszechnie przekonań dotyczących fizyczności i seksualności. I w tym przypadku znaczenia nabiera kategoria „władzy”. Idealne ciało,
zarówno nagie, jak i ubrane, stanowi bowiem – jak twierdzi wielu krytyków – środek
sprawowania społecznej kontroli nad umysłami i życiem kobiet. S. Bordo uważa, że
analiza dziejów choćby dwóch rodzajów praktyk społecznych – medycyny i mody
– prowadzi do wniosku, iż społeczna manipulacja ciałem kobiecym stanowi podstawową strategię w potwierdzaniu asymetrycznych stosunków między kobietami
i mężczyznami, zawsze na niekorzyść tych pierwszych (Bordo, 1995: 143). Jednocześnie przy tym panująca ideologia cielesności (i seksualności) kobiecej wikła kobiety,
przynajmniej z wyższych klas społecznych, w neurotyczne sprzeczności, które sprawiają, iż żyją one w nieustannym niepokoju dotyczącym swojego ciała1.
Znakomicie jest to widoczne w epoce wiktoriańskiej. I tak w ideologii typowej
dla tej epoki (zgodnie z zasadami dziewiętnastowiecznej moralności) ciało zdawało się być „wrogiem duszy”. Paradoksalnie jednak przy tym powierzchowność
kobiety, jej „zewnętrzność”, jej uroda, wygląd i ubiór stanowiły kwestie niezwykle
ważne. Kobieta z „klasy próżniaczej” była przeznaczona dla teatru społeczeństwa –
odpowiednika arystokratycznego dworu z minionej ery (Duby, Perrot, 1995: 321).
Jej ciało i umysłowość były dyscyplinowane poprzez obowiązującą modę oraz etykietę dotyczącą właściwej ekspresji obowiązujących ideałów kobiecości, odnoszących się zarówno do wyglądu kobiety, jak i – w konsekwencji – do jej tożsamości
oraz możliwych do zaakceptowania ról społecznych.
Kobiety angielskie i amerykańskie, żyjące w społeczeństwie wiktoriańskim, od
najwcześniejszych lat swojego życia dowiadywały się każdego dnia, w jaki sposób
mają się za(re)prezentować, jak im wyglądać wolno, a jaki wygląd wywoła społeczną dezaprobatę; jaka „wizualność” (i jakie ciało) stanie się obiektem zachwytu
mężczyzn, a jakie uznane zostanie za nieadekwatne. Kobieta wiktoriańska miała
być piękna, ale, jak wiemy, piękno stanowi – aby odwołać się do Michela Foucaulta
– nasyconą władzą konstrukcję społeczną, która w tym przypadku bezwzględnie
potwierdzała podporządkowanie kobiet2. Stąd w punkcie wyjścia należy stwierdzić, że ideał kobiecości wiktoriańskiej z klas wyższych nie był wolny od sprzeczności, jednakże można dostrzec w nim pewną stałą tendencję. Oto idealna kobieta tamtej epoki powinna mieć „maleńkie i delikatne dłonie i stopy oraz smukłą
figurę”. Świadczyć one miały nie tylko o subtelności jej natury, ale i o całkowitej
niezdolności do podjęcia jakiejkolwiek pracy, a także wyraz tendencji do izolo1
W odniesieniu do sytuacji kobiety współczesnej por. rozważania: Gromkowska, 2002, a w szerszym kontekście: Gromkowska-Melosik, 2011.
2
Na temat zjawiska „przemocy piękna” w kulturze współczesnej por. Melosik, 2010: 21–27.
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wania jej od świata oraz powszechnego przekonania, iż należy jej zapewnić życie
na wysokim poziomie. Tylko taka kobieta mogła świadczyć o bogactwie swojego
męża (por. Veblen, 1971: 133–135).
Owa wiotkość i delikatność (oraz towarzyszący im brak apetytu) były symbolem, a jednocześnie potwierdzeniem (naturalnego – jak wierzono) „zamknięcia
w domu” i braku dostępu kobiety do „sfery publicznej” (Steele, 1985: 94). Ponadto,
szczupłe ciało żony wyrażało lekceważący stosunek do potrzeby jedzenia – w kontekście wspomnianego już bogactwa jej męża i nieograniczonego dostępu do dóbr
materialnych.
Konstrukcja ciała kobiety omawianego okresu posiadała również swój aspekt
klasowy. Jak trafnie pisze Pierre Bourdieu – ciało stanowi najbardziej „niekwestionowaną materializację smaku klasowego” (Bourdieu, 1997: 110). „Bezcielesne
ciało” kwestionowało jakikolwiek „ekonomiczny” aspekt kobiecości; jej „fizyczną
przydatność” (Bordo, 1995: 117). Wśród burżuazji panowała wówczas moda na
posiadanie żony, której efemeryczne ciało stanowiło „wizualizację arystokratycznego gustu” mężczyzny (parafrazując T. Veblena – kobieta miała być „ostentacyjnie bezużyteczna na pokaz”). Można więc stwierdzić za P. Vertinskym, że konstrukcja ciała kobiety wiktoriańskiej – poprzez społeczne presje – wyrażała dwa
podstawowe cele: potwierdzenie zarówno panowania mężczyzn nad kobietami,
jak i panowania klasy dominującej. Ciało kobiety wiktoriańskiej stanowiło więc
swoisty „kapitał kulturowy” (Vertinsky, 1987: 257).
Wiktoriańskie kobiety nie czytały „Twojego Stylu”, „Elle”, czy „Cosmopolitan”,
nie oglądały telewizji, nie „surfowały po Internecie” i nie podlegały inwazyjnemu
działaniu tysięcy reklamowych przekazów. Skąd zatem czerpały wzory tożsamości
kobiecej? Źródłem wiedzy o kobiecości były wówczas wskazówki matek, tygodniki
mody, bohaterki powieści, scen oper i teatrów, a także poradniki w zakresie właściwego zachowania się i wyglądu. Szczególnym wzorcem idealnej kobiecości były
publikowane w czasopismach zdjęcia kobiet z arystokracji. K. Mulvey i M. Richards
podają przykład angielskiego magazynu „The Tatler” zamieszczającego zdjęcia
arystokratek i ich rodzin, opatrzone komentarzami pełnymi pochlebstw i zachwytów (Mulvey, Richards, 1998: 14). Z kolei, jak podaje Michelle Perrot, w sąsiedniej Francji premiery baletów Giselle i La Sylphide, z efemerycznymi solistkami
w roli głównej, potwierdzały modę na smukłość i delikatność u kobiet tego okresu.
Szczupłe i wiotkie były też bohaterki czytanych przez kobiety powieści (Duby, Perrot, 1995: 327).
Podobnie tę kwestię ujmuje Leight Summers, która pisze, iż dominujący wówczas ideał „adekwatnego ciała” symbolizował wspomnianą już wrażliwość i delikatność jego posiadaczki. Skóra ciała była tak subtelna i cienka, iż jej przezroczystość pozwalała na dokładne rozróżnienie rozgałęzień żyłek, które dodatkowo
podkreślano niebieską farbką lub je w ogóle pozorowano (Summers, 2003: 126).
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Pożądane były delikatne, bladoróżowe rumieńce, zbyt czerwone uznawano bowiem za oznakę choroby lub skutek nadmiernego przebywania na słońcu, co powodowało utratę „szlachetnego odcienia skóry”. Ta szczególna dbałość o bladość
cery symbolizującej czystość umysłu była również związana z symboliką czystości
moralnej (Krugov-Silver, 2002: 13).
Panowało wówczas w całej Europie przekonanie, odnoszące się głównie do
kobiet, iż twarz odzwierciedla wnętrze: „Omdlewająca bladość, jeśli to możliwe
zaakcentowana przez czarne włosy, ciemne cienie pod oczami, chmury pudru ryżowego; wszystko to symbolizowało więc cierpienia romantycznej duszy” (Duby,
Perrot, 1995: 326). Bladość, delikatność i przezroczystość „śnieżnej” cery pozostawała wyznacznikiem piękna kobiecego, a także symbolizowała przynależność do
określonej klasy i rasy jeszcze na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku.
Było to podyktowane wieloma względami; m.in. zachowanie perłowego odcienia
cery oznaczało, iż kobieta nie wychodzi zbyt często „na powietrze”, co zapewniało
ewentualnego adoratora, iż lubi przebywać w domu, nadaje się więc na żonę i matkę (Beaujot, 2012: 12).
Kobiety nie tylko stosowały wówczas specjalne pudry nadające karnacji pożądany odcień, ale również piły ocet, który zapewniał bladość oraz szczupłość (Summers, 2003: 126–127). „Większość tych wybielaczy i maści trzeba było nakładać tak
grubą warstwą (…) [że] twarz musiała pozostawać nieruchoma, gdyż najmniejszy
grymas mógł zniszczyć cały efekt (…). Kobiety używające tych środków wyglądały
prawdopodobnie jak grono ponurych, pokrytych warstwą tynku klaunów, bojących się wykrztusić słowo, aby kredowa maska nie spadła z ich twarzy!” (Mulvey,
Richards, 1998: 20). Stwierdzę ponownie, że opalenizna zdradzała – w powszechnej opinii – niski status społeczny. Oznaczała ona kontakt jej właścicielki z aktywnościami narażającymi cerę na promienie słoneczne. Jej obecność była – jak
sądzono – równoznaczna ze zniszczeniem cery, oszpeceniem, zepsuciem karnacji,
„której bladość była synonimem «świeżości» i «blasku»” (Servan-Schreiber, 1998:
138). Stąd wynikała popularność wszelkich specyfików zapobiegających opaleniźnie i wybielających cerę oraz dłonie, jak choćby: sok z cytryny, korzeń chrzanu czy
kamfora („The Lady’s Friend”, 1870: 221). W czasopiśmie „The Lady’s Friend” można było również znaleźć proste receptury wybielające skórę: „dwa świeże żółtka jaj,
dwie łyżki olejku z migdałów, łyżka deserowa nalewki z benzoiny, łyżka wody różanej” („The Lady’s Friend”, 1870: 221). Dla uzyskania bladej cery jedzono również
wafelki ze związkami arsenu, które blokowały hemoglobinę we krwi (Ackerman,
1994: 279; McConnell, 2005: 173–174).
Warto dodać, że po roku 1914 nastąpił zasadniczy zwrot w pożądanym odcieniu karnacji. Wiktoriańska bladość przestała obowiązywać, po raz pierwszy
zaakceptowano delikatną opaleniznę. Teoretyk kultury, Pascal Ory, napisał o tym
zjawisku w sposób następujący: „Jedna z największych w naszym stuleciu rewolu-

Ciało, moda i tożsamość kobiety epoki wiktoriańskiej – dyskursy piękna i przemocy

21

cji w kulturze, która jak dotychczas zupełnie nie wzbudziła zainteresowania historyków, to ta, która zmieniała obowiązujący w kulturze Zachodu kanon piękności
pigmentacyjnej z koloru kredy na kolor przypalonego chleba” (Servan-Schreiber,
1998: 138).
W dziewiętnastowiecznej Anglii i Ameryce istniało daleko idące zróżnicowanie w zakresie społecznych ról mężczyzn i kobiet. Odzwierciedleniem istniejących
różnic były przy tym odmienne stroje dla obu płci. Ubiory kobiet w tym okresie
podkreślały ich pozycję społeczną: brak aktywności (ograniczały ruch), podporządkowanie i delikatność (akcentowały drobne talie, spadziste ramiona i miękkie
sylwetki) (Roberts, 1977: 555). Strój kobiety był przy tym symbolem jej niezdolności do pracy. Kobieta jednocześnie miała być zarówno ozdobą domu, jak i w sposób widoczny obnosić bogactwo, które świadczyło o zamożności jej męża lub ojca.
„Wysokie obcasy, długa spódnica, fantastyczny, niepraktyczny kapelusz, gorset”
stanowią wyraz lekceważenia wygody i są potwierdzeniem faktu, iż kobieta jest,
aby odwołać się do T. Veblena, „ekonomicznie zależna od mężczyzny, że w pewnym uzasadnionym uproszczeniu jest wciąż jego własnością”. I jak konkluduje
dobitnie tenże socjolog, „próżnowanie na pokaz i zbytkowny wygląd kobiet ma
proste uzasadnienie” – wyraża ideę podporządkowania kobiet oraz tę ich „funkcję”, jaką jest „świadczenie o możliwościach finansowych swego pana” (Veblen,
1971: 163–164). Ma to odniesienie również do wymyślnych fryzur, które nie tylko
pozbawiały właścicielki możliwości swobodnego poruszania się, ale wymagały też
szeregu wielogodzinnych zabiegów, często przy pomocy służby (sama kobieta nie
byłaby tego zrobić – raz jeszcze mamy tu do czynienia z potwierdzeniem „ideologii bezradności” kobiet, które są „w dodatku” do swojego wyglądu) (Victorian Fashions and Costumes, 1974: 36–37). Jak pisano w podręczniku etykiety z roku 1880:
„Kobieta cieszy się znacznie mniejszą wolnością niż mężczyzna; on może zmienić
pozycję na tysiące sposobów, przybrać nonszalancką pozę i oprzeć się niedbale,
skrzyżować nogi, usiąść na brzegu krzesła i założyć ręce wokół kolan; ale kobieta
musi siedzieć spokojnie” (Manners of Modern Society, 1880: 40). Ówczesny autorytet w dziedzinie psychologii i estetyki w książce poświęconej pięknu u kobiet pisze
jednoznacznie: „Kobieta, która w dużej mierze wykorzystuje organy lokomocyjne,
zyskuje grubiański i męski wygląd” (Walker, 1845: 206).
Rytuał bezużytecznej pracy, związany z przywdziewaniem stroju i upiększaniem ciała, miał na celu podkreślenie binaryzmu płciowego i odmienności ról.
„Kobieta ma monopol na perfumy, pomadkę, kolor, jedwabne materie, koronki
(…), wszystko to stawia ją początkowo poza wszelkim podejrzeniem wykonywania pracy. Ma ona za zadanie być ozdobą i szyldem mężczyzny” (Corbin, 1999:
463). W tym kontekście na przykład Valerie Stelle twierdzi nawet, iż jedną z funkcji gorsetu było utrzymywanie kobiet zależnymi ekonomicznie od mężczyzn, a to
z powodu faktu, iż uniemożliwiały one podjęcie jakiejkolwiek roli zawodowej
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(Steele, 1985: 94). Można więc stwierdzić, iż funkcjonujące w społeczeństwie wiktoriańskim ortodoksyjne poglądy, uprawomocniające dominujące sposoby „bycia
kobietą”, ograniczały – dosłownie i metaforycznie – ruchliwość kobiet (Vertinsky,
1987: 258). Helen Roberts zwraca uwagę na krój ówczesnych sukni i ciasno uszytych rękawów, które uniemożliwiały uniesienie rąk do góry czy wykonanie jakiegokolwiek gwałtownego lub zamaszystego gestu (Roberts, 1977: 557).
Decydującą rolę w kształtowaniu wizerunku kobiety wiktoriańskiej odgrywała
suknia, „strój, który wyznaczył miejsce kobiety w społeczeństwie, utrudniając jej
wszelką aktywność poza macierzyństwem” (Toussaint-Samat, 1998: 350). Przypatrując się ilustracjom z magazynów mody z dziewiętnastego wieku, możemy przy
tym stwierdzić, że wymyślne (na przykład składane i rozkładane za pomocą prostych mechanizmów), bardzo ciężkie konstrukcje powodowały całkowite (fizyczne i społeczne) „ubezwłasnowolnienie” ich właścicielek. Okres wiktoriański jest
nazywany też wiekiem krynoliny – obowiązującego damy z wyższych sfer rodzaju
sukni. W tym okresie średnica sukni dochodziła – jak podają źródła – do 10 stóp
[304,8 cm] i była uszyta z ponad 30 jardów [27,43 metra] materiału. Takie ubranie
utrudniało nie tylko poruszanie się, ale także siedzenie. Suknia ta również była
źródłem dosłownego i symbolicznego ograniczenia funkcji życiowych. Na określenie kobiety w krynolinie H.E. Roberts używa metafory „ślicznego niewolnika”.
Jak pisała wówczas jedna z kobiet: „strój zakręca się wokół kolan, podwaja zmęczenie, ogranicza możliwości poruszania się” (Roberts, 1977: 556–557). Z kolei Valerie Steel pisze: „Nie tylko nogi, ale całe ciało było przykryte wieloma częściami
garderoby – długimi rękawami, wysokimi kołnierzami, dolną krawędzią spódnicy,
która sięgała ziemi (…), rękawiczkami, czepkami, które przywodzą na myśl rodzaj
mumifikacji” (Steele, 1985: 88–89). Należy jednak dodać za Valerie Steele, iż ówczesne suknie były środkiem przyjemności kobiet, które cieszyły się ich pięknem,
a w wielu przypadkach poprawiały sylwetkę, wydobywając piękno kobiecego ciała. Ta sama autorka pisze przekonywająco: „umysł może znajdować przyjemność
w czymś, co dla ciała jest bolesne, lub co najmniej niewygodne” (Steele, 1985: 94).
Dodam także, że bardzo popularna pisarka z okresu wiktoriańskiego Mrs. Oliphant, choć krytykowała suknie z tego okresu jako niewygodne, podkreślała jednocześnie, że zapewniają one kobiecie doskonały wygląd, upiększając jej sylwetkę
i korygując niedoskonałości figury.
Wracając do roli krynoliny, trudno powstrzymać się – pisze M. Toussaint-Samat – od porównania jej z metalową konstrukcją otwartego w 1851 roku londyńskiego pawilonu wystawowego Crystal Palace (Toussaint-Samat, 1998: 336).
Niekiedy nazywano ją dosłownie „metalową klatką” lub więzieniem kobiet; co jest
zasadne, bowiem była ona niezwykle niewygodna, utrudniała chodzenie, stanie
i siedzenie. Metalowa (a niekiedy wykonana z kości, stali lub sprężyn, w kształcie
rotundy, a później dzwonu) konstrukcja o szerokości do 180 centymetrów prze-
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mieszczała się w różne strony – i to oczywiście nadawało powab jej właścicielce,
jednak z drugiej strony mogła ona zahaczać o różne przedmioty (Steele, 1985: 58).
Zdarzyły się przypadki spłonięcia kobiet, których tego typu suknie przypadkowo
zahaczyły o palące się świece lub otwarty ogień.
Symbolem „uwięzienia kobiecości” w epoce wiktoriańskiej jest jednak gorset.
Na początku tej epoki postrzegano go jako atrybut służący zdrowiu – podtrzymujący wątłe, słabe i jeszcze nierozwinięte ciała. Taką logikę rozumowania zaprezentował także w swojej książce z roku 1902 (a więc tuż po zakończeniu tej epoki)
Norman Bridge. Pisze on z pełnym przekonaniem o gorsecie w sposób następujący: „Przede wszystkim podtrzymuje [on] ciało, jest zewnętrznym szkieletem; jak
twierdzą użytkownicy, stanowi wspaniałą pomoc w utrzymaniu wyprostowanej
postawy ciała w sposób komfortowy, jest udogodnieniem dopasowującym ubrania
wierzchnie i służy podtrzymywaniu ubrań na kończynach dolnych” (Bridge, 1902:
182). Autor ten pisze również, iż gorset „dodaje piękna i wdzięku postaci”; przy
czym „pulchne kobiety wydają się mieć mniej tuszy dzięki gorsetowi, co jest wystarczającym powodem do jego noszenia. Stąd wiele kobiet podkreśla, że wygoda,
którą zapewnia gorset, jest dużym udogodnieniem dla noszenia spódnic i wstążek,
które bez niego byłoby dokuczliwe (…), jeśli kobieta zrezygnuje z niego, wówczas
ma poczucie zmęczenia fizycznego i dyskomfortu, który jest nie do zniesienia,
a nawet może być bolesne” (Bridge, 1902: 191). Na kolejnych stronach swojego
dzieła Norman Bridge wskazuje, że gorset sprawia, iż kobiety są szczęśliwsze, mają
lepsze samopoczucie i większą pewność siebie. Ponadto pozwala on na ukrycie
defektów figury, a kobiety, które przyzwyczaiły się do noszenia go, czują się bez
niego „nagie i zawstydzone” (Bridge, 1902: 192–210).
Gorset stał się w epoce wiktoriańskiej obsesyjnym instrumentem służącym kobietom do urzeczywistnienia/ucieleśnienia obowiązującego wówczas ideału urody.
Warto poświęcić tej kwestii więcej miejsca. Oto fragment artykułu z „Englishwomen Domestic Magazine” z 1866 roku, który ukazuje pełną wyrzeczeń postawę kobiety pragnącej spełnić marzenie swojego męża o szczupłej talii: „Nabyłam gorset,
bardzo solidny, wypełniony sztywnymi fiszbinami, mierzący jedynie czternaście
cali wokół talii. Z pomocą mojej pokojówki włożyłam go i nakazałam zasznurować
moją talię do 18 cali [45,7 cm]. W nocy spałam w gorsecie, nie rozluźniając sznurowania. Następnego dnia moja pokojówka zasznurowała gorset do siedemnastu
cali [43,2 cm ] i tak każdego dnia, aż do uzyskania 14 cali [35,6 cm]. Cały czas go
nosiłam, bez zdejmowania (…), nie miał sznurowania z przodu, więc nie mogłam
go rozluźnić, nawet gdybym tego pragnęła. Przez pierwsze kilka dni ból był bardzo silny (…), jednak z czasem zaczęłam go nie zauważać, i tak po miesiącu jego
obecność nie miała dla mnie znaczenia. Zapłatą za moje cierpienia była możliwość
założenia sukni, w której mój mąż zobaczył moją szczupłą talię (…) I choć postarzałam się i młodość zniknęła z moich policzków, to nadal mam świetną figurę.
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(…) Nigdy nie żałowałam podjętego trudu” (Barry, 1868: 168–169). Nic też więc
dziwnego, iż L. Thompson, autor tekstów w tymże „Englishwoman’s Domestic Magazine”, napisał aprobująco: „Rzadko zdarza się, żeby dziewczętom pozwalano na
nienoszenie gorsetu przed osiągnięciem wieku 15 lat. Największym sekretem jest
rozpoczęcie jego noszenia tak wcześnie, jak to możliwe; nie wymaga to wówczas
mocnego ściśnięcia. Wydaje się absurdem pozwolenie na niezgrabne rozrośnięcie
się talii, a następnie na redukowanie jej ponownie do bardziej eleganckich proporcji” (Roberts, 1977: 560).
Podobne podejście prezentuje w swojej książce z 1868 roku Gorset i krynolina
lord William Barry. Podaje on przykłady własnych córek: nakazał im zakładanie
gorsetów w wieku 7 lat „bez dużej ilości fiszbin i elastyczne (…), które wywierały niewielki nacisk na talię, wystarczający jednak do pokazania figury (…) Kiedy
potrzebowały nowych gorsetów, były one robione dokładnie w tym samym rozmiarze w talii, ale większe w wyższych partiach ciała, stopniowo według rozrastania
się ich” (Barry, 1868: 167). Autor ten zapewnia, że dzięki temu jego córki są zgrabne, zdrowe i mają odpowiednio 18- i 17-calową talię. Uniknęły również niedogodności związanych z silnym sznurowaniem, które najczęściej spotykają dziewczęta
niesznurowane przed ukończeniem 12 roku życia (Barry, 1868: 168). Lord William
Barry pisał przy tym, iż „siedemnaście cali [43,18 cm] nie jest w żadnym wypadku najniższym standardem w obwodzie talii, które można spotkać w najmodniejszych kręgach Londynu, Nowego Jorku, Paryża czy Wiednia. Ilość gorsetów
szesnastocalowych i mniejszych jest w dużej ilości szyta w każdym z tych miast
każdego dnia (…)” (Barry, 1868: 193).
Z czasem pojawiły się krytyczne komentarze na temat gorsetu (przytoczę
je w dalszej części tekstu). Gorset – podnosząc i wypychając piersi do przodu –
spłaszczał i wpychał w dół dolną część klatki piersiowej. Ta bolesna deformacja,
poza akcentowaniem kobiecej fizyczności, przybliżała kobietę do ideału piękności
epoki – istoty bladej i omdlewającej, z trudem poruszającej się (Mulvey, Richards,
1998: 22).
Z pewnością jednak nie zmieniły one ani oczekiwań mężczyzn wobec idealnego ciała kobiety, ani marzeń kobiet o wąskiej talii, tym bardziej, że gorset, który
był nieodzowny dla kobiet z klasy średniej i wyższej, nie tyle miał służyć zdrowiu,
co potwierdzeniu przynależności do „właściwej” grupy społecznej. Idealna (pożądana) sylwetka w kształcie klepsydry wymagała wielu zabiegów i cierpień. Gorset
spełniał w tym kontekście funkcję estetyczną, kontrolował kształt kobiecego ciała
i zapewniał odpowiednią postawę. Ciasno zasznurowany powodował zmniejszenie
talii o piętnaście centymetrów, spłaszczenie brzucha i uwypuklenie piersi. Spektakl
przeznaczony dla męskiego oka okupiony był jednak ogromnymi zwykle cierpieniami. Skrzywienie kręgosłupa stało się w tym czasie cechą endemiczną. Kobieta zasznurowana – dla uzyskania litery „S” – w gorsecie mogła z trudem usiąść
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lub schylić się, jej największy krok wynosił około piętnastu centymetrów, a pojawiające się trudności w oddychaniu prowadziły do częstych omdleń (jak podaje
dziewiętnastowieczne czasopismo dla kobiet „Lady’s Friend”, siedemnastocalowe
(43,18 cm) talie były – w internatach dla dziewcząt – przyjęte za obowiązujący
standard).
Historia gorsetu pokazuje, w jaki sposób można sprawować władzę nad ciałem
kobiety. Gorset stanowił przyczynę deformacji i ubezwłasnowolnienia ciała kobiecego – był „emblematem władzy” sprawowanej nad kobietą w androcentrycznej
kulturze (choć z drugiej strony także egzemplifikował status społeczny kobiet
z wyższych sfer). Trafne wydaje się w tym kontekście przywołanie myśli Huberta
J. Dreyfusa i Paula Rabinowa dotyczącej opisywanych przez Foucaulta publicznych
tortur w okresie ancien regime’u; parafrazując ją w odniesieniu do gorsetu, można
stwierdzić, że „władza jest tu formalnie i publicznie wpisywana w sposób tak kontrolowany, sceniczny i przyciągający uwagę, jak to jest tylko możliwe” (Bordo, 1995:
143). Poza dyscyplinowaniem materii i kształtu ciała gorset miał również służyć
kontroli emocji, hamować nieokiełznaną seksualność i stać na straży cnoty.
Trzeba przy tym ponownie zauważyć, że noszenie gorsetu było upowszechnione jedynie w klasach średniej i wyższej. Kobiety z klas niższych mogły sobie na to
pozwolić jedynie w dni wolne od pracy. Kobieta chcąca zachować pozycję społeczną musiała zakładać gorset – jako przymusową oznakę bezczynności. Z punktu
widzenia ekonomicznego noszenie gorsetu, pisze T. Veblen, „oznacza po prostu
okaleczanie stosowane w celu ograniczenia sił żywotnych kobiety i odebranie jej
zdolności do pracy”; dodawał on jednak natychmiast „wprawdzie gorset przynosi krzywdę fizyczną właścicielce, lecz straty w tej dziedzinie równoważy większy
prestiż” (Veblen, 1971: 155, 166). Valerie Steele, komentując modę w epoce wiktoriańskiej, stwierdza, że strój był wówczas wyraźnym środkiem „dystynkcji”, stąd
z zachowanych fotografii można łatwo odgadnąć, do jakiej klasy społecznej należeli jego właściciele (Steele, 1985: 71).
Z drugiej strony również i w epoce wiktoriańskiej pojawiają się głosy winiące za zbyt ciasne sznurowanie gorsetu same kobiety. Krytykowane są te z nich,
które pragną osiągnąć nienaturalną szczupłość. Z kolei Luke Limner w tekście
z roku 1874 otwarcie wini mężczyzn za przesadne wykorzystywanie gorsetu, pisząc: „Praktyka ciasnego sznurowania u kobiet jest popierana przez nie mających
świadomości i nieodpowiedzialnych mężczyzn – adwersarzy gorsetu (…) 16 cali
wokół talii!” (Limner, 1874: 115). Jednakże, niezależnie od wszelkiej krytyki,
szczupłość stanowiła w dziewiętnastym wieku, podobnie, jak i współcześnie (por.
Gromkowska, 2002, Melosik, 2010), wymóg piękna i wyznacznik kobiecości – niezależnie od krytyki i niekiedy skrajnie niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych
i tożsamościowych dla kobiety (można powiedzieć, że społeczeństwo jest bezlitosne dla pulchnych dziewcząt).
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I w przypadku gorsetu pojawiła się odmienna społeczno-kulturowa interpretacja, a jej autorem jest D. Kunzle. W swoich polemicznych tekstach twierdzi on,
iż gorset nie był narzędziem opresji kobiet, lecz stanowił źródło przyjemności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Ponadto uważa on, że jego zwolenniczkami były
wyzwolone kobiety, które uznawały go za symbol emancypacji, erotycznej przyjemności i wyzwolenia z tradycyjnych ról kobiecych (Kunzle, 1982: XVII). Na poparcie
swojej tezy przytacza przykłady największych ówczesnych wrogów gorsetu, którzy
jednocześnie byli wyrazicielami często mizogynistycznych poglądów na temat natury kobiet. Uważali oni, że główną powinnością kobiety jest spełnianie obowiązków matki i żony, a gorset stanowi zaprzeczenie tych funkcji – jest „wrogiem naturalności”, ponadto seksualizuje ciało kobiety. D. Kunzle uważa, że ciało kobiety wiktoriańskiej nie miało być, jak twierdzi H. Roberts, wiotkie i słabe, lecz silne fizycznie
i moralnie, tak aby sprostać wielu ciążom i połogom oraz zadaniom domowym
– a gorset miał temu sprzyjać (Kunzle, 1977: 570). W tym kontekście D. Kunzle
przytacza poglądy amerykańskiego pisarza Orsona Fowlera, autora dwóch bestselerów wydanych u schyłku XIX wieku, zatytułowanych: Amativeness i Intemperance
and Tight-Lacing. Oskarżał on w nich gorset nie tylko, jak większość jego krytyków,
za zniszczenie zdrowia, ostentacyjną konsumpcję i powodowanie bezpłodności, ale
także za wywoływanie „niezdrowego podniecenia” oraz „niechrześcijańskiej wrażliwości” na bodźce zmysłowe i seksualne (Kunzle, 1977: 571).
Gorset pełnił więc w społeczeństwie wiktoriańskim, wbrew swojej pozornej
– zorientowanej na ukrywanie ciała – „wizualizacji” – funkcję erotyczną. Modne były przy tym łączenia wielu tkanin i kolorów, przez krytyków komentowane
zresztą jako wulgarne. „Skomplikowana konstrukcja, jasne kolory, liczne przeróbki (…), uważano [że wszystko to] wytwarza bogaty i ostentacyjny, a jednocześnie
kobiecy i kokieteryjny efekt” (Steele, 1985: 60). Opisy mody z tego okresu, uciekając od dosłownej cielesności, w rzeczywistości miały charakter paraerotyczny.
Wspomnienie o kołyszących się na wietrze halkach, spod których co jakiś czas
wyłania się stopa, bądź o falowaniu turniury podkreślającej szerokie biodra zdecydowanie rozbudzało wyobraźnię (Steele, 1985: 80). Dla V. Stelle nie ulega wątpliwości, że to, co miało zakrywać ciało (na przykład właśnie gorset), jednocześnie
zwracało na nie uwagę (Steele, 1985: 86). Nie dziwi więc, fakt, iż – przywoływana przez D. Kunzle – Lydia Backer, redaktorka „Women’s Suffrage Journal”, ostro krytykowała reformatorów mody, broniąc gorsetu jako symbolu seksualności
i wyzwolenia kobiet. Przytacza on fragment jej artykułu z 1888 roku, który kończy
się słowami: „Pozostańcie w swoich gorsetach, panie, i triumfujcie nad drugą płcią” (Kunzle, 1977: 575).
W kontekście powyższych rozważań można za Valerie Steele zadać pytanie:
czy moda wiktoriańska miała zaprzeczać seksualności kobiet czy też – wprost
przeciwnie – miała ją eksponować, a może miała łączyć w sobie te dwie tendencje?
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Z mojej perspektywy ta trzecia odpowiedź jest najbardziej trafna, tym bardziej, że
modę okresu wiktoriańskiego określa się mianem albo pruderyjnej, albo też „hipokrytycznego erotycyzmu” (Steele, 1985: 71) – „kobiety [tego okresu] były złapane w sprzeczne oczekiwania, aby być jednocześnie fizycznie pociągające i moralnie
nienaganne” (Steele, 1985: 89).
Można więc stwierdzić – za H. Roberts – że w epoce wiktoriańskiej kontrolowano kobiety poprzez „redukowanie ich umysłów” i „podkreślanie roli ich
ciał” (Roberts, 1977: 555–557). Trzeba przy tym dodać, że w następnej kolejności
„redukowano” ich ciała do „wiotkiej” reprezentacji, po czym owa reprezentacja
była dodatkowo rekonstruowana poprzez strój – uniemożliwiający kobiecie ruch.
Kobieta stawała się już tylko estetyczną dekoracją. Można w tym miejscu zacytować fragment tekstu Francuzki Eugene Chapus z 1862 roku: „Kobieta w gorsecie
jest kłamstwem, fikcją, ale dla nas ta fikcja jest lepsza od rzeczywistości” (Perrot,
1996: 43).
Idąc dalej za tą, pesymistyczną w swojej istocie, interpretacją stroju w epoce wiktoriańskiej, dokonaną przez Helen Roberts, można stwierdzić za nią, iż:
„Mężczyźni byli poważni (nosili ciemne kolory i niewiele ozdób), kobiety były
frywolne (nosiły pastelowe kolory, koronki, falbanki i kokardy), mężczyźni byli
aktywni (ich ubrania pozwalały im na przemieszczanie się), kobiety bierne (ich
ubrania uniemożliwiały/hamowały ruch), mężczyźni byli silni (ich stroje podkreślały szerokie klatki piersiowe i ramiona), kobiety delikatne (ich ubrania akcentowały wąskie talie, opadające ramiona (…), mężczyźni byli agresywni (ich
ubrania miały ostre konkretne linie i jasno zdefiniowaną sylwetkę), kobiety były
podporządkowane (ich sylwetka była niezdefiniowana, a ubrania ograniczające)”
(Roberts, 1977: 555).
W konkluzji pójdę śladem rozważań dziewiętnastowiecznego myśliciela
A. Walkera, który podkreśla, iż piękno kobiet jest podporządkowane pięknu mężczyzn, „ponieważ piękno systemu reprodukcyjnego stoi niżej od piękna systemu
myślenia”. Kobiety są zatem piękne i pełne wdzięku, mężczyźni natomiast silni
i dostojni, przy czym nie pozostawia on wątpliwości co do wyższego wartościowania przymiotów płci męskiej (Cooper, 1993: 36). Nie ulega przy tym wątpliwości,
że to kobiety – w zdecydowanie większym stopniu niż mężczyźni – były zdominowane przez ideę fizycznej/cielesnej perfekcji, która zmuszała je do adaptacji swojego ciała do obowiązujących wzorców społeczno-kulturowych, a brak sukcesu w tej
dziedzinie stanowił źródło poczucia nieadekwatności. Z wielu źródeł wynika, że
jedną z głównych powinności kobiety wobec społeczeństwa było w epoce wiktoriańskiej bycie piękną, a „obowiązkiem żony było pieczołowicie podtrzymywać
uroki jej młodości i urody” (Steele, 1985: 102). Z kolei anonimowy pisarz w „The
Quarterly Review” z 1847 roku napisał „powinniśmy wątpić w to, czy kobieta, która jest obojętna wobec swojego wyglądu, jest w ogóle kobietą” (Steele, 1985: 102),
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a jeszcze w 1902 Frances Mary Steele pisała, że „ambicją kobiety jest bycie piękną,
ponieważ to w sposób bezsporny pozwala na uzyskanie zarówno miłości, jak i podziwu, stanowi punkt wyjścia atrakcyjności, inteligencji i moralnej doskonałości”
(Steele, Steele-Adams, 1892: 10).
Moje uprzednie analizy prowokują mnie do stwierdzenia, że wiktoriańską
modę można z jednej strony rozpatrywać jako wyraz próżności kobiety i jej dążenia do uzyskania podziwu oraz ucieleśniania obowiązującego ideału piękna, z drugiej strony mamy do czynienia z kobietą całkowicie uprzedmiotowioną, pragnącą
za wszelką cenę – bólu i niewygody, a także braku poszanowania dla własnego
ciała i zdrowia – wcielić się w ideał ciała pożądany przez męskie oko. Trudno też
– w zakończeniu – nie przytoczyć akceptowanego przeze mnie twierdzenia Valerie Steele, iż wiktoriańska moda z jednej strony odzwierciedla, a z drugiej strony
wzmacnia tę podporządkowaną, można wręcz powiedzieć „masochistyczną i narcystyczną” rolę kobiety – w relacji do mężczyzny – która wiąże się z ideą „doskonałą niewolnicy” (Steele, 1985: 90), posiadającej przy tym dużą atrakcyjność na
rynku matrymonialnym (Steele, 1985: 94).
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Body, Fashion and Identity of a Victorian Age Woman
– Discourses of Beauty and Violence
Summary
The article is devoted to the analysis of the dominant ideal of beauty in the Victorian period.
The author assumes that the desire to achieve physical beauty has always been a source of a biographical experience that was constitutive for a woman – a source of a separate identity for her
in comparison with a man. Moreover, there is no denying that a woman’s appearance is always
the first and fundamental „identification factor”, expressive of the unavoidable expectations imposed on the woman’s body by the social standards and norms of the day. In turn, the historical
changes of the ideal of a beautiful body demonstrate a complex tangle of interactions between
the social roles of women and the dominant ideology of femininity, as well as scientific and
medical knowledge. Invariably, however, women are judged in large measure by their ability to
adapt to commonly acceptable beliefs concerning the physical and sexuality. In this case, too,
the category of „power” is of great significance. As many critics point out, the ideal body, both
the naked and the clothed one, is the pivot of social control over the minds and lives of women.
At the same time, the dominant ideology of feminine physicality (and sexuality) usually em-
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broils women, at least those from upper social strata, in neurotic contradictions which make
them live in a constant state of anxiety related to their bodies.
This is perfectly evident in the Victorian era. For the prevailing ideology of the period
(aligned with the principles of nineteenth-century morality) the body seemed to be the „enemy
of the soul”. Paradoxically, the woman’s outward appearance, her beauty, looks and clothes were
of paramount importance. Her body (and as a consequence her mind), were disciplined by the
fashion of the day and the etiquette concerning the adequate expression of the dominant ideals
of femininity, both of her appearance and as a consequence also her identity and the acceptable
social roles performed by her.
Furthermore, the construction of the woman’s body in the period under consideration had
its class aspect. We can thus reiterate after P. Vertinsky that under social pressures the construction of a woman’s body in the Victorian era expressed two fundamental objectives: both the
confirmation of the domination of men over women and the domination of the ruling class (the
body of the Victorian woman was a sort of „cultural capital”).
In the context of considerations developed in the article, we may ask after Valerie Steele
whether Victorian fashion was to deny or, on the contrary, to emphasise feminine sexuality,
or perhaps it was to combine the two tendencies? From my perspective the third option seems
the most appropriate, all the more so that Victorian fashion is defined as either prudish or
„hypocritically erotic” (Steele, 1985: 71): „The women [of the era] were caught in contradictory
expectations to be physically appealing and morally impeccable at the same time” (Steele, 1985:
89). We can therefore observe, following H. Roberts, that women in the Victorian period were
controlled via „the reduction of their minds” and „the emphasis on the role of their bodies”
(Roberts, 1977: 555–557). We can add that subsequently their bodies were „reduced” to a „soft”
representation of bodies; this representation was further reconstructed by clothing (corset and
crinoline), which constricted the woman’s movement.
The analyses developed in the article lead to an observation that Victorian fashion may be
discussed on the one hand in terms of an expression of a woman’s vanity, her pursuit of admiration and embodiment of the dominant ideal of beauty. On the other hand, we deal with a totally
disempowered woman who wishes to embody the ideal of beauty desired by the man’s eye at all
costs, also at the cost of pain, discomfort and a lack of respect for her own body.
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The presented study aims at the identification of these mechanisms in the
area of integrated education as well as at showing possible consequences
for educational practice and the development of disabled learners. The
first is related to the biological model of disability, which is determined by
the notion of physiological norm and for which organism impairment is
a constitutive feature. What ranks as priority in the second standpoint are
special educational needs treated as a derivative of functional disorders.
This point of view is particularly visible in some psychological definitions
presenting disability as individual functional disorders. The last perspective
of viewing the disabled learner which is discussed here is situated in the assumptions of constructivism. Each of the presented standpoints allows for
slightly different handling of the disabled learner’s school problems. In the
presented article, the discussed issues are rooted in the last – constructivist
approach.

Bycie dzieckiem z niepełnosprawnością wcale nie musi oznaczać bycia uczniem
upośledzonym. Trudno jednak zaprzeczyć, że ograniczenie sprawności utrudnia
spełnianie wielu ról typowych dla dziecka w wieku szkolnym, w tym także tej jednej z ważniejszych – roli ucznia. Ponadto istnieje wiele mechanizmów sprzyjających nie tylko wrastaniu dziecka niepełnosprawnego w rolę upośledzonego, ale
również nabywania tożsamości adekwatnej do tej roli. Celem opracowania jest
ich zidentyfikowanie w obszarze kształcenia integracyjnego, ukazanie możliwych
konsekwencji dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju samych uczniów niepełnosprawnych.
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Wybór integracyjnej formy kształcenia dla rozpatrzenia wskazanego zagadnienia nie jest przypadkowy. Powszechny w naszym kraju model edukacji integracyjnej charakteryzuje wiele wewnętrznych sprzeczności. Przestrzeń klasy/grupy integracyjnej stanowi miejsce ścierania się wielu rozłącznych założeń, a sama
integracja jest procesem balansowania między szansą i zagrożeniem dla uczniów
z niepełnosprawnością. Zobrazowanie tych tez zostanie zaprezentowane w pierwszej części opracowania. Druga obejmuje problematykę ucznia niepełnosprawnego. W trzeciej części zostaną rozpatrzone zagadnienia mechanizmów wrastania
w rolę ucznia upośledzonego oraz nabywania tożsamości typowej dla tej roli. Całość zamykają konkluzje końcowe.

Zapętlenia edukacji integracyjnej
Główną ideą integracji edukacyjnej jest scalanie procesów uczenia się dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w jednym nurcie z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.
Naturalnie, w procesie tym nie chodzi wyłącznie o integrację przestrzenną (kształcenie we wspólnej sali), chociaż trudno zaprzeczyć, że jest ona punktem wyjścia,
ponieważ integracja musi opierać się na systematycznych, najlepiej bezpośrednich, kontaktach. Niemniej jednak faktycznie urzeczywistnia się ona w obszarach
interakcji między jej uczestnikami, wymiany usług, współdziałaniu, interioryzacji tożsamych celów, wzajemnego szacunku. Integracja zachodzi zatem na kilku
płaszczyznach. Tradycyjnie wymienia się cztery: kulturalną, normatywną, komunikacyjną i funkcjonalną (za: Chodkowska, 2004: 15). Realizowane zadania w obszarze kształcenia integracyjnego pozostają w ścisłym związku ogólnych zadań
edukacyjnych, są jednak w niektórych zakresach pogłębiane i rozszerzane. Nieco
uogólniając, zadania te obejmują także procesy rehabilitacji. W związku ze zróżnicowanym poziomem możliwości uczniów częściej aniżeli w kształceniu ogólnodostępnym ma miejsce indywidualizowanie pracy uczniów, więcej aktywności
wymaga kształtowania odpowiednich postaw zwłaszcza wobec uczniów niepełnosprawnych, inspirowanie interakcji oraz kształtowanie symetrycznych relacji
między wszystkimi uczniami. Realizacja tych zadań sprzyja pojawianiu się swoistych antynomii. Ich przykłady znajdujemy w jednoczesnym indywidualizowaniu
(koniecznym w realizacji celów dydaktycznych) oraz uspołecznianiu (łączonym
z kształtowaniem umiejętności współpracy). Innym przykładem jest założona heterogeniczność grupy (typowa dla klasy integracyjnej), która w praktyce obniża jej
zdolność integracyjną. Dokładna analiza założeń kształcenia integracyjnego oraz
procesów edukacji w klasie/grupie integracyjnej pozwala dostrzec znacznie więcej
takich sprzeczności (por. Gajdzica 2011: 153–155). Pomijając ich dokładną charakterystykę, warto zwrócić uwagę, że sprzyjają one kreowaniu wieloznacznych
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sytuacji wychowawczych niosących ze sobą konsekwencje w postaci negatywnych
skutków dla spełniania roli ucznia przez dziecko niepełnosprawne, a często także
służą autokreacji tożsamości człowieka upośledzonego.
Kształcenie integracyjne generuje zatem okoliczności balansowania między
szansą a niebezpieczeństwem dla rozwoju uczniów z niepełnosprawnością. Szanse
wynikają z ich bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami o prawidłowym rozwoju, nabywania doświadczeń w środowisku ludzi pełnosprawnych, kształtowania
umiejętności radzenia sobie z problemami będącymi namiastką tych spotykanych
w społeczeństwie już po opuszczeniu murów szkoły. Niebezpieczeństwa wiążą się
z możliwością ignorowania lub uwydatniania ich specjalnych potrzeb. Ich niedostrzeganie lub niedocenianie sprzyja generowaniu sytuacji trudnych, w których
uczniowie ci nie radzą sobie z projektowanymi dla nich zadaniami. To zaś obniża ich samoocenę, utrudnia prawidłowe spełnianie roli ucznia (nierealizowanie programu nauczania, słabe oceny). W przypadku nadmiernego akcentowania specyficznych potrzeb mają miejsce okoliczności typowe dla wrastania w rolę
ucznia upośledzonego. Jej atrybutem jest ciągłe oczekiwanie wsparcia (nawet
w warunkach, kiedy jest ono zbyteczne), niesymetryczne relacje z rówieśnikami
czy zepchnięcie na margines głównych działań podejmowanych na forum klasy.
W efekcie takich okoliczności powstają warunki sprzyjające nabywaniu swoistej
tożsamości Innego.
Do kwestii kluczowych w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi należy definiowanie ucznia niepełnosprawnego i projektowanie na jego kanwie procesów socjalizacyjnych i edukacyjnych w przestrzeni klasy integracyjnej.

Postrzeganie ucznia z niepełnosprawnością
Rozpatrując sytuację szkolną ucznia niepełnosprawnego (zwłaszcza w przestrzeni
klasy integracyjnej), warto zwrócić uwagę na kilka możliwych sposobów postrzegania jego właściwości, a nawet konstruowania jego roli. Przyjęcie jednego z prezentowanych niżej stanowisk warunkuje jego sytuację, ponieważ sama niepełnosprawność pozostaje w ścisłym związku z doświadczeniami ludzi niepełnosprawnych, ale także i osób pełnosprawnych wchodzących z nimi w interakcje. W tradycyjnym ujęciu doświadczenie to łączy się z negatywnymi odczuciami różnych
opresji tych pierwszych (Barnes, Mercer, 2008) oraz uwydatnianiem odrębności
przez tych drugich (Speck, 2005).
Pierwsze stanowisko wiąże się z biologicznym modelem niepełnosprawności,
które zdeterminowane jest pojęciem normy fizjologicznej, a jego cechą konstytutywną jest uszkodzenie organizmu. W tym ujęciu niepełnosprawnym będzie uczeń
z uszkodzeniami na przykład centralnego układu nerwowego, receptorów i anali-
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zatorów zmysłów, narządów ruchu itp. To podejście traktuje niepełnosprawność
jako cechę stałą, często nieodwracalną. Było ono punktem wyjścia rozpatrywania
edukacji szkolnej uczniów niepełnosprawnych przez wiele lat, a jego następstwem
traktowanie niepełnosprawności jako kwestii indywidualnej dziecka. Główną ideą
procesów kształcenia w tym ujęciu jest dynamizowanie rozwoju przez szeroko rozumiane procesy rehabilitacyjne, którym podporządkowana jest cała edukacja.
W ujęciu drugim na planie pierwszym są umieszczone specjalne potrzeby
edukacyjne traktowane jako pochodna zaburzeń funkcjonalnych. Jest to stanowisko szczególnie widoczne w niektórych definicjach psychologicznych ujmujących
niepełnosprawność jako jednostkowe zaburzenia funkcjonowania. Podstawą takiego postrzegania jest przeświadczenie, że zaburzenia w rozwoju zawsze generują
odmienne od przeciętnych potrzeby edukacyjne, a ich niwelowanie łączy się z oddziaływaniem terapeutycznym oraz specjalnymi zabiegami dydaktyczno-wychowawczymi. To zaś niesie ze sobą konieczność (zwłaszcza w przypadku kształcenia
integracyjnego i inkluzyjnego) nieustannego indywidualizowania. Także i w tym
podejściu rehabilitacja (terapia) odgrywa kluczową rolę.
Kolejna propozycja postrzegania ucznia niepełnosprawnego zasadza się na
specjalnej potrzebie realizacji potrzeb i celów, które w podstawowych wymiarach nie różnią się jednak zasadniczo od potrzeb uczniów pełnosprawnych (np.
potrzeba uznania, sprawiedliwego traktowania, racjonalnych wymagań, czy cele
możliwie wielostronnego rozwoju, optymalnego przygotowania do pełnienia społecznie, prawnie i kulturowo przypisanych ról). Do istotnych założeń w tym ujęciu należy przeświadczenie możliwych trudnościach w realizacji powszechnego
programu każdego ucznia, także niepełnosprawnego, co oczywiście prowadzi do
konieczności stosowania specjalnej pomocy. Jest ona jednak dodatkiem do powszechnego wychowania i kształcenia. Rehabilitacja (czy terapia) pełni zatem rolę
służebną wobec edukacji.
Ostatnia z omawianych perspektyw postrzegania ucznia niepełnosprawnego
została ulokowana w założeniach konstruktywizmu. Istotą tego podejścia jest założenie, że niepełnosprawność konstruowana jest przede wszystkim w toku zachodzących interakcji w klasie – między uczniami (pełno- i niepełnosprawnymi)
i uczniami a nauczycielami. Niepełnosprawność ucznia jest zatem definiowana
z punktu widzenia obserwatora i oparta na jego kryteriach, w których zostają zakreślone obszary normy wychowawczej i nurty powszechnych oddziaływań edukacyjnych (Gajdzica, 2010: 163).
W powszechnym, potocznym przekonaniu niepełnosprawność różni się od
upośledzenia, które jest pojęciem pejoratywnym, naznaczającym. Jest to szczególnie widoczne w analizie społecznych konotacji upośledzenia umysłowego (Krause,
2010: 96–101). Sam termin upośledzenie oznacza utratę lub ograniczenie możliwości pełnego uczestnictwa człowieka w życiu społecznym (Dykcik, 2005: 18). Doty-
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czy zatem nie tylko samej osoby niepełnosprawnej, ale przede wszystkim jej relacji
z otaczającą rzeczywistością. W takim podejściu samo źródło utraty, ograniczenia czy uniemożliwienia pełnego uczestnictwa człowieka w życiu społecznym jest
kwestią drugorzędną. W związku z tym, analizując możliwe społeczne koncepcje
niepełnosprawności, zauważamy, że niektóre z nich w sposób bezpośredni, a inne
pośredni prowadzą do definiowania upośledzenia. Wydaje się jednak, że niepełnosprawność ucznia nie jest warunkiem wystarczającym, by społecznie był on postrzegany jako upośledzony.

Nabywanie roli ucznia upośledzonego
Uczeń określany mianem upośledzonego zatem z różnych przyczyn nie jest w stanie w pełni wypełniać powszechnej roli ucznia. Przypomnijmy, że polega ona
na realizowaniu ogólnego programu nauczania (czyli zaliczania kolejnych partii
materiału) oraz na zachowaniach zgodnych z obowiązującymi regułami w szkole
(czyli postępowaniu w myśl uznanych za normalne wzorców, podejmowaniu działań ulokowanych w normach kulturowych, dokonywaniu wyborów adekwatnych
do oczekiwań społecznych). Uogólniając – w potocznym znaczeniu – wskaźnikiem upośledzenia ucznia są następstwa niepełnosprawności, czyli:
− nierealizowanie powszechnego programu nauczania z powodu ograniczeń
rozwojowych,
− realizowanie powszechnego programu nauczania, ale z dodatkowym wsparciem, które jest mu udzielane z powodu jego zaburzeń funkcjonalnych,
− niestosowanie się do powszechnie przyjętych reguł wyznaczających porządek i relacje w szkole z powodu zaburzeń funkcjonalnych.
Wskaźniki te są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, muszą więc
zostać uzupełnione o jeszcze jeden – uczeń ten, w związku ze swoimi ograniczeniami (także wyglądem), traktowany jest jako nieporadny, niewydolny, dysfunkcjonalny, naznaczony odmiennością.
Łatwo zauważyć, że uczeń, który nie realizuje powszechnego programu z powodu (w przeświadczeniu obserwatora) swojego lenistwa, nie należy do grupy
upośledzonych. Analogicznie do tej grupy nie zalicza się uczniów wchodzących
w konflikt z ogólnie przyjętymi normami społecznymi pod warunkiem, że jego
nieobyczajne zachowanie (pozostające w sporze z powszechnym wzorem) nie jest
wynikiem jego zaburzeń rozwojowych (poszczególnych funkcji). Zatem naznaczone upośledzenie jest następstwem wcześniejszej stwierdzonej niepełnosprawności
oraz nadania mu tej właściwości przez obserwatora.
Co jednak się dzieje w przypadku ucznia z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego (na podstawie niepełnosprawności), który realizuje powszechny program
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bez dodatkowego wsparcia, a jego zachowanie powszechnie wpisuje się w oczekiwania społeczne? Odpowiedź wydaje się oczywista – jest niepełnosprawny, ale nie
jest upośledzony. Przynajmniej nie powinien nim być w aspekcie przytoczonych
przykładów. Tymczasem rzeczywistość nie jest tak jednoznaczna. Także i w tym
przypadku upośledzenie może zostać mu przypisane w wyniku stereotypu. Takie
podejście uruchamia cały zbiór mechanizmów mimowolnego wrastania w rolę
upośledzonego.
W praktyce inicjacja tej roli dokonuje się za pośrednictwem orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, które bywa wydawane nie tylko i wyłącznie w związku z faktem nierealizowania programu nauczania czy zachowywania się zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, ale na podstawie uszczerbku
na zdrowiu – zaburzenia w rozwoju natury fizjologicznej. Inicjacja ta uruchamia
proces przysposabiania do roli (por. Błeszyńska, 2001: 107), ponieważ niepełnosprawność zwykle jest łączona z niewydolnością społeczną, niemocą, dysfunkcjonalnością, a nawet dewiacją (Speck, 2005). Przyjmując, że role są zdefiniowane społecznie w postaci określonych zachowań, jakie powinna przyjmować
jednostka (Giddens, 2004: 51) następuje proces wrastania w nią przez ucznia
niepełnosprawnego, który de facto nie jest uczniem upośledzonym. Oczywiście
nie może on zignorować oczekiwań społecznych formułowanych wobec niego
bez własnego uszczerbku.
Na etapie przysposabiania do roli ucznia upośledzonego pojawiają się dwie
równoległe płaszczyzny. Pierwsza obejmuje proste skutki naznaczenia (działania
często podejmowane w trosce o samego ucznia). Są one szczególnie widoczne
w nadmiernym uwydatnianiu specjalnych różnic w potrzebach lub przynajmniej
akcentowaniu odmiennej drogi ich realizacji (to już zależy od koncepcji postrzegania niepełnosprawności). W efekcie tego podejścia pojawia się swoisty neofityzm indywidualizacji, która w ocenie zatroskanego nauczyciela jest już nie tyle
środkiem (narzędziem koniecznym), ale celem samym w sobie. W konstruowaniu
programu staje się ona punktem wyjścia do projektowania poszczególnych działań, nawet w okolicznościach całkiem zbytecznych (kiedy uczeń niepełnosprawny
jest w stanie poradzić sobie z realizacją celu za pomocą powszechnych narzędzi).
Uporczywa indywidualizacja prowadzi do zaburzeń socjalizacji. Uczeń traktowany zawsze i wszędzie wyjątkowo nie nabywa kompetencji współpracy, współdziałania, kompromisu, zostaje pozbawiony doświadczania zwykłych porażek i sukcesów. Na tej podstawie konstytuuje się jego obraz jako Innego. To zaś prowadzi do
zaburzonych, niesymetrycznych relacji z jego rówieśnikami, rozpatrywania jego
miejsca w perspektywie on – my (mniejszość versus większość). Warto podkreślić,
że w społecznym ujęciu są to typowe wskaźniki definiowania niepełnosprawności
na podstawie roli w grupie (np. Speck, 2005: 229–230).
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Druga płaszczyzna dotyczy tożsamości ucznia. Jest to wyjątkowo dobrze widoczne w jej interakcyjnym modelu. Centralnym ogniwem są tu procesy interpretowania (przez samego ucznia) i definiowania tego, co dzieje się w jego otoczeniu.
To zaś prowadzi do przyjęcia określonego punktu widzenia, czyli sposobu postrzegania siebie w otaczającej rzeczywistości (Nikitorowicz, 2009: 343). Tożsamość
osobista wprawdzie jest konstruowana na kanwie interakcji z otaczającą rzeczywistością, ale centralne znaczenie w jej kształtowaniu mają wybory własne dokonywane na podstawie ocen rzeczywistości i podejmowane działania (Giddens,
2004: 52). Te zaś są efektem dopasowania się do narzuconej roli. Przypomnijmy,
że indywidualna istota roli jest określana nie przez jednostkę, lecz przez społeczeństwo, a oczekiwania zachowań związane z rolami są wiążące dla jednostki.
Oznacza to, że nie może ona ich zignorować bez uszczerbku dla siebie (Dahrendorf, 2005: 312). Trudno zatem zaprzeczyć, że tożsamość osobista ucznia upośledzonego jest skutkiem nie tyle samej niepełnosprawności, co raczej określonych
założeń programowych oraz konkretnych działań nauczyciela ukierunkowanych
na podniesienie jakości jego procesu kształcenia.
Teza ta ukazuje bodajże największą sprzeczność wewnętrzną założeń edukacji integracyjnej. Trudno bowiem przypuszczać, że każdy uczeń niepełnosprawny
(z zaburzeniami funkcjonalnymi) jest w stanie realizować powszechny program
kształcenia bez specjalnego wsparcia, zapewne część uczniów niepełnosprawnych
wcale nie jest w stanie go zrealizować. Zatem nauczyciel stojący na straży realizacji
treści kształcenia (przede wszystkim z tego zadania jest rozliczany) nieświadomie
jest jednocześnie głównym animatorem konstruowania jednostkowej tożsamości
ucznia upośledzonego umysłowo. Niewątpliwie tożsamość tę (również zwykle nieświadomie) wzmacniają także uczniowie.
Podejście to pozostaje w ścisłym związku z podmiotową perspektywą upośledzenia ujawnioną w triadzie przez Małgorzatę Kościelską (Kościelska, 1995).
Wprawdzie jej koncepcja dotyczy przede wszystkim osób z upośledzeniem umysłowym, ale opisany mechanizm: upośledzonego Ja, upośledzonego umysłu oraz
upośledzonego życia wyjaśnia także sytuację szkolną ucznia niepełnosprawnego.
Wszelkie próby obrony swojej niezależnej tożsamości są bowiem udaremniane
przez otaczające środowisko, ponieważ są identyfikowane jako wykraczające poza
zaprojektowaną rolę ucznia upośledzonego. W tych okolicznościach pozostaje
więc już tylko pełnienie tej roli, co z kolei sprzyja nabywaniu wyuczonej bezradności, manipulowaniu swoimi ograniczeniami w celu osiągania komfortowych
(zwykle rozleniwiających) warunków uczenia się. Objawiają się one ciągłym oczekiwaniem wsparcia, nieuzasadnionym obniżaniem progu wymagań, zwalnianiem
z obowiązków przynależnych wszystkim uczniom.
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Konkluzje końcowe
Poszukiwanie rozwiązań przydatnych w praktyce edukacyjnej nie jest łatwe.
Pierwszym z nich jest znajomość potencjału rozwojowego ucznia. To na podstawie trafnej, funkcjonalnej diagnozy nauczyciel może konsekwentnie projektować
zadania, które pozostają w zasięgu możliwości ucznia. Niewątpliwie zatem kompetencje diagnostyczne nauczyciela szkoły integracyjnej (a w przypadku kształcenia inkluzyjnego także ogólnodostępnej) są punktem wyjścia w podejmowaniu
trafnych działań. Z kolei konsekwencją ogólnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania osób niepełnosprawnych (kompetencje merytoryczne) jest projektowanie zadań integrujących, w trakcie których zostają budowane symetryczne
relacje między wszystkimi uczniami. W tym kontekście na plan pierwszy wysuwają się mocne strony uczniów niepełnosprawnych. Wszak niepełnosprawność
(ta, którą napotykamy w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, nie jest
głęboka) nie jest stanem zawłaszczającym wszystkie sfery życia (działalności
szkolnej). Zwykle uczeń z określonym zaburzeniem funkcji ma wiele mocnych
stron. Warto zatem zadbać, by miał szanse je rozwinąć i uwydatnić na forum zespołu klasowego. To zaś sprzyja niwelowaniu stygmatu niewydolności i dysfunkcjonalności. Innym ważnym problemem jest traktowanie indywidualizacji jako
ostatecznej formy organizacji zajęć, a nie jako środka – celu będącego panaceum
na wszelkie problemy. To zaś wymaga zmiany sposobu myślenia (kompetencje
metodyczne) z: indywidualizowania wtedy, kiedy to możliwe, na: indywidualizowanie, kiedy to konieczne.
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Why Does a Child With Impairment Usually Become
a Disabled Learner?
Summary
Being a child with impairment does not necessarily mean being a disabled learner. However, it
cannot be denied that the limitation of ability hinders fulfilling the child’s typical roles, including one of the most significant – the role of a learner. Moreover, there are numerous mechanisms which enhance disabled children’s rooting into the role of the disabled and their acquiring the identity adequate to this role. The presented study aims at the identification of these
mechanisms in the area of integrated education as well as at showing possible consequences for
educational practice and the development of disabled learners.
What becomes a starting point in the presented discussion is the issue of viewing and
defining the disabled learner. With certain simplification, there are several standpoints in this
area.
The first is related to the biological model of disability, which is determined by the notion
of physiological norm and for which organism impairment is a constitutive feature. In this
approach, the disabled learner is the learner with damage, e.g. of the central nervous system,
of sensory receptors and analyzers, of motor organs etc. This standpoint views disability as
a permanent, often irreversible, feature. For many years, it has constituted the starting point
for considering school education of disabled learners and has resulted in treating disability as
an individual issue of a child. The major idea of educational processes in this perspective is dynamizing the development by broadly understood rehabilitation processes, to which the whole
education is subordinated.
What ranks as priority in the second standpoint are special educational needs treated as
a derivative of functional disorders. This point of view is particularly visible in some psychological definitions presenting disability as individual functional disorders. This is based on the
belief that developmental disorders always generate non-average educational needs and that
their leveling is associated with therapeutic influence and special didactic and educational undertakings. This results in the necessity of unceasing individualization, especially in the case
of integrated and inclusive education. Also in this approach, rehabilitation (therapy) is of key
significance.
Another way of viewing the disabled learner is based on the special necessity of fulfilling
needs and aims which fundamentally do not differ significantly from the needs of fully able
learners (e.g. the need for recognition, just treatment, rational demands; the aim of possibly
multisided development or of optimal preparation for fulfilling socially, legally and culturally
attributed roles). What this approach essentially assumes are possible difficulties in fulfilling
the mainstream curriculum for each learner, also the disabled, which necessitates the application of special aid. Nevertheless, such help is only an addition to mainstream education. Thus,
rehabilitation (or therapy) fulfills a subordinate role to education.
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The last perspective of viewing the disabled learner which is discussed here is situated in
the assumptions of constructivism. It is essential in this approach to assume that disability is
constructed mostly in the course of classroom interactions – among (fully able and disabled)
learners and between learners and teachers. Therefore, the learner’s disability is defined here
from the point of view of the observer and is based on their criteria, in which the areas of educational norm are specified as well as the currents of common educational influence.
Each of the presented standpoints allows for slightly different handling of the disabled
learner’s school problems. In the presented article, the discussed issues are rooted in the last –
constructivist approach.
Choosing the integrated form of education for studying the acquisition of the learner’s
impaired identity is not accidental. The widely popular in Poland model of integrated education involves many inner contradictions. Space of the integrated class/group is a place where
numerous disjunctive assumptions clash. Integration itself is the process of balancing between
a chance and a threat for disabled learners. These theses are illustrated in the first part of the
study. The second comprises the issues of the disabled learner. What is considered in the third
part are the mechanisms of rooting into the role of the disabled learners and of acquiring the
identity typical for this role. The whole is complemented by final conclusions.
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The orientation of a contemporary society towards a global career creates
the need of rebuilding the frames of human activity and innovation. The
most important is active participation and cooperation in a reality undergoing a permanent change. Conceptualization of quality new apprehension
of career issues as an individual’s possession indicates a many-sided character of a contemporary discourse, which combines implications of an interdisciplinary dialogue and creates the need to review theoretical reflection
about the way of understanding career and conditions, as well as indicators
of its formation and construction.
The „prodevelopmental orientation” is a remedy for a contemporary human
being to be oneself again in this situation in the world of careers. In this
attitude towards the definition of „a career”, one underlines importance of
constructing (not choosing) a career for designing a quality of life.

The spirit of the times implies yielding to individualistic tendencies, the disintegration of individualistic life projects; what we have instead is „the kaleidoscope
of independent episodes” (Z. Bauman). But on the other hand, as G. Lipovetsky
emphasizes, „not having any aim or roots, any substance or horizons in the presence of which it could interchangeably define itself, individualism can now grow
freely, sprouting in every possible direction”. „Our fragile world” (R. Kapuściński)
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demands to look at world as „a human reality”, whose task is to look, simultaneously, at „a man in the world of career” and at „a world of career in a man”.
Trying to specify the term „career”, it is difficult not to notice lack of acuteness and ambiguity in the semantic senses ascribed to the term. Moreover, the
diversity of meanings, in which this term is used, is a distinguishing feature when
one thinks about careers. The range of the term career may be its subjective and
objective meaning structure, evaluative (also in a negative way, such as „a careerist”, „careerism”1) and non-evaluative (which is also a determinant of thinking
about career as an individual’s „property”) understanding or capturing of this
issue from an organization or a subject perspective. On the basis of known theories of career development, it is worth recalling at least theoretical perspective
presented by Miller and Form (1951), D.T. Hall and Nougoim (1968), D. Super
(1980), J.G. Greenhouse and G. A. Callalan (1994), A. Paczkowski (1998) (Wołk,
2009: 20–21), A. Kargulowa (2005), J. Szczupaczyński, Miller-Tiedeman and Tiedeman (1990), which says that „the career development starts with a beginning
of life and lasts continuously until the end of it” (Wołk, 2009: 20). The career
development process is, as Sears (1982) ascertains, „a sum of constellations of
psychological, sociological, educational, physical, economic and accidental factors, which are linked with one another in order to shape an individual’s career
during his/her lifetime” (Patton, McMahon, 2006: 6).
A contemporary career definition does not limit oneself only to aspects linked
with promotions, having a specific profession, a satisfactory professional situation
or stability of inner relations in a profession that one practises. A much broader
range of things that denote and connote the term „career” also includes „apart
from purely professional situation (…) a level of mental well-being, understood as
lack of tensions, which disorganise an individual’s activities, economic and social
affluence and a successful family situation” (Bańka, 2005a: 8).
Probably the most characteristic stream of considerations focused on a subjective career aspect (together with stressing its objective aspect, which is characteristic of interactionism) is the category of „moral career”, which is presented
by Goffman. Such a career is understood as an individual’s reactions to oneself in
specific situations, which lead to permanent changes in the concept of one’s Self. In
the presented theoretical orientation, one stresses the examination of a career in an
inner dimension, which means examining changes in a subject’s identity and his/
her ideas about oneself and other subject of a social life (Rokicka, 1992: 125).
In the contemporary apprehension of career, one emphasizes importance of
activities which are not directly linked with a given job. These activities are free
1
The term „career” is also, as Z. Bauman systematized, a moral term, linked with a specific style
of evaluating attitudes to life, relations with the environment, as well as duties that result from these
relations (Bauman, 1960: 25).
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time activities, forms of recreation, education or family roles which are connected
with employment (Bańka, 2005b: 26). In this less restrictive attitude towards the
definition of „a career”, one underlines importance of constructing (not choosing)
a career for designing a quality of life (Maree, 2010: 362). According to D.T. Hall,
a career understood in this way, means a sequence of an individual’s experiences
(experiences which are understood as „shaping inner individual processes, such
as: ambitions and aspirations, satisfaction, imaginings about oneself, attitudes toward work, which are influenced by constantly changing roles”) (Miś, 2006: 477),
linked with an individual’s professional role, which constitutes an individual’s professional life history. As A. S. King (1999) puts it, „psychological strength of one’s
own identity, insight and persistence in striving for realization of career goals represent the main components of motivation and „dedication” (understood as commitment – A.C-M) to a career, as well as cooperation and cohesiveness (…) in an
organization” (Adekola, 2011: 104). An individual gives specific individual meanings to chosen elements of a reality, thanks to an ability to read cultural codes.
Individuals create their own individual history and they have a history ahead of
them. An individual constructs one’s own life and, at the same time, one’s own personal career „through identification (giving meanings) through one’s own professional behaviours and numerous experiences in workplaces” (Maree, 2010: 363),
attaching, at the same time, importance to the context, in which these experiences
occur. Taking responsibility for seeking a meaning of one’s role in a given profession, that has its source in, according to Ch. Handy, the author of The Age of
Paradox: a direction (an individual feeling of action for a good cause), continuity
(a subject’s faith in the continuance of one’s own work) and inclusiveness (being
a part of a community that an individual identifies oneself with and that he or
she concretes), is a lifelong process and a task for lifelong learning (Zarządzanie
karierą, 2006: 11). This British scientist adds that „a meaning will come to those,
who develop one’s own sense of direction, continuity and inclusiveness” (Biolos,
2006: 30) in their professional practice.
A prodevelopment orientation plays an important role in job world and career
planning and career management. A context, in which one uses the notion „orientation”, means in a broad sense the ability to assess, discern and interpret a situation, the knowledge of facts and leaning towards something (see: Kopaliński,
1994: 368; Sikorska-Michalak, Wojniłko, 1998: 688). This term is sometimes defined as „ability to proper and quick establishment of external data and the data
linked with oneself and with the direction of one’s deliberate action” (Hejnicka-Bezwińska, 1991: 16). The link between orientation and physical activity of an
individual and, especially, with their attitude towards the surrounding world was
S. Błachowski’s subject of research. The author defined orientation as a primitive
predisposition formed as a result of evolution. S. Szuman linked orientation with

44

Agnieszka Cybal-Michalska

an action understood as a task, which has to be successfully solved to achieve
a planned goal. A. Lewicki uses a different definition of orientation. He claims
that orientation is „a direct basis for an action (retrospection), which he attributes
with an important meaning for forming experience as a basis for future actions”
(Hejnicka-Bezwińska, 1991: 16). According to him, orientation has not only a descriptive component but also an evaluative one. K. Skarżyńska presented a definition of psychological orientation, while describing an egalitarian and not egalitarian orientation. According to her, orientation is „more or less cohesive set of
cognitive orientations, as well as motivating and moral ones towards a given situation (determined by a kind of an interpersonal reaction), which serves as a guide
for individual actions in a given situation” (Skarżyńska, 1990: 139). S. Gerstmann
paid attention to the relation between orientation and knowledge. He described
orientation as the third, next to scientific knowledge (theoretical, organised) and
popular knowledge (practical, everyday), source of information about a man
and the surrounding reality. In this definition, orientation combines the above
mentioned types of knowledge with action. Orientation, that takes into consideration action, contains information about, on the one hand, the surrounding
(orientation in the conditions of action), on the other hand, the subject of action
(orientation in itself). With these assumptions in mind, the same author divided
global orientation. He singled out a general orientation, typological – situational
and situational. The first of these three forms itself during childhood, under the
influence of upbringing but it undergoes modifications during the whole life of
an individual. Thanks to it an individual formulates aims and ways of achieving
them. The typological – situational orientation indicates the importance of aims,
tasks and the feeling of awareness of social importance. The situational orientation depends on the content of general and typological – situational orientation.
It refers to facts and individual happenings. Taking into consideration the above
assumptions, one may assume that orientation determines attitudes and these attitudes lead directly to behaviour. M. Ziółkowski’s considerations on the subject
of orientation correspond with the above conclusion. In this context, he defines
orientation as generalized tendencies to perceive, judge (an individual has a system of values, as well as, categories of values), feel and react to social reality (the
author assumes that the subject can define, order and react properly to the surrounding only when he can include it into a general category, not necessarily
with full consciousness of the process). One may, thus, assume, that orientations
consist of, not only, „lucid, clear and conscious convictions, but they also have
convictions that are only partially conscious, premonitions and feelings which
are often on the verge of unconsciousness” (Ziółkowski, 1990: 57). Fundamental
elements that make up the notion of orientation are values, popular knowledge,
evaluation and predisposition towards behaviours.
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The nature of prodevelopmental actions, in the general perspective, constitutes
actions (of an individual) concentrated on the realization of a certain vision of an
ideal state. T. Zysk, citing W. Reykowski and J. Kozielecki, emphasized that the
most essential and characteristic feature of a human mind is the ability to formulate the vision of future state of things. The subject is convinced of the perfection
of this state and takes action aiming at achieving it (Zysk, 1990: 199).
What are the psychological characteristics conditioning prodevelopmental behaviours? T. Zysk mentions here: inner motivation, attitude towards the future
and active coping with the reality2. He ascribed special meaning to the first two
factors.
The inner motivation (defined as „growth” or aspiration) is determined by the
vision of the ideal state and is most often characterized as an engagement of an individual in some kind of an action because it gives the subject pleasure or because
it arouses the subject’s interest. Motivations are obviously linked with revealing
and fulfilling needs. Motivation can be also defined as a behavioral term. Deci and
Ryan (Zysk, 1990: 199) describe inner motivation in this way, defining it as behaviours that may occur and be sustained, even when there are no visible reinforcements of two fundamental factors: the need for competence and self-determination. The need for competence is linked with the need for rivalry, with a cognitive
curiosity and with a tendency to show perfection in action. The self-determination
may be identified with the feeling of being the author of things, the shaping of responsibility in an individual. The subject does not concentrate of the „fate” but on
the independent creation of one’s future, that is on the „choice”. It is accompanied
by an antifatalistic attitude (Sarapata, 1993: 24).
J. Kozielecki characterises the inner motivation, which constitutes the basis
for the prodevelopmental orientation, as a heterostatic motivation, which is determined by a set of inner reinforcements. He assumes that it is based on keeping
divergence between the present (real) state and a desired (ideal) state. Keeping this
divergence is a source of satisfaction for the subject and it results from the inner
mechanisms of an individual3.
The attitude towards future is the second important element (next to motivation) in shaping prodevelopmental behaviours. J. Kozielecki thinks that the temporal orientation, that is the ability of an individual mind to formulate visions of
future states of things, is a basis for prodevelopmental behaviours. He emphasizes
2

Thanks to outlining the model of prodevelopmental orientation, one can characterize the
model of non-developmental attitude. It will be based on: outside motivation, attitude towards the
future or the present time and passive coping with reality (Zysk, 1996: 206).
3
The autor opposes heterostatic and homeostatic motivation. The characteristic feature of the
homeostatic motivation is that an individual aims at restoring balance between reality and the desired state. The most important thing is the reduction of tension (Zysk, 1990: 200).
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that „the most fundamental and, at the same time, the most characteristic feature of a human mind is the ability to formulate visions of future states of things,
about which an individual is convinced that they are better, more perfect than the
present ones. Moreover, an individual is ready to take action aiming at achieving
them, despite the appearance of many objective obstacles. Actions that aim at accomplishing the vision, through changing and subduing the reality, seem to constitute the nature of prodevelopmental actions”. The author points out the transgressional nature of a human mind, the tendency to go beyond „what one is and
what one has” (Zysk, 1990: 199). It is assumed that the temporal orientation, with
an assumption of properly formulated state of perfection, guides an individual to
activity, which favours developmental and creative actions. W. Łukaszewski pays
attention to the fact that the temporal orientation has to have realistic and instrumental features (Zysk, 1990: 201–202) in order to constitute a significant element
of prodevelopmental actions of a subject. He distinguishes – in accordance with
a classical understanding of time – three types of temporal orientation: retrospectivism, presentism4 and futurism. There may also occur a compilation of those
three, then an individual turn to the whole horizon of time (Łukaszewski, 1984:
178). Planning – as A. Sarapata emphasises – characterises active people, who control their own fate, prudent, far-sighted, accomplishing their goals and tasks. In
this category one may also mention the individual’s interest in the matters of their
own country, continent and the world. Active coping with the reality displays itself in an active reshaping of a present state aiming at the realization of a vision of
ideal states. Diaz-Guerri in his research distinguished two styles of dealing with
problems: active (an individual makes changes in a social surrounding, in a way of
influencing reality) and passive (a subject adapts to the changes that take place in
the surrounding reality). He stresses that active dealing with reality „takes place,
not only, in situations when an individual is responsible for what he does and what
happens around him but, also, when the responsibility is subscribed to someone
else. The essence of active coping with reality is, also, dealing with the results of
someone else’s actions, not only one’s own ones” (Zysk, 1990: 203). The subject
handles the surrounding reality in an active way. He is convinced that there is
a possibility of influencing the change of a situation; he has a great sense of power. An active individual is also characterized by the need of achievements, which
manifests itself in „a constant aiming at achieving the best results in conditions of
competition, innovative predispositions, a constant will to take rational decisions,
that is, for example, to foresee the results of risk, a constant tendency to objective
analysis and judgment of one’s own actions” (Sarapata, 1993: 24).
4

1996.

To find more about the subject of presentistic orientation in the plans of youth, see: Zandecki,
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The notion of prodevelopmental orientation is, thus, a broad term, that includes different dimensions of the term „development”5.
The essence here is a sequential development of individuals (integrally linked
with a development of their careers) through their whole life. Not accidentally,
looking at a cognitive practice in a construction of a career counseling model,
V.G. Zunker ascribes a key role in designing a life that is integrated with a career construction to: a subject’s perception of success, a subject’s motivation to
work, an individual’s need of inner satisfaction, roles, a quality of relations with
other life partners, developmental and contextual changes (Maree, 2010: 364).
As J.H. Greenhaus stresses, „a career” is shown here as „a pattern of experiences
linked with work, which holds together and determines a fundamental direction
in an individual’s life” (Bańka, 2005: 24). In this sense, quoting J. Arnold, one may
say that „a broad approach to career assumes that it is a sequence of positions
linked with employment, roles, activities and experiences” (Bańka, 2005: 24) that
subjects gain throughout their lifelong development.
A cognitive attitude that is reflective and that arranges knowledge about definitional credo of the term career, orders to look for a set of elements that constitutes this standpoint. It seems to be necessary for determining a range of qualities
of „a career path” within a given theoretical tradition.
A weighty element of distinguished definitions of „a career” is their distinct
subjective, personal shading. As Z. Bauman states, „since a man happens to live in
a given society, they want to take a chosen place; a place that suits them” (Bauman,
1960: 16). A career is always ascribed to a given individual. It is individual’s assets
and it is an individual who attaches importance to one’s own career. We do not
turn to emphasizing a practiced profession (e.g. I exercise a profession…), but we
turn to „being” a representative of a practiced profession (e.g. I am…). A profession is just a context, in which individuals develop their own careers. It is common
for everyone who performs work or even who looks for a job (as in case of the
unemployed) (Bańka, 2005b: 25). In this sense, each subjective career has a unique
character. On the basis of these assumptions, D.T. Hall underlines that a career „is
a system, a sequence of experiences of a given individual, which are linked with
work (…) it is a unique system, imposed by autonomous choices” (Miś, 2006: 478).
There is nothing strange about it, as individual dreams, desires, longings and imaginings concur to one’s own, most personal ideal life model (Bauman, 1960: 18).
Another element of a subjective attitude is paying attention to existence of
determinants that shape an individual’s career. Both, objective and subjective factors, examined in isolation, do not use the full meaning of the term in question.
5

To find more abort theoretical dilemmas, linked with the definition of the notion “development”, see: Zysk, 1990: 183–193.
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A holistic approach to a career development issue includes, both objective elements (i.e. duties, positions, activities, roles, professional decisions) and subjective
elements (values, aspirations, attitude, expectations, needs, orientations and emotional aspect of professional experiences). Individuals who manage their careers
can change objective elements of a career development environment (e.g. a change
of job) or subjective elements (e.g. a change of expectations).
Following M.L. Savickas’ career construction theory, which reflects constructivist perception on the subject of a career development, a career domain is seen as
a central part of a subject’s life and an important point of reference in shaping one’s
identity. The essential thing here is to treat a career choice, an ability to adapt and
to develop as elements of an integrated process. The author indicates the concept
of four cores: an individual life structure, an individual’s professional personality6,
an ability to adjust one’s career, named as adaptability and a main theme of a subject’s life. These four cores are essential if you want to understand individualised
work behaviours. According to M. L. Savickas’ career construction theory, work
behaviours and their development are examined in a processual way, including
their organization in a holistic, permanent and contextual way. One does not investigate an individual’s career development in isolation from other dimensions,
components of a subject’s life. Moreover, a career (which is not a context-free component) is seen as a central dimension of a life design and, thus, it should be integrated with an individual’s lifestyle (Maree, 2010: 363–364).
Savickas’ career construction theory says, that „individuals construct their theories through giving meanings to their professional behaviours and experiences”
(Patton, McMahon 2006: 63). A construction of an individual’s life course, which
was shaped by social processes (a society and its institutions) consists of a core and
supporting roles. The essential thing here is a balance between social roles of the
core. Homeostasis between professional and family spheres contributes to stability,
while lack of homeostasis leads to stressful situations. Personal preferences about
life roles (work can be a core role, but it can also be a supporting role) are deeply
rooted in social practices (Patton, McMahon 2006: 63).
As Savickas stresses, in a process of a career construction, the essence is developing and implementing professional self-concepts in work roles. Self-concepts
„develop themselves through interactions of inherited abilities (…) to play various
roles and abilities to assess to what degree peers and supervisors approve of role
results” (Patton, McMahon 2006: 63). Thus, realization of a self-concept in a work
environment is linked with a synthesis (developed from roles and learning that
6
A professional personality may be shown as a desired set (syndrome, structure) of a human
traits of character, formulated in a process of a professional education – nowadays, it seems more
suitable to say in a process of a career development. Czarnecki, 1973: 13.
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comes from feedback information) and compromise between an individual and
social factors (Patton, McMahon 2006: 63)7.
Nature of a discussed approach to a career course, which is its characteristic
feature, is not evaluating its understanding. Lack of a comparative criterion for assessing individual justifications for choices made in a course of a professional life,
makes it illegitimate to define success or its lack in the context of a career progress
(Hall D.T., za: Miś, 2006: 478). In this sense, as Arthur, Hall and Lawrence (1989)
put it, „everyone who works, has a career”, it indicates a neutral shading of the
term career, which as a descriptive category can relate to all professions(Patton,
McMahon 2006: 2). Van Maanen and Barley (1984) emphasized in their conceptualization of a career category the fact, that „«professional communities» offer an alternative for organizationally supervised hierarchies for getting a feeling of a status
and achievements (…), which give sense (or at least enable adaptation) to careers,
that are neither especially vertical, nor horizontal” (Thomas, 2004: 354–355).
Recalled attitudes, which point to a career category web (recognizing that it
can be „vertical, horizontal, in stagnation, on a stable level, cyclic or parabolic”;
Thomas, 2004: 355), visualize that this problem is difficult to capture. Career histories, in recalled works of discussed authors, are often professional career histories
of given individuals, which are determined by a quality of educational and professional choices, that consist of knowledge about abilities hidden in a subject and in
the world. Diversity of career paths is, thus, a result and is a sign of unpredictability
of individualized experiences.

Literatura
Adekola B. (2011). Career Planning and Career Management as Correlates for Career Development and Job Satisfaction. A Case Study of Nigerian Bank Employees. “Australian Journal of
Business and Management Research”, No 2
Bańka A. (2005a). Motywacja osiągnięć. Poznań-Warszawa
Bańka A. (2005b). Proaktywność a tryby samoregulacji. Poznań-Warszawa
Bauman Z. (1960). Kariera. Warszawa
Biolos J. (2006). Modele kariery XXI-go wieku. [W:] Zarządzanie karierą. Warszawa
Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium
socjopedagogiczne. Poznań
Czarnecki K.M. (1973). Problemy osobowości zawodowej człowieka pracy produkcyjnej. Katowice
Hejnicka-Bezwińska T. (1991). Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz
7
For a synthesis phenomenon “it is not important if a role is played in a fantasy world or in
a conversation with a career counselor, or in life activities, such as hobbies, various activities, clubs,
half-times jobs and tasks achievement”.

50

Agnieszka Cybal-Michalska

Kopaliński W. (1994). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa
Łukaszewski W. (1984). Szanse rozwoju osobowości. Warszawa
Maree J.G. (2010). Brief Overview of the Advancement of Postmodern Approaches to Career
Counseling. “Journal for Psychology in Africa” 20(3)
Melosik Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków
Miś A. (2006). Kształtowanie karier w organizacji. [W:] H. Krol, A. Ludwiczyński. Zarządzanie
zasobami ludzkimi. Warszawa
Patton W., McMahon M. (2006). Career Development and Systems Theory. Connecting Theory
and Practice. Rotterdam
Zarządzanie karierą. (2006). Tłum. D. Piotrowska. Warszawa
Rokicka E. (1992). Pojęcie „kariery”. Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna. „Przegląd Socjologiczny” XLI
Sarapata A. (1993). Nowoczesność Polaków. Warszawa
Sikorska-Michalak A., Wojniłko O. (1998). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa
Skarżyńska K. (1990). Orientacja egalitarna i nieegalitarna. [W:] J. Reykowski, K. Skarżyńska,
M. Ziółkowski. Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań
Thomas R.J. (2004). Blue-Collar Careers: Meaning and Choice in a World of Constraints. [W:]
M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence. Handbook of Career Theory. Cambridge
Wołk Z. (2009). Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Radom
Zandecki A. (1996). Wykształcenie a jakość życia. Toruń-Poznań
Ziółkowski M. (1990). Orientacje indywidualne a system społeczny. [W:] J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań
Zysk T. (1990). Orientacja prorozwojowa. [W:] J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski.
Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań

Orientacja prorozwojowa jako determinant
aktywnego współdziałania podmiotu
na rzecz konstruowania własnej kariery
Streszczenie
W artykule podjęto próbę dookreślenia kategorii pojęciowej „kariera” przy świadomości, iż jej
wyróżnikiem jest różnorodność znaczeń, w których bywa używana. Nie ograniczając definicji
kariery jedynie do aspektów związanych z praktyką awansów czy wykonywaniem określonego
zawodu, satysfakcjonującą sytuacją zawodową jednostki czy też stabilnością wewnętrznych
powiązań treści praktykowanego zawodu, uwzględniono poziom dobrostanu psychicznego
podmiotu. Badanie kariery w wewnętrznym, subiektywnym wymiarze oznacza studia nad
zmianami, jakie zachodzą w tożsamości podmiotu oraz jego wyobrażeniach na temat siebie
i innych podmiotów życia społecznego. Nie bez znaczenia jest brak napięć dezintegrujących
tożsamość podmiotu oraz dezorganizujących jego aktywność. W artykule odwołano się do
współczesnych ujęć kariery, podkreślających wagę aktywności niezwiązanych bezpośrednio
z pracą, takich jak: sposoby spędzania czasu wolnego, formy rekreacji, edukacja, pełnienie
funkcji rodzinnych, które wiążą się zatrudnieniem (Bańka, 2005b: 26). W tym mniej
restrykcyjnym podejściu do definiowania „kariery”, jak ujmuje to J.G. Maree, podkreśla się
wagę konstruowania (a nie wybierania) kariery dla projektowania jakości życia. Tak rozumiana
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kariera, według D.T. Hall, oznacza sekwencję doświadczeń jednostki związanych z pełnioną przez
nią funkcją zawodową, składającą się na jej historię życia zawodowego. Jak ujmuje to A.S. King,
„psychologiczna siła własnej tożsamości, wgląd w siebie i wytrzymałość w dążeniu do realizacji
celów kariery reprezentują główne komponenty motywacji i «poświęcenia» (rozumianego jako
zaangażowanie – dop. A.C-M) się karierze, a także współpracy, spoistości (…) w organizacji”
(Adekola, 2011: 104). Jednostka jako indywiduum nadaje swoiste indywidualne znaczenia
wybranym elementom rzeczywistości dzięki umiejętności odczytywania kodów kulturowych,
stwarza własną indywidualną historię i ma przed sobą przyszłość. Konstruuje własne życie,
a tym samym – osobistą karierę „poprzez identyfikację (nadawanie znaczeń) z własnymi
zawodowymi zachowaniami i licznymi doświadczeniami w miejscach pracy” (Maree, 2010:
363), nadając także znaczenie kontekstowi, w którym owe doświadczenia zachodzą. Powzięcie
przez jednostkę odpowiedzialności za poszukiwanie znaczenia swojej roli w praktykowanym
zawodzie, którego źródłowość Ch. Handy, autor pracy zatytułowanej The Age of Paradox,
upatruje w kierunku (jednostkowe poczucie działania w słusznej sprawie), ciągłości (wiara
podmiotu w przetrwanie i kontynuowanie wytworów jego pracy) oraz łączności (udział we
wspólnocie, z którą się identyfikujemy i współtworzymy), jest procesem całożyciowym
i zadaniem całożyciowego uczenia się (Zarządzanie karierą, 2006: 11). Brytyjski uczony
dodaje, że „znaczenie przyjdzie do tych, którzy rozwijają własne poczucie kierunku, ciągłości
i łączności” (Biolos, 2006: 30) w tym, co zawodowo praktykują. W tym kontekście nie bez
znaczenia jest jakość ukształtowanej orientacji prorozwojowej podmiotu. Kontekst, w jakim
używa się pojęcia „orientacja”, w najogólniejszym ujęciu oznacza umiejętność oceny, rozeznania
i interpretacji sytuacji, znajomość faktów i skłanianie się ku czemuś (zob. Kopaliński, 1994:
368; Sikorska-Michalak, Wojniłko, 1998: 688). Termin ten bywa definiowany jako „zdolność
do prawidłowego i szybkiego ustalania danych zewnętrznych oraz danych związanych z własną
osobą i kierunkiem celowego działania” (Hejnicka-Bezwińska, 1991: 16). Istotę działań
prorozwojowych, w ogólnym ujęciu, stanowi działanie (jednostki) nastawione na realizację
pewnej wizji stanu idealnego. T. Zysk, powołując się na W. Reykowskiego i J. Kozieleckiego, podkreślił, że najbardziej kluczową i charakterystyczną właściwością ludzkiego umysłu
jest zdolność do formułowania wizji przyszłych stanów rzeczy. Podmiot jest przekonany
o doskonałości owego stanu i podejmuje działania zmierzające do jego realizacji (Zysk, 1990:
199). Do właściwości psychologiczne warunkujących zachowania prorozwojowe T. Zysk
zaliczył motywację wewnętrzną, nastawienie na przyszłość oraz aktywne radzenie sobie
z rzeczywistością. Szczególne znaczenie przypisał dwóm pierwszym czynnikom.
Istotę stanowi sekwencyjny rozwój jednostki (integralnie związany z rozwojem jej kariery)
w trakcie całego życia jednostkowego. Ważkim elementem wyróżnionych definicji ujmowania
„kariery” jest ich wyraźne podmiotowe, personalne wycieniowanie oraz zwrócenie uwagi na
istnienie uwarunkowań kształtowania kariery jednostki. W myśl teorii konstruowania kariery
M.L. Savickas’a odzwierciedlającej konstruktywistyczne spojrzenie na rozwój kariery, domena kariery jest postrzegana jako centralna część życia podmiotu i ważny punkt odniesienia
w kształtowaniu jednostkowej tożsamości. Istotę stanowi traktowanie wyboru kariery, umiejętności przystosowania się i rozwoju jako elementów zintegrowanego procesu. Autor wskazuje
na koncept czterech rdzeni: strukturę życia jednostki, jej osobowość zawodową, umiejętność
przystosowania kariery zwaną adaptacyjnością oraz temat przewodni życia podmiotu, dla
zrozumienia zindywidualizowanych zachowań zawodowych. W teorii konstruowania kariery
M.L. Savickas’a zachowania zawodowe i ich rozwój są rozpatrywane procesualnie z uwzględnieniem ich organizowania w sposób holistyczny, permanentny i kontekstualny. Rozwoju kariery
jednostki nie rozpatruje się w izolacji od innych wymiarów, części składowych życia podmiotu.
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Co więcej, kariera (niebędąca częścią bez-kontekstową) postrzegana jest jako centralny wymiar projektowania życia, toteż powinna zostać zintegrowana ze stylem życia jednostek (Maree,
2010: 363–364). Teoria konstrukcji kariery autorstwa Savickasa głosi, że jednostki konstruują
swoje kariery poprzez nadawanie znaczeń swoim zawodowym doświadczeniom. Konstrukcja
biegu życia jednostki, która została ukształtowana przez procesy społeczne (społeczeństwo
i jego instytucje) składa się z rdzenia i ról drugoplanowych. Istotę stanowi równowaga pomiędzy rolami społecznymi rdzenia. Homeostaza pomiędzy sferą zawodową a rodzinną przyczynia
się do stabilności, podczas gdy jej brak wywołuje sytuacje stresujące. Osobiste preferencje co
do ról życiowych (praca może pełnić funkcję rdzenia, ale może też pełnić funkcję drugorzędną) są głęboko zakorzenione w praktykach społecznych. W procesie konstruowania kariery,
jak podkreśla Savickas, istotę stanowi rozwijanie i wdrażanie zawodowych autoidentyfikacji
w podejmowane i pełnione role zawodowe. Realizacja koncepcji samego siebie w środowisku
pracy wiąże się z syntezą (rozwijaną na gruncie odgrywania swojej roli i z nauki płynącej z informacji zwrotnej) oraz kompromisem pomiędzy jednostką a czynnikami społecznymi (Patton,
McMahon, 2006: 63).
Przywołane stanowiska, uświadamiające splot kategorii kariery przy uznaniu, iż może być
ona z orientacją prorozwojową, unaoczniają, iż historie kariery to w istocie historie kariery
zawodowej poszczególnych jednostek determinowane przez jakość ich orientacji prorozwojowej
ujawnianej na poziomie wyborów edukacyjno-zawodowych, na które składała się wiedza
o możliwościach tkwiących w podmiocie i zastanych w świecie. Różnorodność ścieżek
kariery stanowi zatem rezultat i jest przejawem niepowtarzalności zindywidualizowanych
doświadczeń.
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The paper gives an ironic and short, both empirical and normative analysis
of current Polish home education intertwined with a metaanalysis of the role
of metaphors in the language of the educational sciences. Entomological
metaphor of subimago helps here in revealing the social status quo of the
mentioned „home education” in Poland. One can describe socioeducational
reality using different forms of expression. Metaphorization is one of them,
not always adequate, but indispensable as well as cognitively pleasant.

Od dwudziestu już lat autor niniejszego opracowania1 zajmuje się tzw. „edukacją
domową”. W ramach owych wieloletnich edukacyjnych działań wobec członków
własnej rodziny i wespół z nimi, a w szerokim kontekście oświatowym usiłował być
„refleksyjnym praktykiem”, zaś względem osób z zewnątrz, zainteresowanych tą
formą kształcenia, pełnił funkcję społecznika wspierającego ich rozumienie i działania w tym właśnie odniesieniu. Jako pracownik akademicki starał się też badać
tę szczególną alternatywę edukacyjną, oferując szereg jej, w intencjach obiektywnych, konceptualizacji, choć ma świadomość tego, iż część spośród tych ujęć może
być interpretowana jako ideologiczna, bo oparta jest na dość jednoznacznym systemie wartości politycznych i moralnych.
1
Pierwotna wersja tego tekstu była prezentowana audytoryjnie, co może usprawiedliwiać jego
retoryczną specyfikę, a szczególnie brak pełnego rozwijania kolejnych wątków, dla uszanowania inteligencji słuchaczy.
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Na początek, i gwoli naukowej przyzwoitości, podać trzeba generalne choćby
określenie dla tytułowego zjawiska „edukacji domowej”. Na tę okoliczność przywołać można np. definicję zaproponowaną w suplemencie do Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku. Edukacja domowa jest to w jej świetle „odmiana edukacji
alternatywnej, w której rodzice lub prawni opiekunowie danego dziecka dobrowolnie przyjmują na siebie odpowiedzialność za zapewnienie mu adekwatnych
warunków do uczenia się, i kształcą je najczęściej samodzielnie, bez korzystania
z oświatowej oferty szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych” (Budajczak,
2008: 107).
Mimo pozorów niezbędności i wobec przekonania, że odpowiednie uwagi
skutecznie pomieszczono w innych tekstach autora, poniechane zostaną szczegółowe wyjaśnienia co do stale zgłaszanych, stereotypowych wątpliwości względem
tej domowej formy edukacji, którymi są kolejno:
− brak możliwości zabezpieczenia w rodzinnym domu (dla większej części
populacji zaś i literalnie w rodzinnym mieszkaniu) warunków o „prawidłowej”
socjalizacji dziecka (szczególnie o jego uspołeczniania się w szerszych kręgach rówieśniczych);
− brak formalnych kompetencji metodycznych (nauczycielskich), a nawet
wyższych kompetencji poznawczych (dokumentowanych dyplomem ukończenia
studiów) u tzw. „przeciętnego” rodzica;
− brak kontroli społecznej nad poczynaniami i ewentualnymi zaniedbaniami
ze strony rodziców edukacji domowej.
Wszystkie te wątpliwości stanowią, jak się autorowi wydaje, jedynie negatywne, a bywa, że i destrukcyjne w swoich społecznych konsekwencjach, mity,
o konieczności stosowania w edukacji wobec wszystkich dzieci i rodzin procedur
instytucjonalizacji, certyfikacji i państwowego nadzoru, mity oparte na niezweryfikowanych założeniach, z którymi łatwo dyskutować za pomocą empirycznych
dowodów (por. Budajczak, 2004).
***
A czym w ogóle jest w swojej funkcjonalności mit? Jak wydaje się na podstawie
badań literatury przedmiotu, można wyróżnić dwie „odmiany” mitu: negatywną
i pozytywną. Negatywny, często też destruktywny, mit to zafałszowanie pewnego
wymiaru rzeczywistości, wydumana (bo usilnie argumentatywnie racjonalizowana) fikcja, oparta na potocznych lękach i pragnieniach danego „mitotwórcy”, związanych z empirycznymi obiektami i zdarzeniami. Pozytywny, a więc konstruktywny mit to rozbudowana metafora, narracyjna forma opisu świata, ułatwiająca
człowiekowi przez owe empiryczne obiekty i zdarzenia ogarnięcie sensu bardziej
„eterycznego” zjawiska czy wymiaru świata.
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I tak, w zasobach starożytnych mitologii, a więc i metaforyki różnych kultur,
znaleźć można kategorię „insekty”. Pamiętamy zapewne dobrze z naszego grecko-rzymskiego dziedzictwa opowieść o losie nieszczęsnej Arachne, przemienionej
w pająka przez zawistną bożą rywalkę po zawodach w dziedzinie tkactwa, a nieco
słabiej historię Titonosa, partnera Eos-Jutrzenki „różanopalcej”, który pozostając
nieśmiertelnym, nie został jednocześnie obdarzony wieczną młodością, zestarzał
się więc i skurczył tak dalece, że trzeba go było zmienić w świerszcza. „Mucha
w smole” i „szczebrzeszyński chrząszcz” to popularne, rodzime zastosowania poznawcze „dla” owadów.
Na metaforę „organizującą” niniejszą diagnozę status quo obecnej polskiej
edukacji domowej wybrany został cykl rozwojowy owadów z rzędu jętek (Ephemeroptera) – kuzynek wodnych ważek i motyli – z podgromady owadów uskrzydlonych (Pterygota), które tradycyjnie są uznawane za symbol nietrwałości, „ulotności”, efemeryczności.
Wskazywane przez zoologów-owadoznawców stadia rozwojowe u jętek to
kolejno:
− naiada (funkcjonująca też w starogreckiej mitologii jako „wodna rusałka”)
− stadium larwy, faza inkubacyjna;
− subimago – stadium poczwarki;
− imago – postać owada dojrzałego2.
U jętek – co jest dla ich metaforycznej „mocy” interesujące – owe fazy rozwojowe są fizycznie co do wyglądu niewiele od siebie różne.
Tu możliwym staje się postawienie pytania: czy za pomocą charakterystyki
któregoś z wymienionych stadiów biografii przeciętnej jętki majowej możliwym
byłoby metaforyczne „opisanie” kondycji edukacji domowej jako legalnej możliwości i/lub ruchu społecznego w dzisiejszej Polsce? Gdyby zaś takie podejrzenie
miało okazać się trafnym, to rodzi się kolejne pytanie: czy odpowiednikiem byłaby
dla aktualnego stanu ruchu polskiej domowej edukacji jej faza „embrionalna”, faza
„młodociana”, czy raczej faza „dojrzałości”?
Oto propozycja odpowiedzi na postawione wyżej pytania:
1. Przy arbitralnym charakterze przyjmowania założenia o adekwatności
obranej metafory do reprezentowanej danej kwestii niniejszym przyjmuje się,
iż możliwość wykorzystania metafory „jętki” do status quo polskiej edukacji domowej oczywiście zachodzi. Kolejno trzeba więc rozstrzygnąć kwestię drugą.
I tak: w opisie kondycji współczesnej krajowej edukacji domowej nie będzie raczej metaforycznie użyteczną rozwojowa faza „najady”, choć edukacja domowa
w Polsce trwa zaledwie 19 lat (jak na zjawiska społeczne to okres stosunkowo
niedługi) i przeszła kilka metamorfoz, a możliwe też, że w niektórych elemen2

Zob. np. http://en.wikipedia.org/wiki/Mayfly.
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tach strukturalnych będzie się dalej „przepoczwarzać” (w oryginale, u jętek w tej
fazie rozwoju jest to seria 20–30 wylinek, trwająca od kilku miesięcy do kilkunastu nawet lat).
2. Nie będzie dla edukacji domowej porównawczo adekwatną także faza „imago” – stadium dorosłej postaci jętki – ponieważ bodaj nic nie jest we współczesnej
polskiej domowej edukacji ani ostateczne, ani względnie stabilne, jak to się ma
z dojrzałością nie tylko u „robaków” (u jętki ta faza życia trwa od 30 minut do
maksymalnie jednego dnia – stąd epitet przydawany temu gatunkowi: jętka jednodniówka!). W dalszym ciągu edukacja domowa może jeszcze w zakresie prawa
podlegać w naszym kraju nowelizacyjnym zmianom (ewolucji?), a ruch społeczny
edukacji domowej, szczególnie w porównaniu do jego amerykańskiego odpowiednika, ciągle jest nieustabilizowany.
3. Jeśli więc nie w żadnym ze stadiów skrajnych, to może polska edukacja domowa znajdować się jedynie w środkowej, a co do jakości, w szczególnej fazie własnego rozwoju, jaką jest dla jętki: subimago. Entomologowie opisują takie cechy
owego „niedojrzałego” stadium rozwoju tego owada, jak brak zdolności prokreacyjnych i kiepskie kompetencje w lataniu.
Jako obserwator dzisiejszej polskiej edukacji domowej autor mógłby, jak się
wydaje, wskazać na przesłanki uzasadniające tezę o braku u niej prokreacyjnego,
twórczego potencjału do „rozmnażania się” (znaczącego poszerzania się ilościowego i jakościowego) oraz o braku w niej zdolności do „wzlotów”, do optymalizowania własnej kondycji w warunkach dzisiejszego polskiego społeczeństwa.
***
Jakie miałyby zatem być przyczyny tak postrzeganej aktualnej bezpłodności
czy „jałowego biegu” (to równie adekwatna w tym miejscu, choć techniczna metafora) współczesnej polskiej edukacji domowej? Jak się wydaje, są to jednocześnie
przyczyny natury „wewnętrznej”, dotyczącej samego społecznego środowiska edukacji domowej, jak i natury „zewnętrznej” – w postaci społecznie generowanych
w Polsce warunków uprawiania edukacji domowej.
Jeśli słowo: „kompleks” literalnie oznaczało w łacinie „węzeł” i trudne do rozwikłania „splątanie”, to w różnych konotacjach obecna polska edukacja domowa
„ma” kompleksy i „jest” spętana, po „gordyjsku” wręcz zawęźlona. Wewnętrzne
blokady stanowią, przynajmniej dla części osób w domowe nauczanie zaangażowanych – zarówno rodziców, jak i jego aktywistów – zauważalne „specyficzności” ich natury psychologicznej (wśród najbardziej szkodliwych wskażmy
np. skłonność do forsowania, nawet opartego na świadomym „poświadczaniu
nieprawdy”, reklamiarstwa, uprawianego „dla dobra edukacji domowej”, a przy
tym skłonność do zabiegania o osobistą autopromocję), pragnienia i wynikają-
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ce z nich przedsięwzięcia natury mikroekonomicznej (próby zarobkowania „na”
edukacji domowej mimo jej demograficznej mikroskopijności), tendencje mikropolityczne i mikrokulturowe (tu m.in. przekonanie o posiadaniu „patentu” na
prawdę o edukacji i określonej „legitymacji” do sprawowania kontroli nad innymi), a więc jakości właściwie pozaedukacyjne i niespecjalnie – to prawdopodobny eufemizm – licujące z dobrem edukowanego w domu dziecka. Zewnętrzne
ograniczenia stanowią „pęta” kulturowe i polityczne narzucane edukacji domowej, możliwe do sprowadzenia do czegoś, co określić można mianem społecznej
hubris, z jednej strony będącej egoistyczną indywidualną krótkowzrocznością
co do walorów legalnego przecież sposobu zaspokajania potrzeb przez innych
obywateli, oraz motywowaną grupowym interesem (także ekonomicznym) hyperopią „licencjonowanych specjalistów”, z drugiej zaś racjonalistyczną pychą
państwa (w tym jego oświatowych elit), wraz z nieodłącznym od nich obu, jeśli
wolno tę kwestię tak relatywizować, socjobiologicznym w charakterze, popędem
dominacyjnym.
Oto dwa przykłady tekstów wykazujących takież indywidualne i zbiorowe
motywacje (wcześniejszy – bardziej metaforyczny), które skutkują utrudnieniami,
jakich doświadcza właśnie współczesna polska edukacja domowa.
Pierwszy z tych fragmentów pochodzi ze znanego miłośnikom poważniejszej
beletrystyki – choćby z pseudoludowego tańca sirtaki, zawartego w jego filmowej
adaptacji, a filozofującego na temat edukacji do „mądrości życia” utworu Nikosa
Kazantzakisa pt. Grek Zorba. Fragment ten zawiera – nomen omen – uwagi na temat należącego do tej samej zoologicznej podgromady, co jętki, rzędu Lepidoptera,
tj. motyli:
Przypomniałem sobie pewien ranek, gdy zobaczyłem uczepioną kory drzewa poczwarkę właśnie w chwili, gdy motyl rozrywał spowijającą go powłokę, przygotowując się do lotu. Czekałem
dość długo, ale motyl zwlekał. Niecierpliwie schyliłem się i zacząłem go ogrzewać własnym oddechem. I w moich oczach – szybciej, niż przewiduje natura – zaczął dokonywać się cud. Powłoka opadła i wyszedł motyl, ale… kaleki. Nigdy nie zapomnę przerażenia, jakie odczułem, gdy
zobaczyłem, że nie może rozwinąć skrzydeł. Drżąc próbował tego dokonać wysiłkiem całego
ciała – na próżno, choć pomagałem mu oddechem. Potrzebny był tu cierpliwy proces dojrzewania. Skrzydła powinny wolno rozwijać się w słońcu. Teraz było już za późno. Ciepło mojego
tchnienia zmusiło go, aby opuścił poczwarkę przedwcześnie, pomarszczony niczym embrion.
Drżał rozpaczliwie jeszcze chwilę i... umarł na mojej dłoni (Kazantzakis, 1971: 106–107).

Komentarz wydaje się tutaj zbędny. I fragment drugi:
Wierzę, że każdy nauczyciel winien uświadamiać sobie powagę swego powołania; że jest oto
społecznym funkcjonariuszem, delegowanym do podtrzymywania właściwego porządku społecznego i zapewniania słusznego społecznego rozwoju.
Wierzę, że w ten sposób nauczyciel zawsze jest prorokiem prawdziwego Boga i odźwiernym do
prawdziwego królestwa Bożego (Dewey, 1897: 77–80).
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Powyższy cytat to dwa ostatnie punkty Artykułu Piątego, zatytułowanego
„Szkoła a społeczny postęp”, ze znanego teoretykom i badaczom edukacji, a także
studentom pedagogiki, dziełka Johna Deweya Moje pedagogiczne credo.
Kłopot z tą wypowiedzią polega na tym, iż J. Dewey jako „democratic socialist” (jak sam siebie mianował) był zdeklarowanym… ateistą. Jego „Bóg” to prawdopodobnie odmiana platońskiego „rządu mędrców”, oświeconych elit państwa,
a „królestwo Boże” to doskonale, inżynieryjnie zarządzane społeczeństwo. Jest to
bodaj ten sam rodzaj dobrego moralnego, a także politycznego samopoczucia, jaki
prezentują funkcjonariusze państwowego systemu oświaty w Polsce.
***
Owadzie „subimago” może przekształcić się w dojrzałe „imago” i przekazać
„życie” dalej. Polska, a szerzej także europejska, edukacja domowa tymczasem nie
mogą żywić takiej nadziei! I trudno gdzieś szukać pomocy, kiedy i sądy (w tym
także Europejski Trybunał Praw Człowieka), które winny strzec demokratycznej
praworządności w zakresie „praw człowieka”, w kwestii edukacji domowej wydają
się tracić poczucie ludzkiej rzeczywistości.
***
A może jednak wszystko to, co wyżej powiedziano, jest tylko percepcyjnym
złudzeniem, wykreowanym przez nadmierne zaufanie metaforom? Może nie należy się w życiu społecznym, a szczególnie w nauce, a stąd i w naukach o edukacji,
ich uwodzicielskim sugestiom poddawać?! Cóż jednak, poza jałowymi liczbami,
pozostałoby nam w zamian?!
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On the Condition of Polish Home Education
as a Social Subimago (or on Dangers of Metaforization)
Summary
Home education is a kind of alternative education where parents or legal custodians of a child
voluntarily take responsibility on themselves to provide their child the adequate conditions to
learn and teach him/her independently without using the educational offer of schools, neither
public, nor non-public ones.
For it is possible to be found elsewhere, the author was not going to answer the stereotypical doubts concerning home education, namely:
– the lack of „proper” conditions for socialization of a homeschooled child (and especially
contacts with his/her equals);
– the lack of formal teaching competences or even college diplomas for the part of parents;
– the lack of social control (supervision) over the parental deeds in homeschooling.
All those doubts seem to be very social myths. And what are myths like in their essence?
Let’s divide myths into the opposition: positive (constructive) and negative (destructive)
ones. Within a few European mythologies one can find „insects” as important metaphors (eg.
Arachne, Titonos from the Greek mythology).
So the author has chosen „the development cycle of mayfly (Ephemeroptera)” as an organizational metaphor for the analysis of Polish home education status quo. The question was posed
what phase of the individual mayfly lifecycle describes the current state of Polish home education best? Is it a naiade (larvae stage), subimago (pupa stage) or imago (the insect in its mature
form) phase of the homeschool movement?
According to the research by the author the Polish home education is in its subimago phase,
being reproductively sterile (not able to sustain its life), and weak in its flying competences
(without power to optimize its social functioning).
The reasons for such a statement are also presented. There are some internal and external barriers damaging the evolution of Polish homeschool movement. The whole complex
consists of negative (from the point of a homeschooled child’s good) motivations of homeschooling parents, and obstructive or even destructive influences from external agents, and
particularly public education officers as the most important. Both kinds of pressures are specific forms of hubris not taking into account the well-being of a homeschooled child or teen.
Yet the social conceit is much harder to be managed by a homeschool family and the child
him/herself.
In the last two paragraphs of his tiny text „My Pedagogic Creed” John Dewey writes as
follows:
I believe that every teacher should realize the dignity of his calling; that he is a social
servant set apart for the maintenance of proper social order and the securing of the right
social growth.
I believe that in this way the teacher always is the prophet of the true God and the usherer
in of the true kingdom of God.
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John Dewey however was a declared atheist and democratic socialist, as he called himself.
His „God” and „paradise” were the social state with dominance of social elites members over
the simple people treated as justified. Education was (and maybe is) to tell the people to act for
the good of those elites. In such a condition the future of Polish homeschooling and not only is
not clear as to possibility to mature.

K U L T U R A – S P O Ł E C Z E Ń S T W O – E D U K A C J A

N r

2 / 2 0 1 2

P O Z N A Ń

Danuta Kopeć
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zapobieganie niepełnosprawności intelektualnej
w świetle rozważań Amerykańskiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawności Intelektualnej
i Rozwojowej (AAIDD)
KEY WORDS

ABSTRACT

intellectual disability,
prevention,
prevention as a form
of support, child with
or without the risk of
intellectual disability,
parent – child
interaction

Kopeć Danuta, Zapobieganie niepełnosprawności intelektualnej w świetle
rozważań Amerykańskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej (AAIDD) [Prevention of Intellectual Disability in the Light of
the Considerations of the American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2, 2012,
Poznań 2012, pp. 61–74, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83232-2528-7
The long-awaited handbook by the special pedagogy educators issued by
the Committee on Terminology and Classification of the American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (Schalock et al, 2010)
appeared finally in 2010. This article discusses the way of understanding
the prevention of intellectual disability represented in the aforementioned
handbook which is an expression of the position of the AAIDD. The analysis
embraces these forms of intellectual disability for which the reference point is the early interpersonal interaction between the parent/guardian and
the child at intellectual disability risk or the child with intellectual disability.
These are simultaneously understood by the AAIDD as forms of support for
parents and/or guardians of a child threatened with intellectual disability or
a child with intellectual disability. The article concludes with findings drawn
from the presented material.

W 2010 roku na amerykańskim rynku wydawniczym pojawił się od dawna oczekiwany podręcznik Komitetu ds. Terminologii i Klasyfikacji Amerykańskiego
Stowarzyszenia Niepełnosprawności Intelektualnej i Rozwojowej (The American
Association on Intellectual and Developmental Disabilities ad Hoc Committee on
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Terminology and Classification) (Schalock i inni, 2010)1. Poruszane w nim zagadnienia są ważne przede wszystkim dla tego obszaru pedagogiki specjalnej, który
dotyczy osoby z niepełnosprawnością intelektualną i szeroko rozumianej przestrzeni jej funkcjonowania, społecznej, edukacyjnej oraz rehabilitacyjnej (por.
Olszewski, Parys, Trojańska, 2012) z następujących powodów. Po pierwsze podręcznik zawiera ustalenia terminologiczne istotne dla trwającego, również w obszarze polskiej pedagogiki specjalnej, sporu dotyczącego prawidłowości stosowania terminu ‘upośledzenie umysłowe’ verus ‘niepełnosprawność intelektualna’
(por. Wlazło, 2005; Krause, 2009). Autorzy podręcznika wypowiadają się w nim
jednoznacznie za stosowaniem terminu ‘niepełnosprawność intelektualna’2
(Schalock, 2010: 3–25). Po drugie Schalock i jego zespół rozpatrują problematykę niepełnosprawności intelektualnej w kontekście bioekologicznej teorii systemów Urie Boronfenbrennera (1979, 2005; 2010: 17–19, 177–178). Powyższa teoria stanowi dla autorów podręcznika konceptualny konstrukt służący do analizy:
a) etiologii niepełnosprawności intelektualnej, b) zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej, c) form wsparcia oferowanych zarówno osobie z niepełnosprawnością intelektualną, jak i osobom z jej najbliższego otoczenia (Schalock,
2010: 18–19, 123–134).
Celem mojego artykułu nie jest analiza wszystkich zawartych w podręczniku
AAIDD, skądinąd bardzo intersujących, zagadnień. Chciałabym skupić się przede
wszystkim na tych z nich, które są związane z prewencją wystąpienia niepełnosprawności intelektualnej u osoby w odniesieniu do trzech wymiarów czasowych
jej egzystencjalnego istnienia, a mianowicie do okresu: prenatalnego, perinatalnego oraz postnatalnego. Przedstawię je w tekście według następującego porządku: najpierw zaprezentuję sposób rozumienia zapobiegania niepełnosprawności
intelektualnej w kontekście podręcznika AAIDD. Następnie przedstawię egzemplifikację tych form zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej, dla których
odniesieniem jest wczesna relacja interpersonalna pomiędzy rodzicem/opiekunem a dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością intelektualną lub dzieckiem
z niepełnosprawnością intelektualną. W zakończeniu przedstawię wnioski wypływające z prezentowanego przeze mnie materiału.

1
Pojawienie się podręcznika poprzedzały artykuły referujące postępy pracy nad nim (por.
Schalock i inni, 2007; Wehmeyer i inni, 2008).
2
Na uwagę zasługuje fakt, iż propozycja AAIDD dotycząca terminu „niepełnosprawność intelektualna” zostanie uwzględniona w najnowszych klasyﬁkacjach ICD-11, w której również będzie
stosowany termin ‘niepełnosprawność intelektualna’ zamiast dotychczas stosowanego ‘upośledzenie umysłowe’ (Salvador-Carulla, 2011).

Zapobieganie niepełnosprawności intelektualnej

63

Płaszczyzny zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej
w świetle podręcznika AAIDD
Komitet ds. Terminologii i Klasyfikacji AAIDD rozpatruje zapobieganie3 niepełnosprawności intelektualnej osoby w kontekście trzech płaszczyzn, których nie
należy analizować w separacji. Ich holistyczne ujmowanie warunkuje dostrzeżenie
wielowymiarowości, która jest wpisana w proces zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej. W poszczególnych płaszczyznach zwraca się uwagę na:
− stopień zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej – płaszczyzna
pierwsza;
− wpływ czynnika warunkującego niepełnosprawność intelektualną w przebiegu całego życia osoby – płaszczyzna druga;
− zapobieganie jako forma wsparcia, tzw. wsparcie zapobiegawcze4 – płaszczyzna trzecia (Schalock i inni, 2010: 123–129).
Poniżej scharakteryzuję każdą z wyżej wyróżnionych płaszczyzn.
Płaszczyzna pierwsza: stopień zapobiegania
niepełnosprawności intelektualnej

W ramach płaszczyzny pierwszej zwraca się uwagę na stopnie zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej, których idea została zaczerpnięta z obszaru medycyny (por. Schalock i inni, 2010: 123). Wyróżnia się trzy stopnie zapobiegania
niepełnosprawności intelektualnej: pierwszy, drugi i trzeci5 (por. Schalock i inni,
2010: 123).
W ramach zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej pierwszego stopnia dąży się do tego, by nie doszło do jej pojawienia się, np. wspiera się ciężarne
kobiety dotknięte chorobą alkoholową w zachowaniu trzeźwości (Schalock i inni,
2010: 124). Należy pamiętać, że dla AAIDD egzemplifikacją tego działania nie jest
aborcja eugeniczna ani selektywny wybór zarodków, będący skutkiem diagnostyki preimplantacyjnej. Zapobieganie niepełnosprawności intelektualnej pierwszego stopnia jest bowiem zawsze związane z istnieniem osoby i dążeniem do tego,
by nie została ona dotknięta niepełnosprawnością intelektualną (Schalock i inni,
2010: 126).
Zapobieganie drugiego stopnia dotyczy przede wszystkim osób dotkniętych
schorzeniem, najczęściej uwarunkowanym genetycznie, któremu nie można bez3
4
5

W jęz. ang. prevention.
W jęz. ang. prevention supports.
W jęz. ang.: primary, secondary, tertiary prevention.
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pośrednio zapobiec. Jego egzemplifikacją jest między innymi fenyloketonuria
(PKU), wrodzona choroba metaboliczna, w której następuje kumulacja aminokwasu fenyloanaliny (Phe) we krwi i płynach tkankowych. Przyczyną fenyloketonurii jest brak enzymu hydroksylazy fenyloanaliny (PAH) lub deficyt enzymów
uczestniczących w syntezie i cyklicznym odtwarzaniu tetrahydrobiopteryny
(BH4) (Mowszet, Hutyra, 2008: 201–202). Zahamowanie przemiany Phe z powodu niedoboru PAH powoduje gromadzenie się jej oraz produktów ubocznych
przemiany tego aminokwasu w płynach ustrojowych osoby. Rezultatem zaburzeń
równowagi aminokwasowej jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
którego przejawem są zaburzenia i opóźnienia mielinizacji włókien nerwowych
oraz zmniejszenia masy mózgu, które warunkuje wystąpienie niepełnosprawności intelektualnej osoby (Mowszet, Hutyra, 2008: 205; Schalock i inni, 2010:
124–125). Należy pamiętać, że fenyloketonuria6 będzie towarzyszyła osobie przez
całe jej życie. Ekspresji mutacji genu hydroksylazy fenyloalaniny7 skutecznie zapobiega odpowiednia dieta niskofenyloalaninowa, która zapobiega uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Można ją traktować jako egzemplifikację
zapobiegania drugiego stopnia. Kolejnym przykładem zapobiegania w odniesieniu do fenyloketonurii są badania przesiewowe noworodków w jej kierunku
(Mowszet, Hutyra, 2008; Schalock i inni, 2010: 124). Zdaniem Schalocka i jego
zespołu nieetycznie są jednak badania przesiewowe proponowane tym osobom,
u których nie pojawia się symptomatologia charakterystyczna dla danego schorzenia uwarunkowanego genetycznie, które to schorzenie, w kontekście obecnego
stanu wiedzy, nie poddaje się leczeniu (Mowszet, Hutyra, 2008; Schalock i inni,
2010: 124)8.
W ramach zapobiegania trzeciego stopnia należy rozpatrywać strategie,
które zmniejszają, ale nie mogą całkowicie zapobiec konsekwencjom niepełnosprawności osoby, jak również konsekwencjom jej niepełnosprawności intelektualnej. Zapobieganie trzeciego stopnia dąży bowiem do poprawy ogólnego
funkcjonowania osoby rozpatrywanego w kontekście modelu WHO (Schalock
i inni, 2010: 125). Strategiami będącymi egzemplifikacją zapobiegania trzeciego stopnia są między innymi: a) okresowe badania tarczycy u osób z zespołem
6

Uwaga ta dotyczy również innych chorób uwarunkowanych genetycznie.
Genu hydroksylazy fenyloalaniny jest zlokalizowany na długim ramieniu chromosomu 12
(12q22-24.1) (Mowszet, Hutyra, 2008: 202).
8
„Nancy Wexler obawia się, że nauka jest teraz w sytuacji Tejrezjasza, niewidomego wieszcza
tebańskiego. (…). Widzenie przyszłości było (…) straszliwy losem – widział ją, ale nie był w stanie
jej zmienić. «Jest tylko żałością – powiedział Tejrezjasz do Edypa – być mądrym, kiedy mądrość nie
przynosi korzyści». Albo, jak to ujmuje Wexler, «Czy chcesz wiedzieć, kiedy umrzesz, szczególnie
jeśli nie możesz na to wpłynąć» (Ridley, 2001: 74–75). O dylematach etycznych związanych ze
stosowaniem testów DNA w diagnostyce chorób nowotworowych z perspektywy socjologicznej
pisze Siemińska (2010).
7
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Downa, których celem jest zapobieżenie rozwojowi choroby; b) wsparcie w procesie redukowania zachowań problemowych osoby oraz podczas poszukiwania innych dróg wyrażania siebie; c) strategie sprzyjające integracji społecznej
(Schalock i inni, 2010: 125)
Płaszczyzna druga: wpływ czynnika warunkującego niepełnosprawność
intelektualną na przebieg całego życia osoby

Zdaniem Schalocka i jego zespołu znajomość czynników ryzyka niepełnosprawności intelektualnej, które oddziaływują na osobę w przebiegu jej całego życia, tj.
od chwili poczęcia aż do momentu śmierci, są bardzo istotne dla efektywnego projektowania wsparcia zapobiegawczego dla niej (Schalock i inni, 2010: 127). Zespół
Schalocka wyróżnił cztery kategorie czynników ryzyka niepełnosprawności intelektualnej, a mianowicie czynniki:
a) biomedyczne, dotyczące biologicznego aspektu funkcjonowania człowieka9;
b) społeczne dotyczące społecznego (relacyjnego) aspektu funkcjonowania
człowieka10;
c) związane ze sposobem funkcjonowania rodziców i/lub opiekunów, które
może mieć negatywny wpływ na dziecko11;
d) związane z dostępnością do wsparcia edukacyjnego, które wpływa na stan
wiedzy rodziców i ich poziom umiejętności rodzicielskich12 (Schalock i inni, 2010:
61, 131).
Należy pamiętać, że strategie wsparcia zapobiegawczego, które uwzględniają
oddziaływanie tylko jednego czynnika, mogą okazać się nieskuteczne i nieprzydatne w odniesieniu do biografii konkretnej osoby z niepełnosprawnością intelektualną (Schalock i inni, 2010: 127). Dlatego też ważne jest uwzględnianie wzajemnej interakcji, jaka zachodzi pomiędzy poszczególnymi czynnikami ryzyka13
(Schalock i inni, 2010: 131).
9
W jęz. ang. Biomedical. Wśród nich wyróżnia się, między innymi: mutacje pojedynczego
genu, zespoły chromosomowe, zaburzenia metaboliczne, choroby matki, wiek rodziców (Schalock
i inni, 2010: 60).
10
W jęz. ang. Social. Wśród nich wyróżnia się, między innymi: ubóstwo, złą dietą matki, przemoc w rodzinie, brak dostępu do opieki prenatalnej (Schalock i inni, 2010: 60).
11
W jęz. ang. Behavioral. Wśród nich wyróżnia się, między innymi: używanie różnych używek (papierosów, alkoholu, narkotyków) przez matkę lub przez obydwoje rodziców (Schalock
i inni, 2010: 60).
12
W jęz. ang. Educational. Wśród nich wyróżnia się, między innymi: niskie funkcjonowanie
poznawcze rodziców pozbawionych wsparcia, brak przygotowania do sprawowania funkcji rodzica
(Schalock i inni, 2010: 60).
13
W jęz. ang. Interactions among risk factors (Schalock i inni, 2010: 60).
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Płaszczyzna trzecia: zapobieganie jako forma wsparcia

Schalock i jego zespół do dotychczasowego myślenia o wsparciu, reprezentowanego przez AAIDD, a wcześniej AAMR14, wprowadził pojęcie wsparcia zapobiegawczego15 (2010: 128–131). Skonstruowany przez siebie model zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej nazwali modelem wieloczynnikowym i międzypokoleniownym16 (Schalock i inni, 2010: 130). Zostały w nim wyróżnione dwa wymiary. Pierwszy, związany ze stopniem zapobiegania, tj. zapobieganiem pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia oraz beneficjentem zapobiegania w ramach każdego
z wyróżnionych przez siebie stopni zapobiegania. Na uwagę zasługuje fakt, że
w ramach zapobiegania pierwszego stopnia jego odbiorcą jest zarówno dziecko
zagrożone niepełnosprawnością intelektualną lub dziecko z niepełnosprawnością
intelektualną, jak i rodzice i/lub opiekunowie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną lub dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Zapobieganie drugiego i trzeciego stopnia jest skierowane do osoby z niepełnosprawnością
intelektualną na różnych etapach jej życia. Drugi wymiar odnosi się do czynników
wsparcia, których kategorie są tożsame z czynnikami ryzyka wystąpienia niepełnosprawności intelektualnej. W modelu zostały wyróżnione następujące czynniki
wsparcia: a) biomedyczne, b) społeczne, c) związane ze sposobem funkcjonowania
rodziców i/lub opiekunów, d) związane z dostępnością do wsparcia edukacyjnego
(Schalock i inni, 2010: 130).
Dla wsparcia zapobiegawczego istotną rolę odgrywa proces układania planu
działania, które ma skutkować wparciem zapobiegawczym skierowanym do konkretnej osoby. Schalock z zespołem wyróżnili w nim trzy kroki, które poniżej scharakteryzuję, opierając się na zaproponowanym przez nich przykładzie dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS: Fetal Alcohol Syndrome) (2010: 131–133).
Krok pierwszy to stworzenie kompleksowego programu wsparcia. W jego ramach należy opisać wszystkie kategorie czynników ryzyka warunkujących niepełnosprawność konkretnego dziecka, jak również wzajemnego oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi czynnikami. I tak w odniesieniu do dziecka z FAS będą to
następujące czynniki:
− biomedyczne: alkoholowy zespół płodowy, wrodzona wada serca;
− społeczne: ubóstwo rodziny, bezdomność, nieodpowiednie umiejętności
wychowawcze;
14

The American Association on Mental Retardation (AAMR) − Amerykańskie Stowarzyszenie Upośledzenia Umysłowego, które w 2006 roku zmieniło nazwę na The American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities, tj. Amerykańskie Stowarzyszenie Niepełnosprawności
Intelektualnej i Rozwojowej (AAIDD) (Deutsch, Smith, 2008, t.1.: 225).
15
W jęz. ang. prevention supports.
16
W jęz. ang. A mulitfactorial and intergerational Model.
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− związane z funkcjonowaniem rodziców: nadużywanie alkoholu, zaniedbywanie dziecka;
− związane z dostępnością do wsparcia edukacyjnego: brak możliwości korzystania z ośrodka wczesnej interwencji (Schalock i inni, 2010: 131).
Interakcję pomiędzy poszczególnymi czynnikami ryzyka można opisać w następujący sposób: po pierwsze, nadużywanie alkoholu przez matkę oraz brak jej
wiedzy na temat opieki prenatalnej skutkują pojawieniem się u dziecka FAS; po
drugie, bezdomność matki dziecka skutkuje brakiem objęcia dziecka oddziaływaniami związanymi z wczesną interwencją (Schalock i inni, 2010: 131).
Krok drugi polega na dokładnym opisie strategii wsparcia zapobiegawczego
dla każdego, wyróżnionego w ramach kroku pierwszego czynnika ryzyka niepełnosprawności intelektualnej. I tak dla czynnika:
− biomedycznego wsparciem będzie: leczenie wady serca, odpowiednie odżywianie;
− społecznego wsparciem będzie: wspieranie umiejętności rodzicielskich rodziców, wspieranie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich;
− związanego z funkcjonowaniem rodziców wsparciem będzie: leczenie alkoholizmu rodziców, zapobieganie przemocy w relacjach rodzinnych;
− związanego z dostępnością do wsparcia edukacyjnego wsparciem będzie:
objęcie dziecka oddziaływaniem związanym z wczesną interwencją (Schalock
i inni, 2010: 131).
Krok trzeci związany ze wsparciem zapobiegawczym polega na ciągłym monitorowaniu efektywności dotychczas wypracowanego planu postępowania w odniesieniu do dziecka oraz osób z jego najbliższego otoczenia oraz jego modyfikacji
lub zmiany, gdy zajdzie taka potrzeba (Schalock i inni, 2010: 131).

Zapobieganie niepełnosprawności intelektualnej
rozpatrywane w kontekście wczesnej relacji interpersonalnej
pomiędzy rodzicem a dzieckiem
Wczesna relacja pomiędzy rodzicem a dzieckiem wyznacza tory dalszego rozwoju
dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania17 (por. Cozolino, 2004; Czub,
2005: 67–93; Siegel, 2009; Stawicka, 2008: 48–128; Gerhardt, 2010). Powyższa
prawda, uznawana za oczywistą w obszarze badawczym dotyczącym psychologii
17

Zdaniem Gerhardt „[r]ozwój mózgu u dziecka zależy tak naprawdę od jego określonych
doświadczeń z ludźmi – jest on niezwykle «zależny od doświadczenia», jak to ujęli badacze mózgu.
Uzasadnienie takiego stanu rzeczy można znaleźć w procesie ewolucyjnym: w ten sposób człowiek
potraﬁ dopasować się do środowiskowej niszy, w której się znajduje. (…). [K]iedy jesteśmy niemowlętami, nasze mózgi są programowane przez starszych członków społeczności, dzięki czemu
dostosowujemy się do określonej rodziny i grupy społecznej, w której musimy żyć” (2010: 29).
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rozwojowej dziecka z normą intelektualną (por. ibidem), bywa, moim zdaniem,
często pomijana w odniesieniu do dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i/lub dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (por. Kościelska,
1995; Pisula, 2003; Pisula, 2007). Fakt ten powinien wzbudzić niepokój choćby
z tego powodu, że pełnienie roli rodzica dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i/lub z niepełnosprawnością wymaga dodatkowych umiejętności rodzicielskich, które nie muszą być wpisane w rolę rodzica dziecka pełnosprawnego, a których brak może mieć nie tylko negatywne konsekwencje na przebieg
relacji między rodzicem a dzieckiem, ale może również implikować pojawienie się
u dziecka niepełnosprawności intelektualnej (Kościelska, 1995; Kościelska, 1998;
Pisula, 2003; Pisula, 2007). Z tego powodu uważam za bardzo istotne dla praktyki
i teorii pedagogicznej zwrócenie uwagi przez Schalocka i jego zespół na relację
pomiędzy rodzicem a dzieckiem oraz udzielanie w jej kontekście wsparcia zapobiegawczego, którego celem jest uniemożliwienie zaistnienia niepełnosprawności
intelektualnej dziecka (2010: 130). W związku z tym, że za nawiązanie relacji i jej
przebieg zawsze odpowiedzialność ponosi dorosły z powodu posiadanych zasobów
psychicznych (por. Cozollino, 2004; Siegel, 2009; Gerhardt, 2010), to właśnie on
powinien być, i w propozycji Schalocka i jego zespołu jest, beneficjentem wsparcia
zapobiegawczego oferowanego w kontekście wczesnej relacji z dzieckiem (Schalock i inni, 2010). Na uwagę zasługuje również fakt, że w myśleniu o wsparciu zapobiegawczym w kontekście wczesnej relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem jest
brana po uwagę międzypokoleniowa transmisja wzorca przywiązania (por. Czub,
2005: 85). Każdy rodzic był przecież kiedyś dzieckiem, które wchodziło ze swoim
rodzicem w określony typ relacji. Owa relacja zakorzeniona w biografii rodzica ma
wpływ na sposób jego bycia z własnym dzieckiem18 (por. Siegel, 2009: 70; Schalock, 2010: 63).
Poniżej zaprezentuję oferowane rodzaje wsparcia zapobiegawczego odnoszące
się do relacji pomiędzy rodzicem i/lub opiekunem dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i/lub dziecka z niepełnosprawnością intelektualną19.
Będę je przedstawiała kolejno w odniesieniu do okresu prenatalnego, perinatal18
Mary Main w ramach badań nad przywiązaniem prowadzonych z Carol George oraz Nancy Kaplan „[o]dkryły, ze wzorzec opowiadania przez rodzica «historii» swego wczesnego życia
w rodzinie w ramach na wpół ustrukturyzowanego wywiadu można skorelować z klasyﬁkacją jego
dziecka dokonaną na podstawie «sytuacji obcości» Ainsworth” (Siegel, 2009: 70). W rezultacie powyższych badań zostało opracowane narzędzie badawcze o nazwie Adult Attachment Interview
(AAI). Obecnie badania z wykorzystaniem AAI są prowadzone na całym świecie (Siegel, 2009:
70).
19
Kiedy będę mówiła o niepełnosprawności intelektualnej, będę miała na uwadze niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Poznawczo ciekawy były namysł nad specyﬁką wsparcia oferowanego rodzicom i/lub opiekunom modyﬁkowanym stopniem jego niepełnosprawności.
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nego i postnatalnego życia dziecka z jednoczesnym uwzględnieniem konkretnych
przykładów wsparcia zapobiegawczego.
Nie podlega jakiejkolwiek dyskusji fakt, że w okresie prenatalnym rozwoju
dziecka zagrożonego niepełnosprawnością wsparcie powinno być oferowane ich
rodzicom (por. Kopeć, 2005). Należy pamiętać, że rodzice oczekujący dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną nie są grupą jednorodną. Można
w niej wyróżnić rodziców, którzy (Kopeć, 2005: 30–34):
– po uzyskaniu wyników badań prenatalnych, potwierdzających nieprawidłowości w rozwoju dziecka, chcą podjąć decyzję co do dalszych jego losów: aborcja
versus decyzja na bycie rodzicem dziecka prawdopodobnie dotkniętego niepełnosprawnością intelektualną;
– zostali poinformowani o tym, że po urodzeniu dziecka jest bardzo duże
prawdopodobieństwo jego śmierci z powodu wad letalnych lub rozwojowych,
wrodzonych, zniekształceń oraz aberracji chromosomowych (WRWZAC) (Dangel, 2010: 81–82);
– dowiedzieli się, że dziecko, które przyjdzie na świat, będzie dzieckiem z niepełnosprawnością uwarunkowaną genetycznie, np. z zespołem Downa;
– zostali poinformowani, że dziecko będzie operowane od razu po urodzeniu
z powodu występujących wad rozwojowych stwierdzonych w trakcie badań prenatalnych.
Każdej z wyżej wymienionych grup rodziców powinno być oferowane wsparcie zapobiegawcze, które, moim zdaniem, będzie miało istotny wpływ na kształtowanie się relacji pomiędzy rodzicem a jego dzieckiem, nawet wówczas, gdy rokowania co do przeżycia dziecka są złe.
W okresie perinatalnym życia dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
intelektualną wsparcie zapobiegawcze powinno być oferowane przede wszystkim tym rodzicom, których dziecko z powodu WRWZAC umrze. Powinno ono
pojawiać się, między innymi, w sytuacjach: a) podejmowania decyzji dotyczącej
zaprzestania podtrzymywania życia dziecka za wszelką cenę; b) podejmowania decyzji o tym, że organy ich dziecka mają być przekazane innemu dziecku (Kopeć,
2005: 32).
W okresie postnatalnym życia dziecka dla relacji pomiędzy nim a jego rodzicem najistotniejsze są pierwsze lata życia (por. Cozolino, 2004; Czub, 2005:
67–93; Siegel, 2009; Gerhardt, 2010). Dlatego, mając na uwadze relację, przede
wszystkim w tym okresie wsparcie zapobiegawcze powinno być oferowane rodzicom i/lub opiekunom dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną i/
lub z niepełnosprawnością intelektualną. Należy bowiem pamiętać, że zagrożenie
niepełnosprawnością intelektualną, jak również niepełnosprawność intelektualna
dziecka wymaga od jego rodziców bardzo dużych umiejętności rodzicielskiej, które pozwolą na nawiązanie relacji z dzieckiem i trwanie w niej w taki sposób, że bę-
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dzie ono satysfakcjonujące dla obu partnerów interakcji. Bowiem „wrodzone dyspozycje dziecka20 mogą w mniejszym lub większym stopniu utrudniać właściwą
interpretację płynących od niego sygnałów, ale decydujące znaczenie dla jakości
relacji ma zachowanie opiekuna podejmowane jako reakcja na te sygnały. Ostatecznie to on decyduje, kiedy i jak będzie przebiegać interakcja (podkreślenie
wł.)”21 (Czub, 2005: 81). Dlatego tak ważne jest wsparcie zapobiegawcze oferowane
rodzicom i/lub opiekunom dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, którego egzemplifikacją powinna być
oferta szkoleniowa dotycząca przede wszystkim dwóch obszarów problemowych:
pierwszego, związanego z definiowaniem przez rodzica konkretnych problemów
bycia w relacji ze swoim dzieckiem oraz przejawów (nie)radzenie sobie z nimi22.
Mógłby on być powiązany z oddziaływaniem terapeutycznym dla tych rodziców i/
lub opiekunów, którzy wykazywaliby zainteresowanie własną terapią23; drugiego,
związanego z procesami: a) godzenia się ze stratą „idealnego dziecka”, b) godzenia
się z niepełnosprawnością „dziecka realnego”24 (por. Zalewska, 1998); trzeciego,
związanego z podnoszeniem kompetencji rodzicielskich istotnych dla przebiegu
20
Obok wrodzonych dyspozycji dziecka można również wymienić również zagrożenie niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawność intelektualną.
21
Spostrzeżenie to potwierdzają przeprowadzone przez van den Boom badania (Czub, 1005:
81). Autorka wyłoniła grupę stu niemowląt w ciągu pierwszych piętnastu dni po narodzinach, które
przejawiały wrodzona skłonność do reagowania afektem negatywnym. Dzieci podzielono na dwie
grupy, które liczyły pięćdziesiąt niemowląt. Matki niemowląt należących do jednej z tych grup
uczestniczyły w programie szkoleniowym, którego celem było podniesienie kompetencji opiekuńczych (Czub, 1005: 81). „Program ten obejmował trzy dwugodzinne wizyty w domach, pomiędzy
szóstym a dziewiątym miesiącem życia dziecka, podczas których zwiększano wrażliwość matek
i wspomagano ich zdolności do właściwego odczytywania zarówno negatywnych, jak i pozytywnych sygnałów niemowlęcia, a następnie odpowiedniego reagowania na nie. (…). Okazało się,
że program działań wspomagających kompetencje opiekuńcze istotnie zmienił zachowanie matek
w relacji z dziećmi” (Czub, 1005: 81–82).
22
Uważam, że autoreﬂeksja dotycząca swojego bycia z własnym dzieckiem w obecności psychologa pozwoliłaby na wyłonienie tych problemów rodzica z relacją, które są egzempliﬁkacją
transmisji międzypokoleniowego wzorca przywiązania charakterystycznego dla biograﬁi rodzica
(por. Czub, 2005; Siegel, 2009).
23
Należy pamiętać, że w wyniku terapii lub kontaktów osobistych możliwe jest przejście
z niespójnego do bardziej zintegrowanego stanu umysłu, który jest predyktorem rozwoju relacji
pomiędzy rodzicem a dzieckiem (Siegel, 2009: 104). „(…) «nabyty» status (nazwa typu relacji
przywiązania-uwaga wł.) jest czymś więcej niż umiejętnością czysto werbalną; osoby te potraﬁą
także przejść od «słów do czynu» i nawiązać emocjonalną więź z własnym dziećmi, mimo że nie
miały takich doświadczeń we własnym dzieciństwie. Możemy w istotny sposób przysłużyć się temu
i przyszłym pokoleniom, umożliwiając sobie nawzajem osiągnięcie bardziej reﬂeksyjnego, zintegrowanego funkcjonowania, które sprzyja ufnym relacjom przywiązaniowym” (Siegel, 2009: 104;
por. Cozolino, 2004).
24
Należy pamiętać, że oba procesy mogą facylitować pojawienie się depresji u rodziców (por.
Pisula, 2003, 2007).
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relacji pomiędzy rodzicem i/lub opiekunem a dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnością intelektualną. Ich podnoszenie stwarza bowiem nie tylko większe możliwości pojawienia się u dziecka ufnego
przywiązania, ale również widzenie w dziecku przez jego rodziców OSOBY, a nie
tylko, co niestety często się zdarza, obiektu oddziaływań pielęgnacyjnych czy rehabilitacyjnych. Dlatego też podnoszenie kompetencji rodzicielskich powinno dotyczyć, między innymi:
− umiejętności opiekuńczych, takich jak: karmienie, kąpiel, które w odniesieniu do dziecka zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnością intelektualną są dla rodzica i/lub opiekuna niejednokrotnie bardzo
dużym wyzwaniem;
− wspomagania odczytywania sygnałów wysyłanych przez dziecko, zarówno
tych pozytywnych, jak i negatywnych (por. Fröhlich, Simon, 2008);
− wspomaganie dostrzegania przejawów osobowego Ja dziecka, nawet, a może
przede wszystkim, tych rudymentarnych, oraz traktowania ich z należytą uważnością (por. Fröhlich, 1991).
Powyżej przedstawione możliwości podnoszenia kompetencji rodzicielskich
są egzemplifikacją, jedną z wielu oczywiście, wsparcia zapobiegawczego istotnego
dla dziecka jak również jego rodziców i/lub opiekunów.

Zakończenie
W koncepcji zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej zaproponowanej
przez Schalocka i jego zespół (2010) na uwagę zasługuje:
− po pierwsze: wielopłaszczyznowe ujmowanie zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej;
− po drugie: wprowadzenie pojęcia wsparcia zapobiegawczego, którego beneficjentem jest zarówno osoba z niepełnosprawnością intelektualną, jak i osoby z jej
najbliższego otoczenia;
− po trzecie: zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka niepełnosprawności intelektualnej ujmowane nie tylko z perspektywy nauk medycznych i biologicznych,
ale również z perspektywy psychologii, psychologii rozwojowej oraz socjologii;
− po czwarte: ukazanie ważności relacji pomiędzy rodzicem a jego dzieckiem
z niepełnosprawnością intelektualną.
Myślę, że z uwagi na powyższe warto zastanowić się nad implementacją koncepcji zapobiegania niepełnosprawności intelektualnej zaproponowanej przez
Schalocka i jego zespół (2010) na grunt polskiej pedagogiki specjalnej.
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Prevention of Intellectual Disability in the Light
of the Considerations of the American Association
on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)
Summary
The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ad Hoc Committee on Terminology and Classification (Schalock and others, 2010) examines the prevention
of a person’s intellectual disability in the context of three different aspects of which attention
is paid to a) the degree of prevention of intellectual disability – aspect one; b) the influence
of factors determining intellectual disability in the course of a person’s lifetime – aspect two;
c) prevention as a form of support, so called preventive support – aspect three (Schalock and
others, 2010: 123–129). Within the scope of the first aspect, three degrees of intellectual disability prevention may be distinguished: primary, secondary and tertiary. The primary prevention
of intellectual disability focuses on eliminating all possibility of intellectual disability ie. providing support for pregnant women with alcohol dependency in order to help them to remain
alcohol free. The secondary prevention mainly concerns persons who are suffering from a particular disability, most frequently a genetic condition, which may not be directly prevented.
Within the scope of tertiary prevention, the use of strategies should be considered which may
decrease but not eliminate the consequences of disabilities in a person, as well as the consequences of the person’s intellectual disability. What is analyzed in the context of secondary prevention is the influential factor conditioning the intellectual disability in the course of a person’s
lifetime. The Shalock’s team distinguished four risk factor categories of intellectual disability,
namely: a) biomedical, regarding the biological aspect of a person’s functioning; b) social, connected with social (relationship-based) aspect of human functioning; c) behavioral, connected
with the functioning of parents and/or guardians which may have a negative effect on a child;
d) educational, connected with the availability of educational support which affects parental
knowledge and skills (Schalock and others, p. 61 and 131). The concept of tertiary prevention
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concerns the form of support. Schalock and his team, in addition to the general understanding
of support as represented by AAIDD, formerly AAMR, (The American Association on Mental
Retardation) introduced the concept of preventive support (2010: 128–131). The constructed
model of preventing intellectual disability is referred to as multifactorial and intergenerational
(Schalock and others, 2010, p.130). It is extremely crucial for educational practice and theory
that Schalock and his team highlight the parent-child relationship which serves as the context
for providing preventive support in order to eliminate the possibility of intellectual disability of
a child (2010, p.130). Preventive support should be offered to parents during the prenatal period of a child who remains at risk of developing an intellectual disability. It must be kept in mind
that those parents who are expecting a child that is at risk of developing intellectual disability
do not constitute a homogeneous group. Hence, we may distinguish parents, who (Kopeć, 2005:
30–34): a) on receiving the results of prenatal examination that confirm irregularities in the
child’s development may wish to make decisions about the further course of action: abortion
versus the decision to be the parent of a child that will be a probable sufferer of intellectual disability; b) have been informed that there is a high risk of mortality after the child’s birth due to
its critical defects or developmental, inborn defects, deformities and chromosomal aberrations
(WRWZAC) (Dangel, 2010: 81–82); c) have become aware that the child they are expecting will
suffer from a genetically conditioned disability ie. a child with Down’s syndrome; d) who have
been informed that the child will have to be operated on immediately after birth, due to the
presence of developmental defects that were determined in the course of prenatal examinations.
During the perinatal period of a child at risk of developing an intellectual disability, preventive
support should be offered especially to those parents whose child is expected to die as a result of
WRWZAC. The support should also be provided in the cases of: a) taking the decision to refuse
or remove life support for the child; b) taking the major decision of organ donation to another
child (Kopeć, 2005: 32). In the postnatal life of a child the early years of its life are the most crucial for forming the bond between the child and its parents. Therefore, it is precisely during this
period that preventive support should be offered to parents and/or guardians of a child that is at
risk of developing an intellectual disability or has a pre-existing intellectual disability.
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Since the 1990s organized groups have begun to appear in the Czech Republic called „football hooligans”. These groups have drawn the attention of
the media, security forces, officials of the Czech Republic Football Association, and the broader public. This text focuses on selected topics associated
with the phenomenon of football hooliganism. After a brief history of football hooliganism abroad, especially in England, it will describe the current
status of this phenomenon in the Czech Republic. An important part of the
text will be devoted to classifying spectators surveyed at football matches
into three groups: the broader football audience, fans, and hooligans. Each
of these groups will be given a basic description based on previous research
carried out at football stadiums.
Another goal of the text will be to present the sociological discussion about
this phenomenon in the Czech setting, identify the main research avenues,
and present some of the sociological studies done in the Czech Republic in
recent years. Another important part of the text will be a conceptualization
of individual terms, and a brief history of the phenomenon in the Czech
Republic, and in the Czechoslovak Republic prior to 1989. Subsequent passages will present the legislative measures and specific laws that have been
adopted to address the phenomenon of football hooliganism.

Introduction: origin of a subculture and its manifestations
The football hooligan subculture grew out of a set of English subcultures active
in the 1950s and 1960s: Teddy boys, mods, rockers, and skinheads. At first the
1
Adress: Ph.Dr. Josef Smolík, Ph.D., Deparment of Political studies, Faculty of Social Studies,
Joštova 10, Brno 602 00, Czech Republic. Tel: +420 549 49 73 50, e-mail: josef@mail.muni.cz.
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rowdies at the football stadiums were called bootboys, because some of them wore
heavy work boots during their violent clashes. The English media, however, used
the label football hooligans2 (Hebdige, 1979; Mareš, 2003; Smolík 2008a, 2010;
Charvát, 2008; Sekot 2006, 2008; Wann et al. 2001).
In the last 1970s a symbiosis occurred between the skinhead subculture and
football hooligans in England. For skinheads football was one of the dominant
events of the week. During the 1968–1969 season the first big gangs of skinheads
and mods began to accompany teams like Leeds United, Liverpool, and Everton.
Of course the big football clubs like Manchester United had their skinhead fans (in
Manchester called the Red Army, for example), the numbers of which could reach
several thousand (Smolík, 2010).
Violence at the football stadium took place during the matches (a goal would
present a good opportunity for an attack on rival fans), as well as before and after
the match. For skinheads the violence during the match was a ritual, as was successfully hiding weapons from the security guards. The police reacted by trying
to separate the groups, but this resulted in moving the violence outside the area
of the sports match. Restaurants and railroad stations were attacked, along with
other places where the fans of another team were expected to be. In the 1960s
and 1970s there thus emerged a specific subculture the members of which, in the
context of their own identification with a certain football team, fought the fans of
rival football teams, security guards and police, regardless of social or legal norms
or conventions. Gradually, and not only in England, there emerged well-organized
gangs of football rowdies who completely ignored the sports aspect of fandom
to concentrate on organized violence; today they use mobile telephones, on-line
discussion forums, and e-mail. Since the 1970s communication has taken place
through football fan magazines, which present themselves as independent magazines featuring the football activity of their fans3. Also appearing in the development of the football hooligan subculture is the graffiti phenomenon (especially in
Germany, Poland, Russia, and also the Czech Republic and Slovakia). Especially in
recent years elaborate graffiti symbols for particular football clubs (or individual
hooligan gangs) have evolved. Individual hooligan gangs present graffiti on their
websites. Besides graffiti, hooligan gangs present themselves through mass appli2

The original term hooligan appeared in London in the 19th century after an Irish immigrant
family called Hooligan or Hoolihan (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). It was used as a general term
for any kind of criminal or disruptive behavior. It has been used in the context of football hooliganism roughly since the 1960s to describe the asocial or anti-social activities of the followers of individual football clubs (viz Smolík, 2010).
3
The first football fanzine in England was Foul, which came out in 1972–1976 (Smolík 2010).
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cation of stickers with motifs of their club or gang, for example when attending
matches abroad or at home (Smolík, 2010)4.
The hooligan subculture is founded on groups of young football „fans” who
come to the football stadium with the primary intention of provoking conflicts
or fights with similar fan groups of an opposing team. These groups have their
own names in order to set themselves apart from non-organized groups, and from
other groups of a similar character. Some of these groups are very well organized,
and are brought together not only by rivalry and hatred for rival hooligan groups,
but also by political, racial, religious, nationalist, regional, and social motivations
(Smolík 2008a). Football hooligans can thus be distinguished from other football
spectators (Table 1).

Football spectators, fans, and hooligans
On the basis of previous research, visitors to football matches can be categorized
into three basic groups. These are spectators, fans, and hooligans (Smolík, 2008).
Football spectators can be characterized as passive observers of the game who are
not affected by the rivalry of the two teams, and watch the game with an entirely
neutral attitude. Most attend not only football matches, but other sporting events
as well (and events in other areas such as culture). The spectator, as at non-sporting
events, is interested in the course of the game and the final score. He is not connected to any one club, does not wear its symbols, nor does he identify with the
club. Unlike fans or hooligans he is not biased, which improves his discerning
judgment about the quality of play and the individual efforts of the players.
The football spectator is not only present in the football stadium, but often
follows the game „passively”, or through various media (internet, television, radio,
press, mobile telephone, etc.) (Slepička, 2009). Because the football spectator does
not usually attend all of the matches, does not know the exact rituals (choruses,
chants5 etc.) usual for football fans, or hooligans. For regular spectators, football is
on the same level as a theater performance, because after watching he leaves satisfied with the excitement of the game (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004).
4

In the Czech Republic most of the radical camps have been devoted to these activities over the
long term, meanwhile graffiti is seen as just one of the many attributes of football hooliganism (for
example fans of Baník Ostrava, Sparta, Slavia, Slovan Liberec, FC Brno, and others).
5
Balcar (2000) divided the shouts made during football matches into six groups: cries made to
encourage one’s own club or individual players, shouts against visiting clubs or players, shouts made
against referees, against other persons or clubs, shouts made in favor of other clubs, and extremist
shouts.
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The football fan is tied to football through a favorite team or particular favorite
player. He has certain expectations of the game (he demands „his” club win) and
because he identifies with his team, he has strong feelings about that club’s wins
and losses. Fans, for example, have a much stronger reaction to an uncalled foul
on their „own” player, and react with greater outrage (Slepička, 1990). The football fan’s favorite, beloved sport is football. This category of football fans display
their fan identification through club apparel (jerseys, scarves, t-shirts, banners,
pins etc.). The very principle of fandom is that during the match a certain kind of
rivalry appears in which the fans of one team become a group with its own identity
that defends itself against those who are opposing it; that is, the fans of the other
team. Characteristic of the football fan is the division between „US” and „THEM”
(fans of the other clubs) (Slepička 1990, Tilly, 2006).
Hooligan groups, unlike regular fans, often do not even identify with a football
club (or national team), but only with their group. The self-identification of hooligan groups leads to exclusivity (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004; Smolík, 2010). In
some cases a kind of „superstructure” of football hooliganism is involvement with
organized crime (after all, many hooligans are active in the underworld via individual criminal activity unrelated to the football environment) (Smolík, 2008a).
Typical expressions of the hooligan identity are the symbols of the individual
hooligan gangs. These ubiquitous symbols (presented on banners, scarves, and
clothing) reinforce the feeling of identification and cohesion among a club’s fans.
The symbols make it possible to clearly distinguish between groups. Individual
groups of football hooligans meet all the criteria for a small social group. These
criteria may include stability, structuralization, integrity, cohesion, attractiveness,
stability, exclusivity, interactivity among individual groups, intimacy, homogeneity, a specific value system, control of the value system, focus and group goals, satisfaction of individual members, and others. Over the course of time individuals
in the group gain experience, relationships between individual members deepen,
the motives for the group’s behavior change, etc. A certain group dynamic can be
observed founded on like values and goals (aversion to police, trust in the hooligan
group, striving to be the best hooligan group). Each group has its special norms
and limits for interpersonal relations and behavior (for example support/lack of
support for team, political stance).
Typical manifestations of football hooliganism include intruding onto the
playing field, throwing objects onto the playing field6 or at individuals on the field,
rowdyism, vandalism, verbal conflicts and fistfights, and ending in aggression
between hooligans and the referees, hooligans and players, and hooligan groups
against one another (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004).
6
Slepička a kol. (2010: 70) mentions throwing objects onto the field as one of the occurrences
that has the most negative impact on the match taking place.
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Table 1. Distinguishing between spectators, fans, and hooligans
(Mareš, Smolík, Suchánek, 2004: 11)
Criterion

Spectators

Fans

Hooligans

Stability of group

low

high

high

Integration of group

low

high

high

Cohesion

low

medium

high

Attractiveness of group

low

high

high

Stability of group

low

medium

high

Autonomy of group

low

medium

high

Size of group

large

medium

small

Degree of intimacy in group

low

medium

high

Accessibility of group

high

medium

low

Homogeneity/heterogeneity

heterogeneous

homogeneous

homogeneous

Focus of group

low

medium

high

Focus on values

low

medium

high

Degree of satisfaction

low

medium

high

Degree of attractiveness

low

medium

high

Degree of control

low

medium

high

Violent behavior

low

low

high

Displays of nationalism

low

high

high

Expressions of xenophobia
and racism

Nonexistent

infrequent

frequent

Degree of ideological focus

Non-existent

non-existent

high

Judgment of game

objective

subjective

subjective

Club chauvinism

low

high

low

The football hooligan subculture in the Czech Republic observes a number of
unwritten rules or behavioral norms. These include: avoid violent clashes outside
the hooligan subculture (non-use of physical aggression against „normal fans”),
never report an incident to the police (even when injuries occur during violent
clashes), refuse any cooperation with the media, and non-use of weapons during
clashes. Theft of personal belongings during individual fights is also frowned upon
(which does not apply to football hooligan banners, however).
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The football hooligan subculture: a sociological perspective
The main theoretical and research foundation for the phenomenon of football
hooliganism was laid in the late 1960s after sociological, psychological, and anthropological research that was carried out by British and German scholars such
as Ian Taylor, John Clark, Stuart Hall, Peter Marsh, John Williams, Anthony King,
Wilhelm Heytmeyer, and Günter Pilz.
According to Carnibella et al. (1996) at the moment it is not possible to present
a clean, unbiased, and at the same time critical overview of the literature pertaining to football violence in Europe. The basic characteristics of the set of theories
pertaining to football violence are according to Carnibella et al. (1996) disunity
and deep differences in explanations. Carnibella et al. (1996) opine that the topic
of football hooliganism cannot be limited to the actions of radical hard-core fans
at football matches. They should also be seen in the context of the general rise in
criminality and delinquency among young adults, and the rise of a new deviant
subcultures (Carnibella et al., 1996: 33).
Even so I think it is important to discuss some of the approaches taken by current scholars, which often influence the political discussion and individual security measures during the course of the last fifty years.
One of the first social scientists to study football hooliganism was British psychiatrist John Harrington. He concentrated mainly on following individual pathological reactions by fans during the matches; he often used terms such ask „immaturity” and „loss of control”. His studies were seen as reinforcing the popular opinion that hooliganism is explainable as the result of the psychological problems of
individuals (emotional imbalance, abnormal temperament) (see Carnibella a kol.,
1996; Smolík, 2008a).
In the early 1970s sociologist Ian Taylor tried to explain football hooliganism
from a neo-Marxist position. He concluded that football hooliganism is a vehicle
mainly for the lower classes (Mikšík, 2005). He explained football hooliganism in
terms of the changing nature of football and related changes in the role of games
and local clubs in the lives of the working class. He spoke of the process of „bourgeoisification” of football, and its professionalization and commercialization in
the post-war years. Shaped by these factors, he said, football gradually ceased to
be part of the working-class community. This alienation of football, Taylor said,
was a part of deeper changes in the labor market and the corresponding breakup
of many working-class communities. Football violence should be understood as
a consequence of the decline of traditional working-class values, and as an attempt
to recapture the game from the rich elites (Smolík, 2008a; Charvát 2008).
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This concept seemed satisfactory for a time, but was soon faced with arguments and statistical facts that again pointed out that a significant number of the
people involved in violence do not come from the stereotypical working class, but
from the middle and upper classes. The problem of football violence could not be
explained merely as a specific kind of deviant behavior among members of a certain social class. Taylor’s approach and conclusion was close to that of social scientists at the Leicester School, which explained the clashes and violent behavior
accompanying football as the only source of self-respect and respect for one’s surrounding for an uneducated working-class man, for „strata with typically low social status”. The authors of the Leicester School did not emphasize such aspects of
life as deprivation, frustration, or alienation, but concentrated on the mechanisms
by which the subculture itself legitimizes violence (Carnibella et al., 1996)
A counterweight to the above theories emphasizing class and macro-political
changes was the approach taken by Peter Marsh, co-author of the study Football
Violence and Hooliganism in Europe. He based his studies on participant observation of football hooligans and interviews with them. Marsh spent three years going
to football games, in trains and buses full of football fans and hooligans, in pubs
and other places where hooligans spend their free time. His goal was to get an inside view of football hooligans as „one of them” and use this to come up with his
own theory on football hooliganism. Marsh came to the conclusions that violence
has a fundamental importance for constituting the identity of young football fans,
and that its negative impacts are minimal compared to the positive (Carnibella et
al., 1996: 41).
Among the first research on the football hooligan subculture was the wellknown study by the trio Marsh, Rosser, and Harré from 1978 (Marsh, Rosser, Harré, 1978). On the basis of participant observation and analyzing videos of behavior
by fans of FC Oxford they distinguished among seven types of social roles among
active fans in the „cauldron”, which represented different types of behavior and
require different individual capacities: chant leader, aggro leader, nutter, hooligan,
organizer, fighter, and heavy drinker.
For Elias and Dunning (1969; Pácl 1978) displays of football hooliganism are
displays of pleasant excitement, which which give people an out-of-the-ordinary
experience. Modern society, say the authors, is characterized by „a lack of excitement”. People long for excitement, not the kind of authentic excitement they
would feel in actual critical situations, but a nice pleasant imitation to provide
some break in the tension from a physiological standpoint, and on the psychological side a certain catharsis (Pácl, 1978). Many people experience monotony in
their jobs and private lives (Pácl, 1978). For some people, an „exciting” activity
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such as football hooliganism can bring a refreshing change from the everyday
boredom of life.
Many past studies have pointed to the low social status of hooligans and their
low levels of education, the search for identity, the need to provoke or shock, disinterest in the actual football match, or on the other hand emphasize the direct connection between violence and what takes place on the pitch (for example a referee’s
decision as the trigger for aggressive fan behavior). Carnibella et al. (1996) correctly point out the fact that attempts to explain hooligan behavior on the basis of
research in individual countries cannot be regarded as universal, mainly because
of differences in class and social structure among the countries.
An interesting trend was described by Mark Gilman, who investigated football
hooliganism in relation to drug use. His conclusion was that thanks to the use of
dance drugs at so-called rave parties in the early 1990s in England, there were
fewer violent clashes at football matches (Saunders, 1996: 53–56). After a few years
football radicals turned away from dance drugs and back to alcohol and cocaine.

Football hooligans in Czechoslovakia
and the Czech Republic
In the development of football hooliganism in the Czech lands up to now, two
basic stages can be distinguished. The first can be called the „pre-hooligan stage
of unorganized football violence, rowdyism and vandalism”. The second stage can
be characterized as „the modern football hooliganism of organized gangs”. In the
pre-hooligan era there were random incidents committed by individuals or nonconsistent groups. This stage basically lasted from the beginnings of football in the
Czech lands in the late 19th century, with the phenomenon assuming greater relevance from the early 1980s to the mid-1990s (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004).
Incidents of hooligan violence on the Czechoslovak football pitches and in and
around the stands begin to appear over the last half of the 20th century (though
isolated incidents occurred even earlier). In view of the repressive character of the
communist regime at the time, the only effective method of dealing with any kind
of outlying group of young people, including football rowdies, was considered to
be forced elimination, usually dispersal by the forces of „public security”, as the police of the time were euphemistically called. Official ideology insisted that young
people in this country, unburdened by the past and raised under communist ideas,
would become the bearers of „bright tomorrows”; any blot on this brightly-colored
canvas must be removed, and its perpetrators punished. Held at fault were not only
in the bad actors in the stands, but the teachers, trainers, journalists, club officials,
and youth organizations within whose reach the trouble occurred. This assured
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that such „extraordinary events” would be swept under the rug, denied publicity,
diminished and dismissed. Thus we have no reliable sources on the numbers and
extent of excesses related to football matches during the communist era; in other
words the sources cannot be considered as reliable sources (Charvát, 2008: 72).
If we leave out the frequently humorous incidents between individuals at football matches during the early 20th century, then the first important incident meeting the criteria for football hooliganism was the 1985 demolition of a train carrying
Sparta Praha fans on their way to a football match in Banská Bystrica. The incident
was the subject of director Karel Smyczek’s film Proč? (1987), which paradoxically
popularized hooliganism among young people (to this day it remains a cult film,
with the role of a skinhead played by Daniel Landa, later a singer in the cult skinhead band Orlík) (Mareš 2003; Smolík 2008a, 2011).
In the Czechoslovak Socialist Republic in the 1980s there were entirely spontaneous displays of football hooliganism, but in the 1990s the Czech Republic became one of the many countries where organized hooligan groups became active.
In the late 1990s, gangs based on the English model rose up and consolidated
around some clubs, and took on distinctive names. Thus began the second era
of „modern football hooliganism by organized gangs”, characterized by focused
activity on the part of stable groups, with members seeing themselves as part of
a specific (hooligan) entity (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). Interest in the skinhead subculture produced interest in the issue of football hooliganism. Starting
in the late 1990s to the present, Czechs have been confronted with several highlymedialized cases of football hooliganism.
One of the most serious incidents took place in August 1999, when a thirtytwo-year-old woman was seriously injured while travelling train to Ostrava on the
same train as fans of Sigma Olomouc. Hooligans from Baník Ostrava threw a rock
at the train while it was in motion. A court in Ostrava sentenced the perpetrators
to prison terms from 26 months to four years (for disorderly conduct, assault with
intent to cause bodily harm, reckless endangerment) (Smolík, 2008a).
In the CR at present there are around 30 hooligan gangs, each of which is made
up of a few dozen members at most (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004: 135–137).
The most active hooligan groups support football clubs AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC Baník Ostrava, 1. FC Brno, SK Sigma Olomouc, and Bohemians
Praha 1905. As in other countries, in the CR a relatively homogeneous subculture
of football hooligans has risen up observing a very specific set of social norms
(and exhibiting stability, structure, integrity, cohesiveness, a specific value system,
a sense of focus, group goals, etc.) (Smolík, 2008a: 134).
On an official level no truce between hooligan groups has ever been observed,
which has frequently led to higher numbers of incidents between individual hooligan groups. Even so it is evident that orders from the top have not been of major
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interest for many individual hooligan groups. Especially among hooligan gangs in
the CR and Slovakia there have been many cases of coming so so-called partnerships aimed at strengthening individual hooligan camps. There is an international
partnership between hooligans of 1. FC Brno and ŠK Slovan Bratislava that goes
back to 1996. One of the strongest is the respect and friendship between radicals
from Košice and Sparta Praha fans that goes back to the Czechoslovak era).
In the past there was a strong international bonds between hooligan groups
from Baník Ostrava – Spartak Trnava (since 1988) and GKS Katowice (since 1996).
At present there is only the partnership friendship agreement between followers of
Baník Ostrava and GKS Katowice. There is another Czech – Polish relationship between radical followers of Silesian Football Club Opava and Slask Wroclav. There
are also strong ties between Slavia and Bohemians 1905 in Prague and Górnik
Walbrzych (since 1999). In the past there was friendship or at least support between followers of KSZO Ostrowiec who attend matches with Slovan Liberec, and
Cracovia Krakow who supported Viktoria Žižkov. Matches of Ferencvaros Budapest are attended by Sparta Praha radicals, but it is not a partnership in the proper
sense of the word (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004).
An example of a major clash between international partners would be the cup
match between the teams SFC Opava and FC Baník Ostrava on 16 September 2009.
During the course of the match Opava and Wroclaw radicals attacked followers of
Baník Ostrava and GKS Katowice. The match was interrupted; after intervention
by the Police CR it was completed, only to have the fights move into the streets and
continue there. This, too, illustrates that hooligan clashes are not always between
just two groups, but in many cases between individual coalitions..

Research on football hooligan subcultures?
The view of Czech sociologists and social psychologists on the phenomenon of
football hooliganism and fandom can be found in several monographs and research studies (Slepička 1990, Slepička et al., 2010; Mareš, Smolík, Suchánek, 2004;
Smolík 2008a).
For example the research by Beyer and Smolík (2007), in which persons from
the Czech fan scene took part, tried to map out the people present at the so-called
„kettle” at football stadiums. The study took the form of a questionnaire survey;
it strove to capture the social makeup, attitudes, and opinions of people for whom
„fandom” represents an active way of spending their leisure time. The study was
conducted with the participation of active fans directly in the „cauldrons”, that is
among respondents whose opinions are not usually easy to get. In fact, research or
surveys done among football fans (including football hooligans) are definitely not
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a common thing in the CR, unlike Great Britain for example. Insufficient relevant
information on this social group may lead to misinterpretation of their attitudes
and motivations, or become the cause of ineffective measures like those usually
taken against this very specific „subculture”, whether through legislation or at the
level of the clubs.
Besides the identification of basic demographic characteristics among the
studied groups, the study was also designed to allow people to sound off about
current issues discussed within the community of fans, or on topics relevant for
describing the problematic behavior exhibited by some fans. Unsurprisingly, the
typical respondent in the obtained sample was a man from 20 to 29 years old, but
there were also many under 20. In terms of education, the large number of secondary school graduates was somewhat surprising; in socioeconomic terms it was
the low number of unemployed. One interesting target of the study was the socioeconomic activity of respondents, which showed that an important group is made
up of students and employed persons (Tables 2, 3, 4).
Table 2. Respondents by age category (%)
10–19

35,7

20–29

51,3

30–39

11,7

40 and over

1,3

Table 3. Respondents by education (%)
Basic

23,2

Secondary without graduation

32,5

Secondary with graduation

42,4

University

1,9

Table 4. Respondents by socioeconomic activity (%)
Employee

39,7

Student

42,4

Self-employed

10,6

Unemployed

7,3
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The study sought to break down fans more or less into: sports spectators (mainly watching the game), fans (actively rooting), the ultras7 (who plan the choreography, use of pyrotechnics, banners, etc.), and hooligans (who take advantage of the
football match to „cut loose”, get into fights with rival fans, etc.)(see Table 5).
Table 5. Identification of football spectators by category (v %)
Ultra

38,5

Fan

25,9

Hooligan

19,3

No category

11,1

Spectator

5,2

Most respondents confirmed a link between football hooliganism and the existence of a distinct subculture; i.e., the subculture of football hooligans. Agreement
was expressed by 56,8 % of fans (see Sekot, Smolík, 2009) (see Table 6).
Table 6. Connection to a certain type of youth subculture
Agree

% in agreement

Totally agree

24,5

Somewhat agree

32,3

Neutral

12,3

Somewhat disagree

10,3

Complete disagreement

12,3

No answer, don’t know

9,0

Slepička et al. (2010) points to another opportunity for research on this topic; that is, the individual motivations of participants in football hooliganism,
assembled on the basis of semi-structured interviews, with respondents chosen
7
Ultras are groups of football fans who are distinctively different in each country. In some
countries like Germany these groups present themselves as football fans, in other countries like Italy
they are a phenomenon unto themselves, and may present themselves as radicals or openly as football hooligans. The ultras mainly work to affect the atmosphere inside the football stadium (Smolík
2008). Slepička et al. (2010: 152) points out, however, that ultras and hooligans are mixed, and it is
very difficult to draw a clear line between the two. Some ultras are capable from time to time of taking part in organized fights, while some hooligans take part in the mass fandom and sometimes even
help to prepare the choreography.
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during the course of participant observation at football stadiums (Slepička et al.
2010: 149–157).
A quantitative study by Slepička et al. (2010), which was aimed at a more general sports audience (5560 questionnaires were processed out of 6120 total; i.e.
a response rate over 90%), and which was carried out during 2007–2009, showed
that the dominant age category attending football matches was the 15–18 age
group (see Table 7). It can be assumed, then, that this is the group from which
football hooligans due to socializing mechanisms will be recruited after they have
turned 20 (see Table 2).
Table 7. Structure of football audience by age (%), see Slepička et al. (2010: 34)
Age

Age of football audience (%)

Up to 15

11,0

15–18

19,3

19–22

15,1

23–30

15,3

31–40

13,4

41–50

10,9

51–60

8,2

Over 60

6,4

Total

100,0

The football hooligan subculture as seen by the media
As we said before, football hooligans have a negative attitude towards representatives of the media sphere. The first reporting on disorder and violent clashes during football matches go back to the 1950s, when concern was growing in British
society over increasing crime by younger people and by youth violence in general.
„The press began to devote more and more attention to violent stories, and football matches were a good place to find them. Although many reports still tried
to minimize the problem, the foundations of the panic were laid by the frequent
articles about the hooligan minority. In the mid-1960s during the World Championship in England the press began to print warnings that hooligans could destroy
the whole tournament. The 1966 World Championship went off without incident,
but the moral panic over hooliganism grew.” (Carnibella et al., 1996: 79; Frosdick,
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Marsh, 2005). In the 1970s some print media began to pay less attention to the
game and more attention to the aggressive excesses and some of the persons from
the ranks of the football hooligans (Frosdick, Marsh 2005). A common way journalists picked up this story was by putting together various lists, such as lists of
arrested or convicted club followers for incidents related to football hooliganism.
These lists even became the cause of more disorders and clashes. Many researchers and non-academic observers maintain that the hunt for sensation, along with
the „predictive” manner in which violence at some of the matches is anticipated in
the media, aggravates the entire problem (Carnibella at al. 1996, Frosdick, Marsh
2005). In this regard the concept of moral panic was coined. The phenomenon was
dealt with by Stanley Cohen (1972), who chose as an example the media interpretation of unrest, rowdiness and clashes between the mods and rockers subcultures
in Margate or Brighton (commentators spoke of the „Battle of Brighton”) (Cohen,
2002; Hall, Jefferson, 1976). In effect the press created a social problem out of a minor violation of civic order; it began to report on increasing criminal behavior, the
number of violent acts committed by young people; it speculated over an uncertain future and described individual subcultures in opposition to the dominant
strata of conservative British society.
In this atmosphere football was now labeled by the media as a platform that
allows, supports, and propagates these undesirable phenomena. The wave of moral
panic reached a new height with the emergence of a territorially-defined subculture of skinheads, the spread of football violence, and the destruction of railroad
property (Hall, Jefferson, 1976).
According to Cohen (1972) the media structure of the public debate in the
following manner:
U1 –––> U2 –––> U3 –––> U4 –––> U5 –––> U6
U1
U2
U3
U4

–
–
–
–

Case, incident, event.
Event captures attention of media.
Case is described by media as a broader and more serious social problem.
Case is turned into a scandal, stereotypes emerge, the issue becomes distorted.
U5 – Public opinion begins to speak out on the problem.
U6 – Political solutions to the problem are demanded (demand for remedy) (Hall,
Jefferson, 1976: 77).
Disorders related to football were and are labeled as the raging of wild „animals”,
„primitives”, or „savages”, or as a „war”, „slaughter”, or „wild rampage”. It often
proved, however, that the described situations were not quite as dramatic (Beyer,
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2002). Totally unacceptable was the practice of the tabloid press which at one time
directly initiated individual clashes among football fans (for example during the
World Championship in Italy in 1990).
Another inappropriate description is comparison of football matches to historic or political themes. One example might be the comparison that appeared
during the European Championship in 1996, when a match between England
and West Germany was declared to be the continuation of the Second World War
(Frosdick, Marsh, 2005).
A report by the Italian paper La Republica before the World Championship in
Germany in 2006 was probably a lie; it reported that neo-Nazi football hooligans
from all over Europe were preparing to attack Muslims during the championship.
In March 2006 there was a report that there would be a meeting in Branau, Austria,
where all of the radical camps in Europe would unite (Sekot, 2006).
The significance of journalism for the problem has been noticed by the European Parliament, which in the 1990s recommended to European journalists not
to describe fans as animals, and likewise recommended less sensationalism for
reporters on the question of football hooliganism (Frosdick, Marsh, 2005).
Disinformation on the part of the print media occurs in the Czech Republic as
well. In May 2008 the media reported that a train had been damaged after a Slavia
Praha vs. Baník Ostrava match. Czech Railroads spokesman Petr Šťáhlavský had to
deny the report, and confirmed that the fans caused no damage (Smolík, 2008b).
In describing the incidents involving football hooligans the media commits
frequent inaccuracies, and often distorts social reality, which can have an influence
on the behavior of more and more fans. As in many other situations, the picture of
football fans is still seen through the prism of the 1960s. The media must be seen
as an important socializing factor, which especially affects adolescents, who may
imitate a pattern of behavior or adopt it as his own.

Football hooligan subculture: football match organizers
At football stadiums in the CR the team of organizers includes the main organizer,
the deputy of the main organizer, the organizer, ushers and cashiers, medical services, the announcer, and the main lighting technician (more in Smolík, 2008a:
177–178).
The organizing team sometimes includes employees of private security agencies.
This outsourcing may be beneficial only to a certain degree, because members of
private security agencies do not have full knowledge of the football stadium environment and the basic norms of behavior among fans or football hooligans (for example
provocation, exaggeration, sarcasm, etc.) (Smolík, 2008a; Čarnogurský, 2009).
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The organizing teams are seen by football hooligans quite negatively; individual clashes are seen as the result of provocation from the side of the organizers.
In some cases of attack on (visiting) fans the spectators reported that the reaction
by the organizing team and security agencies was inadequate, provocative, and
brutal.
It is not out of place to state], Despite the absence of empirical data on organizing team members and the security agencies, it is not out of place to mention that
some member individuals from this environment are active in martial sports and
improved physical condition (karate, boxing, kick-boxing, Thai boxing, fitness),
which in situations of heightened psychic psychological pressure can lead to displays of aggression. Some cases have even ended in injury: in 2010 a fan of Viktoria
Plzeň ended up in critical condition after a match with Bohemians Praha; in the
spring of 2011 a fan of Zbrojovka Brno was taken to the hospital, etc.
Čarnogurský (2009) observes that the presence of members of the security
agency is evident mainly in the so-called risk sections; i.e. the sections for visiting
fans. He further observes that conflicts most often occur in cases when home fans
try to get at the visiting fans, in trying to force their way into the stadium, during
the use of pyrotechnics, during attempts to arrest individuals trying to damage the
stadium, etc. (Čarnogurský, 2009).
Also very alarming is the finding that some football hooligans serve at the
home games of their team as part of the organization team. With a view to reducing violent incidents, this observation, too, should receive increased attention
(Smolík, 2010).

Policies taken against football hooliganism
in the Czech Republic
If we are to take a look at policies and legislation against football hooliganism, first
we must discuss a problem related to the politicization of this phenomenon. The
politicization itself can be seen as a situation in which a primarily non-political
theme (area, situation, problem, reality) is ascribed a political character. An originally non-political circumstance, in our case displays of so-called football hooliganism, acquires a political context, which may eventually grow into a whole new
politics (in the broadest sense: polity, policy, and politics) (Smolík, 2008a: 7–8).
A major contributing factor to the politicization of football hooliganism are
the individual national policies and implementation of domestic legislative norms,
as well as international legislative measures based on international agreements and
on the process of so-called Europeanization. In this sense we define Europeanization as „the impact of clearly defined individual policy measures by the European
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Union on the existing policies, political, and administrative processes and structures of the member states (Havlík, Pšeja, 2007: 9).
Since the 1990s football hooliganism has been a topic of conversation mainly
in the context of security measures taken for particular high-risk matches (Slepička
1990, Mareš, Smolík, Suchánek, 2004, Smolík, 2008a).
The main legal norm applying to the phenomenon of football hooliganism is
Law No. 40/2009 of the criminal law code. On the basis of experience of previous
years the following crimes can be associated with cases of football hooliganism:
− § 145, grievous bodily harm;
− § 146, actual bodily harm (Braunšleger, 2010: 48–49);
− § 325, violence against a public official (in this case against members of the
Police CR);
− § 358, rioting;
− § 360, intoxication;
− § 158, fighting;
− § 352, violence against groups and individuals;
− § 355, defamation of a nationality, race, ethnic, or other group of individuals;
− § 356, incitement to hatred against a group of individuals or to limit their
rights and freedoms;
− § 403, establishment, support, and propagation of a movement tending towards aimed at repressing human rights and freedoms;
− § 404, expression of sympathy for movements aimed at repressing human
rights and freedoms. Whoever expresses sympathy with a movement as defined in
§ 403 par. 1 will be sentenced to incarceration for a period of six months to three
years;
− § 404, refusal of entry;
− § 80, deportation (see Criminal Law 2009).
Law No. 40/2009 of the Criminal Code deals with the issue of sports violence
mainly in Articles 76 a 77:
− § 76, ban on admission to sports, cultural, and other social events. 1) The
court may ban entry to sporting, cultural, and other social events for up to ten
years, if the individual commits a premeditated crime associated with attending
such an event. 2) A ban on admission to sporting, cultural, and other social events
may be applied as an independent sentence if, in view of the nature and seriousness of the act committed and the person and condition of the perpetrator, the
situation does not require the imposition of any other penalty. 3) A ban on admission to sporting, cultural and other social events means that for the duration of the
sentence the convicted person is forbidden to take part in the specified sporting,
cultural, and other events.
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− § 77, ban on admission to sporting, cultural, and other social events. 1) For
the duration of the sentence, the convicted person is required to cooperate with
the probation office in the manner prescribed, particularly to observe the assigned
probation plan, attend the assigned social retraining and awareness programs, psychological advisory programs and, if the probation official determines a need, to
report according to his order during the period of the sentence to the specified
unit of the Police Czech Republic. 2) The period of the ban on admission to sporting, cultural, and other social events is not counted during the time the individual
is incarcerated. (see Trestní zákoník 2009, Braunšleger 2010: 50)
As is evident from the above legal norms, it is not true that the issue of socalled football hooliganism (or in the Czech idiom „spectator violence”) is not
addressed under the law of the Czech Republic. Although there are frequent calls
to make the law tougher, this line of argumentation must be taken as a certain
ritual that appears whenever public order is violated before, during, or briefly after
a football match.

Conclusion
This text has attempted to describe the phenomenon of football hooliganism in
the Czech Republic. We have presented a brief overview of the development of
the football hooligan subculture, and typical displays by these groups. We then
presented a classification of the spectators at football matches into three distinct
categories. We went on to recapitulate selected topics in regard to this phenomenon: the perspective of foreign sociologists, and a description of the situation in
the Czech Republic. Subsequent passages dealt with football hooligans’ relationship with the media, and with security agencies and organization teams. The final
topic was a short description of the legislation in this area.
This text should be seen as a basic introduction to a much more complex problem. Here we see a great potential for further sociological study. In general we are
seeing each year an increase in the number of academic texts on the phenomenon
of football hooliganism; nevertheless only a fraction of it is based on primary data
collected within the radical football hooligan environment. The Czech and Slovak
football hooligan environments are prime candidates for further sociological research, which for example might study differences in hooligan behavior in relation
to that of their western models. Since the 1990s there has been an apparent trend
in which the main violent events have taken place mostly in the post-Soviet area
(the former Soviet Union, former Yugoslavia, Poland, Bulgaria, Romania, etc.).
For this reason, too, one issue of growing importance is the Europeanization of
this problem, which at the legislative level might eliminate some of the negative
displays by groups of football hooligans.

Football Hooligans in the Czech Republic: Selected Topics

93

Josef Smolík (1976) serves as a lecturer at the Department of Security and Strategic Studies, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk
University. He studied political science, psychology, and social pedagogy at
Masaryk University. His professional focus is security policy, youth subcultures,
radical political parties, and political psychology. He systematically studies the
phenomenon of football hooliganism. He is author or co-author of several monographs and dozens of specialized texts. At present he is executive editor of the
journal Rexter.

Literature
Balcar M. (2000). Sociální práce s hooligans (diplomová práce, Univerzita Karlova). Praha
Beyer D. (2002). Fotbalové násilí: subkultura hooligans (bakalářská práce, Masarykova Univerzita). Brno
Beyer D., Smolík, J. (2007). Výsledky dotazníkového šetření mezi fotbalovými fanoušky v rámci
projektu Profotbalfans. [In:] Aktuální otázky sociologie sportu, 74–79. (Eds.). I. Slepičková,
L. Flemr. Praha
Braunšleger I. (2010). Sociálně právní aspekty diváckého násilí. (bakalářská práce Institut mezioborových studií). Brno
Carnibella G. (et al.). (1996). Football Violence in Europe: A Report to the Amsterdam Group.
Oxford. http://www.sirc.org/publik/football_violence.html [dostęp: 1.04.2012]
Charvát M. (2008). Hostilita ve sportovním prostředí. Brno
Cohen S. (2002). Folk Devils and Moral Panics. 3th ed. London
Čarnogurský T. (2009). Divácké násilí v České republice: veřejně politický problém. (diplomová
práce FSV UK). Praha
Frosdick S., Marsh P. (2005). Football Hooliganism. Devon
Hall S., Jefferson T. (1976). Resistance Through Rituals. Youth Subcultures in Post-war Britain.
London
Havlík V., Pšeja P. (2007). Evropeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách. “Sociální Studia” 3: 7–15
Hebdige D. (1976). Subculture: The Meaning of Styl. London
Mareš M. (2003). Pravicový extremismus a radikalismus. Brno
Mareš M., Smolík J., Suchánek M. (2004). Fotbaloví chuligáni. Brno
Marsh P., Rosser E., Harré R. (1978). Life on the Terraces. [In:] The Subcultures Reader, 327–339.
(eds., 1997) K. Gelder, S. Thornton. London and New York
Mikšík O. (2005). Hromadné psychické jevy (Psychologie hromadného chování). Praha
Pácl P. (1978). Sociální a sociologické koncepce práce a volného času (diplomová práce Filozofická fakulta UJEP). Brno
Saunders N. (1996). Extáze&Technoscéna. Brno
Sekot A. (2006). Sociologie sportu. Brno
Sekot A. (2008). Sociologické problémy sportu. Praha
Sekot A., Smolík J. (2009). Sportovní fanoušek ve fotbalovém kotli. „Studia Sportiva” 3, 1: 77–94
Slepička P. (1990). Sportovní diváctví. Praha
Slepička P. a kol. (2010). Divácká reflexe sportu. Praha

94

Josef Smolík

Smolík J. (2008a). Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary
Smolík J. (2008b). Média a fotbalové chuligánství. [In:] Média, sport a jejich role v aktivním životným styl, 31–36. (eds.) I. Slepičková, O. Jungmanová. Praha
Smolík J. (2011). Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha
Tilly Ch. (2006). Politika kolektivního násilí. Praha
Trestní Zákoník 2010. Zákon č. 40/ 2009 Sb. (platný od 1.01.2010). http://business.center.cz/
business/pravo/zakony/trestni-zakonik/, [cit. 1.04.2012]
Wann D.L. et al. (2001). Sport Fans. The Psychology and Social Impact of Spectators. London,
New York

Chuliganie stadionowi w Republice Czeskiej: wybrane wątki
Streszczenie
W Republice Czeskiej od lat 90. XX w. funkcjonują zorganizowane grupy kibiców piłkarskich,
które oznaczane są jako chuliganie stadionowi (szalikowcy, kibole). Tekst ten przedstawia krótką historię chuligaństwa stadionowego w innych krajach, głównie w Anglii, oraz opis tego fenomenu w Czechach na podstawie wybranych badań prowadzonych przez socjologów czeskich.
Pierwsze zorganizowane grupy chuliganów piłkarskich powstały w związku z wpływem
niektórych angielskich subkultur młodzieżowych funkcjonujących w latach 50. i 60. XX w.,
takich jak teddy boys, mods, rockers. Pod koniec lat 70. XX w. doszło do swoistej symbiozy ruchu kibicowskiego i subkultury skinheadów w Anglii. Mecze piłki nożnej dla skinheadów były
jednym z dominujących wydarzeń tygodnia; przemoc stadionowa związana z meczem stała się
określonym rytuałem. Powstała w ten sposób pewna specyficzna subkultura, której członkowie,
dążąc do identyfikacji z określonym klubem piłkarskim, demonstrowali to (i dalej to czynią)
w aktach przemocy skierowanych pod adresem fanów drużyny przeciwnej, służb porządkowych na stadionie oraz policji, odrzucając w ten sposób społeczne i prawne normy oraz konwencje regulujące formy kibicowania sportowego. Stopniowo (nie tylko w Anglii) powstawały
dobrze zorganizowane grupy chuliganów stadionowych, dla których strona sportowa kibicowania była tylko tłem, a najważniejszymi były akty przemocy, organizowane współcześnie także za
pomocą sieci telefonów komórkowych oraz Internetu.
Uczestników meczów piłkarskich na stadionach można zaklasyfikować do trzech kategorii:
widzów piłkarskich, kibiców (fanów) piłkarskich oraz chuliganów (kiboli, szalikowców). Widz
piłkarski to bierny i neutralny obserwator gry, nie utożsamia się wyłącznie z jedną drużyną, nie
jest przywiązany do emblematów i symboli drużyny, mecz traktuje w kategoriach spektaklu,
widowiska. Na stadion przychodzi nieregularnie, nie zna więc dokładnie aktualnych rytuałów
kibicowania (śpiewów chóralnych, zawołań, itp.).
Kibic (fan) pilkarski jest przywiązany do piłki nożnej za pośrednictwem ulubionej drużyny lub konkretnego ulubionego piłkarza. Jego identyfikacja z określoną drużyną jest silniejsza,
można w jej postrzeganiu zaobserwować podział na „my” i „oni”.
Grupy chuliganów stadionowych (kiboli, szalikowców) w odróżnieniu od fanów (zwykłych
kibiców) często nawet nie identyfikują się z drużyną, lecz wyłącznie z grupą własną (grupą
kiboli). Wyrazem tej identyfikacji są symbole (flagi, szaliki, ubiór). Poszczególne grupy chuliganów odznaczają się typowymi cechami małych grup społecznych – stabilnością, zamknięciem,
spójnością, interaktywnością wewnątrzgrupową, jednorodnością, specyficznym systemem
wartości itp.
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Subkultury szalikowców (kiboli) oraz przemoc stadionowa z ich udziałem stały się przedmiotem systematycznych badań socjologicznych pod koniec lat 60. XX w. głównie w Anglii
(np. I. Taylor, J.C. Hall) i w Niemczech (W. Heytmeyer, G. Pilz). Nie ma jednak jednej platformy
teoretycznej w podejściu do tego zjawiska. Socjolog Ian Taylor w latach 70. XX w. próbował np.
opisać zjawisko chuligaństwa stadionowego, bazując na założeniach neomarksizmu, jako wyraz
upadku tradycyjnych robotniczych wspólnot i zarazem próbę odzyskania zawłaszczonej przez
klasy wyższe typowo robotniczej rozrywki.
Peter Marsh w badaniu pt. Football Violence and Hooliganism in Europe w przeciwieństwie
do teorii koncentrujących się na przemianach klasowych i makrospołecznych podkreślał funkcję przemocy stadionowej w powstawaniu i umacnianiu społecznej tożsamości młodych kibiców piłkarskich. W wielu badaniach wskazywano z kolei na zaspokajanie potrzeby przyjemnego podniecenia lub prowokowania i szokowania.
W badaniach czeskich socjologów, które systematycznie prowadzono od początku lat 90.
XX w. (por. np. Slepička, 1990; Mareš, Smolík, Suchánek, 2004) badano różnice klasyfikacyjne pomiędzy uczestnikami meczów piłkarskich (czyli widzami, kibicami i szalikowcami), ich
skład demograficzny ((Beyer, Smolík, 2007) – przeważają młodzi mężczyźni w kategorii wiekowej 20–29, duże zastąpienie mają uczniowie i absolwenci szkół średnich, a wielkość skrajnych, skłonnych do przemocy grup szacuje się na ok. 20% wszystkich uczestników meczów
piłkarskich. W badaniach ankietowych wśród uczestników meczów większość respondentów
(ok. 57%) potwierdziło związek pomiędzy przemocą stadionową a istnieniem specyficznej subkultury – czyli subkultury szalikowców (Sekot, Smolík, 2009).
W Republice Czeskiej istnieje obecnie ok. 30 grup chuliganów stadionowych, każda z nich
liczy po kilkadziesiąt osób. Najbardziej aktywne to te wspierające kluby piłkarskie AC Sparta
Praha, Sk Slavia Praha, FC Baník Ostrava, 1.FC Brno, SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha
1905.
Szalikowców (nie tylko w Czechach) cechuje negatywny stosunek do reprezentantów sfery
medialnej. Dzieje się tak dlatego, że często w relacjach dziennikarskich kibice piłkarscy są negatywnie etykietowani (np. nazywani są „zwierzętami”). Nieodpowiedzialne, dezinformujące,
sensacyjne opisy zachowań kibicowskich poza tym prowadzą do wywołania tzw. paniki moralnej, której zwieńczeniem zwykle bywa polityzacja oraz kryminalizacja zjawiska. Media w ogóle
należy uznać za istotny czynnik konstruowania rzeczywistości społecznej, w tym także ważny
czynnik socjalizacyjny.
Innym czynnikiem – przez kibiców jednoznacznie postrzeganym jako prowokacyjny –
wpływającym na przebieg meczu i ewentualnie przemoc stadionową – jest funkcjonowanie
służb porządkowych na stadionie, rekrutujących się zwykle spośród pracowników agencji
ochroniarskich, nierzadko także spośród dawnych członków kibicowskich grup chuligańskich.
W ramach polityki państwa wobec przemocy stadionowej wprowadzono w Czechach
(wzorem innych państw) tzw. zakaz stadionowy (chodzi o §76 i §77 czeskiego KK), choć nieustająco odzywają się głosy żądające wprowadzenia bardziej restrykcyjnych środków.
Ponieważ chuligaństwo stadionowe – kiedyś specyficznie zachodnioeuropejskie – od
upadku „żelaznej kurtyny” rozprzestrzenia się na tereny Europy Środkowo-Wschodniej, na
znaczeniu zyskuje jednolita polityka europejska wobec tego fenomenu, czyli wprowadzenie
jednolitych regulacji prawnych w celu podniesienia bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich.
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Pedagogy has been recently becoming more and more interdisciplinary,
deriving from achievements of others humanities. In modern, complicated
world it could be rather impossible not to benefit from such advantage, as
it would push aside pedagogy and others fields of knowledge to margin,
falling it back rather than giving them prospect of growth. That is why issue of organ transplantation, for instance, although it seems stricte medical
problem, now expands area of pedagogy interests. It concerns all the situations having significance in experiencing quality of life by the pedagogical
entities, so pupils in each age.
This text is based on description of experiencing life’s quality of one person, living thanks to liver transplantation. It had been 10 years after surgery
when Zygmunt was giving me interview. I hold a second conversation with
him, as earlier he had been exchanging with me his experiencing quality of
life. For the first time I met my interlocutor in September 2001, at that moment, he had been only three months after transplantation. Experiencing
day–to day–reality of family, work, seeing with medical personnel during
necessary consultation, this time were important for me. As a scientist I was
interested also in changes that had been emerging and still appears in the
context of quality life experiencing, from that moment when we had a first
conversation. Feeling of life sense, recognized values were significant for
me. Quality analysis, having attributes of phenomenological description
of experiencing Zygmunt’s quality life is often supplementing by medical,
legal, ethical and religious data. I have done this, so that to in abbreviated
way expose issues, shaping new research fields and new areas of educators’
activities in the context of transplantation. Zygmunt’s narrative is individual
and for that reason it is not justified to make generalized conclusions. In
the last part of text I am taking up efforts to justify significance of discussed
issue (experiencing quality of life after transplantation).
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Pedagogika staje się coraz bardziej interdyscyplinarna, czerpie z dorobku innych
nauk. We współczesnym, skomplikowanym świecie byłoby już raczej niemożliwe
niekorzystanie z tego dobrodziejstwa, bowiem spychałoby to pedagogikę, jak i każdą inną dziedzinę wiedzy, na margines, uwsteczniający ją i zamykający perspektywy rozwoju. Na przykład, problematyka transplantacji narządów, choć wydaje
się stricte medycznym zagadnieniem, rozszerza obszar zainteresowań pedagogiki,
zajmują ją bowiem wszelkie sytuacje dotyczące podmiotów pedagogicznych, czyli
(szeroko rozumianych i znajdujących się w każdym wieku) wychowanków, mające
znaczenie w doświadczanej przez nich jakości życia.
Niniejszy tekst jest oparty na opisie przeżyć doświadczania jakości życia jednej osoby żyjącej dzięki transplantacji wątroby. Zygmunt w chwili udzielania mi
wywiadu był dziesięć lat po tym zabiegu1. Rozmowę z nim przeprowadzałam po
raz drugi, bowiem już dzielił się on ze mną swoim doświadczaniem jakości życia2.
Pierwszy raz z moim rozmówcą spotkałam się we wrześniu 2001 r., w chwili, gdy
był zaledwie trzy miesiące po przeszczepieniu wątroby. Powtórny wywiad przeprowadziłam z nim po niemal całej dekadzie lat jego życia z implantowanym organem,
czyli w lipcu 2011 r. Ważna zatem była dla mnie doświadczana codzienność w rodzinie, pracy, jak również w kontaktach z personelem medycznym podczas koniecznych wizyt kontrolnych. Mnie, jako badacza, interesowały także zmiany, jakie
nastąpiły i zachodzą w kontekście doświadczania jakości życia od czasu pierwszej
rozmowy. W obrębie niniejszych zagadnień znaczenie dla mnie miało poczucie
sensu życia oraz uznawane wartości. Analiza jakościowa, mająca znamiona fenomenologicznego opisu doświadczania jakości życia Zygmunta, jest niejednokrotnie przeplatana danymi z zakresu aspektów medycznych, prawnych, etycznych czy
religijnych. Dokonuję takiego zabiegu, aby w skrótowy sposób naświetlać kwestie
wyznaczające nowe tereny badawcze oraz tereny działań dla pedagogów w kontekście transplantacji organów. Narracja Zygmunta jest jednostkowa i, co oczywiste,
z tej racji nie jest zasadne rozszerzenie opowiadanych przeżyć w celu uogólniania
wniosków.
W ostatniej części tekstu podejmuję starania, by uzasadnić ważkość omawianej problematyki (doświadczania jakości życia po przeszczepie) na gruncie pedagogiki. Aspekty, które nie zostały przedstawione we wcześniejszej części artykułu,
zawieram w tej właśnie części końcowej, podsumowującej.
1
Aby zapewnić anonimowość mojemu rozmówcy, imię oraz niektóre dane zostały zmienione.
Jednakże starałam się, aby zabieg ten nie wpłynął na istotę opisu doświadczania jakości życia badanej
przeze mnie osoby.
2
Przeżycia Zygmunta szczegółowo opisane (oraz innych osób po transplantacji wątroby oraz
żyjących z przeszczepioną nerką) z tamtego okresu znalazły się w książce: I. Cymerman, Doświadczanie jakości życia po przeszczepie. Perspektywa fenomenologiczno-hermeneutyczna, Wyd. UWM,
Olsztyn 2007.
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Ustalenia terminologiczne
Transplantacja narządów jest jednym z ważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny. Jak zauważa J. Szczerbań w 1998 r.: „jest najskuteczniejszą interwencją
ratującą życie chorym z nieuleczalną i postępującą niewydolnością nerek, serca,
wątroby” (Szczerbań, 1998: 394). Obecnie, jeśli chodzi o narządy, dokonuje się już
przeszczepień trzustki jednocześnie z nerką, serca i płuca oraz obu płuc. Transplantologia, jak stwierdza W. Rowiński: „W tej chwili już nikt nie podaje, jaki odsetek chorych żyje ile lat po przeszczepie narządu, tylko jaka jest jakość ich życia.
W specjalny sposób przelicza się liczbę lat przeżytych przez pacjentów w dobrym
stanie zdrowia” (Rowiński, 2003).
Określenie jakości życia na użytek niniejszych rozważań z jednej strony sytuuje się w intuicyjnym pojmowaniu tego stanu rzeczy przez osobę badaną, z drugiej zaś rozpościera się w interdyscyplinarnym kontekście polisemicznego ujęcia.
Wynika bowiem z doświadczeń badaczy zajmujących się jakością życia, „że pomiaru jakości powinno dokonywać się według kryteriów subiektywnych, gdyż
każdy człowiek sam ustala własną miarę. Ocena poziomu jakości życia jest porównaniem oczekiwań i stanu rzeczywistego. O zadowoleniu mówimy wówczas, gdy
odczucia są zgodne z oczekiwaniami lub nawet je przewyższają, w przeciwnym
razie dochodzi do negatywnego bilansu” (Sokolnicka, 2003: 2). Potwierdza to W.
Chańska, analizując mierzenie jakości życia w medycynie według różnych autorów. Powołując się na rozważania L. Nordenfelta, zauważa, iż: „Do tego, aby być
szczęśliwym, wystarczy, (…) iż dana osoba wierzy, że konkretny przedmiot bądź
zdarzenie stanowi spełnienie jej pragnienia” (Chańska, 2009: 290). Na ogół każdy sam definiuje jakość swojego życia i według własnego spojrzenia subiektywnie
ocenia osobistą sytuację życiową. Z reguły człowiek obserwuje życie przez pryzmat bagażu swoich osobistych doświadczeń, według własnej hierarchii wartości
i aspiracji życiowych. Na dodatek wartości ewoluują, a doświadczenia historii życia powiększają się, choć należy pamiętać, iż człowiek „funkcjonuje w świecie jako
jednostka doświadczająca, nie rejestrując wszystkiego w pamięci. Tylko bowiem
niektóre ze zjawisk doświadczanych, w zależności od historii życia indywiduum,
przesądzają o interpretacji, a także o ich następstwach, pozostawiając bardziej lub
mniej trwałe ślady w pamięci” (Ostrowska, 1998: 65). Podobnie jak podczas moich
badań z lat 2000–2003, tak i tu starałam się określić poziomy doświadczania jakości życia (por. Cymerman, 2007: 34). Wyłoniłam trzy takie sposoby przeżywania:
niski, ambiwalentny oraz wyskoki/optymalny. Pierwszy poziom – niski – wskazuje
na poważny rozdźwięk pomiędzy ustalonym przez siebie stanem idealnym (dotyczącym jakości życia) a przeżywaną rzeczywistością. Sytuowanie doświadczanej
przez siebie jakości życia na poziomie ambiwalentnym dotyczy zwłaszcza takich
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momentów egzystencji, kiedy występuje sytuacja „niepewnego losu” człowieka,
gdy ów los ewoluuje w znacznym tempie, np. w momencie zmiennych stanów
zdrowia osoby poważnie chorej. Zaś poziom wysokiego/optymalnego doświadczania jakości życia jest udziałem człowieka, który jest zadowolony ze swego bytu,
realizuje się, dążąc do celu przez siebie wyznaczonego. Ma również ukonstytuowany sens własnej egzystencji. Warto zauważyć, iż w tych poziomach doświadczania
jakości własnego życia nie umiejscawiam ekstremalnych poziomów, czyli braku
oraz wynaturzonego ponad miarę poziomu. Wydaje się bowiem, że można doświadczać nawet bardzo niskiej jakości własnego istnienia, ale nie całkowitego jej
braku. „Jakąś” jakość zawsze człowiek odczuwa. W drugim zaś przypadku trudno
sobie również wyobrazić kogoś, kto uzna, że przeżywa nazbyt wysoką jakość życia.
Bowiem choć potencjalnie da się stwierdzić: żyję ponad stan, jednakowoż jest to
zawężenie całości doświadczania do zaledwie aspektu materialnego. Tymczasem
termin ‘doświadczanie’ rozumiem jako immanentne oraz permanentne obcowanie
ze sobą samym, ludźmi w wydarzeniach (bycie w ich centrum bądź blisko nich)
życia. Owo obcowanie znamionuje stale dokonującą się przemianę doświadczania
zarówno w sferze postrzegania oraz odbierania świata wewnętrznego, a także zewnętrznego, jak i w kwestii biologicznej, na przykład toczący się proces starzenia
się organizmu, czy jak w przypadku przeszczepu organu częściowa odbudowa/
odnowa zdegradowanego chorobą ciała3.

Zygmunt
W rozważaniach zagadnienia jakości życia doświadczanej przez osobę żyjącą
z przeszczepionym narządem (przez podmiot pedagogiczny) nie wolno pominąć
okresu, który poprzedzał obecny czas, mianowicie: egzystencja przed transplantacją. Mój rozmówca – Zygmunt (56 lat) od wczesnego dzieciństwa często chorował i wielokrotnie był leczony szpitalnie. Od 1993 r. zaczął odczuwać dolegliwości
spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem wątroby, które objawiały się
uporczywym świądem skóry4. Przyczyną okazał się niszczący ten organ wirus powodujący przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Stan zdrowia Zygmunta
pogarszał się stopniowo, doprowadzając do krwotoków z przełyku, spowodowanych żylakami przełyku charakterystycznymi w postępującej marskości wątroby.
3
Niniejszy akapit jest napisany na podstawie opisu ryciny 2., którą opracowałam w książce: Doświadczanie jakości życia po przeszczepie… (Cymerman, 2007: 34); na podstawie rozważań własnych
o doświadczanej jakości życia – tamże: 46–47; a także na kanwie wyjaśnień dotyczących ujmowania
przeze mnie pojęcia doświadczanie – tamże: 31.
4
Świąd skóry występuje u 20% pacjentów zarażonych wirusowym zapaleniem wątroby. Kwasy żółciowe „powodują podprogowe podrażnienie włókien czuciowych, przejawiające się klinicznie
właśnie świądem” (Knapik, 1998: 112).
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Do tego dołączyły się encefalopatie5 w postaci trudności w skupieniu się i kłopoty
z pamięcią. To wszystko bardzo utrudniało życie codzienne zarówno mojemu rozmówcy, jak i jego bliskim. Niewątpliwie taki stan rzeczy bardzo obniżał doświadczaną wówczas jakość życia przez mojego rozmówcę. Chorzy cierpiący z powodu
coraz mniej prawidłowej pracy wątroby prócz symptomów, które doświadczał mój
rozmówca, mogą doświadczać również, między innymi: zażółcenia, wodobrzusza,
spadku sił fizycznych, a przede wszystkim wspomnianych wyżej encefalopatii. Te
ostatnie objawy mogą jednak prowadzić do dużo większej degradacji organizmu
niż te, które były udziałem mojego rozmówcy, poprzez na przykład drżenie dłoni,
kłopoty z pamięcią, nieadekwatne reagowanie na bodźce, zwykle agresywne, aż do
wątrobowej śpiączki, która, niestety, nie zawsze jest procesem odwracalnym (jeśli
w porę nie nastąpi przeszczep, zazwyczaj pacjent umiera). Wprawdzie możliwe
jest już obecnie oczyszczanie organizmu chorej osoby za pomocą sztucznej wątroby, jednakże z uwagi na znikomą liczbę tego typu aparatur, których jest zaledwie
kilka w naszym kraju, oraz bardzo wysokie koszty dializy wątrobowej z użyciem
ludzkich albumin, nie można liczyć na taką egzystencję (poza incydentalnymi wypadkami). Jedynym ratunkiem jest transplantacja wątroby. Inaczej jest w przypadku schorzeń nerek. Postępująca niewydolność tego parzystego organu sprawia, iż,
między innymi, traci się siły fizyczne, apetyt, a w ekstremalnych sytuacjach nawet wzrok (gdy zbyt długo nie zostanie oczyszczony organizm; na szczęście jest to
odwracalne poprzez oczyszczenie organizmu za pomocą dializy). Gdy całkowicie
zanikną funkcje pracy nerek, do dalszej egzystencji człowieka niezbędne jest stosowanie dializy nerkowej przez kilka godzin dwa, trzy razy w tygodniu6. Jednakże
wymuszone zostaje drastyczne ograniczenie spożywania białka oraz przyjmowania
płynów przez chorego. Poza tym, wskutek stosowania sztucznego pozanerkowego
oczyszczania organizmu, niezbędne jest przystosowanie planu życia codziennego do kalendarza dializ. Stosowanie sztucznej nerki niesie ze sobą jednak wiele
skutków ubocznych, jak chociażby u kobiet trudności/niemożność zajścia w ciążę
i donoszenie7. Dlatego swoistą pomocą, ratunkiem dla osób zmuszonych do takiej
egzystencji jest przeszczep nerki.
Tymczasem mój rozmówca został wreszcie zakwalifikowany do przeszczepu
wątroby, przeszedłszy wszystkie wymagane badania. Przed dokonaniem zabiegu
5

Encefalopatie, czyli zespół neuropsychiatryczny, spowodowany uszkodzeniem wątroby.
Wspólną cechą są zaburzenia psychiczne, neurologiczne i uszkodzenia miąższu wątroby (por. Kokot, 1998: 160).
6
Istnieje możliwość zastąpienia pracy nerek sztucznym jej zastępnikiem i dokonywaniem dializy pozaustrojowej (hemodializa) co dwa, trzy dni, bądź też dializy otrzewnowej, który jest zabiegiem
oczyszczania pozanerkowego poprzez wykorzystanie właściwości półprzepuszczalnych błony jamy
otrzewnej (zob. Wielki słownik medyczny, 1996: 272).
7
Takie właśnie niezmiernie bolesne doświadczenie miała jedna z osób przeze mnie badanych
żyjąca z przeszczepioną nerką (Cymerman, 2007: 34).

102

Iwona Cymerman

transplantacji bowiem pacjenci przechodzą serię badań, które nazywane są kwalifikacyjnymi do tego zabiegu. Wykonywane są podczas hospitalizacji pacjenta,
trwają zazwyczaj kilka dni lub dłużej (zależnie od organizacji danej placówki oraz
stanu zdrowia pacjenta).
Zaledwie po trzech miesiącach od otrzymania oficjalnego powiadomienia
o zakwalifikowaniu się do przeszczepu Zygmunt został wezwany do kliniki w Warszawie na zabieg. Podobne powiadomienie otrzymuje zwykle kilku pacjentów
naraz. Postępuje się tak, by zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której konieczne by było odstąpienie od zabiegu z powodu na przykład opryszczki
wargowej potencjalnego biorcy. Oznaczałoby to wówczas konieczność kolejnego
wzywania innego pacjenta, który spełniałby odpowiednie kryteria medyczne dostosowane do danego narządu przygotowywanego do implantacji. Odwlekałoby
to wykonanie zabiegu o kolejne godziny i zmniejszałoby szanse na dobre rokowania stanu pacjenta po przeszczepie. Okres oczekiwania na wezwanie do kliniki w celu przeszczepienia narządu bywa dłuższy niż jak w przypadku mojego
rozmówcy. O tym, komu zostanie implantowany dany organ, decydują względy
medyczne (wystarczająca zgodność antygenowa dawcy i biorcy, stopień niewydolności narządu, który ma być zastąpiony, stan chorego czekającego na przeszczep
itp.). Dlatego też nieraz się zdarza oczekującym pacjentom być wzywanym nawet
kilkakrotnie, zanim zostanie wszczepiony im potrzebny narząd. Może się wszak
okazać, jak zostało przed chwilą wspomniane, że dany pacjent akurat przechodzi infekcję wirusową, która w danej chwili uniemożliwia wykonanie zabiegu,
po transplantacji bowiem stosowane leczenie immunosupresyjne obniżające siły
obronne organizmu biorcy stwarzałoby zagrożenie dla jego życia. Czas oczekiwania, jeśli się przedłuża, może znacznie obniżać doświadczaną przez chorego jakość
życia. Cierpiący z powodu postępującej choroby niewydolnego organu widzą, że
uczestniczą w swoistym wyścigu z czasem. Aby odnieść zwycięstwo, musi zostać
w porę wykonany udany przeszczep.
Tymczasem wezwanie mojego rozmówcy na przeszczep nastąpiło w chwili,
gdy lekarze dawali mu zaledwie siedem do ośmiu miesięcy życia. Była to połowa
2001 roku. Po operacji pozostawał w szpitalu jeszcze przez prawie trzy miesiące,
bowiem w piątej dobie po zabiegu jego organizm zareagował ostrą reakcją odrzucania przeszczepu8. Potem pojawiły się inne komplikacje zdrowotne, o których
Zygmunt sam wspomina po dziesięciu latach:
8

Odrzucanie przeszczepu może mieć trzy formy: 1. nadostrą (humoralną) – wytwarzają się
przeciwciała u biorcy skierowane przeciw głównym grupom krwi i klasie I antygenów zgodności
antygenowej; 2. ostrą (komórkową) – to obserwowane jest w pierwszym miesiącu po zabiegu; przewlekłą (duktopeniczną) – występuje w okresie dłuższym niż miesiąc i jest bardzo trudna do oceny
mikroskopowej (por. Bardadin, 1998: 49).
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U mnie były powikłania. Trudno je było zdiagnozować. (…) Wreszcie jak zdiagnozowano, to
podano leki i w ciągu tygodnia zaraz wyszedłem do domu. Nie schodziła mi żółć i miałem zastój
żółci w organizmie.

Gdy już w domu powracał do zdrowia, niestety uaktywnił się wirus zapalenia
wątroby typu C. Było to zaledwie siedem miesięcy od daty przeszczepu i:
On jest teraz też cały czas i powoli mi tą nową wątrobę niszczy. I wtedy ją zaatakował.

Mój badany był niepomiernie zmartwiony takim stanem rzeczy, wszak swoją
wątrobę stracił właśnie w wyniku niszczącego działania owego wirusa. W związku
z tym chciał, żeby podano mu lek interferon9. Nie było to proste, ale gdy zjawił się
wreszcie na oddziale w szpitalu w celu przyjęcia pierwszej dawki tego specyfiku,
okazało się, co zdumiewa mojego rozmówcę do dziś:
Że wyniki mi się o połowę poprawiły. Nie wiem, czy to opatrzność Boża, czy coś, czy organizm
mi się tak przestawił. (…) I odwołano podawanie leku. I do tej pory tak się utrzymuje.

Niewątpliwie takie wydarzenia odciskały piętno na doświadczanej wówczas
przez Zygmunta jakości życia. Zresztą w tym samym czasie, czyli raptem siedem
miesięcy po przeszczepie, miał on również inne problemy zdrowotne. Tym razem
mój rozmówca wspominał o cukrzycy, która pojawiła się u niego wskutek stosowania leków immunosupresyjnych. Wszczepienie bowiem do ustroju transplantu alogenicznego (czyli od dawcy, który nie jest identyczny genetycznie z biorcą)
wywołuje w układzie odpornościowym biorcy reakcję odrzucania ciała obcego.
Ratunkiem dla życia pacjenta jest stosowane leczenie immunosupresyjne mające na celu obniżenie odporności organizmu biorcy10. U Zygmunta w tym celu od
czasu transplantacji stosowano lek o nazwie handlowej Prograf (substancja czynna takrolimus). Jednym z bardzo często spotykanych u pacjentów niepożądanych
następstw zażywania go jest właśnie wzrost stężenia cukru we krwi oraz cukrzyca
(Charakterystyka produktu leczniczego, 2011: 94), która pojawiła się u Zygmunta.
Mój badany również o tym wiedział, skoro stwierdził:
To wszystko zależy od leków immunosupresyjnych. (…) Jak czytałem ulotkę z tego leku, to aż
nie chciałem wierzyć, że tyle jest skutków ubocznych! Na wszystko [może szkodzić – dop. I.C.],
ale coś za coś, żeby żyć to trzeba [je zażywać – dop. I.C.].
9
Pegylowany interferon wprowadzony do leczenia w sytuacji zapalenia wątroby typu C HCV
skojarzony z innymi lekami (rybawiryną) daje szanse na całkowite wyleczenie – pełne zahamowanie
repliki HCV (por. Kowala-Piaskowska, Figlerowicz, Mozer-Lisewska, W. Służewski, 2005: 491).
10
Biorąc pod uwagę relację łączącą dawcę i biorcę, wyróżnia się jeszcze autoprzeszczepy – które
oznaczają w inne miejsce tkanki lub narządu w obrębie jednej osoby; izoprzeszczepy – dokonywane
pomiędzy osobami identycznymi genetycznie, czyli bliźniętami jednojajowymi; ksenoprzeszczepy
– przeprowadzane pomiędzy dwoma osobnikami różnych gatunków, tu wyróżnia się jeszcze ksenotransplantację zgodną i niezgodną. Wyjątek stanowią izoprzeszczepy, czyli między bliźniakami
jednojajowymi. Zabiegi takie odbywają się niemal ze stuprocentowym powodzeniem i chory może
obyć się bez zażywania leków immunosupresyjnych, choć są one na ogół podawane (Cinqualbre,
Wolf, Ellero, Boudjema, 1993: 20; Thorwald, 2010: 175-198).
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Pewnego dnia, kibicując na stadionie swojej drużynie na meczu piłki nożnej
(prowadząc już życie niemal jak osoba niedotknięta tak poważną chorobą), zorientował się, iż niewyraźnie widzi piłkarzy. Pogłębianie się tego stanu tak go zaniepokoiło, że w czasie drugiej połowy meczu opuścił stadion. Zaczął już całkiem
tracić wzrok, zanim zostało potwierdzone, iż to właśnie znacznie podwyższony
poziom cukru przysparza mu takie dolegliwości. Znowu nastąpiła konieczność
hospitalizacji. Kolejne trzy tygodnie trwała kuracja za pomocą pompy insulinowej, zanim poziom cukru we krwi zaczął powoli się obniżać. Przez następne
miesiące Zygmunt był zmuszony przyjmować insulinę w zastrzykach, a potem
w tabletkach, aż się unormował poziom cukru. Lekarz prowadzący również
zmienił Zygmuntowi podstawowy lek immunosupresyjny z Prografu na Neoral
(substancja czynna cyklosporyna). Oczywiście ten specyfik również daje skutki
niepożądane. Tym razem bowiem mój badany zaczął uskarżać się na skoki ciśnienia tętniczego:
Chyba po półtora roku czasu miałem w domu krwotok. Dobrze się okazało, (…) że poszedł mi
gardłem. Pogotowie, jak przyjechało, to miałem ciśnienie 240/160. Leżałem w szpitalu i o 5 rano
pomimo tego, że dostawałem leki zakrzepowe, to dostałem znowu wylewu. Ale jakoś zatrzymali
mi ten krwotok. Na drugi dzień robili mi bronchoskopię, fiberoskopię, i okazało się, że wszystko
poszło do oskrzeli do płuca i wysłali wycinki do Białegostoku i na własną prośbę wypisałem się
ze szpitala za dwa dni. I zadzwoniłem do Instytutu Transplantologii.

Dalszą kurację Zygmunt odbywał w szpitalu klinicznym, gdzie powtórzono
mu różne badania i ustalono terapię. Do domu wrócił po półtora miesiąca z, jak
sam mówił: ciśnieniem książkowym. Pomiędzy tymi dwiema hospitalizacjami spowodowanymi niepożądanymi skutkami leków immunosupresyjnych w egzystencji
mojego rozmówcy zdarzył się kolejny epizod odrzucania przeszczepu. Było to półtora roku po zabiegu transplantacji. Sam badany wówczas nie odczuwał żadnych
nieprawidłowości. Dopiero pięciokrotnie podwyższone wyniki wątrobowe ALAT
(aminotransferaza alaninowa) i AspAT (aminotransferaza asparaginianowa) wykazywały toczący się w organizmie biorcy niebezpieczny proces:
Pobrano mi wycinek w biopsji wątroby i podano mi leki. I po półtora miesiąca, [które – dop.
I.C.] spędziłem w szpitalu i wróciłem do domu.

Zarówno Zygmunt, jak i inni biorcy narządu zdają sobie sprawę, iż w każdej chwili, nawet po latach od zabiegu transplantacji, ich organizm może zacząć
odrzucać przeszczep i to w wyniku nawet błahej, zdawałoby się, infekcji. Są oni
świadomi kruchości swojej egzystencji. Dlatego też pacjenci znajdują się pod
stałą opieką lekarzy transplantologów, jeżdżąc na wizyty kontrolne zazwyczaj
cztery razy do roku (to liczba przy optymalnym stanie zdrowia pacjenta, gdy zachodzi potrzeba, co oczywiste, zwiększa się ich częstotliwość). Pacjenci są zwykle w posiadaniu numerów telefonów komórkowych do swoich lekarzy prowa-
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dzących. Zygmunt od przeszczepu znajduje się pod opieką tego samego lekarza,
z czego jest bardzo zadowolony, co wyrażają następujące jego sformułowania:
Ja z nim rozmawiam na stopie koleżeńskiej, jak z tobą [zwraca się do mnie – badacza]. Przychodzę do niego, witam się z nim. Pytam się, co tam w domu u niego słychać, jak tam dzieci jego
– jak kolega z kolegą tak rozmawiam. On też się mnie pyta, jak rodzina i wywiad ze mną przeprowadza i w międzyczasie patrzy, jak tam wyniki [badań – dop. I.C.] i jakie zalecenia wydać.
A nieraz i w zastępstwie [gdy mój lekarz jest nieobecny – dop. I.C.], to też mam bardzo dobry
kontakt z innymi lekarzami.

Jedyne zastrzeżenia do opieki nad chorymi po przeszczepie mój rozmówca ma
do rozwiązań komunikacyjnych ze swojego miasta do stolicy oraz do organizacji
rejestracji chorych w przychodni. Rejestracja telefoniczna pacjentów na wizyty do
lekarzy zaczyna się dopiero o godzinie 8:30. Gdy uda mu się dodzwonić do przychodni (co również nie jest sprawą łatwą), okazuje się, że zostaje zapisany już nawet
jako dwunasty w kolejce przyjmowania pacjentów. Konsekwencje tego stanu rzeczy bardzo opóźniają godzinę powrotu Zygmunta do domu, jak sam wspomina:
Lekarz przyjmuje od godziny 13, a nieraz się spóźni, to wchodziłem do gabinetu około 15, 15:30.
A pociąg miałem około 15, to na niego nie zdążałem. Teraz jest pociąg około 17, to w domu
jestem o 22 z groszami. Z tym, że mam serdecznego kolegę w Warszawie, który jest też po przeszczepie wątroby. To jak on jest nieraz w [mojej miejscowości – dop. I.C.], to mnie zabiera.
Nocuję wówczas u niego [przyjeżdżając dzień wcześniej – dop. I.C.] i następnego dnia mnie
podwozi pod przychodnię.

Zygmunt docenia wartość pomocy przyjaciół. Sam zresztą jest również niezmiernie uczynny. Warto w tym miejscu przytoczyć następującą historię. Przed
kilku laty wspominany kolega w bardzo złym stanie zdrowia, który bez należytej
opieki medycznej i właściwego leczenia był hospitalizowany w jednym ze szpitali
w Warszawie. Mój badany nie znał go jeszcze wówczas osobiście, a jedynie dowiedział się o nim w prywatnych rozmowach. Nie zważając jednak na to, że nic prócz
nazwiska owego cierpiącego nie wie, ani na fakt, że słabo zna stolicę – postanowił
spotkać się z nim. Odnalazł szpital, oddział i leżącego na łóżku szpitalnym chorego zakażonego wirusem zapalenia wątroby typu C. Zdumionemu odwiedzinami
pacjentowi Zygmunt opowiedział o przebiegu swojego leczenia, jak się poprawiło
jego zdrowie po przeszczepie wątroby. Swoją wizytą dał wycieńczonemu postępującym niedomaganiem wątroby nadzieję na uratowanie życia i poprawę jego
jakości. Pomoc była na tyle owocna, że aktualnie, jak sam Zygmunt wspominał,
ów kolega żyje, będąc kilka lat po przeszczepie wątroby. Mój badany wykazuje
postawę życzliwości po dziś dzień i niejednokrotnie, gdy zachodzi potrzeba, rozmawia telefonicznie lub, będąc na wizycie kontrolnej w Warszawie, odwiedza osoby na oddziale szpitalnym, o których się wcześniej dowie, że potrzebują wsparcia. W tym przykładzie uwidacznia się wzajemna życzliwość, jaką biorcy organu
(w znakomitej większości) okazują innym, oczekującym na transplantację oraz
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solidaryzowanie się z tymi, którzy już są po udanej transplantacji. Jak zauważa
A. Drabanek, należy kształtować w sobie samym postawę życzliwości wobec „tych,
którym można przynieść doraźną pomoc z tej racji, iż są aktualnie od nas słabsi”
(Drabarek, 2004: 149).
Tymczasem 2005 r. przyniósł następne przykre niespodzianki obniżające przeżywaną jakość życia przez Zygmunta. Mojemu rozmówcy bowiem stale przeszkadzało coś w gardle przy przełykaniu. Próbował odchrząkiwać, ale bez rezultatu.
Po wstępnej, błędnej diagnozie wskazującej, że jest to zwykła torbiel do usunięcia,
okazało się jednak, że przyczyną niedogodności jest nowotwór. Badany opowiadał
o tym niezmiernie emocjonalnie:
To był chyba najgorszy dla mnie dzień – 22 grudnia 2005 roku. Zadzwonił do mnie lekarz i kazał
zaraz przyjeżdżać, że to nie jest żadna torbiel, tylko chłoniak, i kazał mi przyjechać na następny
dzień. Odmówiłem mu, bo powiedziałem, że przez święta nic mi nie będą robić. Całe święta
miałem takie zmarnowane! Myślałem tylko o tej swojej chorobie i po świętach nie pojechałem,
bo pomyślałem sobie, że do nowego roku też nic nie będą mi robić.

Po Nowym Roku mój rozmówca pojechał na operację usunięcia nowotworu.
W szpitalu pozostawał jeszcze przez miesiąc, bowiem, jak się okazało, chłoniak
ten miał być już przerzutem. Szukano więc ogniska zapalnego. Po wielu inwazyjnych badaniach stwierdzono jednak, iż to, co usunięto, było ogniskiem zapalnym
samym w sobie:
Ale konsylium trzech profesorów (…) napisało, że to jest od leków immunosupresyjnych i żeby
je ograniczyć. (…) I teraz biorę minimalne dawki leków immunosupresyjnych.

Około sześć lat po przeszczepie (mój badany dokładnie już nie pamiętał, kiedy
to się zdarzyło) Zygmunt wybrał się na wycieczkę rowerową z wnukiem. Przy zjeżdżaniu z niewielkiej górki tak niefortunnie się przewrócił, że uderzył głową o ziemię i na 10–15 sekund stracił przytomność. Pieszo wracał prawie dwa kilometry
do domu, prowadząc rower. Następnie, również pieszo, udał się na pogotowie po
pomoc. Po wszystkich badaniach szpitalnych (najpierw leżał w swojej miejscowości, później w Warszawie) okazało się, że złamał rękę i miał wstrząs mózgu.
W narracji mojego badanego wielokrotnie powtarzają się długotrwałe leczenia
szpitalne. Oczywiście, nie jest tak u wszystkich osób żyjących z przeszczepionym
narządem. Niemniej takie jest akurat doświadczenie Zygmunta, który zauważa
swoistą wyjątkowość swojej biografii:
Cały czas, jak nie jedno, to drugie! I pod górkę i pod górkę! Boże kochany! Nie wiem, co jeszcze
mnie w życiu czeka! (…) Tak się zastanawiałem w swoim życiu, że (…) ja już jako młody dzieciak, od 4 i pół roku zacząłem chorować i tak cały czas. Co wejdę na górkę i znowu w dół. [teraz
już głośniej i z naciskiem] Pomimo tego wszystkiego wyszedłem!

Widać, jak mój rozmówca nie poddaje się zwątpieniu. A trzeba przyznać, że
oprócz własnych dolegliwości doświadczył i innych cierpień. Wiele lat temu na
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jego oczach w wypadku komunikacyjnym zginęła kilkuletnia córka, co było poważnym ciosem dla niego samego, jak i jego małżeństwa. Jednak wraz z małżonką
są razem i są dla siebie wzajemnie oparciem w każdej trudnej chwili. Kilka lat temu
Zygmuntowi przyszło zmagać się w nowej dla niego roli – jako bliski osoby chorej
(nie sam jako pacjent), to znaczy w chwili choroby nowotworowej małżonki. Swoje przeżycia i wartość, jaką ma dla niego relacja z żoną, można odczytać w następujących słowach mojego rozmówcy:
Co ja przeżyłem sam, [podnosi głos] jak żona zachorowała, to tylko ja wiem! (…) Jakby mi żona
odeszła, to zostałbym sam. (…) Ogólnie mogę liczyć tylko na żonę, na nikogo więcej. Choć
sam staram się rozwiązywać problemy. Jedyne oparcie, to powiem szczerze, mam tylko w żonie!
Choć się kłócimy czasem. (…) Człowiek się żenił, brał ślub na dobre i na złe. Teraz trzeba to
wypełniać.

Mój badany swojego sensu życia teraz po latach upatruje, jak sam mówi, w tym,
by dożyć spokojnie do emerytury, ale i by nie być dla nikogo ciężarem, którym
trzeba się będzie opiekować. Zdaje sobie sprawę z upływającego czasu i stwierdza,
nieco z żalem:
Swoje w życiu już przeszedłem, przeżyłem. Może jeszcze zostało mi z 20 lat życia po tym przeszczepie. (…) Mam już 56 lat, jak się do tej pory domu nie dorobiłem, to się już nie dorobię!
Mam ten wirus HCV i on cały czas tę wątrobę niszczy.

W innym momencie naszej rozmowy Zygmunt opowiedział, co uważa za swój
sukces życiowy. Jest to długa wypowiedź, ale wydaje się niezmiernie istotne, by została przytoczona w tak dużym fragmencie, bowiem znacząco obrazuje sens i nastawienie do życia w ogóle mojego rozmówcy:
Sukcesem to byłoby to, że ja przez swoją upartość się tego przeszczepu doczekałem. Bo nikt mi
nie wierzył, że będzie przeszczep (…) A ja cały czas żyłem nadzieją. [krótka przerwa] Że tego
przeszczepu doczekałem, ten przeszczep przeszedłem i że tyle miałem powikłań po przeszczepie
(…) i dalej to wszystko przechodzę. Dla mnie to jest sukces! [mówi z naciskiem] Że ja się nie
załamuję, że do głowy nie biorę, że tam, że coś będzie jeszcze gorzej! Nie wiem, co będzie, ale że
jakoś tak to wszystko przeżywam, jakoś daję sobie radę. (…) to mi się wydaje ten mój sukces, że
ja mogę to przetrwać, że nie załamuję się tam. Ta moja wiara, że co będzie to będzie, kurczę,
jakoś! I tak sobie nieraz pomyślę: [spokojniej i zaczyna bardzo wolno mówić] ludzie zdrowsi,
Boże kochany, przyjeżdżali do szpitala do mnie odwiedzać z rodziny i bardzo bliscy i koledzy
i sąsiedzi z wioski. I tak patrzę: tego nie ma, tego nie ma, tych nie ma, tych nie ma. Ci ludzie
wszyscy poodchodzili, a ja żyję! I po takim przeszczepie [głośniej], po takich perturbacjach, po
takich operacjach! I człowiek daje radę i normalnie funkcjonuje i pracuje. Jak to komuś mówię, to: – Panie! – mówi – Pan chyba wodę lejesz – mówi. Ja: Nie będę się przy panu rozbierał, na
co ja chorowałem. Chcesz pan wierz. Chcesz pan, nie wierz – mówię. No to mówi: – Panie, pan
jest stalowy człowiek! Także [zawiesza głos] to uważam: mój sukces, nie? A co będzie dalej, to
nie wiem, nie? [wszystkie podkreślenia pogrubionym drukiem – I.C.].

Wyraźnie uwidacznia się w tejże wypowiedzi mojego rozmówcy jego szukanie/widzenie własnych osiągnięć poza dobrami materialnymi. Nadzieja, o której
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z taką stanowczością mówi, stanowi niewątpliwie siłę do przetrwania tak licznych
sytuacji niepewnego losu spowodowanych problemami zdrowotnymi i życiowymi. Zygmunt odczuwa wdzięczność za dar, jakim jest swoista dodatkowa „porcja
życia”. Pamięta, jak wielką zasługę w tym względzie ma zmarły dawca oraz jego
najbliżsi, którzy przyzwolili na pobranie narządu ze zwłok bliskiego im zmarłego.
Mój rozmówca otrzymał organ pobrany od osoby zmarłej, która wcześniej (będąc
jeszcze żywą) nie wyraziła sprzeciwu, podpisując specjalny formularz w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów (CRS), ani, zgodnie z ówczesną ustawą z 1995 roku11,
nie zastrzegła tego pisemnie opatrując własnym podpisem, jak również nie sprzeciwiała się temu w formie ustnej w obecności dwóch świadków. W naszym kraju
obowiązuje bowiem tzw. zgoda domniemana (inaczej: zarejestrowany sprzeciw),
w myśl której do pobrania ze zwłok komórek, tkanek i narządów może dojść wtedy,
gdy za życia zmarły nie wyrazi sprzeciwu na taki stan rzeczy12. Zgoda domniemana
nie jest stosowana w przypadku osób małoletnich, choć młodzież od 16 roku życia
może już sprzeciw wyrazić samodzielnie13. Biorcy po udanej transplantacji w poczuciu obdarowania dodatkową porcją życia z nową jej jakością wyrażają częstokroć starania, by okazywać swoją wdzięczność. Mój rozmówca również to czyni:
Po przeszczepie, chyba cztery lata, ze swoją wnuczką poszedłem na pielgrzymkę pieszą. Chciałem podziękować Matce Bożej, że doczekałem przeszczepu, i za tę osobę [która była dawcą –
dop. I.C.], bo nie wiem do dzisiaj, kto jest tą osobą. [Wiem – dop. I.C.] tylko tyle że była to młoda dziewczyna. Też w tej intencji poszedłem, między innymi, podziękować Jemu [Bogu – dop.
I.C.], za nią [dawczynię – dop. I.C.] się pomodlić, nie?

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w Polsce ani biorca organu, ani rodzina
zmarłego dawcy się nie znają. Dwojako jest to odbierane przez same osoby żyjące
dzięki wszczepionemu organowi. Niektórzy pragną się dowiedzieć, kim był i jak
żył ich dawca, chcą też poznać jego najbliższych, by podziękować za wyrażenie
akceptacji na eksplantację organów. Inni zaś nie czują potrzeby spotkania, choć nie
zapominają o duszy zmarłego dawcy ani jego rodzinie w swoich modlitwach14. Tak
jest i w przypadku mojego rozmówcy.

11
Była to Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów, Dz.U. nr 138, poz. 622. W przeciągu ostatnich lat było wprowadzanych kilka zmian:
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz.U. nr 169, poz. 1411; oraz Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzające Kodeks karny, Dz.U. nr 141, poz.1149.
12
Por. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.…, Art. 5.1.
13
Tamże, Art. 5.2 i 5.3.
14
Więcej na temat stanowiska osób badanych przeze mnie w tejże kwestii w: Cymerman, 2007
oraz innych artykułach, których jestem autorem: Cymerman, 2002a: 191–196; Cymerman, 2002b:
127–143; Cymerman, 2002c: 291–303; Cymerman, 2003b: 45–56; Cymerman, 2006: 263–276.
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No i jestem katolikiem. Dużo, codziennie Pana Boga proszę o swoje zdrowie, dla swojej rodziny.
I jakoś Pan Bóg mnie wspiera w tych nieraz trudnych chwilach, dobrych czy złych. Nie to, że się
mi problemy wszystkie rozwiążą, ale po jakimś tam czasie, za tydzień, za dwa, za trzy, jakoś tak
wszystko się rozwiąże, jakoś się ułoży. I jakoś tak się ciągnie, nie.

Po dziesięciu latach od naszej pierwszej rozmowy w biografii Zygmunta wiele się zdążyło wydarzyć (nieco obrazuje to dotychczasowy opis). Dużo też zaszło
zmian w nim samym. Mój badany zauważył, iż w swojej codzienności stał się wolniejszy, częściej też zdarza mu się zapomnieć różne proste rzeczy, dlatego nie podejmuje się już raczej działać spontanicznie, woli planować swój dzień i następne.
W innym bowiem przypadku, jak opowiada:
Zaraz zapominam i już nie pamiętam, gdzie ja klucze położyłem czy coś. (…) I wzrok mi siadł.
Zarysy widzę, ale tak szczegółowo, jak mam coś zrobić, przykręcić, to są problemy. I wtedy się
staję bardziej nerwowy, że ojeju, nie mogę czegoś zrobić i, że wnuczka muszę prosić o pomoc.
(…) To taki człowiek jest bardziej nadpobudliwy, może dlatego, że wszyscy krzyczą na mnie, że
ja głośno mówię. A mi się wydaje, że jak po cichu mówię, to nikt mnie nie słyszy. I żona mówiła,
że się zmieniłem, że bardziej oszczędny jestem. Ja bynajmniej tego nie widzę, ale może?

Przyczyn takich zmian w swojej osobowości, sposobie bycia Zygmunt upatruje
kilka. Widzi oczywisty upływający czas, który niewątpliwie wpływa na pogorszenie
się funkcjonowania organizmu. Dostrzega niepożądane skutki leków immunosupresyjnych, ale także swoich zmian doszukuje się w przeszczepie jako takim. Na
podstawie oglądanych przez siebie programów edukacyjnych emitowanych przez
stację Discovery zaczyna się zastanawiać nad wpływem osobowości dawcy przeszczepionego organu na jego zmiany. Dodatkowo również mówi, iż podczas dwunastogodzinnej operacji zostało mu przetoczone bardzo wiele krwi, stąd Zygmunt
przypuszcza, że ten fakt mógł również zaważyć na jego obecny sposób patrzenia na
świat i sposób życia. Ten aspekt, o którym wspomina mój rozmówca, jest jednak
nadal sferą niezbadaną przez badaczy.
Obecnie Zygmunt nadal pracuje zawodowo, choć już na innym stanowisku
z powodu restrukturyzacji firmy zatrudniającej go. Mniej więcej co kwartał zjawia
się u swojego lekarza prowadzącego, by sprawdzić stan swojego zdrowia. Angażuje
się w pomoc informacyjną i nie tylko osobom cierpiącym, a podobnie jak on kiedyś, czekających na przeszczep wątroby. Mieszka z żoną. Od kilku miesięcy przygotowuje się do nowej roli – pradziadka. Niebawem bowiem nim zostanie.

Nowe obszary zainteresowań pedagogiki
Jak zostało na wstępie zaznaczone, jest zasadne by zagadnienia związane z tematyką transplantacyjną znalazły się w kręgach zainteresowań pedagogów. Pierwszy
powód, jaki się nasuwa, to cały obszar przeżyć ludzkich w obrębie antroposfery
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aksjologicznej, których doświadczają osoby przed- i po przeszczepie narządu. Zagadnienia te, co było wspominane na początku tekstu, nie mogą pozostawać poza
kręgiem refleksji badawczych oraz działań pedagogicznych, wszak osoby w każdym wieku są podmiotami pedagogicznymi. Nie powinny być one, co oczywiste,
pozbawiane opieki pedagogicznej szczególnie wówczas, gdy cierpią i faktycznie
potrzebują pomocy oddanych i bezinteresownych ludzi. Chorzy żyjący dzięki
przeszczepionemu narządowi muszą się uczyć od nowa konstruować swoją codzienność15. W związku z reorganizacją dotychczasowych nawyków niejednokrotnie ulega ewoluowaniu lub nawet rewolucji świat aksjologicznych zagadnień.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż człowiek przebywa wśród innych ludzi,
a w zależności od etapu życia i okoliczności w większym lub mniejszym stopniu
egzystuje właśnie dzięki tym, których spotyka na swojej drodze. Doświadczenie
poważnego schorzenia wraz z wszystkimi konsekwencjami to czas szczególny
w egzystencji istoty ludzkiej, dający jej możliwość odczucia/odczuwania własnej ograniczoności i niewystarczalności, a zarazem dobra wynikającego z faktu
współbycia z innymi. Oto bowiem niewydolność danego organu może mieć postać o charakterze piorunującym i wówczas niemal z dnia na dzień człowiek musi
dokonać całkowitej przemiany dotychczasowego swojej codzienności. Zdarza się
jednak również i tak, iż zanikanie prawidłowej funkcji narządu jest stopniowe,
niekiedy rozciąga się nawet na lata16. Niezależnie jednak od przebiegu okresu postępu niewydolności organu każda z osób17 dotąd ciesząca się (i nie zwracająca
zbytnio na to uwagi) zwyczajną swobodą w podejmowaniu decyzji, szczególnie
w sprawach podstawowych (jak choćby co i kiedy zjeść, jak się ubrać) – traci do
tego prawo w wyniku zaniku wystarczającej ku temu zdolności jej organizmu.
W tym też kontekście wyłaniają się następne argumenty za niebagatelizowaniem
tematyki transplantacji organów przez przedstawicieli nauk pedagogicznych. Są
to mianowicie aspekty religijne i etyczne, bowiem dylematy mają na przykład
biorcy organów zarówno jeśli chodzi o dawstwo żywe, jak i przeszczepy pobierane ze zwłok. Stąd warto znać wykładnię wyznawanej przez siebie religii, by
czuć się w zgodzie z własnym sumieniem18. Wątpliwości etyczne ponadto, które
mogą się rodzić u osoby chorej, obejmować mogą pytania typu: czy jest moralnie
zasadne dla ratowania własnego życia i zdrowia prosić kogoś bliskiego19, by ten
15

O tym, jak proces ten przebiegał w przypadku kilkunastu osób przeze mnie badanych żyjących z przeszczepioną wątrobą lub nerką pisałam między innymi w: Cymerman, 2003a.
16
Szerzej doświadczaniu jakości życia przed oraz już po zabiegu transplantacji nerki lub wątroby pisałam w: Cymerman, 2003a.
17
Zazwyczaj każda, bowiem może być również sytuacja, gdy ktoś od urodzenia cierpi z powodu
choroby nerek, bądź wątroby.
18
O stanowisku niektórych, wybranych religii pisałam w: Cymerman, 2003a.
19
W myśl polskiego ustawodawstwa przede wszystkim osoby spokrewnione z chorym czekającym na transplantację organu mogą darować mu nerkę bądź fragment wątroby. O tym, czy poten-
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narażał swoje zdrowie i życie (wszak każdy zabieg chirurgiczny niesie ze sobą
choćby minimalne ryzyko) dla niej? Wszakże „nikt nie ma obowiązku darowania swoich organów lub tkanek, nikt też nie może zgłaszać roszczeń prawnych
do organów drugiego człowieka, żywego, czy zmarłego. Jedynie właściwą formą
oddania organu jest forma wolnego daru” (Morciniec, 2007: 468). Jednakże nawet gdy dawca żywy jest chętny do obdarowania chorego swoim narządem, to
pacjent czekający na zabieg może się obawiać sytuacji, w której mimo wykonanej
transplantacji przeszczep zostanie odrzucony przez organizm biorcy. Wówczas
poczucie zmarnowania daru przy tak poważnym nakładzie ze strony dawcy mogłoby nękać chorego i apriorycznie zniechęcać nawet do podejmowania tematu o dawstwie żywym. Jednakże warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zazwyczaj
dawstwo żywe (ex vivo) daje lepsze wyniki u chorych z racji możliwości doboru
optymalnego zarówno organu, jak i terminu na transplantację, a także krótkiego
czasu niedokrwienia przeszczepianego narządu.
Dawstwo ex mortuo (ze zwłok) również nie pozostaje bez dylematów etycznych. „W tym przypadku kolidują ze sobą dwa ważne moralne zobowiązania: zabezpieczenie prawa do wolnego dysponowania własnym ciałem (także po śmierci)
oraz fundamentalna solidarność międzyludzka, zobowiązująca do ratowania życia
chorego człowieka przez pośmiertne oddanie organów” (Morciniec, 2007: 470).
Zasada solidarności międzyludzkiej skoncentrowana jest na tym, aby nikt, „kto
nie potrafi sobie sam pomóc, nie był pozostawiony przez innych w jakiejś totalnej
samotności, na marginesie” (Ross, 2003: 171). Poza tym bardzo ważną kwestią jest
sama definicja śmierci i śmierci mózgowej, która ewoluuje wraz z postępem nauk
medycznych20.
Warto zauważyć, iż dylematy o rozmaitym podłożu dotyczą zarówno osób
z kręgów medycznych, jak i „zwykłych” biorców i dawców oraz ich bliskich. Wobec każdego z nich bowiem w jakimś momencie zachodzi interakcja. Oczywiście
nie jest to bezpośrednie spotkanie, gdy mówimy o dawcy zmarłym, jego bliskich
wraz z biorcą. Niemniej jednak jest to wzajemne oddziaływanie, a w przypadku
cjalny niespokrewniony dawca żywy może nim zostać, decyduje sąd. Chodzi głównie o wykluczenie
sytuacji, w której de facto nie ma mowy o darze, lecz o transakcji handlowej między biorcą i dawcą.
To jest również niedopuszczalne w Polsce. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu…, Art. 12 i 13;
oraz Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu…, Art. 41.1 i 41.2.
20
Nadal należy mieć nadzieję na jej kolejne. Oznaczałoby to, iż coraz lepiej potrafimy z jednej
strony określać koniec życia człowieka, z drugiej zaś być może okazałoby się, że byłoby możliwe
przywracanie funkcji mózgowych u tych, którym do tej pory stan wiedzy medycznej nie dawał żadnych szans). Przy okazji pojawiają się inne zagadnienia etyczne związane z transplantacją narządów,
jak np. alokacja narządów, handel organami, transplantacja a kanibalizm oraz wspomniana śmierć
mózgowa. Zarys tych dylematów zawarłam w książce: Cymerman, 2007. Jednak śmierć mózgowa
– jej definicja budzi stale wiele niepokojów wśród niektórych. Przykładem jest książka: Norkowski,
2011.
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dawcy zmarłego (choć niejednokrotnie jeszcze w Polsce nieuświadomiony z braku wystarczającej edukacji w tym względzie) jest to „życiodajny” dar dla chorego
biorcy. Osoby zaś ze środowiska medycznego wchodzą w relacje z każdym z podmiotów: biorcą, dawcą oraz ich bliskimi. Ważna jawi się tutaj wysoka jakość tychże
relacji, aby towarzyszyła im postawa wzajemnej życzliwości, poszanowania godności, a także świadomość uczestnictwa. Ta ostatnia określa „sposób odnoszenia
się do innych ludzi ze względu na działanie wspólnie z innymi oraz uzgadniania
własnych form działania z wyborami innych i z własną godnością”21. I tu wyłania
się cały obszar dla niezbędnej działalności pedagogicznej: wobec środowiska lekarskiego oraz chorych i ich rodzin. Pola zainteresowań możliwych dla pedagogów zawarłam w schemacie 1.

Osoba czekająca na/żyjąca
z przeszczepionym organem
(Person awaiting transplant/living
with transplanted organ)

Pedagog

(Pedagogue)

Dawca
(Donor)

Rodzina/Bliscy dawcy

Rodzina/Bliscy
chorego

(Donor’s Family/Nearest and
Dearest)

(Family/Relatives of patient)

Lekarze; Personel szpitalny/
przychodni potransplantacyjnej
(Doctors, Hospital personnel/Staff of
post transplantation clinic)

Schemat 1. Obszary zainteresowań pedagogicznych związanych z transplantacją organów
Źródło: koncepcja własna

Schemat przedstawia pola możliwych badań oraz działań pedagogicznych
w relacjach osób zaangażowanych w transplantację organów. W niniejszych relacjach występuje sześć rodzajów podmiotów: Dawca, jego Rodzina/Najbliżsi,
Osoba czekająca na/żyjąca z przeszczepionym narządem, Rodzina/Bliscy chorego, Lekarze; Personel szpitalny/przychodni potransplantacyjnej oraz Pedagog.
21

Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 17, za: Szymczyk, 2004: 76.
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Oddziaływanie edukacyjno-wychowawcze podmiotu, jakim jest pedagog, rozpościerałoby się zatem w trzech obszarach antroposfery, które obejmowałyby:
dawcę i jego bliskich; drugi obszar dotyczyłby biorcę i jego bliskich; zaś trzeci
zawierałby w sobie osoby związane ze środowiskiem medycznym, biorące udział
w przygotowywaniu, w trakcie i opiece już po transplantacji narządu nad pacjentami. Każde z tych pól ma swoją część oddzielną, zarezerwowaną tylko dla danej
grupy ludzi.
Specyfika pracy pedagogicznej w polu zawierającym osobę dawcy oraz jego
bliskich dotyczy przede wszystkim edukacji transplantacyjnej. Obejmuje ona zakres wiedzy o aspektach prawnych, etycznych i religijnych oraz oczywiście o aktualnych osiągnięciach medycyny w tym względzie. Istotą jest zatem przede wszystkim uczenie, informowanie (jednak bez agitacji). Ważne jest, aby każdy autonomicznie, na podstawie rzetelnych danych mógł podjąć decyzję odnośnie wyrażenia zgody bądź sprzeciwu wobec eksplantacji własnych organów po śmierci lub
w szczególnych sytuacjach – jako dawca żywy (na przykład nerka, czy fragment
wątroby). Znajomość choćby na przykład rozwiązań prawnych obowiązujących
w naszym państwie w zakresie omawianej problematyki jest niezbędna do tego,
by wiedzieć, jako obywatel Rzeczpospolitej, w jakim zakresie mam prawo rozporządzać swoimi narządami pośmiertnie. Aby się zgodzić na coś lub nie, należy
najpierw dobrze poznać przedmiot, który stanowi dylemat do rozstrzygnięcia.
I w tym mają pomóc działania pedagogiczne. W zasadzie tożsame byłyby działania pedagogiczne skierowane do rodziny dawcy, bowiem nie znając przyszłych
zdarzeń, nikt z nas nie wie, w jakiej roli może się kiedyś znaleźć: dawcy, biorcy,
czy kogoś bliskiego tych osób. Ponadto warto podkreślać rolę bliskich zmarłego
dawcy, którzy potwierdzili w odpowiednim momencie (po stwierdzeniu śmierci
mózgowej) jego pozytywny stosunek do przeszczepów lub, w imię solidarności
międzyludzkiej, uznali, że ich bliski życzyłby sobie tego, gdyby wcześniej cokolwiek wiedział na temat transplantacji (tak jest w sytuacji, gdy zmarły nie zostawił
żadnych dyspozycji w tej kwestii).
Drugi obszar eksploracji oraz działań pedagogicznych jest usytuowany z lewej
strony schematu, czyli obejmuje osobę chorego czekającego na jedyną szansę uratowania mu zdrowia i życia poprzez przeszczep organu, oraz tego, który już jest
po tym zabiegu wraz ze swoimi bliskimi. Tutaj istotne są, podobnie jak w pierwszym polu, wcześniejsze (przed zachorowaniem jeszcze) działania edukacyjne, by
pacjent był zaznajomiony z tematyką i nie uważał przeszczepu za wyrok śmierci.
Oprócz tego wydaje się również ważne samo towarzyszenie choremu, jego bliskim.
Swoistą pomocą mogłoby być wówczas współbycie w procesie ewoluowania świata wartości tych podmiotów pedagogicznych. Zmiany degradujące ciało osoby
cierpiącej z powodu niewydolności organu powodują coraz większą zależność od
innych. To niewątpliwie nie jest łatwe, zwłaszcza dla osoby dorosłej, dotąd odpo-
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wiedzialnej nie tylko za siebie samego, ale i na przykład za rodzinę. Bliscy osoby
chorej są właśnie tymi, którzy tę opiekę sprawują na co dzień i doświadczają jej
skutków. Najważniejszy jednak okazuje się fakt, iż w tych schorzeniach niezbędny w leczeniu jest narząd pobrany od drugiego człowieka. Zatem liczyć trzeba
wyłącznie na życzliwość drugiego człowieka. Jest to bogaty obszar do eksploracji
w zakresie zagadnień pedagogicznych.
Obszar trzeci, zarysowany elipsą umieszczoną po środku schematu, stanowi
pole działań pedagogicznych wobec środowiska medycznego oraz osób związanych z opieką okołoprzeszczepową (na przykład zatrudnieni w rejestracji przychodni sprawującej opiekę nad chorymi po transplantacji). Znamienny jest tu
kontakt pacjenta z lekarzem czy osobą zatrudnioną w placówkach opieki zdrowotnej. Aspektem najważniejszym wydaje się być, wspominana wcześniej, właściwie wysoka jakość owych spotkań z chorym. Osiągnięcie takiego poziomu zależy
jednak od tego, czy pracownik służby zdrowia dostrzega w pacjencie, w spotkaniu
z nim wartość samą w sobie. Chodzi tu o szacunek dla drugiego człowieka, „pochylenie się” nad cierpiącym przez okazywanie zwykłej, ludzkiej życzliwości. Aby
tak patrzeć na drugiego człowieka, niezbędne jest odpowiednie wychowanie z lat
młodzieńczych, ale w późniejszym wieku również możliwa jest zmiana systemu
wartości (przykładem są osoby chore, u których priorytety w systemie wartości
zazwyczaj ewoluują).
Elipsy wyznaczające pola obszarów badawczych i działalności pedagogicznej
nie są obrysowane linią ciągłą, lecz przerywaną. Obrazuje to wzajemne przenikanie
się, nachodzenie na siebie zawartości pozostałych pól. Wszakże każdy pełni wiele
różnych funkcji w swoim życiu, a zdarzyć się może na przykład, iż ktoś z personelu
medycznego staje się biorcą organu lub rodziną dawcy. Pomiędzy wszystkimi podmiotami (oprócz powiązań z pedagogiem wyznaczonych przez pola) narysowane
są dwustronne strzałki. Symbolizują one wzajemne oddziaływanie i zależności pomiędzy nimi. Nieprzypadkowe są zakrzywione linie łączące biorcę, jego najbliższych z dawcą i jego rodziną. Owo zakrzywienie ma symbolizować relację, która
zaistniała z racji dokonanego przeszczepu, jednak osoby osobiście się nie znają
(mowa o transplantacji ex mortuo). Biorcy są wdzięczni dawcy za nową porcję
życia dawcy22, zaś ich rodziny (biorcy oraz dawcy) są świadome swojego istnienia
i na swój sposób starają się o sobie pamiętać (na przykład przez modlitwę).
Kończąc, pragnę zauważyć, iż mam świadomość, że przedstawione tu fragmenty opowieści Zygmunta nie wyczerpują całości doświadczania przez niego jakości życia, jednakże ramy artykułu nie pozwalają na szerszą oraz głębszą analizę
22
Uwidacznia się tu postawa homo transgressivus oraz homo esperanos, o których pisałam w zaproponowanych przeze mnie koncepcjach humanizmu transgresyjnego oraz humanizmu nadziei
(Cymerman, 2007). W przytaczanej niejednokrotnie już książce starałam się nakreślić ramy konstruktu Szczegółowo o wdzięczności.
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narracji mojego rozmówcy. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o wszelkie aspekty
wyznaczające obszary zainteresowań badawczych i działań pedagogów są jedynie
zarysowane.
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Individual After Transplantation Experiencing Quality
of Live – Subject of Pedagogues Interest
Summary
Pedagogy has been recently becoming more and more interdisciplinary, deriving from achievements of others humanities. In modern, complicated world it could be rather impossible not to
benefit from such advantage, as it would push aside pedagogy and others fields of knowledge to
margin, falling it back rather than giving them prospect of growth. That is why issue of organ
transplantation, for instance, although it seems stricte medical problem, now expands area of
pedagogy interests. It concerns all the situations having significance in experiencing quality of
life by the pedagogical entities, so pupils in each age.
This text is based on description of experiencing life’s quality of one person, living thanks
to liver transplantation. It had been 10 years after surgery when Zygmunt was giving me interview. I hold a second conversation with him, as earlier he had been exchanging with me
his experiencing quality of life. For the first time I met my interlocutor in September 2001,
at that moment, he had been only three months after transplantation. Experiencing day–to
day–reality of family, work, seeing with medical personnel during necessary consultation,
this time were important for me. As a scientist I was interested also in changes that had been
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emerging and still appears in the context of quality life experiencing, from that moment
when we had a first conversation. Feeling of life sense, recognized values were significant
for me. Quality analysis, having attributes of phenomenological description of experiencing
Zygmunt’s quality life is often supplementing by medical, legal, ethical and religious data.
I have done this, so that to in abbreviated way expose issues, shaping new research fields and
new areas of educators’ activities in the context of transplantation. Zygmunt’s narrative is individual and for that reason it is not justified to make generalized conclusions. In the last part
of text I am taking up efforts to justify significance of discussed issue (experiencing quality of
life after transplantation).
Generally each oneself defines his life quality and in accordance with his glance subjectively evaluate personal life situation. As a rule man observes life in the prism of his personal
experiences, in accordance with own system of values and life aspirations. Apart from that,
values evolve just like history life’s experiences, they are increasing. I have chosen three levels
of life quality experiencing: low, ambivalent, and high/optimal. First level – low indicate serious
dissonance between perfect state, that have been set by oneself, and experiencing reality. Ambivalent level concerns particularly such moments of life, when the situation of man „uncertain
fortune” emerges, when it evolves rapidly, for instance: when the seriously ill state of health is
changing. High/optimal level experiencing of life quality is typical for persons who are satisfied
with their life, have the sense of it, they are fulfilling themselves by striving to personal aims. It
is worth noted that, in the levels of experiencing one’s life quality I do not locate extreme levels,
that is lack of or level degenerated over the measurement. Since, it seems that it is possible to
experience even very low quality of one’s existence but not complete lack of it. Human being
always feels „some” quality. In the second case, it is difficult to imagine someone who will recognize that he experiences life too high quality. Whereas the term of experience I comprehend as
an immanent and permanent relation with oneself and people in life event. This relation characterize, constantly taking place transformation of experiencing also in the sphere of perception
and internal world judgement or like in organ transplantation – partial rebuilding/regeneration
body degraded by illness.

New areas of pedagogy interest
Consideration on possible interests for pedagogues in the context of organ transplantation
I placed in Diagram 1. Areas of pedagogical interests connected with organ transplantation.
Diagram description: Draft represents fields of possible researches and pedagogical activities in relation of persons involved in organ transplantation. There are six type of entity: Donor/his Family/Nearest and Dearest, Person awaiting transplant/living with transplanted organ,
Family/Relatives of patient, Doctors, Hospital personnel/Staff of post-transplantation clinic and
Pedagogue. Educational interaction of Pedagogue would extended in 3 areas of anthroposphere.
Each of this sphere has it own, separate part, designated only for specified group of people.
Specificity of pedagogical work in the area including donor and his relations (right part
of diagram) concerns first and foremost transplantation education. It includes knowledge of
legal aspects, ethics, religious and present accomplishments of medicine in that case. The heart
of the matter is above all teaching, notification, but without propaganda. It is important that
each individual autonomously, on the basis of reliable data, could make decision in the matter
of giving consent or objection to explantation of his organs after his death or in the particular
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situation – as a living donor. Pedagogical activities addressed to Family and Donor’s Relatives
are generally the same, since nobody knows in which role will be one day: donor, recipient or
someone relatives of the persons.
Second area of exploration and pedagogical activities (left part of diagram) relates to patient also before transplantation and after this surgery together with his relatives. Therefore
there are also educational activities towards Donor (just before his falling ill), so that potential
patient could be acquainted with subject matter, and not to consider transplantation as a death
sentence. It seems also important that Pedagogue would accompany patient and his relatives.
Then being together in values evolution could be a help. Changes degrading suffering body,
because of it insufficiency cause increasing dependency from others. It is undoubtedly not simple, especially for adult, so far being responsible not for himself but for whole family. The most
important turned out to be the fact, that in such illness necessary is organ received from other
individual. Therefore it is essential to rely only on kindness of other person.
Third area ellipse outlined, placed on centre of diagram – here is essential relation of patient with doctor or other person employed at health care establishments. The most important
aspect seems to be high quality meeting with patient. However attainment such level depends
on do employee of health care establishment perceive in patient and in meeting with him value
as it is. The idea is a respect of other person, „leaning” forward suffering through expressing
common, human kindness. Accurate education is necessary so that to look like this at other
human being.
Ellipses determining fields of researches and pedagogical activities are broken line outlined. It illustrates mutual permeating, coming over of each fields content. However every individual keeps many roles in his life, and it could happen for instance, that someone from medical
personnel, is becoming organ recipient or donor’s family. There are two-sided arrows among
all entities. They symbolize mutual interactions and relations. There are non-accidental, curved
lines, joining Donor with his family. Curve symbolizes relation, that occurred by the reason of
transplantation which had been done, however the persons do not know each other personally
(here it is mentioned transplantation ex mortuo). The Recipients are grateful to Donors for
a new portion of life. Donor’s family and recipient himself with the nearest and dearest are conscious of their existence and in their own way are trying to remember each other (for example
by prayer)
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The article is asort of analysis of hip hop lyrics in the context of their importance for identity formation process of young generation. Rap music,
as one of the elements of hip hop culture, is a kind of special innovation for
its audience. With rising interest for this musical genre and hip hop culture
the discussion on formulating the issues through the prism of rap music’s
message has been increasing. The article presents certain aspects of making sense to the reality, which surrounds young artists, as well as some
attempts at interpretation of already formulated social messages and their
content. On one hand, the content is presented as a piece of announcement
or message, which expresses young generation identity through the music.
On the other hand, the content is a kind of confrontation between young
audience and various messages presented in particular piece of music. In
the article various hip hop productions are analyzed. The analysis is based
on objective attitude towards the problem and presents both positive and
negative sides of the issue, which have an influence on identity formation
process of teenagers.

Muzyka od wieków odgrywała wielką rolę w życiu społecznym, a przede wszystkim w kulturze popularnej. Jej znaczenie związane było przede wszystkim z faktem, iż jednoczyła grupy ludzi preferujące konkretne gatunki. Dla niektórych muzyka jest tylko oderwaniem się od rzeczywistości, sposobem na relaks, odnajdują
w niej przyjemność i czerpią z niej siły. Dla innych jest pasją, życiową filozofią,
a nawet sposobem na życie. Muzyka jest obecna w wielu aspektach życia codziennego człowieka. Fakt ten sprawia, że staje się ona poniekąd częścią naszego życia. Ludzie mają określone preferencje muzyczne. Poszczególne rodzaje muzyki

120

Monika Kozłowska

związane są często z subkulturami, określonymi ideologiami. Muzyka uspokaja,
już od najmłodszych lat rodzice śpiewają dzieciom do snu kołysanki, w psychologii jedną z form terapii jest muzykoterapia. Wchodząc do marketu, idąc do fryzjera, w pracy, w samochodzie – wszędzie muzyka w jakimś stopniu towarzyszy
człowiekowi. Pozostaje jednak kwestia wyboru. Jedni zachwycają się muzyką poważną, inni poezją śpiewaną, są ludzie gustujący w ciężkich brzmieniach, inni
z kolei uwielbiają ballady rockowe. W środowisku hip-hopowym z kolei rap jest
tą muzyką, w której gustują ludzie z nim związani. Ten gatunek muzyczny tworzony jest poprzez sampling i scratching, co stanowi podkład muzyczny do rapowania. Sampling to technika „wycinania fragmentów już istniejących nagrań
i wykorzystywania ich przy rejestrowaniu innych” (Thorne, 1999: 316–317). Rap
jest jednym z elementów kultury hip-hopowej. Choć w literaturze przedmiotu
utożsamiana jest ona z określoną grupą subkulturową, celowo nazywam ją kulturą, gdyż późniejsza analiza przekazów i treści płynących z utworów rapowych
jest wyrazem jej członków, którzy określają ją mianem własnej kultury. Chcąc
pozostać nie tylko obiektywnym badaczem tego tematu, przyjmuję ujmowanie jej
poprzez taki właśnie pryzmat. Rap i kultura hip-hopowa stały się w ciągu kilku
dziesięcioleci jednymi z tych, które znajdują wśród młodych ludzi zainteresowanie, a co więcej, umożliwiają im formę uzewnętrznienia własnych poglądów, wyobrażeń czy emocji.
Kultura hip-hopowa wyodrębniła się jako forma wyrazu wzrastającej świadomości młodych Afroamerykanów pod koniec lat siedemdziesiątych w Stanach
Zjednoczonych. Stała się alternatywą dla innych możliwości wyrażania i uzewnętrzniania własnych emocji, opinii i przekonań. Zakorzeniła się w codziennym
życiu czarnoskórej młodzieży, gdyż stanowiła dla niej możliwość kreowania własnego wizerunku i opowiadania o nim poprzez poszczególne elementy tej kultury,
jak rap, dj-ing, graffiti i break dancing. Jedno z pierwszych zdarzeń, które można
uznać za początek hip-hopu, miało miejsce w nowojorskim południowym Bronksie. W 1974 r. realizowano projekt zabudowy tejże dzielnicy. Okoliczni dj-e, aby
zostali usłyszani w blokowiskach, gdzie organizowano imprezy, podłączyli nagłośnienie do zasilania ulicznych latarni, z którego nadawali muzykę taneczną. Tym
sposobem został też wykreowany rap, gdyż podśpiewywali i rymowali w rytm
muzyki (Thorne, 1999: 139−140). „Muzyka czarnej Ameryki zawsze była muzyką ludową. Wywodziła się z warstw najniższych – najpierw niewolników, potem
drobnych chłopów, wreszcie robotników miejskich. Zawsze towarzyszyła ewolucji
świadomości Czarnych i wywierała na nią wielki wpływ” (Kowalewski, 2006: 6).
Lata siedemdziesiąte były okresem, kiedy szczególną formą realizacji muzycznej stał się dj-ing oraz mc-ing, czyli tworzenie muzyki i bitów za pomocą gramofonu, oraz zabawianie publiczności przez MC (mistrza ceremonii). MC i DJ
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stanowią zespół, który wydobywając dźwięki z gramofonu oraz w rytm tej muzyki,
rymując, tworzą nowy styl muzyczny o nazwie RAP. Muzyka ta szybko przypadła
do gustu młodzieży, która w parkach Nowego Jorku spotyka się, by rapować. Powstawało wiele młodych zespołów, które promowały rap poprzez organizowanie
koncertów. Często były one utrwalane i kopiowane przez publiczność. Tym też
sposobem muzyka ta dotarła również do Europy, jej zasięg staje się coraz szerszy
(Rychła, 2005: 29). Fascynującym jest to, że kultura hip-hopowa stała się poprzez
rap nośnikiem idei:
Czarna młodzież, pozbawiona głosu w życiu publicznym, uzyskała ten głos, tworząc swoją własną sztukę ludową. Rap, uważany przez wiele lat za sztukę niemal barbarzyńską, okazał się tak
ekspansywny, że przemysł fonograficzny, radio i telewizja musiały w końcu dopuścić go na rynek ogólnokrajowy i międzynarodowy. Nigdy w dotychczasowej historii nie zdarzyło się, żeby
sztuka czy w ogóle kultura jakiegoś getta uzyskała równie ogromny rozgłos i szerokie wpływy.
Potencjał twórczy, który poprzez rap ujawniła młodzież czarnego getta, to fakt kulturowy, a zarazem bardzo znamienny fakt społeczno-polityczny. (Kowalewski, 2006: 21)

Sprawiło to, iż rap stał się nie tylko formą wyrazu afroamerykańskiej buntowniczej młodzieży, ale także międzykulturową formą komunikacji jego twórców ze
społeczeństwem (por. Melosik, 1996). Także w Polsce młodych ludzi zainspirowała ta forma możliwości opowiadania wprost o problemach i zwykłym „szarym”
życiu. Forma i treść utworów rapowych jest bardzo zróżnicowana, wydaje się tak
różna, jak różne i niepowtarzalne są osobowości wykonawców tego rodzaju muzyki. Choć często ich tematyka jest związana ze zmaganiami życia codziennego,
problemami społeczno-ekonomicznymi, ogólnie pojmowanym funkcjonowaniem
w społeczeństwie oraz jego oceną, to jednak zawsze dotyczy tego, co dla poszczególnych raperów stanowi znaczące i istotne zagadnienia społecznej rzeczywistości. Raperzy poprzez muzykę wyrażają swoją ideologię, poglądy, wartości i normy,
z którymi się utożsamiają, zwracają uwagę na problemy życia codziennego, rapują
o tym, co ma dla ich życia i funkcjonowania społecznego istotne znaczenie. Istotą
podjęcia analizy tejże kultury, a przede wszystkim rapu, z perspektywy pedagoga,
jest chociażby próba ich zrozumienia. Rap w istocie mógłby stać się zalążkiem komunikacji nie tylko międzykulturowej, ale również międzypokoleniowej. Analiza
i interpretacja poszczególnych tekstów rapowych mogłaby stanowić podwaliny dla
dialogu między młodzieżą a pedagogami. Interpretacje na pewno różniłyby się,
jednak w moim przekonaniu mogłyby wzbogacać system aksjonormatywny obu.
Jednak, jak przestrzega S. Wojtowicz:
Wykorzystanie hip-hopu na lekcjach polskiego stwarza możliwość przeżycia wspaniałej przygody łączącej uczniów i nauczycieli, wymaga jednak bardzo poważnego przygotowania i bez
sięgnięcia do fachowych publikacji (których na razie w Polsce brak) wydaje się niezmiernie
trudne. Wszelkie działania aksjologiczne, nie poparte głęboką wiedzą, mogą okazać się bardzo
szkodliwe. (Wójtowicz, 2005: 175)
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Dokonując poniżej analizy i interpretacji tekstów rapowych, spróbuję określić
formę oraz treść przekazu tejże muzyki i kultury przez pryzmat kształtowania tożsamości młodego pokolenia jej odbiorców.
Analiza tekstów stanowi podstawę metodologii interpretatywnej. Opis społecznej rzeczywistości wyrażonej poprzez treści zawarte w tekstach rapowych wymaga interpretacji znaczeń i sensów, jaki poszczególni autorzy nadają własnym
działaniom i formom wyrazu otaczających ich realiów. W kontekście tym należy skupić uwagę przede wszystkim na zrozumieniu i odkryciu poszczególnych
znaczeń charakteryzujących przedstawianą rzeczywistość, podejmowane działania, a także ich skutki. Sens interpretatywnych badań społecznych tkwi bowiem
w przekształceniu się z obiektywnego badacza w przynajmniej próbującego zrozumieć, wyjaśnić i odczytać zawarte w konkretnych treściach ludzkie zachowania
i sens ich urzeczywistniania. Trudność tego typu badań polega na zaistnieniu podwójnej interpretacji. Przedstawiana w treściach poszczególnych utworów rzeczywistość społeczna jest już zinterpretowana przez ich twórców i z ich perspektywy,
badacz z kolei musi dokonać analizy treści z własnego punktu widzenia poprzez
pryzmat motywów, którymi kierują się autorzy (Bolesta-Kukuła, 2003: 49–50). Badania nad treściami zalicza się do badań niereaktywnych, czyli takich, które nie
mają wpływu na zachowania wynikające z zakresu badawczego. Skupiają się na
odkrywaniu utrwalonych już ludzkich przekazów i płynących z nich treści. „Kto
mówi, co, do kogo, jak i z jakim skutkiem?” – to pytania, które stanowią konsensus pracy badawczej nad poszczególnymi przekazami. Analiza treści stanowi technikę przeprowadzania badań społecznych, ukierunkowaną stricte na dociekanie
i odkrywanie poszczególnych wytworów społecznych, za pomocą których ludzie
przekazują jakieś komunikaty i porozumiewają się (Babbie, 2008: 358, 386). Jest to
więc technika badawcza, „która w sposób zobiektywizowany i systematyczny ustala i opisuje cechy językowe po to, aby na tej podstawie wnioskować o niejęzykowych własnościach ludzi i agregatów społecznych” (Mayntz, K. Holm, P. Hübner,
1985: 192). Dokonując analizy poszczególnych tekstów utworów hip-hopowych,
choć z założenia badacz intuicyjnie interpretuje dane treści, starałam się wnikliwie
odkrywać i poszukiwać znaczeń przekazu z nich płynącego.
Analiza treści tekstów hip-hopowych nie należy do najłatwiejszych. Niektórzy
artyści swoje poglądy, myśli czy opinie przekazują w prosty i bezpośredni sposób. Inni natomiast w swoich utworach stosują wiele metafor, które, wzbogacając
tekst, przedstawiają płynący z niego przekaz w bardziej twórczym świetle. Ważnym aspektem w tej kwestii jest więc umiejętność interpretacji słów utworów hip-hopowych. Umiejętność ta niekoniecznie jest powszechna wśród młodych ludzi.
Dzisiejsza młodzież żyje sensacją, chcąc zabłysnąć w swym środowisku rówieśniczym, zwraca uwagę na wszystko to, co inne, kontrowersyjne czy zakazane. Zdaniem Marka Szopskiego „tożsamość jest konstruowana poprzez komunikowanie
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się z innymi ludźmi” (Szopski, 2005: 28). W kontekście kultury hip-hopowej można dostrzec fakt, iż komunikowaniem się jest również muzyka i teksty do niej rapowane, niosące mniej lub bardziej pozytywne czy negatywne przekazy.
O czym są teksty hip-hopowe, jakie przesłanie ma rap? O tym również rymują
raperzy:
O życiu teksty, nie przepisane z gazety.
To życiowe sytuacje, nocne balety ze swoimi.
To życiowe problemy, z którymi nie dajesz rady.
Życia zalety i wady, życiowe historie, które poruszą.
To dla tych, którzy są ze mną, chociaż nie muszą.
Nie wszystko wiedzący, ale życie znający1.

Niezmiernie ważnym elementem w tej kwestii jest umiejętność interpretacji
symboli, która pozwala poznać bliżej tą kulturę. Rozpoznawanie i umiejętność interpretacji symboli jest o tyle ważnym elementem kwestii budowania tożsamości
młodego pokolenia, iż to symbole właśnie odgrywają rolę pośredniczącą między
kulturą a ludźmi ją poznającymi (Majcherek, 2009: 35). „O swoistości i odmienności kultury społeczeństwa nie decydują wytwory materialne, artystyczne ani idee
– bo one mogą być wspólne dla społeczeństw – lecz znaczenia im przypisywane.
Choć w różnych kulturach występują identyczne elementy, to znaczą one dla ludzi, którzy się nimi posługują, wywołują w nich odmienne przeżycia” (Filipiak,
2003: 42). Odniesienie w tym kontekście można zauważyć również w kulturze
hip-hopowej. Jej istoty nie stanowią bowiem jedynie utwory hip-hopowe, lecz ich
przekaz, który z kolei w zależności od odbiorcy może być różnorako odbierany.
Przykładem takiego tekstu może być fragment z utworu rapera Eldo:
Szkoda, że większość ssie, tak jak hip-hop magazyn
Kupa gówniarzy łapie fazy na hip-hop
Ale większość wychodzi z techniką w stylu – idź stąd
Siedź cicho, styl, my go mamy, ty zawracaj
To praca, ćwiczenia, czysty rap jak [?]
Twój skład to farsa, twój DJ nie jest mistrzem
Ale chciałby być jak Deszczu Strugi i Twister
To Dizkret, Obrońców dumny reprezentant
Ilu MC’s zjadłem na wolno? nie pamiętam
Wszyscy te same wyrazy, rymy, problemy
Nikt nie wie jak to robić, poczekaj, my wiemy2.

Niektórzy raperzy mają świadomość tego, że odbiorcami rapu są młodzi ludzie,
których fascynacja tego typu muzyką opiera się na chwytliwych i kontrowersyjnych
tekstach. Świadomi są też tego, iż również ich muzyka jest po części skomercjalizowana podobnymi do siebie tekstami, mówiącymi o różnych problemach w różny,
1
2

Fragment utworu „Teksty” Fenomen.
Fragment tekstu piosenki Eldo „Gotów na bitwę? (feat, Dizkret, Pezet)
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niekoniecznie przykładny sposób. Dla innych z kolei jest to po prostu biznes i sposób na życie. Dążąc do sławy, niektórzy raperzy nie zważają na słowa, jakie wypowiadają, tworząc po prostu „pod publikę”. Jednak faktem jest, że młodym ludziom
podaje się nie zawsze teksty niosące faktycznie jakieś moralizatorskie przesłanie,
lecz pozostawia w konfrontacji z każdym typem tej muzyki. Od nich tylko zależy, który utwór uznają za prawdziwy rap, a który za skomercjalizowany produkt
marketingowy. Nie jest jednak obojętne to, iż w efekcie masowości różnych typów
tej muzyki pod względem ideologii tekstów, młody człowiek, w okresie dorastania
i buntu zazwyczaj znajduje upodobanie również w tych buntowniczych i nie zawsze korzystnych dla budowania swej świadomości społecznej tekstach.
W twórczości polskich raperów można odnaleźć teksty z prawdziwym przekazem, moralizatorskim mottem, czy filozoficznymi wręcz przemyśleniami:
Ludzie przeciwko ludziom to wszystko działa jakby na złość
Sami sobie życie burzą przez głupotę i zazdrość
Ktoś już mówił o tym dawno jakby sumienia głos
Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los3.

Również w polskich utworach można dostrzec elementy rodzimego rapu, mówiącego o problemach i życiu. Powyższy tekst może skłaniać do myślenia, nad
tym, jaki jest sens uczestnictwa w tzw. „wyścigu szczurów”, gdzie spotkać można
się z nienawiścią, zazdrością, czy zawiścią. Autor wskazuje na fakt, iż to od nas
samych zależy, w jakim świecie chcemy żyć. Ten przekaz powinien, w moim odczuciu, być dobrze zrozumiany i odebrany przez młode pokolenie. Ideologicznie,
również powinien pozytywnie wpływać na kształtowanie tożsamości jednostki.
Tym samym można wskazać korzystny i wartościowy wpływ tego utworu, jako
jednego z wielu. Innym przykładem pozytywnej ideologii z korzystnym przesłaniem jest fragment utworu Onara4:
Sukces rodzi wrogów, wiesz, odkąd pamiętam
Tak jest odkąd utrwaliłem pierwsze nagrywki na kasetach.
Pierwsze plotki przez niedomówienia na osiedlach
Kaset już nie ma, ale ludzi tak łatwo się nie zmienia5.

Młodzi ludzie, którzy, wchodząc w dorosłe życie, w pewnym momencie muszą
sprostać realiom codzienności, konfrontacji z życiem pełnym oczekiwań społecznych, zawodowych, czy rodzinnych. Utwór ten wskazuje na fakty, z jakimi spotkać
się mogą w swoim życiu. Przestrzega przed rozczarowaniami, które mogą pojawić się podczas realizacji swoich planów i zamierzeń życiowych. Dosłowność tego
3

Fragment utworu Fenomen „Ludzie przeciwko ludziom”.
Onar – pseudonim artystyczny Marcina Donesza – polskiego rapera, ur. 19 grudnia 1982
w Warszawie (za: wikipedia.org).
5
Fragment utworu rapera występującego pod pseudonimem Onar, „Sukces rodzi wrogów”.
4
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tekstu ukierunkowuje jego odbiorców na obiektywne postrzeganie otaczających
ich ludzi, którzy często w chwili, gdy osiąga się sukcesy, stają się zupełnie innymi.
Ludźmi, którym zazdroszczą sukcesów i powodzeń. Konfrontacja ta jest dla młodego człowieka o tyle trudna, iż jest to nowe doświadczenie w jego życiu, z którym
często spotyka się po raz pierwszy w chwili, kiedy odnosząc sukces, wydaje mu się,
że świat mu sprzyja, natomiast w odpowiedzi otrzymuje często od pseudoprzyjaciół dotąd niepojawiające się negatywne zachowania i komentarze.
Analizując teksty raperów, można stwierdzić, iż rymują o wszystkim, począwszy od błahych, do poważnych życiowych spraw. Sposobów przekazu wyróżnić
można również wiele. Jedni ukierunkowują swoje utwory na łatwy i bezpośredni
przekaz, inni z kolei używają wielu metafor i porównań, tworząc tym samym niemalże poetyckie utwory. Jest również i taka grupa raperów, którzy, chcąc zwrócić
uwagę na siebie i swoją twórczość, stosują wiele wulgaryzmów i akcentów negatywnie odbieranych przez społeczeństwo. Analiza tekstów hip-hopowych skłania
mnie również do stwierdzeń, że pomimo iż raperzy w opinii społecznej nie chcą
być postrzegani jako chuligani czy ludzie prowadzący „życie na nielegalu”, sami
sobie zaprzeczają. Dociekając stylu i ideologii życia hip-hopowców, poprzez interpretację poszczególnych tekstów odsłania się obraz rzeczywistości otaczającej nie
tylko tę grupę społeczną, ale również inne kręgi młodzieżowe. Pezet w piosence
„Na tym osiedlu” rapuje:
Znów chodzę po osiedlu i słucham rapu
psy mnie nienawidzą, chociaż nie wiem za co
Kaczyński chciałby chyba zrobić z nich gestapo
Mój ziom znowu kitra się tu w windzie z gandzią
Mijam eR’kę sąsiad chyba padł na serce
Na tym osiedlu BM’ka jest prawie jak Bentley
Psy patrolują teren jak opętani
Świecą kogutami tak że mogłoby nie być latarni
Wpadam do ziomka, on dzieli towar w kuchni
Patrzę za okno typek jara zioło z butli
Mam dwie stówki, ale pieprzę to nie chcę brać sztuki
Ty, ten typ na drugim piętrze ma nawet fajne córki
Ziom z pod trójki mówi, że właśnie wrócił z Anglii
I ożenił się, za parę lat na bank się wkurwi jak Al Bundy
Śmigamy furą plus tą Indiry Gandhi
Stąd wracasz do warsztatu lub na policyjny parking
U gościa w maluchu słychać Kalwi i Remi
Gdybym miał przy sobie nóż to otworzyłby mi się w kieszeni
Dla nas rap jak największy skarb stał się bezcenny
To my niechciani, nielubiani i bezczelni…

Autor tekstu opisuje w nim otaczającą go rzeczywistość – rzeczywistość świata hip-hopowego usytuowanego na blokowych osiedlach. Policję nazywa „psami”,
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mówi o znajomych, którzy palą marihuanę i w negatywny sposób ocenia polityków. W jego „świecie” wszystkie otaczające go sytuacje rozgrywają się w murach
blokowisk. Z góry zakłada dalszy, mało optymistyczny scenariusz życia dla kolegi,
który wrócił z pracy z Anglii. Wszystko to, co go otacza, można przyrównać do
monotonii, w opisie jego codzienności nie można odnaleźć niczego, co dawałoby
mu jakiekolwiek możliwości rozwoju. Świadomy jest jednak tego, iż kultura hip-hopowa i ludzie w niej uczestniczący są postrzegani przez społeczeństwo jako
niechciani, nielubiani i bezczelni. Obraz rzeczywistości hip-hopowców przedstawiony w tym tekście jest na pewno bardzo wymowny, jednak kształtuje wizerunek
ludzi kultury hip-hopowej w takim świetle, w jakim sami hip-hopowcy nie chcieliby być postrzegani. Biorąc pod uwagę fakt, iż muzyka i przekaz płynący z rapu
wpływa na kształtowanie tożsamości młodego pokolenia, można w odniesieniu
do wyżej przytoczonego tekstu stwierdzić, iż młodzi ludzie – odbiorcy tych słów
– mogą dojść do wniosku, iż są tożsami z tego typu zachowaniami, a skoro znani
ludzie z ich kręgu również o tym rapują, jest to rzeczywistość, która nie odbiega od norm społecznych. Nie mając możliwości konfrontacji z innymi normami
i zachowaniami społecznymi, ci młodzi ludzie przyjmują je za swoje. Także poprzez właśnie takie i podobne teksty młodzież próbuje odnaleźć swoją tożsamość
i w nieświadomy sposób uczestniczą w procesie socjalizacji. Okres dojrzewania to
czas w życiu młodego człowieka, w którym kształtują się potrzeby przynależności
oraz zdefiniowania i określenia własnej tożsamości. Kształtuje się ona w kontekście
realizacji „potrzeby zdefiniowania siebie, posiadania spójnego logicznie obrazu
świata, kształtowania się standardów ewaluatywnych, kształtowania się norm osobistych, samosterowości czy samodzielności” (Pospiszyl, 2008: 115). W zależności
od tego, z jaką grupą utożsamia się młody człowiek, tak też może być kształtowana
jego tożsamość. W odniesieniu do kultury hip-hopowej i tekstów utworów rapowanych przez ludzi pojawiających się w mediach i mogących być osobami znaczącymi, autorytetami dla odbiorców tego typu muzyki, można postawić wniosek,
iż tożsamość tych młodych ludzi jest kształtowana również poprzez interpretację
tychże utworów muzycznych. W zależności od tego, w jakich utworach młodzież
gustuje ma ona bardziej lub mniej pozytywny wpływ na ich odbiorców. Młodzi
hip-hopowcy często tworzą pewne nieformalne grupy rówieśnicze, które faworyzują konkretnych wykonawców.
Nieformalne grupy społeczne są zarazem funkcją i współczynnikiem procesu uspołecznienia
jednostki w konkretnym środowisku. Są funkcją tego procesu o tyle, że na poszczególnych jego
etapach powstają na podłożu już rozwiniętych cech osobowościowych, w szczególności osób
uspołecznionych – dla uzupełnienia, skorygowania niepożądanych czy wadliwie funkcjonujących bądź zastąpienia brakujących ogniska środowiska uspołeczniającego. Powstając zaś, włączają się w system środowiskowych systemów i wywierają istotny wpływ na dalszy bieg procesu
uspołeczniania. (Kowalski, 1974: 172)
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Stąd też istotną rolę odgrywają przesłania płynące z tekstów hip-hopowych.
Ważne jest również to, iż zwraca się uwagę na fakt, iż zrozumienie przesłania i poetyki utworów hip-hopowych, jest możliwe wtedy, gdy poznanie tej kultury nie
jest zakłócone stereotypowymi opiniami o niej samej. Wielu ludzi nie potrafi, lub
nie chce, jej interpretować próbując utożsamiać się z wykonawcami utworów, pomimo iż
Rymowane teksty są z założenia autentyczne; odwołują się do wspólnej rzeczywistości społecznej nadawcy i odbiorcy. (…) kultura i muzyka przedstawia bez upiększeń to, co dzieje się na
ulicy. Rap to wytwór współczesnej kultury; jest, tak jak i ona, intertekstualny. Mnóstwo w nim
odwołań do innych tekstów kultury, tak w słowach utworów, jak i w muzyce. (Picz, 2009: 82)

Pozytywny wydźwięk utworów hip-hopowych jest, niestety, zakłócany przez
pojawiające się w niektórych utworach brutalne i aroganckie teksty. Analizując
niektóre z nich, dostrzec można, dlaczego w świadomości wielu ludzi ten styl muzyczny kojarzy się z brutalnością. Filipiak wskazuje na grupę „Geto Boy”, która
bardzo brutalnie rymuje o śmierci, przytacza jeden z tekstów, który „bije rekordy”
wśród tego typu utworów:
Zapach krwi podnieca mnie,
strzeliłem ci w głowę,
teraz siedzę i patrzę, jak umierasz,
słyszę, jak wydajesz ostatnie tchnienie. (Rogozińska-Wickers, 1997).

Tego typu teksty ukazują jeden z nurtów, uwidaczniający się w słowach piosenek wielu raperów. Są to teksty brutalne, nacechowane agresywnością, które pochwalają i aprobują narkotyki, przestępczość i brutalność. Ich genezy dopatrywać
można w amerykańskich gettach. Raperzy są ludźmi, których charakteryzuje duża
nieufność do świata zewnętrznego. Z dużym dystansem podchodzą do władzy,
którą bardzo często negują i krytykują. Przekonanie, iż wszystko wokół jest niesprawiedliwe, kształtuje w nich zachowania brutalne, a ocena rzeczywistości jest
w ich oczach przeważnie negatywna. Są to jednak ludzie, którzy cały czas poszukują wartości, a dostrzec to można w tekstach hip-hopowych utworów. Zdaniem
Filipiaka to, że raperzy używają „mocnych tekstów”, stanowi kontrę do obaw, że rezygnacja z nich, jako odpowiedzi na brutalną i niesprawiedliwą rzeczywistość będzie oznaczać koniec rapu. Ważne natomiast jest to, aby w interpretacji wyróżniać
treść i formę, wyodrębnić z całości przekaz płynący z tekstów. Wulgaryzmy stanowią w nich bowiem przeważnie podkreślenie i wzmocnienie treści (Filipiak, 2001:
109–111). Przekazywane młodym ludziom tego typu teksty na pewno nie mają
pozytywnego wpływu na kształtowanie ich tożsamości osobistej czy społecznej.
Młodzi ludzie, gustujący w takich i podobnych utworach muzycznych, odbierają
negatywne komunikaty, nieakceptowane społecznie. Środowisko „wychowane” na
tego typu tekstach uważa zazwyczaj, iż nie ma w nich nic złego, nie zdając sobie
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jednak sprawy, jakie komunikaty odbiera grupa młodych ludzi zafascynowanych
ich treścią. W okresie dorastania i kształtowania tożsamości młodzież, odnajdując
się w grupie, która choć w pewien sposób umożliwia im realizację potrzeby przynależności, ma wspólną pasję i zainteresowania, to jednak nie wpływa korzystnie
na ich personalizację. „Od środków, jakie oferuje grupa w celu zaspokojenia tych
potrzeb, zależy jej pozytywny bądź negatywny społecznie i psychologicznie wpływ
na poszczególnych członków” (Ostrowska, 2008: 219). W przypadku rozpatrywania kultury hip-hopowej i analizy tekstów z tego gatunku muzycznego środkiem
przekazu jest właśnie rap. Już z jego założeń wynika, iż powstał, aby dać ludziom
możliwość wypowiadania swoich poglądów, opinii. Muzyka w tej kulturze jest narzędziem, które pozwala raperom obrazować otaczającą ich rzeczywistość i prawdziwe życie. To, w jaki sposób je przedstawią, zależy od nich samych, ważne jest
jednak, aby budować w ludziach świadomość spoczywającej na nich odpowiedzialności za wypowiadane słowa.
Nie sposób jednak nie wspomnieć również o tym, iż na scenie hip-hopowej
powstają nie tylko brutalne i wulgarne teksty, nie tylko teksty mówiące wprost
o życiu, ale również tzw. „inteligentny rap”. Przykładem tekstu, który wpisuje się
w ramy Hip-Hopowej Deklaracji Pokoju, jest utwór rapera, który na polskiej scenie muzycznej funkcjonuje pod pseudonimem artystycznym 1z26. Jego utwór
noszący tytuł Nie wszystko, nie jest schematyczną, mówiącą o paleniu marihuany
i spotykaniu się na ławkach przed blokiem historią życia biednego dzieciaka, lecz
utworem mającym konkretny cel i przesłanie.
Splot wszystkich ludzkich spraw wśród istotnych kłamstw i prawd
Nie zapomnieć o wartościach o ludziach i ich codziennych radościach
Mimo przeciwności dziś zapomnieć o tych włościach
Nie ma dolegliwości ocean możliwości
Tu i teraz w teraźniejszości
Szacunek prawda miłość przyjaźń zdrowie hip-hop pokój.

Ten przykład ukazuje, że rap niesłusznie jest zaszufladkowany w opinii publicznej jako gatunek muzyczny propagujący negatywne zachowania.
Godnym uwagi jest fakt, iż pozytywne strony utworów hip-hopowych zostały
dostrzeżone również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chcąc wzbogacić
treści kształcenia w zakresie interpretacji i analizy tekstów w ramach zajęć z języka polskiego, Ministerstwo zaadaptowało tekst Eldo z utworu Są rzeczy, których
chciałbym nie pamiętać, wprowadzając go do podręczników. Potencjał dostrzeżony
w tym utworze skłania ku możliwościom wykorzystania twórczości raperów w takim samym ujęciu jak poetów, i jedni i drudzy poprzez swoją twórczość kształtują
formy wyrazu poprzez sztukę7. Utwory cechują się taką różnorodnością, jak róż6
7

Jakub Walczewski – ur. 15 lipca 1980 roku (za: pl.wikipedia.org).
http://www.hip-hop.pl/news/projector.php?id=1293748877 (dostęp: 28.03.2012).
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norodni są ich autorzy. Ich analiza skłania często do rozpatrywania ich w konwencji poezji. W zależności od doboru utworów muzycznych preferowanych przez
odbiorców ten gatunek muzyczny kształtuje tożsamość młodego pokolenia w kierunkach i celach, w których dane utwory są tworzone. Schusterman wbrew wszelkim konwenansom dostrzega w rapie wyraz swoistej sztuki, nazywając go:
postmodernistyczną sztuką popularną, która stanowi wyzwanie dla naszych najgłębiej zakorzenionych konwencji estetycznych, powszechnych nie tylko w modernizmie jako stylu artystycznym i ideologii; stanowi on także wyzwanie dla doktryny filozoficznej modernizmu i związanych z nią ostrych rozróżnień pomiędzy różnymi sferami kulturowymi. Wszelako rap, stanowiąc wyzwanie dla tych konwencji, spełnia – jak sądzę – najważniejsze konwencjonalne kryteria
estetycznej prawomocności, których zazwyczaj odmawia się sztuce popularnej. Rap nie poddaje
się zatem sztywnemu rozróżnieniu na sztukę wysoką i popularną na podstawie kryteriów wyłącznie estetycznych, a zarazem kwestionuje samo pojęcie takich czysto estetycznych kryteriów.
(Schusterman, 1998: 261)

Dyskusji na temat deprymującego wpływu i przekazów płynących z utworów
tego gatunku muzycznego nie można pozostawić bez wydźwięku. Kultura popularna jest przepełniona „pułapkami”, mającymi negatywny wydźwięk dla socjalizacji i kształtu tożsamości młodego pokolenia nie tylko w kontekście rapu i kultury
hip-hopowej. Moim zdaniem, znaczącą rolę w przeciwdziałaniu złym wpływom
odgrywa w tym przypadku kontrola rodzicielska. To rodzice mają możliwość
poddania analizie preferencje muzyczne własnych dzieci. Nie dotyczy to tylko
i wyłącznie rapu, odnosi się to także do innych aspektów mających wpływ na rozwój i kształtowanie tożsamości młodego pokolenia. Podobnie jest również w przypadku mediów, Internetu, telewizji czy gier komputerowych. W tych kwestiach
rodzice mają możliwości korzystania z konkretnych narzędzi ułatwiających proces
kontroli dziecka. Do ich dyspozycji przygotowane są specjalne
opcje, stosowane głównie w usługach telewizji kablowej i satelitarnej, telefonach komórkowych,
użytkowaniu komputera, w tym w grach wideo i korzystaniu z Internetu, pomocne rodzicom
w procesie wychowawczym dziecka. Stanowią pomoc w ochronie nieletnich przed brutalnością,
zachowaniami seksualnymi, wulgarnością pojawiającą się w grach komputerowych, telewizji
oraz Internecie.
Cele kontoli rodzicielskiej realizowane są poprzez:
A) pomoc rodzicom w świadomym wyborze gier komputerowych, stosując oznaczenia na opakowaniach gier – system PEGI (przyjęty w Polsce),
B) ochronę przed dostępu do treści szkodliwych i niebezpiecznych w Internecie (komputerach
i telefonach) – filtry rodzinne,
C) blokowanie dostępu do pornograficznych i erotycznych kanałów TV8.

Myślę, że kontrolę rodzicielską, rodzice powinni także rozszerzyć o analizę
treści przekazów muzycznych, w jakich gustują ich dzieci. Nie może to jednak
odbywać się bez zachowania prawidłowych relacji między dzieckiem a rodzicem.
8

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrola_rodzicielska (dostęp: 28.03.2012).
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Ważną rolę odgrywają w tym aspekcie prezentowane przez rodziców postawy.
Przykładami postaw wpływających pozytywnie na proces wychowawczy dziecka jest współdziałanie, które polega na tym, iż rodzice wraz z dziećmi „znajdują
przyjemność nie tylko we wspólnym wykonywaniu czynności, ale i we wzajemnej
wymianie uwag, obserwacji, zadań” (Ziemska, 1973: 58). W kontekście przekazów,
które raperzy zawierają w swych utworach, wychowawca powinien doceniać wszelkie pozytywne elementy tych tekstów, dzielić się swoimi pozytywnymi opiniami,
jednakże wskazywać nasuwające się sugestie i uwagi dotyczące ich negatywnych
elementów. Kolejną pożądaną postawą jest akceptacja, polegająca na aprobacie
zainteresowań dziecka, na przykład kulturą hip-hopową, przy jednoczesnym okazywaniu tolerancji, nie pozostając jedynie biernym obserwatorem. „Akceptując,
rodzice rzeczywiście lubią swoje dziecko i nie ukrywają przed nim tego uczucia”
(Ziemska, 1973: 54). Kolejną pozytywną postawą rodzicielską jest dawanie dziecku swobody, jednak z uwzględnieniem jej inteligentnego dawkowania: „rodzice
dający rozumną swobodę dziecku są obiektywni w ocenie perspektywy ryzyka”
(Ziemska, 1973: 58). Dziecko wraz z rozwojem wzbogaca swoją świadomość społeczną; rodzice tak powinni ją ukierunkować, aby było ono świadome zarówno
pozytywnych elementów wpływu medialnego, jak i zagrożeń z nim związanych.
W kontekście utworów rapowych ukształtowanie wzorców i norm zachowań być
powinno poparte modelem uwarunkowanym prawidłowymi postawami jego wychowawców. Nie powinno zapominać się także o uznawaniu praw dziecka, roli,
jaką odgrywa nie tylko jako członek rodziny, ale również społeczeństwa. Pozwalanie dziecku na odczuwanie odpowiedzialności za własne czyny i zachowania
stanowi jeden z podstawowych budulców jego prawidłowego funkcjonowania.
Oczywiście, nie można mówić w tym przypadku o możliwości nadużywania tychże praw przez dzieci; zaufanie dziecku bezprecedensowo wpływa na pozytywne relacje między nim a rodzicem, jednak każda ingerencja w przypadku dostrzeżenia
niewłaściwych zachowań powinna poparta być wspólną rozmową i konkretnymi
ustaleniami (Ziemska, 1973: 59).
Analizując treści utworów hip-hopowych, można dojść do stwierdzenia, iż
dzielą się one na: inteligentne, które w swym przekazie mają wiele pozytywnych
wskazówek i mądrości życiowych, charakteryzuje je pewne motto; utwory z prostym tekstem, językiem ulicy, opisującym wszelkie sytuacje mające miejsce w środowisku hip-hopowym, przekazywane w sposób bezpośredni, często wulgarny;
wreszcie utwory pośrednie, których nie można przyporządkować stricte ani do
pierwszej ani do drugiej grupy, ich charakterystyka ukształtowana jest poprzez
mieszanie dwóch wcześniej wymienionych styli. W kontekście kształtowania
tożsamości młodych ludzi nie można określić konkretnego wpływu muzyki hip-hopowej na jej rozwój, gdyż znaczącą rolę odgrywają tu preferencje stylów wcześniej przeze mnie wymienione.
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Ujmowanie rapu oraz kultury hip-hopowej jedynie w kontekście ideologicznym znacznie zawęża jego znaczenie dla kultury popularnej. Dlatego też istotnym
elementem jest poznanie jej oraz dostrzeżenie w niej nie tylko idei buntowników
negatywnie nastawionych do rzeczywistości społecznej, ale również faktu, iż ich
przekaz jest związany z funkcjonowaniem młodych ludzi w życiu społecznym
i wyrażaniem siebie poprzez sztukę. Każdy utwór stanowi o indywidualnym sposobie rozumienia świata oczami tych ludzi.
Przesłanie rapu, który jest donośnym głosem buntu przeciw rażącej niesprawiedliwości i uciskowi władzy, trafia bowiem do wyalienowanej młodzieży z różnych stref społecznych czy nawet
intelektualnej mniejszości, niezadowolonych z istniejącego systemu i skłonnych przyswoić sobie
styl, figury słowne i żargon rapu. (Schusterman, 1998: 245)

Warto zwrócić uwagę, iż ujmowanie w literaturze kultury hip-hpowej i rapu
w kategoriach sztuki jest związane z koniecznością zmiany powszechnie obecnego
stereotypowego podejścia do niej jako do odosobnionej od rzeczywistości i wyalienowanego obrazu świata. To, o czym rymują młodzi artyści, dotyczy tego, jak
funkcjonują w społeczności, perspektyw na przyszłość lub ich braku. Poprzez analizę przekazów płynących z tych tekstów powinniśmy zwrócić uwagę na problemy
społeczne, z jakimi przychodzi się im skonfrontować. Fakt wzrastającej popularności kultury hip-hopowej stanowi podstawę do dostrzeżenia, iż problemy poruszane w przekazach rapowych spotykają się ze zrozumieniem młodych ludzi, gdyż
dotyczą ich rzeczywistości. Ujmując problematykę dotyczącą współczesnej młodzieży w kontekście socjopedagogicznej analizy roli rapu i kultury hip-hopowej,
należy zwrócić szczególną uwagę na jej znaczenie dla kształtowania tożsamości
młodego pokolenia. Rolą pedagogów w tym aspekcie jest wzmacnianie potencjału
tkwiącego w ich twórczości i umiejętne wykorzystywanie pozytywnych elementów tej kultury w procesie socjalizacji oraz wskazywanie atrakcyjnych alternatyw
w opozycji do wszelkich zagrożeń oraz negatywnych aspektów tej kultury młodzieżowej.
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Hip Hop Ideology on the Basis of Hip Hop Lyrics
Summary
The starting point for the article „Hip hop ideology on the basis of hip hop lyrics”presents the
discussion on the role of culture on the process of identity formation of young generation. On
the basis of rap music and its particular productions, which exemplify some innovation for
both the audience and the researchers of youth culture, certain possibilities of classification in
the innovation of the normative system of society may be indicated. In this work rap music is
a source of ideas which could be noticed by the analysis and the interpretation of texts. Having noticed the fact that almost every single interpretation is connected with the opinion on
a particular song but at the same time is connected with the opinion on the issues and the reality, The Sense Making Theory is mentioned. The theory plays a significant role in the process
of interpretation and depends especially on the attitude of an interpreter. As far as the analysis
and the interpretation of songs in the context of their message and ideology is concerned, the
knowledge of hip hop specificity and principles of this culture is very crucial. These issues are
also presented in the article. Using interpretation techniques and taking into consideration the
fact that the researchers have to analyze lyrics, which have already been interpreted by the artists (double interpretations), messages of texts were analyzed. On purpose, the songs are called
messages since the identity formation of the youth is based on sending a message across. As to
answer the question on the essence of messages and presented by the rap artists ideology, seven
pieces of lyrics of various rap songs were analyzed. The symbols which are present in many of
these songs describe the culture. The meaning attributed to various human behavior and real
situations could be a sort of stimulus, which influences different perception. In the article on the
basis of the analysis, the author shows that rappers are aware of the fact that not everyone knows
their work but they want to present the reality that surrounds them. They talk about life with
which they have to struggle every day. They also take into consideration that their production
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may be understood in various ways and some of them do care about the diversity within their
audience. However,commercializationwhich is also very popular in hip hop culture has a negative impact on it. Main messages of hip hop productions are simply substituted with „catchy”
lyrics, which are created to generate some financial profits or to become famous. In fact, the audience is a group which decide what is worth their attention and what is not. The adolescence is
a very specific period in all teenagers’ life. Teenagers are not always able to think rationally and
understand messages which come from a hip hop production. The analysis of the lyrics proves
that rappers do include both positives and negatives. Those could be of great importance and
have great impact on young hip hop fans’identity. The music and its lyrics warn teenagers of potential threats, but some of them are full of risk and danger, that in a way promote bad behavior
and attitude towards life. The article also shows that rap music could determine teenagers’ life
style, their behavior and give them a chance to judge the reality that surrounds the rappers. The
audience tries to find own identity in rap lyrics. They notice similarities between a text and their
life, which could have positive and negative influence. That could give the possibility to form
standards, rules and define one’s personality through the prism of important figures in hip hop
music. The article also shows that people still think stereotypically about hip hop culture. Rap
music gives a chance to present opinions and thoughts, especially for teenagers. Sometimesit
is the only one way to present one’s feelings and views. That point should not be neglected.
A social-pedagogical analysis of those lyrics can become a very solid basis for research studies
as far as the reality which surrounds teenagers is concerned. A very precisearrange of this problem shows that the interpretation of hip hop texts can lead to a sort of rediscovery of certain
social behavior and the reality, since they were analyzed before by the authors of those texts. The
analysis of the lyrics shows that the productions not only effect rappers’ life but also present an
individual attitude towards the world and reality, which is very personal. The work emphasizes
that if rap music is considered to be a part of teenagers’ life, its potential should be used in the
process of socialization for teen-adult communication.
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There are two main subjects raised in the article, meaning the development
of the occupation of a social worker and the pursuit to make the work for
the ones in need professional. The latter has its genesis in the actions taken
in the period of annexation. Trials to find an efficient method to help people
in dealing with life crisis have not been fully achieved yet although lasting
over a century. Therefore, there is a question whether and in what extend
may the practice of the following decades be used to build the occupation
of a social worker, which will gain a status of a profession.

Od kilku lat zawód pracownika socjalnego ulega dynamicznym przemianom,
których elementem wspólnym jest wzrost wskaźnika profesjonalizacji służb wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej (zob. Leśniak-Berek, Wódz,
2009: 72n). Dążenie do profesjonalizacji pracy na rzecz potrzebujących ma genezę
w działaniach podejmowanych w Polsce w okresie zaborów. Trwające ponad wiek
dążenia do wypracowania skutecznej metody pomocy ludziom w wychodzeniu
z kryzysów życiowych wciąż nie osiągnęły w pełni swojego rezultatu. Stąd pojawiania się pytanie: czy i na ile można wykorzystać praktykę kolejnych dziesięcioleci do budowania zawodu pracownika socjalnego, który będzie posiadał status
profesji?
Podstawę profesjonalnej pracy socjalnej stanowi kanon wiedzy, wartości
i umiejętności praktycznych, określony po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych przez amerykańskie stowarzyszenie pracowników socjalnych (NASW).
Wiedza posiadana przez pracownika socjalnego powinna umożliwić mu właści-
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we zdiagnozowanie potrzeb klientów i udzielenie skutecznej pomocy. Kazimiera
Wódz wskazuje, że
podstawą przygotowania zawodowego pracownika socjalnego powinno być ogólne wykształcenie humanistyczne na poziomie uniwersyteckim, uwzględniające wiedzę z zakresu nauk
społecznych, politycznych, ekonomii, polityki społecznej, historii pracy socjalnej, metodologii
badań społecznych, elementów zarządzania itp. To ogólne wykształcenie powinno być punktem
wyjścia do dalszego specjalistycznego kształcenia, w którym najważniejszą rolę odgrywa wiedza
z zakresu teorii i metod pracy socjalnej, znajomość różnych obszarów praktyki pracy socjalnej,
wiedza z zakresu ustawodawstwa socjalnego, wreszcie znajomość samego siebie i doświadczenie
obcowania z przedstawicielami grup mniejszościowych, kulturowych, etnicznych, czy społecznych. (Wódz, 1999: 139)

Drugim elementem kanonu jest posiadanie przez pracownika socjalnego
określonych przekonań, wyznawanie pożądanych wartości i przestrzeganie zasad
etycznych w praktycznej działalności zawodowej. Podstawowymi wartościami
pracy socjalnej są: poufność w relacjach z klientem, rozwijanie u podopiecznych
samodzielności, wytrwałość w realizacji celów, kierowanie się zasadami sprawiedliwości społecznej, szacunek dla odmienności, wysoki poziom kultury osobistej
i zachowań profesjonalnych i inne1. Z kolei na trzeci element omawianego kanonu – umiejętności zawodowe – składają się kompetencje z zakresu komunikacji
społecznej i interpersonalnej, umiejętności pracy z klientem przy jak najlepszym
wykorzystaniu posiadanej wiedzy, opracowywania i wdrażania planów interwencji oraz właściwego korzystania z metod pracy socjalnej (indywidualnej, grupowej,
środowiskowej), powadzenia badań społecznych i analizy skuteczności wdrażanych programów społecznych (Wódz, 1999: 139–140).
Źródeł pracy socjalnej w Polsce należy szukać na początku XX wieku, kiedy to
dotychczasowe – oddolne i często spontaniczne inicjatywy społeczników (na rzecz
poprawy sytuacji bytowej oraz krzewienia oświaty i kultury wśród ludności) – stały
się bodźcem do uruchomienia kursów mających na celu podniesienie kompetencji
osób działających na rzecz społeczeństwa poprzez przekazanie usystematyzowanej
wiedzy z zakresu opieki i pomocy potrzebującym. Kształcenie zawodowe służb
społecznych na ziemiach polskich zostało zapoczątkowane jeszcze w okresie zaborów – w sierpniu 1907 r. warszawskie stowarzyszenia katolickie zorganizowały
„Kursa społeczne”, w których 716 uczestników poznawało podstawy teoretyczne
pracy społecznej. Z kolei pierwsza w Polsce „szkołę pracy społecznej” powstała
w 1916 r. przy Wyższych Kursach dla Kobiet im. Baranieckiego w Krakowie, gdzie
utworzono Wydział Pracy Społecznej.
1
Zasady etyczne wykonywania profesji pracownika socjalnego zostały zapisane w Kodeksie
Etycznym NASW w 1979 roku. W Polsce funkcjonuje Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych. Zob. Siwek, 2009: 97–103.
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Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. stworzyło możliwości zorganizowania opieki społecznej w ramach struktur państwowych, co przełożyło się na
uchwalenie w 1923 r. Ustawy o opiece społecznej2. Dla rozwoju służb społecznych
szczególną wagę miało rozporządzenie O opiekunach społecznych i o komisjach
opieki społecznej z 1928 r.3, które zobowiązywało gminy do ustanowienia w nich
opiekunów społecznych. Ich zadaniem był przede wszystkim bezpośredni kontakt
z osobami otrzymującymi i mającymi otrzymać świadczenia z opieki społecznej.
Opiekun społeczny miał za zadanie współdziałać z gminą w zakresie wykonywania ustawowych obowiązków z zakresu opieki społecznej. Jego obowiązkiem było
m.in. nadzorowanie udzielanej przez gminy pomocy oraz kontrolowanie sytuacji
finansowej osób, które się zgłaszały po wsparcie. Rozporządzenie nie przewidywało wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję opiekuna społecznego – było to
stanowisko honorowe i bezpłatne, aczkolwiek osobom je pełniącym przysługiwała
ochrona prawna równa urzędnikom państwowym.
Zarówno osoby pełniące funkcję opiekunów społecznych, jak i pozostałe osoby
pracujące w sektorze opieki społecznej w znaczącej większości nie posiadały odpowiednich kwalifikacji (por. Służba społeczna w Polsce, 1928: 30–35). Stąd też konieczne było stworzenie szkół dla wykwalifikowanej kadry zajmującej się opieką i pomocą
społeczną. W 1925 r. w Krakowie powstała Szkoła Pracy Społecznej im. Adriana
Baranieckiego, kształcąca na poziomie średnim dziewczęta posiadające maturę
i ukończone osiemnaście lat. Roczny program kształcenia przygotowywał do pracy
w placówkach państwowych, samorządowych i prywatnych instytucjach społecznych (Mikulski, 1976: 10). Były to początki kształcenia pracowników społecznych.
Kolejnym krokiem było stworzenie instytucji kształcącej na poziomie wyższym.
Pierwszą taką instytucją było założone w 1925 r. przez Helenę Radlińską Studium
Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie4. Zadania,
jakie miała do zrealizowania ta placówka, zostały scharakteryzowane w opracowaniu przygotowanym przez zespół pod kierownictwem Ludwika Krzywickiego:
Cele, które wytknęło sobie Studjum, streszczają w sobie wszystkie dążności nasze w zakresie
służby społecznej: należy wydobyć z ukrycia wszystkie siły społeczne, całą tężyznę entuzjazmu
i pchnąć je jako inicjatorów nowych dróg działalności kulturalno-oświatowej, nowych sposobów życia, nowych metod zabawy, jako organizatorów różnych zrzeszeń w wogóle wyższego
uspołecznienia. (…) ażeby z pożytkiem stanąć na różnych posterunkach służby społecznej, potrzebna jest znajomość najlepszych dróg działania, umiejętność postępowania wśród różnych
zbiorowości ludzkich i znajomość wielu jeszcze innych rzeczy. Chodzi o stworzenie licznych
zastępów takich wykwalifikowanych pracowników (Służba społeczna w Polsce, 1928: 11).
2

Ustawa o opiece społecznej z 16 sierpnia 1923, Dz.U. 1923 nr 92 poz. 726.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiekunach społecznych
i o komisjach opieki społecznej, Dz.U. 1928 nr 29 poz. 267.
4
Przez pierwsze dwa lata szkoła nosiła nazwę: Studium Pracy Kulturalnej Wolnej Wszechnicy
Polskiej.
3
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Nauka na uczelni trwała dwa lata5; pierwszy rok był związany z całorocznymi zajęciami w Warszawie, natomiast drugi obejmował konsultacje, seminaria
i konferencje oraz zakładał podjęcie pracy zawodowej. Specjalności realizowane
w Studium były dostosowane do sytuacji i potrzeb Polski, zaniedbanej kulturalnie
i oświatowo w okresie zaborów – kształcono w zakresie: nauczyciela osób dorosłych, organizatora życia kulturalnego młodzieży i dorosłych, bibliotekarza, pracownika opieki nad matką i dzieckiem oraz młodzieżą (Wyrobkowa-Pawłowska,
1991: 16). Zajęcia teoretyczne, prowadzone przez wybitnych profesorów szkół
wyższych oraz praktyków6, były połączone z praktycznym poznawaniem funkcjonowania placówek społecznych w czasie zajęć zarówno w Polsce, jak i za granicą
(w Czechosłowacji, Danii, Francji i in.) (Wyrobkowa-Pawłowska, 1991: 18). Studiować mogły jedynie osoby posiadające przygotowanie merytoryczne (potwierdzone dyplomem wyższej uczelni) i praktyczne w zakresie pracy społecznej lub
też osoby bez ukończonych studiów, które posiadały wybitne osiągnięcia w pracy
społecznej (Mikulski, 1976: 11). Często instytucje społeczne wysyłały swoich pracowników na studia, opłacając im w czasie ich trwania stypendia (WyrobkowaPawłowska, 1991: 19).
Rozwój szkół rozpoczął trwający przez kolejne dziesięciolecia proces profesjonalizacji zawodu pracownika społecznego (socjalnego), co oznaczało m.in.
konieczność zdobywania w drodze kształcenia specjalistycznej wiedzy teoretycznej, doskonalenia umiejętności w drodze doświadczenia zawodowego, posiadania
kompetencji pozwalających na cieszenie się uznaniem i autorytetem społecznym
oraz dysponowania znaczną autonomią w pracy zawodowej (Wódz, 1999: 137).
Po II wojnie światowej zawód pracownika społecznego, podobnie jak cały
polski system opieki społecznej, ulegał dynamicznym przemianom. Jeszcze kilka lat po zakończeniu działań wojennych trwało dość intensywne kształcenie
w szkołach dla pracowników społecznych7 (również kończenie kursów rozpoczę5

Początkowo rok, jednak szybko wydłużono do 2 lat, a od 1937 roku zwiększono do 4 lat.
Wykłady prowadzili profesorowie Wolnej Wszechnicy Polskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkoły Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, często uczestnicy tajnych
uczelni z okresu zaborów – „uniwersytetu latającego”, czy Towarzystwa Kursów Naukowych. Wśród
kadry były takie osoby jak: H. Radlińska, L. Krzywicki, J. Chałasiński: Czarnowski, M. Librachowa,
A. Dryjski: Baley, M. Odrzywolski, A.B. Dobrowolski, K. Krzeczkowski: Rychliński, M. Jaroszyński,
J. Strzelecki, M. Orzęcki, J. Muszkowski, M. Godecki, K. Korniłowicz, Z. Kobyliński, F. Czerwijowski,
Cz. Wroczyński, I. Jurgieliczowa, A. Miller (Csorba), J. Millerowa, A. Walicka-Chmielewska, J. Korczak, M. Kasprzak, A. Zelwerowicza, a nawet odwiedzający Polskę J. P. Piaget. Zob. Wyrobkowa-Pawłowska, 1991: 19-20.
7
W czerwcu 1945 r. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej utworzyło Centrum Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej w Łodzi, w którym wykładowcami centrum byli praktycy pracy opiekuńczej oraz wykładowcy akademiccy (m.in. H. Radlińska). Na początku 1946 r.
w Krakowie Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych zorganizowało Wyższą Szkołę Nauk
6
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tych w czasie wojny), jednakże ideologia obowiązująca w czasach stalinowskich
spowodowała likwidację systemu opieki społecznej (w tym badań naukowych
z zakresu nauk społecznych, struktur państwowych opieki i pomocy społecznej,
opieki i pomocy realizowanej przez podmioty niepubliczne, większości szkół dla
służb społecznych).
Po „odwilży październikowej” rozpoczął się proces tworzenia sieci powiatowych opiekunów społecznych8, których zadaniem było organizowanie i koordynowanie opieki społecznej przy współpracy z organami władzy i administracji
państwowej oraz innych instytucji działających na poziomie powiatu (zob. Zieliński, 1960: 33–34). Wymagania w zakresie kompetencji opiekunów społecznych
były (jak na ówczesne realia) teoretycznie bardzo wysokie – powinni posiadać
wyższe wykształcenie oraz dwuletnią praktykę zawodową lub mieć wykształcenie
średnie i pięcioletnią praktykę. Jednakże możliwość zatrudniania osób nieposiadających takich kwalifikacji była nagminnie wykorzystywana – można bowiem
było w przypadku braku wymaganych kwalifikacji zatrudniać na podstawie „właściwej postawy społecznej” oraz wykazania zdolności i uzdolnień w dotychczasowej pracy9.
Powiatowi opiekunowie społeczni mieli za zadanie organizować i koordynować sieć terenowych opiekunów społecznych, których zadaniem było działanie
w swoim miejscu zamieszkania (na osiedlu, wsi). Kandydaci na terenowych opiekunów społecznych byli wskazywani przez lokalne organizacje społeczne lub rady
narodowe i powoływani za swoją zgodą na czas nieokreślony. Swoje obowiązki
wykonywali honorowo (nieodpłatnie).
Urządzony w ten sposób system pomocy społecznej okazał się niewydolny. Zamiast oczekiwanych skoordynowanych działań opiekunów społecznych na rzecz
potrzebujących, działali słabo opłacani powiatowi terenowi opiekunowi społeczni
oraz pracujący ochotniczo terenowi opiekunowie społeczni. Prestiż opiekuna społecznego był bardzo niski – nie był on urzędnikiem docenianym, często natomiast
wykonywał prace biurowe niezwiązane z zajmowanym stanowiskiem (Informacja
o przebiegu szkolenia…, 1962: 57–58; Rymuszko, 1968: 1).
Powszechnym problemem był niedobór ilościowy zarówno powiatowych, jak
i terenowych opiekunów społecznych. Szczególnie trudna była sytuacja na wsiach,
Społecznych. W połowie maja 1948 r. otwarto w Warszawie Ośrodek Szkoleniowy Pracowników
Opieki Społecznej.
8
Opiekunowie społeczni mieli swoje siedziby przy powiatowych radach narodowych lub ich
odpowiednikach − w miastach stanowiących powiaty miejskie działali miejscy opiekunowie społeczni, a w miastach wyłączonych z województw dzielnicowi opiekunowie społeczni. Zob. Uchwała
Nr 92 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie powołania opiekunów społecznych, M.P. 1959,
nr 32 poz. 145.
9
Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1959 r. o zakresie
i trybie działania opiekunów społecznych, M.P. 1959 nr 93 poz. 496.
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gdzie bardzo często nie było opiekunów społecznych albo nie podejmowali oni
żadnej aktywności. Specyfika funkcji terenowego opiekuna społecznego, zwłaszcza brak wynagrodzenia za pracę, skutkowały poważnym niedoborem kadr, który
nierzadko uzupełniano jedynie na poziomie zestawień administracyjnych poprzez
dopisywanie przypadkowych nazwisk (Rak, 1963: 5).
Równie niekorzystnie wyglądał inny wyznacznik profesjonalnej pracy socjalnej – wykształcenie. Szkolenia dla opiekunów społecznych, jeżeli w ogóle były
organizowane na danym terenie, często nie były systematyczne, a także przeprowadzane w mało atrakcyjny sposób, co przekładało się na małą frekwencję (Rak,
1970: 6; Rak, 1972: 247; Pismo okólne Nr 10/2…) opiekunów społecznych, Dz.Urz.
MPiOS nr 2 poz. 1. Nierzadko zamiast regularnych kursów odbywało się jedynie
doraźne instruowanie opiekunów społecznych (Bogacz, 1962: 19–20).
Ważnym krokiem w kierunku profesjonalizacji było uzawodowienie dotychczasowych działań podejmowanych przez opiekunów społecznych. Zarządzenie
Ministra Oświaty z dnia 4 listopada 1966 r. wprowadziło nazwę nowego zawodu
– „pracownik socjalny”10. Mimo iż zmiana wydawała się niewielka (dotychczasowi
etatowi opiekunowie społeczni zostali pracownikami socjalnymi), to wielu wierzyło w rozpoczęcie nowego okresu w budowaniu profesjonalnych służb społecznych.
Aleksander Kamiński pisał:
praca socjalna jest czymś zasadniczo różnym od opieki społecznej i służby społecznej. Wyzwolona ostatecznie z ograniczeń dobroczynności, oparta na budżecie państwa i wielkich struktur
społecznych państwa socjalistycznego (…) praca socjalna ma zapewniony trwały fundament
materialny, umożliwiający rozwinięcie szerokiego frontu aktywności społeczno-wychowawczej
(…). (Kamiński, 1974: 75)

Ustanowienie zawodu ‘pracownik socjalny’ było niewątpliwie krokiem w stronę profesjonalizacji dotychczasowych działań z zakresu opieki i pomocy społecznej. Wsparcie finansowe i organizacyjne państwa miało pomóc w zastąpieniu istniejących, niewydolnych służb społecznych, wykwalifikowanymi pracownikami
socjalnymi.
Wprowadzenie w 1966 r. nazwy oddzielnego zawodu „pracownik socjalny”,
połączono z otwarciem w tym samym roku Państwowych Szkół Pracowników Socjalnych w Warszawie (Hibel, 1976: 9–15) i Poznaniu (zob. Bloch, 1976: 29–33;
Król, Bloch, 2007: 98), kształcących na poziomie średnim. W 1967 r. otwarto podobne szkoły w Łodzi i Krakowie, rok później we Wrocławiu, a w latach siedemdziesiątych powstawały placówki w kolejnych miastach (Oleszczyńska, 1976: 1).
10

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 listopada 1966 r. (Nr SZ2-0101-48/66) w sprawie zmiany nomenklatury zawodów i specjalności, do których przygotowują szkoły zawodowe, Dz. Urz.
Min. Oświaty 1966, nr 16 poz. 193.
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Kształcenie w Państwowych Szkołach Pracowników Socjalnych trwało dwa
lata, początkowo jedynie w trybie dziennym11. Przyjmowano osoby poniżej 40.
roku życia, posiadające świadectwo dojrzałości uprawniające do podjęcia studiów
wyższych. Program realizowany przez szkoły był bardzo zróżnicowany, dzięki czemu uwzględniał szeroki zakres obowiązków osób pracujących w zawodzie pracownika socjalnego, mających możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy, instytucjach i organach administracji państwowej (Rak, 1972: 248).
Zakres kompetencji pracowników socjalnych wykształconych w nowo powołanych placówkach obejmował następujące kwestie:
poprawa warunków materialnych i socjalnych oraz stwarzanie pomyślnych warunków wychowawczych jednostce i rodzinie; pomoc dla młodzieży i dzieci pozbawionych właściwej opieki;
rehabilitacja społeczna i zawodowa; zapewnienie opieki ludziom starym; walka ze zjawiskami
społecznego marginesu: alkoholizmem, prostytucją itd.; pomoc dla pracowników w zakładach
pracy. (Założenia programowo-organizacyjne…, 1973: 5)

Wykształcenie wyższe pracownicy społeczni mogli uzyskać od 1956 r. na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Łódzkim od 1957 r. (Mikulski,
1972: 8–9).
Na początku lat sześćdziesiątych możliwość uzyskania tytułu magistra ze specjalnością z polityki społecznej otwarła warszawska Szkoła Główna Planowania
i Statystyki (dzisiejsza Szkoła Główna Handlowa).
W podnoszeniu kwalifikacji opiekunów społecznych oprócz kursów i szkół
miały być pomocne wydawane przez Departament Pomocy Społecznej Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej publikacje (m.in. Poradnik Opiekuna Społecznego, Wskazówki metodyczne dla opiekunów społecznych, kwartalnik „Biuletyn
Opiekuna Społecznego”12).
Funkcjonowanie nowego zawodu – pracownika socjalnego – nie przyniosło
oczekiwanych rezultatów. Wykształceni na poziomie średnim, a nawet wyższym,
pracownicy socjalni wykonywali pracę jedynie administracyjną, a bezpośredni kontakt z klientem opieki społecznej mieli terenowi opiekunowie społeczni.
Efektywność pracy opiekunów terenowych nie zwiększała się, mimo że ich liczba
przekraczała w skali całego kraju sześćdziesiąt tysięcy, oraz mimo prowadzenia
11

Pierwszy wydział zaoczny powstał przy szkole warszawskiej w 1969 r., o czym będzie mowa
w kolejnym rozdziale pracy.
12
Biuletyn wydawało Kolegium Redakcyjne przy Departamencie Pomocy Społecznej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie. Od 1971 r. czasopismo nosiło nazwę „Opiekun
Społeczny”. Adresowano było przede wszystkim do opiekunów społecznych, którym miało służyć
w usprawnianiu pracy zawodowej. Podejmowało tematy związane z pracą opiekunów społecznych
na wszystkich szczeblach, zamieszczało relacje pisane przez terenowych opiekunów społecznych,
którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Ponadto ma jego łamach podawano zmiany prawne
w przepisach dotyczących pomocy społecznej oraz plany działalności ministerstwa na kolejne lata.
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dla nich szkoleń zawodowych. Podstawowe przyczyny tego zjawiska wydają się
dwojakie. Po pierwsze, byli to pracownicy honorowi, wykonujący swoje obowiązki
dobrowolnie, a to nie wystarczało do wywiązywania się z trudnych zadań, wymagających często natychmiastowego działania. Druga przyczyna leżała w wieku
pracowników społecznych – były to w większości osoby starsze, z wykształceniem
podstawowym, nie potrafiące (mimo dobrych chęci) odpowiednio klasyfikować
potrzeb i skutecznie interweniować. Pozyskiwanie młodych osób na te stanowiska
nie przynosiło większych rezultatów (Kaźmierczak, 1989: 38–39).
Istotna zmiana koncepcji opieki i pomocy społecznej, która nastąpiła pod koniec lat sześćdziesiątych i trwała do początku lat dziewięćdziesiątych, polegała na
integracji systemu opieki społecznej z ochroną zdrowia. Efektem jej realizacji było
powołanie (przeniesienie) ośrodków opiekuna społecznego przy przychodniach
obwodowych, oraz stopniowe zastępowanie dotychczasowych (honorowych)
opiekunów społecznych przez pracowników socjalnych pracujących na etacie, wykształconych w profilowanych pod ich kątem szkołach (Kaźmierczak, 1989: 39).
Proces ten rozpoczął się w 1969 r., gdy 8 marca weszła w życie Instrukcja nr 1/69
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie ośrodka opiekuna społecznego13. Powołane wtedy ośrodki miały z założenia stanowić
uzupełnienie dla działających od kilku lat opiekunów społecznych i działać przy
wszystkich przychodniach obwodowych ([Zet], 1967: 5; Oleszczyńska, 1978: 29).
Z kolei związanie się opieki i pomocy społecznej ze służbą zdrowia na poziomie
wojewódzkim dokonało się w latach 1972–1975, kiedy to utworzono wojewódzkie
ośrodki opiekuna społecznego w ramach struktur organizacyjnych Wojewódzkich
Szpitali Zespolonych (Łopato, 1989: 11). Celem ich powołania było nadzorowanie
i wspieranie opiekunów społecznych i pracowników socjalnych w zakresie organizacji pracy i podnoszenia kwalifikacji, a także analizowanie stanu i prognozowanie
rozwoju opieki i pomocy społecznej na terenie województwa (Kaźmierczak, 1985:
39–40; Kaźmierczak, 1989: 38).
Celem powstania ośrodków była chęć usprawnienia współpracy pomiędzy
służbą zdrowia a opieką społeczną i w efekcie poprawa poziomu świadczeń opiekuńczo-zdrowotnych w środowisku lokalnym. W nowo powstałej instytucji upatrywano również szansę na poprawę jakości szkoleń dla opiekunów społecznych,
które dotąd najczęściej nie wychodziły poza niezbędne minimum, czyli omówienia zmian w przepisach prawnych i bieżących żądań.
13

Instrukcja nr 1/69 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1969 r. (CS
671-3/69) w sprawie ośrodka opiekuna społecznego, Dz. Urz. MZiOS z dn. 8 marca 1969 r. nr 4 poz.
12. Instrukcja ta określała zadania zawarte w art. 20 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie organizacji otwartej opieki zdrowotnej, Dz.U.
1967 nr 36 poz. 183.
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Proces przekształceń opieki społecznej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przyniósł dość znaczącą zmianę – praca opiekuna społecznego (pracownika socjalnego) uległa etatyzacji. Co prawda funkcjonowała jeszcze sieć opiekunów społecznych, działających na zasadach wolontariatu, jednakże ich zadania
ograniczono do przygotowania i wstępnej diagnozy potrzeb opiekuńczych. Natomiast ostateczna diagnoza, plan pomocy i działanie pomocowe należały już do etatowego, rejonowego pracownika (asystenta) socjalnego, zatrudnionego w Ośrodku
Opiekuna Społecznego (Wódz, 1982: 33–35).
Równolegle do działań przekształcających system pomocy i opieki społecznej starano się zapewnić kadrę wyszkoloną w tym kierunku. 28 stycznia 1974 r.
Prezydium Rządu zatwierdziło przygotowany przez Kolegium Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej program rozwoju zawodowej służby socjalnej w latach 1975–1990. Zakładano w nim stworzenie do 1990 r. sieci zawodowych pracowników socjalnych, działających w każdej gminie, a w miastach w rejonach
zamieszkałych przez 3 tys. ludności. Pracownicy socjalni mieli być fachowcami,
posiadać odpowiednią wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, by sprawnie radzić sobie z problemami lokalnymi (Oleszczyńska, 1976: 25). Docelowo
planowano zatrudnić 7,5–8 tys. pracowników socjalnych14. Pracownicy socjalni
mieli wykonywać swoją pracę w ścisłej współpracy ze służbą zdrowia. Ponadto
program ten zakładał podniesienie jakości pracy terenowych opiekunów społecznych (Oleszczyńska, 1978: 2).
Z uwagi na rozwój służb społecznych i tym samym zwiększające się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników dalszemu rozwojowi uległa sieć szkół,
które umożliwiały zdobycie wykształcenia średniego z zakresu opieki społecznej
(J. Mikulski, 1972: 9). Zdecydowanie najwięcej osób kształciło się w państwowych
szkołach dla pracowników socjalnych, których sieć systematycznie rozwijano (M. K.
[M. Karczewski], 1975: 29). Studia wyższe z zakresu pracy w służbach społecznych
można początkowo było odbyć na trzech uczelniach. Taką możliwość oferowały Instytuty Nauk Społecznych Uniwersytetów Warszawskiego i Łódzkiego oraz SGPiS
(Mikulski, 1972: 9). Zarówno szkoły, jak i uczelnie zaczęły oferować zdobywanie wykształcenia również w trybie zaocznym (Leś, 1990: 98; Oleszczyńska, 1974: 54).
Jeżeli chodzi o zatrudnienie absolwentów średnich szkół dla pracowników socjalnych to kolejne roczniki absolwentów w coraz mniejszym stopniu znajdowały
etat w instytucjach resortu zdrowia i opieki społecznej, mimo że wciąż wykonywanie tej profesji nie łączyło się ani z prestiżem ani z zadowalającą płacą15.
14

Dane z czerwca 1974 roku mówią o 812 zatrudnionych pracownikach socjalnych, w kolejnych
latach (również dane z końca czerwca) wzrost ich liczby wyglądał następująco: 1975 r. – 1183 pracowników socjalnych, 1976 r. – 1443, 1977 r. – 1698. Oleszczyńska, 1978: 2).
15
Dane z Państwowej Szkoły Pracowników Socjalnych w Warszawie z lat 1968–1971 mówią
o 30–48% zatrudnieniu absolwentów w zawodzie pracownika socjalnego w zależności od rocznika,
oraz o tendencji spadkowej w tym zakresie. Hiblowa, 1972: 33–34.
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Przemiany społeczne i gospodarcze zapoczątkowane w Polsce w 1989 roku objęły również system opieki i pomocy społecznej, którego reformę rozpoczęto od
zmiany podstawy prawnej, czyli ustawy o opiece społecznej z 1923 roku. Uchwalona w 1990 roku Ustawa o pomocy społecznej jako jeden z priorytetów stawiała sobie rozwój pracy socjalnej rozumianej jako „działalność zawodową, skierowaną na
pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu
celowi”16. W połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęto reformować system kształcenia pracowników socjalnych w kierunku profesjonalizacji tego zawodu. Szkoły kształcące przyszłych pracowników socjalnych otrzymały wytyczne – ramowy
plan nauczania, minima programowe, oraz zakres umiejętności wymaganych się
od profesjonalnie przygotowanego pracownika socjalnego (m.in. umiejętności
metodologiczne, społeczne, menedżerskie, stosowania wiedzy z zakresu prawa,
podejmowania decyzji i szybkiej interwencji socjalnej, korzystania z literatury obcojęzycznej)17. Stworzono także dwa stopnie specjalizacji zawodowej dla czynnych
zawodowo pracowników socjalnych, których uzyskanie wymaga określonego stażu pracy oraz zdania egzaminu dyplomowego18.
Kolejną decyzją, której skutkiem miało być jeszcze skuteczniejsze dostosowanie kwalifikacji pracowników socjalnych do zapotrzebowania systemu pomocy społecznej, było wprowadzanie w ramach zawodu pracownika socjalnego
specjalności. Obecnie pracownik socjalny może się specjalizować w następujących kierunkach: praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy, praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, praca socjalna z osobami
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, praca socjalna z osobami starszymi, praca socjalna z osobami bezrobotnymi, praca socjalna z osobami uzależnionymi, praca socjalna z osobami bezdomnymi, praca socjalna z cudzoziemcami, mniejszościami narodowymi i etnicznymi, praca socjalna ze społecznością
lokalną oraz każdej innej specjalności jeżeli tego wymagają potrzeby regionu czy
środowiska lokalnego19.
Mimo stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników socjalnych sama
praca socjalna pozostawała w tle innych świadczeń otrzymywanych przez klien16

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506.
Decyzja Nr 7 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1995 r. w sprawie ustalenia dokumentacji programowej dla zawodu pracownik socjalny, Dz. Urz. Min. Pr. 1995 Nr 6 poz. 7;
Sikora, 2002: 38-39.
18
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 1997 r. w sprawie stopni
specjalizacji w zawodzie „pracownik socjalny”, Dz.U. 1997 nr 24 poz. 125.
19
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 486.
17
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tów pomocy społecznej. Dane z lat 1994–2004 mówią, że liczba świadczeniobiorców, którzy korzystali z pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej oscyluje wokół 18%, co więcej, liczba ta w ciągu dekady nie wzrastała. Natomiast zdecydowana większość świadczeniobiorców otrzymywała pomoc materialną, zaspakajającą
bieżące potrzeby konsumpcyjne (Zalewski, 2005: 162–163).
Uchwalona w 2004 roku ustawa o pomocy społecznej20 nie przyniosła rewolucji w działalności pracowników socjalnych. Zakładano, że elementem zwrotnym
w dotychczasowej praktyce świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej będzie kontrakt socjalny, niemniej jednak brak odpowiedniego przygotowania kadr
nie pozwala na prawidłowe i powszechne stosowanie tego narzędzia (Rymsza,
2012: 205).
Funkcjonujący od lat źle skonstruowany system pomocy społecznej, który jedynie utrwala grono osób wymagających wsparcia zamiast skutecznie motywować
ich do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, powoduje w pracownikach socjalnych,
niewidzących efektów swojej pracy, frustrację i wypalenie zawodowe (Andrzejewski, 2009: 95). Efekty pracy socjalnej zapisywane w kolejnych aktach prawnych
mają charakter jedynie „listy życzeń” (Beckett, 2012: 197–198), gdyż praktyka
funkcjonowania instytucji pomocowych uniemożliwia ich skuteczną realizację.
Praca socjalna istnieje dużo bardziej w zestawieniach i statystykach niż w codziennej praktyce, innymi słowy ma charakter pozorowany (zob. Trawkowska, 2007).
Najczęściej stosowany obecnie model pracy socjalnej to model dystrybucyjny,
polegający na pomocy doraźnej (w formie świadczeń i usług) dla osób, które dostarczą do ośrodka pomocy społecznej dokumentacją potwierdzającą możliwości
przyznania świadczeń (Krasiejko, 2010: 50, 57).
Proces profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, który formalnie jest
już na poziomie dość zaawansowanym, w praktyce ma jeszcze wiele elementów
wymagających rozwoju. Polski pracownik socjalny to wciąż osoba o niskim statusie zawodowym, społecznym i ekonomicznym (Bieńko, 2012: 165), która z powodu specyficznej organizacji systemu pomocy społecznej najczęściej nie ma
możliwości skorzystania z podstawowych narzędzi przypisanych do swojej profesji. Pozostaje mieść nadzieję, że siła ponad stuletnich doświadczeń polskich służb
społecznych pomoże w ciągu najbliższych lat przezwyciężyć biurokratyczne ograniczenia na rzecz aktywnej pracy socjalnej której efektem będzie z jednej strony
usamodzielnienie klientów pomocy społecznej, a z drugiej osiągniecie przez pracę
socjalną statusu profesji.

20

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593.

146

Mikołaj Brenk

Literatura
Andrzejewski M. (2009). Prawo jako narzędzie wspierania rodziny w środowisku lokalnym (rozważania sceptyczne). „Studia Edukacyjne” 10
Beckett Ch. (2012). Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Warszawa
Bieńko M. (2012). Pomiędzy jałmużnikiem a profesjonalistą. Wybrane płaszczyzny realizacji roli
pracownika socjalnego w perspektywie badawczej. [W:] W stronę aktywnych służb społecznych. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Warszawa
Bloch T. (1976). Społeczno-wychowawcze funkcje szkoły pracowników socjalnych. Refleksje pedagogiczne w oparciu o doświadczenia szkoły poznańskiej, „Opiekun Społeczny” 1
Bogacz M. (1962). Podnoszenie kwalifikacji opiekunów społecznych. „Biuletyn Opiekuna Społecznego” 5
Hibel C. (1976). Dziesiąty rok kształcenia pracowników socjalnych w szkole warszawskiej, „Opiekun Społeczny” 1
Informacja o przebiegu szkolenia opiekunów społecznych w województwie krakowskim. (1962).
„Biuletyn Opiekuna Społecznego” 2
Kamiński A. (1974). Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, wyd. 2 popr.
i uzup. Warszawa
Kaźmierczak T. (1985). O wojewódzkich ośrodkach opiekuna społecznego. „Praca Socjalna” 1
Kaźmierczak T. (1989). O wojewódzkich ośrodkach opiekuna społecznego – raz jeszcze. „Praca
Socjalna” 1
Krasiejko I. (2010). Metodyczne działanie pracowników socjalnych. [W:] Praca socjalna i wolontariat w pomocy społecznej. Red. M. Mirowska. Częstochowa
Kryczyńska I. (1969). Wskazówki metodyczne dla opiekunów społecznych. Warszawa
Leś E. (1990). Dziesięciolecie kształcenia uniwersyteckiego pracowników socjalnych, „Praca Socjalna” 1-2
Leśniak-Berek E., Wódz K. (2009). Dylematy kształcenia dla pracy socjalnej. Z doświadczeń Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego. [W:] Współczesne wyzwania i metody pracy
socjalnej. Red. W. Szymczak. Lublin
Łopato J. (1989). Zarys rozwoju pomocy społecznej w Polsce Ludowej. „Polityka Społeczna” 10
M. K. [M. Karczewski]. (1975). O pomocy społecznej w sejmie. „Opiekun Społeczny” 3
Marynowicz-Hetka E. (1977). Warsztat pracownika socjalnego. Warszawa
Mikulski J. (1972). Rola i zadania państwowych szkół pracowników socjalnych z procesie realizacji nowej polityki socjalnej. „Opiekun Społeczny” 3
Mikulski J. (1976). Przygotowanie zawodowe pracownika socjalnego. Warszawa
Oleszczyńska A. (1974). [brak tytułu], „Opiekun Społeczny” 2
Oleszczyńska A. (1976). Pracownik socjalny. Rozważania z okazji jubileuszu, „Opiekun Społeczny” 1
Oleszczyńska A. (1978). Pracownik socjalny w pomocy społecznej. Warszawa
Pismo okólne Nr 10/2 Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej – Departament Pomocy Społecznej
– z dnia 16 lutego 1960 r. Znak: Ss. 642-7/60 w sprawie zasad szkolenia powiatowych (miejskich, dzielnicowych) opiekunów społecznych, Dz. Urz. MPiOS nr 2 poz. 1.
Poradnik opiekuna społecznego. (1960). Warszawa;
Poradnik opiekuna społecznego. (1964) wyd. 2. Red. J. Rutkiewicz, E. Strzelecki, Z. Lancmański.
Warszawa (i dodruk z roku 1965).
Poradnik pracownika socjalnego. (1973). Red. J. Rosner. Warszawa

Od społecznika do profesjonalisty – ewolucja zawodu pracownika socjalnego w Polsce

147

Rak S. (1963). Uwagi na temat organizacji pracy opiekunów społecznych. „Biuletyn Opiekuna
Społecznego” 4
Rak S. (1970). Kilka uwag o działalności opiekunów społecznych w 1969 r. „Biuletyn Opiekuna
Społecznego” 1
Rak S. (1972). Opiekunowie społeczni. [W:] Polityka społeczna i służby społeczne w PRL. Red. J.
Rosner. Warszawa
Rymsza M. (2012). W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych. [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem.
Red. M. Rymsza. Warszawa
Rymuszko A. (1968). Instytucja opiekunów społecznych w m. st. Warszawie. „Biuletyn Opiekuna
Społecznego” 4
Sikora P. (2002). Profesjonalizacja pracy socjalnej w warunkach transformacji systemu pomocy
społecznej w województwie opolskim. [W:] Pracownik socjalny. wybrane problemy zawodu
z okresie transformacji społecznej. Red. J. Brągiel, A. Kurcz. Opole
Siwek A. (2009). O potrzebie istnienia kodeksu etyki zawodowej pracowników socjalnych. „Praca
Socjalna” 5
Służba społeczna w Polsce. (1928). Red. L. Krzywicki. Warszawa
Trawkowska D. (2007). Działania pozorne w pomocy społecznej. Przypadek (i przypadłość) pracy
socjalnej. „Problemy Polityki społecznej” 10
Wódz K. (1982). Służby społeczne w Polsce. Geneza, kierunki rozwoju, metody pracy. Katowice
Wódz K. (1999). Profesjonalizm jako podstawowy wyznacznik tożsamości zawodowej pracownika socjalnego. Katowice
Wyrobkowa-Pawłowska W. (1991). Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy
Polskiej. [W:] Kształcenie pracowników socjalnych. Red. E. Leś, J. Rosner. Warszawa
Zalewski D. (2005). Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Warszawa
Założenia programowo-organizacyjne Medycznego Studium Zawodowego. Wydział Pracowników Socjalnych, MZiOS, Warszawa 1973,
Zieliński F. (1960). Organizacja sieci terenowych Opiekunów Społecznych. „Biuletyn Opiekuna
Społecznego” 1

From a Social Activist to a Professional – the Evolution of the
Occupation of a Social Worker in Poland
Summary
The source of the social work in Poland may be found at the beginning of XX century, when
the previous – the rank-and-file and frequently spontaneous initiatives of social activists (in
order to improve the living conditions as well as to promote education and culture among the
population) became a stimulus to start courses aiming at improving the competence of those
acting for the society by passing the systematized knowledge from the field of care and help to
the ones in need.
Gaining independence by Poland in 1918 made it possible to organise social care within
the state structures, which in consequence led to the Bill of Social Care in 1923. Both those having the function of social guardians and other people working in the sector of social care did
not have appropriate qualifications. It was therefore necessary to establish schools for qualified
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staff dealing with social care and help. In 1925 in Cracow the Adrian Baraniecki School of Social
Work was established. It educated girls of age with Matura exam at the secondary level. The Free
Polish University of Social and Educational Work established by Helena Radlińska in 1925 in
Warsaw was the first institution educating at the higher level.
Lasting for the next decades the development of schools started the process of making
the occupation of social worker professional, which meant the necessity of: gaining theoretical
knowledge on the way of professional education, improving the skills by professional experience, having competences which gave the appreciation and social authority, having great autonomy in professional work among others.
After the Second World War the occupation of a social worker as well as the whole Polish
social care system underwent dynamic changes. A few years after the war activities finished
there was rather intense education at schools for social workers, however, the ideology in the
times of Stalinism caused the liquidation of the social care system (including science research in
the field of social studies, state structures concerning social care and help, help and care realized
by non-public institutions, the majority of schools for the social workers).
In the second half of the 1950s. the process of forming the networks of the district social
guardians started. The task of the aforementioned was to organize and coordinate social care
in cooperation with the authorities and state administration and other institutions working at
the level of a district.
Organised in this was system of the social help turned out to be inefficient. Instead of expected coordinated actions of social guardians, poorly paid district local social guardians and
voluntary local social guardians worked for the needing ones. The prestige of a social guardian
was very low – they were not appreciated civil servants, and they frequently did office work not
related to the their position. The lack of both district and local social guardians was a common
problem. A specially difficult situation was in the villages where there were very often no social
guardians or they did not engage in any type of activity.
The introduction of the name „social worker” for the separate profession in 1966 was connected with the establishment of the State Schools of Social Workers in Warsaw and Poznań,
which educated at the secondary level and which number was systematically growing.
The crucial change of the concept of social care and help, which took place at the end of
1960s. and lasted until the beginning of the 1990s, was based on the integration of the social
care system with the health care. The effect of the aforementioned was the appointment (transfer) of the centres of social guardians to the district clinics and gradual replacement of the hitherto (honour) social guardians by the social workers who worked full time and were educated
in the appropriate schools.
Social and economic changes which started in Poland in 1989 included also the system
of social care and help, which reform began with the change of legal basis, meaning the bill
of social care from 1923. Enacted in 1990 The Bill of Social Help set as one of the priorities the
development of social work understood as, „professional activity aimed at helping persons and
families in strengthening or regaining the ability to function in the society and in creating the
conditions which would help this goal”. From the second half of the 1990s. the system of educating social workers was being reformed in the direction of making the occupation professional.
The schools educating the future social workers gained the guidelines – frame plan of teaching, programme minimum and the range of skills required for a professionally prepared social
worker (methodological, social, manager skills as well as the ability to use the knowledge in the
field of law, making decisions and quick social interventions, using the foreign literature etc.).
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Although the social workers were gradually raising their qualifications, the social work
itself was still in the background of other benefits received by the clients of social help. The data
from 1994–2004 states that the number of beneficiaries who used only social work is about 18%
and, what is more, the number did not grow over the decade. The majority of the beneficiaries
received the material help which satisfied their current consumer needs.
The bill of social work enacted in 2004 did not bring any revolution in the activities of
social workers. It was assumed that the turning element of the current practice of providing
service in the field of social help will be the social contract, however, the lack of appropriate
preparation of the staff does not allow the correct and common usage of this tool.
The ill-structured system of social help, which has been functioning for years, only preserves the group of people who need help instead of effectively motivating them to find the solution for their difficult life situation. The whole system causes the social workers, who do not see
the effects of their work, feel frustrated and professionally burnout. The effects of social work
written in subsequent legal acts have a character of „wish lists” as the practice of functioning of
help institutions makes it impossible to work effectively. Social work exists rather in tables and
statistics than in everyday practice, and therefore it has a pretend character. The most frequently
used model of social work nowadays is the distributional model consisting in relief help (in the
form of benefits and services) for those who provide the centres of social help with the documentation confirming the possibility of granting the benefits.
The process of making the occupation of social worker professional, which formally is at
the rather advanced level, in practice has numerous elements requiring development. Polish
social worker is still a person of low professional, social and economic status who does not have
the opportunity to use the basic tools connected with their profession because of the specific
organization of the system of social help. One may hope that the power of over hundred year
experience of Polish social workers will help in coming years to overcome the bureaucratic limits for active social work, which effect will be on one hand the clients of social help becoming
independent, and on the other hand the social work gaining the status of a profession.
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Niniejszy artykuł będzie miał na celu analizę oraz interpretację koncepcji obywatelstwa zawartej w wybranych podręcznikach do języka polskiego w szkołach
gimnazjalnych1.
Obywatelstwo jest jedną z najważniejszych koncepcji dla myślenia politycznego oraz pedagogicznego. W społeczeństwach zachodnich jest ona nierozerwalnie
związana z projektem demokratycznym. Wśród najbardziej wpływowych dla rozwoju dzisiejszego sposobu myślenia o demokracji wymienia się najczęściej Niccolo Machiavellego, Johna Stuarta Milla, Jean-Jacques’a Rousseau oraz Alexisa de
Tocqueville’a, Johna Deweya oraz Jurgena Habermasa.
1

Artykuł jest częścią projektu badawczego Wizerunki polskości w podręcznikach języka polskiego w gimnazjum. Krytyczna analiza dyskursu, realizowanego w ramach grantu promotorskiego
Narodowego Centrum Nauki, nr N 106 350640, oraz w ramach stypendium badawczego w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Podręcznikami Szkolnymi im. Georga Eckerta w Brunszwiku
w Niemczech.
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W tradycji polskiej obywatelstwo odgrywa znaczącą rolę i przez większą część
czasu utożsamiane było z patriotyzmem. Według Wojciecha J. Burszty, Joanny
Nowak i Krzysztofa Wawrucha w polskiej tradycji mamy do czynienia z przemieszaniem myślenia o obywatelstwie w kategoriach kulturowych oraz politycznych (Burszta, Nowak, Wawruch, 2002: 18). Od XIX wieku dominuje tradycja romantyczna, według której naród to zbiór uczuć, a nie formacja określająca prawa
i obowiązki.
Myślenie o obywatelstwie w warunkach polskich przeszło wiele przemian
w XX i na początku XXI wieku na skutek takich wydarzeń, jak odzyskanie niepodległości, wprowadzenie ustroju komunistycznego, jego obalenie oraz wstąpienie
Polski do Unii Europejskiej.
Współcześnie pytanie o demokrację oraz o to, jak kształtować młodych obywateli, powraca coraz częściej w związku z obserwowaną w demokracjach zachodnich dezaktywizacją obywateli. Źródeł kryzysu demokracji upatruje się w różnych
przyczynach. Zwolennicy współczesnych demokracji liberalnych zwracają najczęściej uwagę na konieczność większej aktywizacji obywateli oraz formowania przyszłych członków tzw. klasy kreatywnej, gwarantującej rozwój gospodarczy i cywilizacyjny. Natomiast według krytyków demokracji liberalnych winę za kryzys
demokracji ponosi zasada przedstawicielstwa, stworzona na potrzeby masowego
społeczeństwa przemysłowego (Sekuła, 2009: 29). Preferuje ona minimalistyczny
udział obywateli w procesach decyzyjnych, angażujący ich jedynie podczas wyborów. Jak zauważa Andreas Billert, współcześnie coraz bardziej widoczna jest potrzeba ustanowienia „drugiej nogi demokracji”, a więc demokracji obywatelskiej,
uspołeczniającej procesy podejmowania decyzji (Billert, 2009).
Potrzeba kształtowania postaw obywatelskich znalazła odzwierciedlenie również w polskiej polityce edukacyjnej. Z uwagi na analizowany materiał skupię się
wyłącznie na szkole gimnazjalnej. We wstępie do nowej podstawy programowej
przeczytać można:
W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów
postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla
innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur
i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
(Marciniak, 2011: 21)

W gimnazjum kształtowane mają być zatem cechy indywidualne i społeczne
ucznia, dotyczące szeroko pojętych umiejętności współżycia i pracy, a także poszanowania tradycji narodowej.
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Z powyższych przykładów można wysnuć wniosek, że kształtowanie postawy
obywatelskiej jest istotnym społecznie zagadnieniem. Z tego też powodu interesujące będzie przyjrzenie się, jak kształtowany jest wizerunek obywatelstwa w obecnie używanych podręcznikach szkolnych.

Podręczniki szkolne jako przedmiot analizy
Podręczniki szkolne są jednym z głównych źródeł wiedzy o świecie przekazywanej
w szkole. Jak zauważa Beata Gromadzka, dla większości uczniów pozostają one
jedynym źródłem wiedzy o literaturze oraz kulturze (Gromadzka, 2006: 51). Podręcznik kształtuje zatem potoczną wiedzę na temat tradycji kulturowej narodu,
a dokonana w nim selekcja materiału może zdecydować o tym, jakiego typu zakres
wiedzy posiadać będzie uczeń.
Podręczniki uczestniczą nie tylko w procesie przekazywania wiedzy, ale również w procesach kształtowania tego co społeczne. Michael W. Apple i Linda
K. Christian-Smith zauważają, że uczestniczą w kształtowaniu społecznej wiedzy
na temat tego, co uznawane jest za obowiązujące i prawdziwe. Są jednym z najważniejszych punktów odniesienia w stosunku do tego, czym w danym społeczeństwie
są wiedza, kultura, wierzenia czy moralność (Apple, Christain-Smith, 1991: 3-4).
Z tego powodu uczestniczą również w procesach budowania tożsamości.
W mojej pracy chciałabym skupić się na podręcznikach do kształcenia literaturowego i kulturowego, wykorzystywanych w szkołach gimnazjalnych na lekcjach
języka polskiego. Jest to jeden z najważniejszych przedmiotów obowiązkowych,
kończącym się na każdym etapie edukacji egzaminem końcowym, decydującym
o dalszej drodze edukacyjnej ucznia oraz egzaminem maturalnym w szkołach licealnych. Z tego względu przekazywane na lekcjach języka polskiego treści uznać
można za szczególnie istotne.

Charakterystyka próby
Podręczniki wybrane zostały na podstawie badania ilościowego wykonanego w roku
szkolnym 2011/2012 w szkołach gimnazjalnych w Gdańsku. W wyniku wybrałam
tytuły, które używane były przez więcej niż 20% ankietowanych nauczycieli:
1. Słowa na czasie, pod red. M. Chmiel, H. Wilgi, Z. Pomirskiej i P. Doroszewskiego, Wydawnictwo Nowa Era (klasa 1–3);
2. Świat w słowach i obrazach, pod red. W. Bobińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (klasa 1–3);
3. Między nami, pod red. A. Łuczak, E. Prylińskiej i R. Maszki, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (klasa 1–3);
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Pozostałe ze wskazanych podręczników nie przekroczyły progu 10%. Wszystkie
analizowane podręczniki są zgodne z nową podstawą programową.

Analizy dyskursu według Jamesa Paula Gee
Dyskurs podręczników poddany został analizie krytycznej za pomocą podejścia
zaproponowanego przez Jamesa Paula Gee.
Krytyczna analiza dyskursu, według definicji Anny Duszak i Normana Fairclougha, jest „analizą procesów społecznych, skupiającą się głównie na ich wymiarach semiotycznych – innymi słowy, jest to semiotyczny punkt wejścia w procesy
społeczne, które są wewnętrznie ukonstytuowane jako dialektyczne relacje między
rozmaitymi elementami i momentami społecznymi, obejmującymi dyskurs i momenty dyskursywne” (Krytyczna analiza dyskursu, 2008: 15).
Krytyczna analiza dyskursu koncentruje się zatem na interakcji pomiędzy językiem a sferą społeczną. To, co społeczne, jest w tej relacji przekształcane pod
wpływem komunikacji. W książce An Intriduction to Discourse Analysis James
Paul Gee zauważa, że w procesie komunikacji nieustannie budujemy i przebudowujemy słowa (Gee, 2005: 10). W teorii zaproponowanej przez niego proces komunikacji składa się z siedmiu poziomów budowy dyskursu. Są to:
1) znaczenie – poziom, w którym badacz dyskursu powinien zapytać: „Jak
oraz w jaki sposób dana wypowiedź językowa jest używana, aby nadać lub nie
określonym rzeczom znaczenie?”;
2) czynności – poziom, na którym pytamy: „Jakie działania włączone są w proces komunikacji?”;
3) tożsamości – „Jakie tożsamości aktywnie włączone są w proces komunikacji?”;
4) relacje – „Jakich relacji z innymi podmiotami wymaga ta wypowiedź językowa?”;
5) dystrybucja dóbr społecznych – „Jaka perspektywa korzystania z dóbr publicznych przedstawiona jest w tej wypowiedzi językowej? Czy to, co przedstawione jest w wypowiedzi rozumiane jest jako normalne, dobre, właściwe, poprawne,
cenne, typowe, takie jak być powinno, czy ma wysoki, czy niski status?;
6) połączenia – „W jaki sposób poprzez wypowiedź językową rzeczy są ze
sobą łączone, lub rozłączane? Czy są przedstawione, jako związane ze sobą, czy
też nie?”;
7) systemy znaków i wiedza – „W jaki sposób dana wypowiedź językowa uprzywilejowuje lub deprecjonuje określone systemy znaków (na przykład: hiszpański
a angielski, język techniczny a język codzienny), różne typy wiedzy lub wierzeń,
lub prawo do wiedzy czy wierzenia? (Gee, 2005: 11–13).
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Poziomy analizy, zaproponowane przez Gee, zastosowane zostaną w mojej
pracy. Z uwagi na ograniczoną formę artykułu poniżej przedstawię główne wnioski wynikające z analizy dyskursu obywatelstwa w podręcznikach.

Wyniki badań własnych
Obywatelstwo jest w analizowanych podręcznikach rozumiane w sposób bardzo
szeroki, zarówno jako obywatelstwo danego kraju, jak i jako suma wartości takich
jak odpowiedzialność, świadomość, troska o innych i najbliższe otoczenie. Łączą
się w nimi wątki dyskursu opierającego się o wartości związane z indywidualizmem, pracą, globalizacją, materializmem, a także tradycyjny patriotyzm gloryfikujący poświęcenie, walkę i śmierć w obronie ojczyzny.
Istotną uwagą początkową jest również to, że obywatelstwo w większości analizowanego materiału nie jest kategorią nazwaną wprost. Jest raczej klamrą spinającą pewien zestaw postaw i wartości kreowanych jako pożądane dla obywateli
Polski.
Poniżej przedstawię skróconą wersję wyników analizy treści podręczników
pod kątem przedstawienia w niej obrazu obywatelstwa.

Znaczenie
W treści podręczników znaczenie kategorii obywatelstwa nadawane jest na kilka
sposobów. Pierwszym jest połączenie jej z tematem patriotyzmu. W części analizowanego materiału obywatelstwo i patriotyzm są pojęciami tożsamymi. Stawia to
obywatelstwo wśród wartości określanych jako ważne, doniosłe:
„nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”. Skomentuj te słowa – podaj znane Ci przykłady z historii
Polski, które mogłyby być ich ilustracją. (ŚwSiO 1, 169)

Obywatelstwo wiąże się również z dużym ładunkiem emocjonalnym:
Na czym dziś może polegać miłość do ojczyzny? (ŚwSiO 1, 169)
Czy we współczesnej Polsce spotykamy się z przejawami miłości do ojczyzny? (MN 2, 192)

Ojczyzna jest tutaj personifikowana i staje się obiektem uczucia, podobnie jak ma
to miejsce w relacji pomiędzy osobami.
Innym sposobem jest również wpisywanie obywatelstwa i patriotyzmu do sfery codziennego doświadczenia ucznia. Jest to osiągane przede wszystkim poprzez
podnoszenie kwestii współczesnego patriotyzmu, występującego w różnych znanych uczniowie sferach życia:
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Wymień kilka sytuacji i okoliczności, w których grany jest dziś i śpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Co dla współczesnych pokoleń Polaków wyrażają jego słowa? (ŚwSiO 1, 174)
Były reprezentant Polski w piłce nożnej, Mirosław Szymkowiak, w czasie odtwarzania hymnu
narodowego. ( ŚwSiO 1, 174)

Widoczne jest tu tworzenie paraleli pomiędzy historią Polski i współczesnością oraz nowych symboli, które mogą być postrzegane przez uczniów jako
atrakcyjne.
Obywatelskość rozpatrywana może być również w kontekście globalizującego
się świata i integracji europejskiej.
Porównajcie, co współcześnie ma największy wpływ na kształtowanie się podstaw młodzieży,
z tym, co ukształtowało postawę Alka i Rudego. Rozważcie następujące zagadnienia: wpływ
domu rodzinnego, wpływ grupy rówieśniczej, wpływ innych czynników, np. własnej woli, mediów itp. (MN 2, 142)

Funkcjonowanie w świecie globalnym wymaga od obywateli znajomości własnej tradycji kulturowej:
Przedyskutujcie, czy idee wyrażone w Rocie zachowały aktualność. Możecie wykorzystać następujące argumenty: Współczesny świat się integruje; Patriotyzm można pojmować na różne sposoby; Żyjemy w zjednoczonej Europie, W każdej sytuacji musimy pamiętać o tym, że jesteśmy
Polakami; Trzeba zachować narodowe tradycje; na świat należy patrzeć krytycznie i zmieniać
dawne poglądy. Zwróćcie uwagę na to, że podane argumenty wzajemnie się nie wykluczają.
(MN 2, 161)

Prezentowaniu obywatelstwa w kontekście globalnym towarzyszy również sytuowanie obywatelstwa w ramach jednej polskiej wspólnoty kulturowej:
Losy sachema są pretekstem do przekazania wszystkim Polakom, znajdującym się pod zaborami, że zatracenie kultury i języka narodowego jest równoznaczne z utratą godności i polskości.
(MN 3, 349)

Widoczne jest tu wyraźne odwołanie się do konieczności zachowania łączności
z własną wspólnotą kulturową, przede wszystkim językiem i wartościami, a także
ochrony ich przed wpływem innych kultur, niezależnie czy będzie to kultura zaborcy, czy proces integracji europejskiej.
Obywatelstwo w analizowanych podręczników wiąże się z aktywnością i koniecznością wypełniania obowiązków:
Napisz list do znanej Ci lub fikcyjnej osoby przebywającej na emigracji. Zapytaj o jej odczucia
i zaproponuj lekturę utworu lub wysłuchanie kompozycji muzycznej, które przywołają wspomnienia ojczyzny. (SnC 2, 101)
Przeprowadźcie w klasie giełdę pomysłów na temat: Jak pomóc osobom niepełnosprawnym
godnie żyć? (SnC 1, 59)
Zastanów się, czy w sytuacji wymagającej natychmiastowego działania, np. udzielania pomocy osobie potrzebującej, postępujesz spontanicznie, czy rozważasz wszystkie za i przeciw.
(SnC3, 16)
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Jak widać z przytoczonych fragmentów, aktywność obywatelska może dotyczyć
różnych obszarów, zarówno pomocy osobom niepełnosprawnym, jak i działalności patriotycznej. Ostatni z przytoczonych cytatów towarzyszy w podręczniku Słowa na czasie 3 wprowadzeniu pojęcia patriotyczny obowiązek. Stosunek do kraju
zostaje w tym miejscu powiązany z pomocą osobie potrzebującej, wchodząc tym
samym w kategorię pomocy bliźniemu, co wiąże się z wspomnianą już wcześniej
personifikacją Polski. Znaczące, że pytanie towarzyszy fragmentowi utworu Witolda Barbackiego Mój najświętszy obowiązek. Obok niego pojawia się reprodukcja
obrazu Christophera Richarda Wynne’a Ścieżki chwały, przedstawiającego martwych żołnierzy leżących w okopach

Czynności
Podobnie jak w przypadku znaczenia, wyróżnić możemy kilka czynności pojawiających się w przypadku obywatelstwa. Po pierwsze jest to sytuowanie obywatelstwa w kontekście historii.
Fryderyk czytując Dziady i Księgi, czuł przebiegające po krzyżach dreszcze. Zrywał się znad
tych kart z gorącym sercem, z drżeniem powiek – oto bezsporna wielkość twórcy świadomego
swych środków i celów! (…) Jedni po prostu zdradzają naród – inni siebie – inni wreszcie własne szczęście. (SnC 2, 100–101)
O godzinie szóstej wieczorem polecono nam stawić się na miejscu zbiórki. Pożegnawszy się
ze wszystkimi w domu, promieniujący radością, udałem się do „Sokoła”, skąd po kilku przemowach, z pieśnią na ustach, pomaszerowaliśmy ku stacji. Z jaką dumą każdy z nas spoglądał
wokół siebie! (SnC 3, 15)

Postawy obywatelskie w tym wypadku prezentowane są na przykładzie postaci historycznych, autentycznych lub fikcyjnych.
Drugą czynnością jest, przeciwne poprzedniemu, sytuowanie obywatelstwa
w kontekście nowoczesności. W analizowanych podręcznikach kwestie obywatelstwa wpisane są w szeroki kontekst charakteru współczesnego świata, który określany jest w następujący sposób:
żyjemy w świecie medialnym. (SnC 3, 252)
Środki masowego przekazu bardzo silnie wpływają na społeczną rzeczywistość i niejednokrotnie decydują o naszym odbiorze zdarzeń. (SnC 3, 252)

Inne określenia współczesności to: „świat dla każdego” (ŚwSiO 3, 329), „globalna wioska” (ŚwSiO 3, 343), „świat na ekranie” (ŚwSiO 2, 290), „świat w zasięgu
ręki” (SnC 2, 254). = Jest ona kreowana w analizowanych podręcznikach przede
wszystkim jako świat zanurzony w środkach masowego przekazu. Jego nieodłącznymi składnikami są Internet, reklama, telewizja. Współczesność zmusza do
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stawiania sobie pytań o to, dokąd zmierza świat, jakie wartości dzisiaj są istotne
i jakimi powinniśmy się kierować. To zadanie obywatelskie:
Warto zastanowić się, jak jest naprawdę, oraz rozważyć, co daje nam Internet, a jakie niesie
zagrożenia. (SnC 2, 254)

Dopełnieniem tego fragmentu może być przytoczony już wyżej fragment dotyczący Roty. W podręcznikach widoczne jest kształtowanie konieczności zachowania
wartości w świecie globalnym.
Następną czynnością jest sytuowanie obywatelskości w kontekście rozwoju
kultury zachodnioeuropejskiej. Najbardziej wyrazistym symbolem polskiej demokracji jest w analizowanych podręcznikach Konstytucja 3 Maja. W jednym podręczniku analizowany jest jej tekst. W podręczniku Między nami 1 przytoczony
jest tekst Preambuły, który uczniowie muszą przeanalizować, wypisując między
innymi wartości istotne dla autorów oraz uzasadniając twierdzenie, że twórców
Konstytucji 3 Maja można nazwać patriotami.
Konstytucja 3 Maja zestawiona została w podręczniku z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Przytoczony fragment Deklaracji jest prawie dwukrotnie
dłuższy niż tekst Konstytucji. Co również istotne, jest to dokument z XX wieku,
który obecnie jest podstawą dyskursu egalitaryzmu. W ten sposób polski dokument państwowy wpisany został w szeroki kontekst międzynarodowych dokumentów z zakresu praw człowieka.
Inną istotną czynnością w kontekście obywatelstwa jest indywidualizacja losu
jednostek. Losy takich postaci jak Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz
Słowacki, Gustaw Herling-Grudziński, Stanisław Barańczak stają się typowymi dla
losów obywateli Polski. Oto dwa najbardziej znaczące przykłady:
W tym przejęciu się dolą ojczyzny bliski jest Kniaźnin Karpińskiemu, ale wbrew pozorom ten
dworski poeta był mniej bezkompromisowy od Karpińskiego i szukając wyjścia z sytuacji, nie
znalazł go ani w samotności, ani w tłumie, ani w zobojętnieniu. Z chwilą gdy życie przedstawiało
się jako absurd, mógł tylko popełnić samobójstwo. (SnC 2, 35)
Świat młodości Barańczaka, początków jego dojrzałego życia był w Polsce czasem braku wolności politycznych, braku demokracji, braku towarów w sklepach, jednej i tej samej partii rządzącej, jednego języka oficjalnego, sączącego się z jednakowych gazeta, radia i telewizji (…)
Wiersze Barańczaka z lat 60., 70. i częściowo 80. to głos człowieka żyjącego właśnie w takim
świecie. Człowieka, który się buntował, a zarazem bał, tęsknił do zmiany, a jednocześnie w nią
nie wierzył. (ŚwSiO 3, 276)

Przytoczone fragmenty mówią o uczuciach, jakie w wybitnych przedstawicielach kultury polskiej: Franciszku Kniaźninie, Fryderyku Chopinie i Stanisławie
Barańczaku wywoływała sytuacja w Polsce. Są to uczucia bardzo gwałtowne, takie
jak strach, przygnębienie, pragnienie śmierci.
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Tożsamości
W analizowanych podręcznikach wyróżnić możemy dwa modele tożsamości obywatelskiej.
Pierwszy to obywatel nowoczesny. Jest on w podręcznikach jednostką świadomie korzystającą z możliwości, jakie daje współczesny świat. Równocześnie zna
tradycję swojego kraju oraz swoje obowiązki względem niego. Jest aktywny społecznie, działa na rzecz swojej społeczności, pomaga słabszym:
Napisz list, w którym doradzisz Alicji, w jaki sposób postępować z chorym bratem. Skorzystaj
z porad doświadczonych osób oraz informacji z przeczytanego tekstu. (SnC 3, 107)
Przeprowadźcie w klasie giełdę pomysłów na temat: Jak pomóc osobom niepełnosprawnym
godnie żyć? (SnC 1, 59)
Wzorując się na zamieszczonym plakacie, przygotujcie w grupach prace, które będą przestrzegały przed skutkami niebezpiecznych zabaw lub zachęcały do zainteresowania się sytuacją osób
niepełnosprawnych. (SnC 1, 59)

Kształtowanie postawy obywatelskiej wyrażone jest tutaj poprzez zachęcanie
do pomocy niepełnosprawnym. Innym konkretnym wyrazem zachęcania do pomocy potrzebującym jest propagowanie pracy wolontariackiej.
Kształtowanie postaw dotyczy w analizowanych podręcznikach również tolerancji. Dużo miejsca zajmuje kwestia praw człowieka, obrony wartości, stawania w obronie słabszych. W podręcznikach uczniowie zapoznać mogą się również
z takimi organizacjami jak Amnesty International oraz ideami dotyczącymi praw
człowieka. Ilustrować może to kolejny przykład ćwiczenia:
Podajcie przykłady znanych wam tekstów kultury (utworów muzycznych, filmów, tekstów literackich, obrazów, obrazów, reklam) będących na przykład apelem, prośbą o przestrzeganie praw
człowieka, pokoju, wolności i bezpieczeństwa. (MN2, 222)

Przytoczone cytaty są charakterystyczne dla dyskursu tolerancji, jaki pojawia się
w analizowanym materiale.
Drugim modelem tożsamości obywatela jest obywatel-patriota, którego, jak
w przytoczonym niżej opisie Kniaźnina, charakteryzuje silny związek emocjonalny
z krajem:
W tym przejęciu się dolą ojczyzny bliski jest Kniaźnin Karpińskiemu, ale wbrew pozorom ten
dworski poeta był mniej bezkompromisowy od Karpińskiego i szukając wyjścia z sytuacji, nie
znalazł go ani w samotności, ani w tłumie, ani w zobojętnieniu. Z chwilą gdy życie przedstawiało
się jako absurd, mógł tylko popełnić samobójstwo. (SnC 2, 35)

Obywatel-patriota kieruje się przede wszystkim dobrem ojczyzny. Podporządkowanie względem niej staje się niemal równoznaczne z podporządkowaniem
względem Boga:
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Święta miłości kochanej ojczyzny. (ŚwSiO 1, 168)
do zbawienia Polski nieodzowna jest męka. (ŚwSiO 2, 142)
na chwałę Rzeczypospolitej. (SnC 1, 192)

Postawa obywatelska kształtowana jest również poprzez stosunek do osób bliskich. Istotne miejsce zajmuje opis domu rodzinnego, przede wszystkim domu inteligenckiego, w którym przekazywane są wartości:
Są w kraju domy rodzinne, w których istnieją warunki dające możliwość zdrowego rozwoju psychicznego i fizycznego zarówno rodzicom, jak i dzieciom. W domach tych jest wystarczająca skala
zarobków, bez których jakże trudno o normalne życie. Jest także harmonia wśród członków rodziny, oparta na wzajemnej dobrej woli i ustępliwości. Jest pewien poziom kulturalny, umożliwiający
udział w przeżyciach całego świata i w dorobku przeszłych pokoleń. Jest wreszcie specjalna atmosfera, którą trudno określić, a którą poznaje się tylko po skutkach: poszczególnych członków rodziny łączy mocna więź, dom jest ostoją i otuchą, dodaje odwagi, zapewnia spokój. (MN 2, 141)

Fragment pochodzi z książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec.
Jest on punktem centralnym podrozdziału pt. Dom źródłem postaw. W ćwiczeniach do tekstu uczniowie proszeni są o ustosunkowanie się do znaczenia wpływu, jaki wywiera dom na młodego człowieka. Dom rodzinny jest przedstawiony
jako medium, poprzez które przekazywane są wartości i kształtowane postawy.
Atmosfera określana jest poprzez odniesienia do stanu zdrowia: „warunki dające
możliwość zdrowego rozwoju psychicznego i fizycznego”, „normalne życie” oraz
stanów psychicznych: „mocna więź”, „harmonia”, „spokój”. Tym samym tworzony
jest wzorzec domu rodzinnego, charakteryzującego się odpowiednim poziomem
intelektualnym oraz poziomem bezpieczeństwa, wynikającym z możliwości odpowiedzenia na wszystkie potrzeby dziecka.
Podobne znaczenie ma pytanie pochodzące z podręcznika Słowa na czasie 3:
dotyczące postaci księdza Jana Twardowskiego:
W jaki sposób wydarzenia historyczne zadecydowały o atmosferze domu rodzinnego poety?
Jakie tradycje pielęgnowane są u Ciebie w domu? Określ ich rolę w życiu Twojej rodziny. (SnC
3, 45).

Stawia ono przedstawiony tu obraz domu w kategoriach uniwersalnych, sugerując, że takie relacje oraz wartości panują w każdej „zdrowej” rodzinie.
Innym istotnym elementem dla formowania postawy obywatelskiej jest stosunek do władzy, zwłaszcza państwowej. Pierwsze z ujęć władzy państwowej, jakie
pojawia się w podręcznikach, to władza opresyjna, kojarzona z władzą najeźdźców,
zaborców, władzą nazistowską oraz władzą komunistyczną. Jej opis koncentruje się
wokół pojęć takich jak cenzura, wolność, prawa człowieka. Jako przykład podać
można utwór PURS. Rozporządzenie Juliana Tuwima, satyra na temat powołania
Państwowego Urzędu Rejestracji Snów, która w podręczniku Między nami 3 jest
opatrzona reprodukcją plakatu Amnesty International. Tym samym komunistycz-
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na cenzura wpisana zostaje we współczesne, znane uczniom z mediów, kategorie
łamania praw człowieka. Wartościami i czynnościami pojawiającymi się w tym
kontekście jest opór, bunt, sprzeciw i przechytrzenie władzy. Takimi też określeniami opisywana jest opozycja.
Inną uwypukloną w tym kontekście wartością jest nonkonformizm, co dobrze ilustruje umieszczenie w rozdziale poświęconym sprzeciwowi wobec opresyjnej władzy wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Ballada o trzęsących
się portkach (MN 3, 146–147). Utwór, podobnie jak zamieszczony niżej wiersz
Sztaudyngera Chorągiewka, ma ilustrować potrzebę zachowania wierności własnym poglądom i odwagi, jednak przez samo odwołanie się do kolokwialnego
wyrażenia o trzęsących się ze strachu portkach, przywołuje określony wzorzec
męskości.
Opór nie pojawia się jednak w kontekście współczesności jako opór obywatelski. Pojawiają się natomiast elementy deprecjonujące opór oraz zmiany, jakich
przykładem może być zdanie: „Postulaty zawarte w manifeście były słuszne, jednak zbyt nowatorskie” (SnC 2, 107). Opór obywatelski może być też przedstawiony
satyrycznie, jak dzieje się to w przypadku rysunku Andrzeja Mleczki Wolność dla
Pikusia.
Obok wątków związanych z oporem wobec opresyjnej władzy, w dyskursie
obywatelstwa istnieje miejsce dla autorytetów, czego wyrazem może być temat zadania pisemnego w podręczniku Między nami 3:
Wolność nie jest możliwa bez autorytetu, bo inaczej będzie chaosem, a autorytet bez wolności
staje się tyrania. (MN 3, 117).

Autorytet w takim ujęciu jest dopełnieniem wolności.
Innym istotnym wątkiem pojawiającym przy kształtowaniu tożsamości obywatela w analizowanych podręcznikach jest przedsiębiorczość i stosunek do pracy.
Można ten wątek określić jako podrzędny wobec obywatelstwa.
Oto najbardziej charakterystyczne dla postawy przedsiębiorczości fragmenty:
Na podstawie losów bohaterów reportażu, zapisz w punktach, jak należy postępować, by w przyszłości znaleźć rozwijającą i dobrze płatną pracę. (SnC 2, 189)
Przedyskutujcie, jaki jest wasz stosunek do pracy. W tym celu odpowiedzcie na pytania. Jaką
pracę podejmujecie najchętniej, od jakiej – stronicie? Co pomaga, a co utrudnia wam podjęcie
długotrwałego wysiłku związanego z pracą? Jakie wartości wiążecie z pracą, która jest dla człowieka sposobem osiągnięcia celów? (MN 2, 238)

Pojęciami, które pośrednio lub bezpośrednio pojawiają się we wszystkich analizowanych cytatach, jest osiągnięcie sukcesu oraz zamierzonego celu na rynku
pracy. Uczniowie zachęcani są do stworzenia własnych planów rozwoju kariery,
a także do rozwijania cech, które będą sprzyjać powodzeniu na rynku pracy.
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Relacje
Kolejny poziom analizy według metody Jamesa Paula Gee dotyczy relacji społecznych, które budowane są w dyskursie. W analizowanym materiale wyróżnić można ich kilka typów.
Po pierwsze, są to relacje budowane pomiędzy grupą, która na podstawie
przedstawień użytych w podręcznikach może utożsamić siebie jako obywateli
Polski, oraz innymi grupami. Relacje te określić można jako relacje wyalienowania. Uzewnętrzniają się one poprzez wykluczenie konkretnych grup społecznych.
Tworzy to cały ciąg relacji wyalienowania i wykluczenia.
Pierwszą z kategorii wykluczenia w analizowanym materiale jest płeć. Obywa
się ono na kilku poziomach i dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kobiety są
nieobecne w dyskursie obywatelstwa, co znajduje odzwierciedlenie w konstruowaniu jako dominujące typowo męskich modeli tożsamości oraz pominięciu kobiet
w sferze języka. Obywatelstwo jest opisywane w przeważającej części za pomocą odniesień do ról kulturowo przypisywanych mężczyznom: rycerzy, żołnierzy,
królów, władców. Figura obywatela, pozornie neutralna płciowo, jest zbudowana
wokół stereotypowych cech męskich, takich jak odwaga, waleczność, władczość,
przywódczość.
W jednostkowych przypadkach kwestia kobiecości i męskości może być bezpośrednio wpisana w dyskurs obywatelstwa, na przykład:
Przygotujcie specjalny numer gazetki szkolnej poświęcony jednemu z podanych tematów: Prawa i obowiązki ucznia; Od średniowiecznego rycerza do współczesnego dżentelmena; Przestrzeganie praw człowieka w naszym kraju i na świecie; Bezpieczeństwo na drogach a kodeks
drogowy; Prawa kobiet na przestrzeni wieków. (MN 1, 239)

Uwagę zwraca tutaj fragmentaryzacja zagadnień. Tematyka emancypacji kobiet przedstawiona jest jako temat równoważny zagadnieniem związanym z przestrzeganiem kodeksu drogowego, a także jako temat oderwany od kwestii męskości. Męskość, w odróżnieniu od kobiecości, przedstawiona jest jako konstrukt stabilny, posiadający ciągłość czasową od średniowiecza po dzień dzisiejszy. Ciągłość
czasową w takim ujęciu mają prawa kobiet, a nie kobiecość.
Stereotypizacja dotyka w analizowanym materiale nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, a dotyczy przede wszystkim ról społecznych, jakie przypisywane
są mężczyznom. Na tej podstawie staje się źródłem kolejnego wykluczenia, tym
razem w stosunku do mężczyzn, którzy nie wpisują się w preferowane modele.
Przedstawione w analizowanych podręcznikach wizerunki obywatela mężczyzny można zaliczyć do rejestru tak zwanych przedstawień tradycyjnych, związanych
z siłą, decyzyjnością i aktywnością. Są to przede wszystkim role władców, rycerzy,
żołnierzy, obrońców kraju, powstańców, podróżników, emigrantów. Przykładami
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takich ról mogą być pojawiające się we wszystkich analizowanych podręcznikach
postaci z Trylogii Henryka Sienkiewicza, Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego, postaci Bolesława Chrobrego, króla Artura, Karola Wielkiego, czy Odyseusza. Odwołują się one do stereotypowych przedstawień męskości, opartych na
sile fizycznej, popędliwości oraz przedstawianych jako naturalne predyspozycji do
pełnienia funkcji władzy. Konstruowane są również wobec restrykcyjnej polityki
ciała (body politics). Preferowane modele obywatelstwa wymagają sprawności fizycznej, potrzebnej zarówno do obrony ojczyzny, jak i do pracy.
Kolejnymi kategoriami wykluczenia są pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania oraz status ekonomiczny. Ta forma wykluczenia przejawia się przede
wszystkim na poziomie reprezentacji. W analizowanych podręcznikach w przeważającej liczbie prezentowane są osoby o wysokim pochodzeniu społecznym –
królewskim lub szlacheckim. Są to postaci królów, szlachciców, rycerzy. W przypadku przedstawienia takich epok historycznych jak średniowiecze, renesans,
oświecenie, romantyzm, przedstawiciele innych warstw społecznych występują
sporadycznie i nie są włączone w dyskurs obywatelstwa. Przeważnie jest to przedstawienie zbiorowe, na przykład:
Państwo to miało strukturę klasową, z panami i szlachtą na górze, z chłopami na dole, polskimi
w Koronie, niepolskimi w Litwie. (SnC 2, 99)

Brak obecności osób pochodzących ze wsi może przejawiać się również
w uogólnieniu, które przedstawia polskie społeczeństwo jako składające się wyłącznie z osób mieszkających w miastach. Przykładem takiego uogólnienia jest
zdanie: „Twórczość Edwarda Dwurnika (ur. 1943) często przedstawia polską rzeczywistość: miasta oraz ludzi” (SnC 3, 153) oraz tytuł podrozdziału w podręczniku
Między nami 1: „Miasto – wytwór cywilizacji”, utożsamiający tereny miejskie z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.
Istotnym w tym kontekście wątkiem jest kwestia statusu ekonomicznego.
Chciałabym skoncentrować się szczególnie na przedstawieniu osób ubogich. Charakterystyczne jest tu mówienie o potrzebujących jako o zamkniętej grupie:
Czy chętnie pomagasz nieznajomym? Co czujesz, kiedy obca osoba zwraca się do Ciebie z prośbą o pomoc? Jak reagujesz? (SnC 3, 108)
Jak sądzisz, dlaczego ludzie decydują się pomagać potrzebującym? (SnC 1, 114)

Przytoczone fragmenty ilustrują sposób mówienia o tzw. grupie potrzebujących. Uczniowie poznają osoby potrzebujące jako obce sobie, znajdujące się poza
ich środowiskiem. W podobny sposób przedstawione są osoby niepełnosprawne
ruchowo i intelektualnie. Będąc włączonymi w dyskurs pomocy społecznej, kreowane są wyłącznie jako grupa jej beneficjentów. Równocześnie wyrzuceni zostają
poza nawias dyskursu obywatelstwa. Pomoc tej grupie należy bowiem do obowiązków obywateli, a więc, implicite, ludzi zdrowych.
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Kategoria obywatelstwa jest również jednolita pod względem etnicznym.
Dyskurs obywatelstwa dotyczy wyłącznie grupy „etnicznych” Polaków. Pozostałe
grupy spełniają rolę mniejszości narodowych, w stosunku do których okazywana
powinna być tolerancja.

Dystrybucja dóbr społecznych
Głównym dobrem społecznym dystrybuowanym w analizowanym materiale jest
prawo do nazywania siebie obywatelem. Prawo to jest realizowane poprzez możliwość identyfikacji z tą grupą, w takiej formie, jak wyartykułowana jest ona w analizowanych tekstach. Będzie to identyfikacja, która uwzględnia przeanalizowane
wyżej relacje wyalienowania oraz dominujące w materiale modele tożsamości.
Dostęp do tego dobra jest, jak było widać do tej pory, ograniczony. Wykluczone z niego są grupy, których dotyczą relacje wyalienowania, a więc kobiety, osoby
innego niż polskie pochodzenia etnicznego i narodowego, osoby o niskim statusie
ekonomicznym, niepełnosprawni.

Połączenia
W tej części James Paul Gee proponuje analizę połączeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Dzieli je na dwie kategorie – istotne i nieistotne. W analizowanym materiale wydzielić można przynajmniej kilka istotnych połączeń. Przede
wszystkim są to połączenia dotyczące obywatelstwa.
Po pierwsze, obywatelskość zostaje połączona z relacjami centrum-peryferie,
znajdującymi wyraz w wykreowaniu jako dominujących określonych obszarów,
które określić można jako centra obywatelstwa. Składają się na nie przede wszystkim przedstawienia obszarów miejskich, zwłaszcza dużych miast, w tym Warszawy i Krakowa. To tam są kształtowane postawy obywatelskie. Zmarginalizowana
zostaje natomiast rola niewielkich miejscowości oraz wsi. Wyjątkiem są jedynie
dwory szlacheckie, którym przyznawana jest wartość centrów kultury polskiej
i postawy obywatelskiej.
Relacje centrum–peryferie przekładają się również na relacje: kultura dominująca–kultury obce. Przedstawiony jest zatem źródła obywatelstwa utożsamionej
z kulturą osób pochodzących z klasy wyższej lub średniej, co w warstwie historycznej przełożyć można na przedstawienia warstwy szlacheckiej i inteligenckiej.
Obywatelstwo utożsamione zostaje z wartościami tych grup oraz, pośrednio, z kategorią klasowości. Obywatelskość połączona zostaje również z Europą Zachodnią
oraz wypisana w zachodnioeuropejski dyskurs rozwoju cywilizacyjnego.

Dyskurs obywatelstwa w podręcznikach do kształcenia literaturowego w gimnazjum

165

Kolejnym ważnym aspektem jest połączenie obywatelstwa z maskulinizmem,
które wyraża się poprzez uwypuklenie jako dominujących męskich wzorów tożsamości obywatela.
W analizowanym materiale jako nieistotne określić można połączenia pomiędzy obywatelstwem a kategorią płci, niskim statusem ekonomicznym, miejscem
zamieszkania poza dużymi miastami, wyznawaną religią inną niż katolicyzm,
stopniem sprawności oraz pochodzeniem etnicznym i narodowym. Ma to związek
z przedstawionymi w poprzednich częściach analizy kategoriami wykluczenia.

Systemy znaków i wiedza
Ostatnim poziomem analizy według metody Jamesa Paula Gee jest analiza systemów znaków i wiedzy. Jest to pytanie o to, w jaki sposób w analizowanym tekście
uprzywilejowywane są określone systemy wiedzy, a inne są marginalizowane. Jest
to pytanie o język dyskursu obywatelstwa.
W analizowanym materiale kwestię należy rozpatrywać na dwóch poziomach
– poziomie historii oraz poziomie współczesności.
Na poziomie historii mamy do czynienia z językiem klasy wyższej, utożsamianej z kościołem, szlachtą oraz inteligencją. Na poziomie historycznym mówi
się o obywatelstwie językiem utworów literackich, wykorzystującymi stylizację językową i archaizmy. W języku tym opisywane modele obywatelstwa pochodzące
z wyższych warstw społecznych, przy równoczesnej marginalizacji wątków dotyczących życia niższych warstw.
Na poziomie współczesności mamy natomiast do czynienia z użyciem języka
silnie powiązanego ze sferą nowoczesności, ekonomii oraz technologii.
Drugą cechą charakterystyczną dla tego poziomu jest użycie „dyskursu innych”
stosowanego w przypadku opisów dotyczących osób o niższym statusie materialnym, innym pochodzeniu etnicznych lub narodowym, czy stopniu sprawności.
Sposób użycia języka na poziomie historii i współczesności ma pewne cechy
wspólne. W obu wypadkach jest to język zdrowia fizycznego, dobrego samopoczucia, sukcesu oraz możliwości.

Wnioski
Przedstawiony w podręcznikach model obywatelstwa można określić jako połączenie modeli wywodzących się z idei narodu kulturowego oraz z idei narodu
obywatelskiego. Z pierwszą z tych tradycji związany jest model obywatela patrioty, będącego realizacją tradycyjnego w kulturze polskiej wizji obywatelstwa. We-
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dług koncepcji narodu kulturowego bycie członkiem narodu to przede wszystkim
dzielenie wspólnoty kultury, tradycji, historii. W analizowanym materiale taki też
wydźwięk ma dyskurs narodu kulturowego, który powiązany jest z występującymi
w analizowanym materiale wątkami związanymi z historią Polski, historią kultury
polskiej oraz przekazywaniem tradycji.
Drugi z zaprezentowanych modeli obywatelstwa nawiązuje do obywatelstwa
państwowego w modelu republikańskim. Charakteryzuje je połączenie perspektywy wolności oraz obowiązków względem społeczności. Obywatel dysponuje
tutaj wolnością pozytywną do swobodnego przemieszczania, rozwoju zawodowego oraz korzystania z nieograniczonych możliwości, jakie daje mu współczesne
społeczeństwo informacyjne. Równocześnie jest on zobowiązany do wspierania
potrzebujących członków społeczeństwa.
Charakterystyczne wydaje się, że obraz obywatelstwa jest budowany na opozycji tradycja–nowoczesność. Tutaj również granicę wytyczyć można wzdłuż podziału na teorię narodu kulturowego i obywatelskiego.
Dyskurs narodu kulturowego koncentruje się na tradycyjnych wartościach
polskiego obywatelstwa: walce, obronie granic, oraz, ewentualnie, konieczności
pogodzenia ich z charakterem współczesnego świata.
Dyskurs narodu obywatelskiego natomiast formułowany jest wokół przynależności Polski do kultury zachodnioeuropejskiej. Kraj przedstawiony jest w nim jako
nieodłączna część Europy, rozwijająca się paralelnie, co wyraźnie pokazane jest
poprzez wyartykułowanie związku z wartościami świata Zachodu.
W dyskursie narodu obywatelskiego istotnym wątkiem jest również pojawienie się elementów dyskursu przedsiębiorczości. W tym wypadku dyskurs przedsiębiorczości i obywatelstwa łączą się, prowadząc do wytworzenia kolejnego modelu
podmiotowości – przedsiębiorczego obywatela.
Przedsiębiorczość i sukces w podręcznikach pojawiają się przede wszystkim
w kontekście sukcesu na rynku pracy oraz wyjątkowych predyspozycji jednostki. Wysoki status ekonomiczny powiązany zostaje z indywidualnością jednostki,
która osiąga zamierzone cele tylko i wyłącznie dzięki swojemu talentowi (Jones,
2011: 4).
W tym modelu obywatelstwo wpisane jest również w relację pomiędzy uprawnieniami i obowiązkami. Obywatel posiada szereg obowiązków wynikających
z odpowiedzialności społecznej. Są to między innymi: pomoc słabszym, w tym
niepełnosprawnym, praca wolontariacka. Obywatel przedstawiony w podręcznikach jest świadomy społecznie i wrażliwy na potrzeby słabszych. Równocześnie
ma on szereg uprawnień wynikających z możliwości korzystania ze współczesnej
kultury oraz dostępu do informacji.
Istotną cechą w konstruowaniu wizerunku obywatelstwa w analizowanych
podręcznikach jest wpisany w niego ciąg wykluczeń ze względu na takie prze-
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słanki jak płeć, pochodzenie etniczne, pochodzenie społeczne, klasa, czy stopień
sprawności.
Męskość jako płeć społeczno-kulturowa w obu dyskursach opiera się na
wzorze odpowiedzialności, poświęcenia oraz pracy. W dyskursie narodu kulturowego jest to poświęcający się dla ojczyzny, bohaterski rycerz, w dyskursie
narodu obywatelskiego natomiast przedsiębiorczy obywatel, lub też obywatel
pracownik.
Inne grupy – kobiety, osoby pochodzące z mniejszości narodowych lub etnicznych, osoby z niepełnosprawnością umysłową lub ruchową – nie są w ogóle w dyskursie obywatelstwa uwzględnione. Nie dotyczą ich również dominujące w tym
dyskursie modele tożsamości.
W dyskursie narodu obywatelskiego granice narodowe stają się mniej widoczne Współczesny świat, kształtowany przez nowoczesne technologie, tak, jak
przedstawiony jest w podręcznikach, pozwala na ich przekraczanie. Świat funkcjonuje tu na poziomie ponadnarodowym, co szczególnie dotyczy Europy, która
określona jest jako wspólny dom wszystkich Europejczyków. W dyskursie narodu
obywatelskiego dominuje globalny multikulturalizm, kształtowany przez media,
dzięki którym dotrzeć można do najdalszych zakątków świata.
Pod względem narodowościowym dyskurs obywatelstwa w podręcznikach
rozciągnięty jest na linii wschód–zachód, pomiędzy Rosją a Niemcami. Kraje te,
jako historyczne punkty odniesienia polskiej polityki, służą również jako odnośniki tożsamościowe. Oba kraje to w dyskursie narodu kulturowego historyczni wrogowie, w stosunku do których kształtuje się tożsamość obrońców ojczyzny. Równocześnie, w kontekście współczesności, rola Niemiec, jako kraju europejskiego,
zostaje przedefiniowana. Z wroga stają się one partnerem.

Zakończenie
Wydaje się, że przedstawiona tu analiza pokazuje, że dyskurs obywatelstwa w analizowanych podręcznikach balansuje pomiędzy tradycyjnym jego ujęciem w kulturze polskiej i modelem wzorowanym na zachodnioeuropejskich. Można to określić
jako współistnienie dwóch odrębnych dyskursów składających się na konstruowany tu model obywatelstwa.
Ta dwoistość dyskursu, z jednej strony osadzonego w tradycji romantycznej,
z drugiej przywołującego wartości europejskie oraz globalne, daje się zauważyć
nie tylko w analizowanych podręcznikach, ale również w przestrzeni publicznej.
Wydaje się, że współcześnie, mimo iż w innym kontekście kulturowym i ekonomicznym, te dwa rodzaje dyskursów nadal mieszają się ze sobą, przybierając nowe
znaczenia. Jeśli sięgnąć do szerszego kontekstu społecznego, wspomnieć warto
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debaty na temat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i towarzyszące im obawy przed utratą tożsamości narodowej oraz pragnienie rozwoju cywilizacyjnego
i potwierdzenia pełnoprawnego uczestnictwa w Europie. W podręcznikach, powstałych już po akcesji Polski do Unii Europejskiej, te dwa światy, eurosceptyków
i euroentuzjastów, znajdują swoje odzwierciedlenie.
Nie bez znaczenia jest również osadzenie prezentowanego tu nowoczesnego
modelu obywatelstwa wśród wzorów kulturowych promowanych w społeczeństwie kapitalistycznym, promujących przedsiębiorczość i pracowitość. Warto
w tym miejscu przypomnieć zaobserwowaną przez krytyków procesów kapitalistycznej produkcji wiedzy prawidłowość mówiącą, że procesy te wprzęgnięte są
przede wszystkim w konstruowanie podmiotowości pracowniczej (Sowa, Szadkowski, 2012: 16). Przekazy zamieszczone w podręcznikach docierają do młodych
osób, które za chwilę będą wkraczać na rynek pracy. Kształtowane w ten sposób
postawy obywatelskie będą rozpatrywane przede wszystkim pod kątem przydatności na rynku pracy.
Jednym z postulatów pedagogiki krytycznej jest formowanie postawy krytycznego obywatelstwa, a więc takiego, które tworzone jest poprzez poczucie sprawiedliwości, wolności i równości. Henry Giroux pisze, że ma to być obywatelstwo,
które nie definiuje społeczności w jednowymiarowych kategoriach ciągłej historycznej oraz kulturowej narracji (Giroux, 1992: 133–134). Jego propozycja to polityczny projekt demokratyzacji życia społecznego, w kierunku umożliwiającym artykulację inności i różnorodności. Giroux pisząc te słowa osadzony był wprawdzie
w dyskursie postmodernistycznym, jednak pewne jego elementy, pozostają nadal
aktualne, zwłaszcza w świetle wykonanej przeze mnie analizy.
Dyskurs obywatelstwa zaprezentowany w analizowanych podręcznikach,
rozpatrywany z punktu radykalnego projektu Giroux, musiałby zostać poddany
całkowitemu przedefiniowaniu. Prezentowany w analizowanych podręcznikach
model obywatelstwa, opiera się na definiowaniu siebie w opozycji do innych oraz
wykluczeniu. W ramach propozycji przedstawionej przez Giroux nie mieści się
również myślenie o obywatelstwie jako jedynie o wspólnocie interesów ekonomicznych.
Gupta i Ferguson zwracają uwagę, że w świecie, w którym pojawiają się kolejne
totalizujące narracje (mass mediów, popkultury, kapitalizmu) niezbędna jest zmiana perspektywy oraz języka oraz konieczność skoncentrowania się na marginesach
(Gupta, Ferguson, 1992: 6–23). Marginesem byłyby w przypadku analizowanych
przeze mnie podręczników te obszary, które znajdują się poza zdefiniowanym
w nich dyskursem obywatelstwa, miejsca z niego wykluczone.
Wydaje się, że zarówno postulat Giroux, jak i Gupty i Fergusona zaliczyć należy do głęboko etycznych. Rodzą one pewne wątpliwości, przede wszystkim pytanie, czy możliwe jest stworzenie modelu obywatelstwa bez wykluczenia. Z drugiej
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strony jednak bez przyjęcia podobnej perspektywy niemożliwa jest dekonstrukcja
wizerunku obywatelstwa i próba włączenia w jego ramy jak największej części społeczeństwa.
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The Discourse of Citizenship in Literature Text Books in High
Schools. A Critical Analysis of the Discourse
Summary
The subject of my paper is citizenship discourse in literature textbooks. The analyse is part of my
dissertation project Representations of Polishness in Polish literature textbooks in grammar school.
Critical discourse analysis, prepared under the grant of National Science Centre of Poland.
Textbook, just like a formal education itself, shapes contemporary citizenship. As the student’s main source of knowledge about cultural tradition of the country are considered as one of
the most important tools in transmitting „official” images and citizenship formation
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Also Michael W. Apple and Linda K. Christian-Smith indicated that textbooks content and
form particular constructions of reality and ways to organize knowledge. „Text are really massages from to and about the future. As part of a curriculum, they participate in no less than the
organized knowledge system of society. They participate in creating what a society has recognized as legitimate and truthful. They help set the canons of truthfulness and, as such, also help
re-create a major reference point for what knowledge, culture, belief, and morality really are”
(Apple, Christain-Smith, 1991: 3–4).
In terms of methodology, I have used the Critical Discourse Analysis. The overall objective
of Critical Discourse Analysis is to investigate the relation between texts, discourses and social
structures, in order to explain the ideological dominance of some suppressive discourses in
society. Discourse analysis in my project is understood in terms following Norman Fairclugh
characterization of the discipline as a field combining an analysis of the interplay between cognition, language and social interaction.
The discursive perspective may be useful in overcoming the power relations, which are
hidden behind some concepts of citizenship, particularly those that claim that national identity
is the main determinant of human identity. That kind of concepts may result in creation of divisions into „us” and „them”, „us” and „the others” and so on, and may be evaluative.
I conducted my analyse following the method proposed by James Paul Gee. He introduced
integrated approach, considering how language enacts social and cultural identities. Gee claims
that we actively build and rebuild our worlds through language and through language used in
interactions, interactions, non-linguistic symbol systems, objects, tools, technologies, and distinctive ways of thinking, valuing and feeling and believing (Gee, 2005: 10).
Language in action is always and everywhere an active building process. According to him,
we always and simultaneously construct or build seven things or seven areas of reality. He calls
it ‘seven building tasks’. Here I list the seven building tasks:
Significance: How is this piece of language being used to make certain things significant or
not and what ways?
Activities: What activity or activities is this piece of language being used to enact (get
others to recognise as going on)?
Identities: What identities or identity is this piece of language being used to enact? (get
others to recognise as operative)?
Relationships: What sort of relationship or relationships is this piece of language seeking to
enact with others (present or not)?
Politics (or distribution of social goods): What perspective on social goods is this piece of
language communicating (what is being communicated as to what is taken to be normal, right,
good, correct, proper, appropriate, valuable, the ways thing are, the way thing ought to be, high
status or low status, like me or not like me, and so forth)
Connections: How does this piece of language connect or disconnect things; how does it
make one thing relevant or irrelevant to another?
Sign systems and knowledge: How does this piece of language privilege or disprivilege
specific sign systems (e.g., Spanish vs. English, technical language vs. everyday language, words
vs. images) or different ways of knowing or believing or claims to knowledge or belief? (Gee,
2005: 10)
Textbooks analysed in my research were chosen on the basis of quantitative research (random
sample) conducted among Polish language teachers in grammar schools in Gdansk. The teachers were ask to indicate textbooks they were working with. Three most popular textbooks were
selected. I conduct analysis of three titles used in grades from 1 to 3 (9 textbooks altogether).
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In my research project I have identified two dominating discourses of citizenship.
The first one refers to a cultural nation theory presenting Polish nation as having common
origins, language, and faith.
The second refers to civic nation tradition. It is presented as part of that republican tradition, similar to allegiance to ideals of democracy and social responsibility.
Consequently, two models of citizen identity are created.
The first model is connected to the cultural nation theory. It is related to traditional patriotism. The role models presented in the texts, that create this type of identity are: soldiers,
warriors, young people (boys and girls) taking part in the Warsaw Uprising, oppositionists in
the Peoples Republic of Poland.
The second model of citizen identity is, from a one hand, aware of his/her responsibilities
toward the country. He/she is an active member of a civil society, engaged in a volunteering job,
helping elderly people and the handicapped. Despite these antidiscriminatory elements, the
language of mercy is present. These are always „those” people, implicitly – not the students. The
students are to learn how to help them.
An identity of citizen is also connected to learning such values as tolerance, democracy,
human rights.
Also elements of entrepreneurship discourse may be noticed. It is connected to the subject
of economy, labour, job market, individual responsibility and success, for example: „what is
your attitude towards work?”, „what values connected to work do you consider important?”,
„what are the means to gain a success in the job market?”.
Identifying dominating types of identities helped me also to find the fields of exclusion –
types of identities that were excluded from the citizenship discourse. Gender-based exclusion,
ethnic exclusion, capacity exclusion, social and economic status exclusion should be mentioned
here.
The citizenship discourse may be also strongly related to social class. And may be described
in terms of centre-periphery relations, westernization and masculinism.
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Living in XXI century, experiencing personally technological and psycho –
social changes that modern world provides us with, usually we cannot see
many phenomena. One of them is undoubtedly the impact of TV commercials on children’s personality development process. – Yet, it has become
one of the most important factors affecting the child in the process of the
social – economic development that exerts great influence on the way of
thinking and behavior.
It mainly results from the fact that children today live in a world completely
different from previous generations to such an extent that more and more
often their childhood is described as „television childhood”. The child starts
to experience the television (and what comes with it – TV commercials) at
home continues throughout the childhood and his youth. A particular concern is the fact that children nowadays have a contact with the medium
very early – it starts once their level of development allows them to focus
on the screen for some (not long though) time. The range of their contact
with the small screen is very wide – what is the most important – it is systematic, daily, lasting for many hours, it has the multifaceted nature and
individual character.

W XXI wieku, gdy doświadczamy technologicznych, psychospołecznych i kulturowych przemian, jednym z istotnych zjawisk wartych podjęcia w humanistycznym dyskursie jest niewątpliwie wpływ telewizji oraz nierozłącznie z nią związanej
reklamy telewizyjnej na proces kształtowania osobowości dzieci.
W krajach zachodnich na wyjątkowość dzieci jako adresatów reklam zwrócono uwagę w połowie ubiegłego stulecia, w Polsce zainteresowanie tą problematyką odnotowano w latach dziewięćdziesiątych. Dzieci zaczęto postrzegać nie tylko
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jako konsumentów wielu dóbr oraz aktywnych uczestników rynku, ale także jako
instrumenty służące do pozyskania dorosłych konsumentów. Pisząc ściślej, przemysł reklamowy jest zainteresowany dziećmi z trzech zasadniczych powodów: po
pierwsze – stanowią rynek pierwotny (z ang. primary market), tzn. same dokonują
zakupów, po drugie – stanowią rynek wpływowy (z ang. influence market), a więc
wpływają na innych (przede wszystkim rodziców), by dokonali zakupu, i wreszcie
po trzecie – stanowią przyszły rynek (z ang. future market), co w praktyce oznacza,
że dzieci kiedyś dorosną, a wtedy będą mogły dokonać jeszcze większych zakupów
(por. Jasielska, Maksymiuk, 2010: 24). Można zatem mówić o potrójnej funkcji,
jaką mają do spełnienia dzieci w „reklamowym teatrze”: z jednej strony jest to rola
decydenta, z drugiej – inicjatora zakupów, z trzeciej – bezpośredniego nabywcy.
O tym, że telewizja bezapelacyjnie zajmuje ważne miejsce w życiu współczesnego dziecka, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Szczególne znaczenie ma
to w przypadku dzieci najmłodszych, bowiem jest to faza rozwojowa, w której
w niezwykle intensywny sposób, na drodze interakcji, dziecko poznaje środowisko
społeczne i wzajemne relacje zachodzące w procesie międzyludzkiej komunikacji.
Wynika to przede wszystkim z faktu, iż współczesne dzieci żyją w świecie całkowicie innym niż poprzednie pokolenia, do tego stopnia, że coraz częściej ich dzieciństwo określane bywa mianem „dzieciństwa telewizyjnego”. Odbiór programów
telewizyjnych przez dziecko rozpoczyna się w domu rodzinnym i trwa przez cały
okres dzieciństwa oraz młodości. Szczególnym niepokojem napawa fakt, iż obecne
dzieci bardzo wcześnie mają kontakt z tym medium – ma to miejsce w zasadzie od
momentu, kiedy ich poziom rozwoju umożliwia im skupienie uwagi na ekranie
przez pewien (niekoniecznie długi) czas. Z kolei zakres ich kontaktów ze szklanym ekranem jest bardzo szeroki – ma systematyczny, codzienny, wielogodzinny
oraz wieloaspektowy charakter1. Ponadto dzieci coraz częściej oglądają telewizję
w sposób „nawykowy”, niejednokrotnie sprawiając wrażenie nieobecnych, silnie
zaangażowanych w akcję, przy czym rzadko potrafią odczytać przesłanie, zwłaszcza nieskierowanych do nich audycji. Nie sposób również nie wspomnieć o tym,
że dzieci uczą się samej telewizji oraz bycia telewidzem, ramówki programowej,
a także telewizyjnych konwencji, ponadto przyzwyczają się do telewizyjnych środków ekspresji.
1

Według moich szacunków dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym
poświęcają na oglądanie telewizji od 4 do 5 godzin dziennie, przy czym podczas weekendów czas
ten wydłuża się średnio nawet o 3 godziny, co oznacza, że w dni wolne od przedszkola i szkoły dzieci
oglądają telewizję nawet przez 8 godzin. Również dalsze analizy mogą przyprawić o zawrót głowy
– otóż, przyjmując za punkt wyjścia powyższe dane, łatwo doliczyć się, iż najmłodsi wpatrują się
w szklany ekran średnio przez 41 godzin tygodniowo, 174 godziny miesięcznie i 2088 godzin rocznie.
Gdyby ponadto doliczyć do tego dodatkowy czas przeznaczony na oglądanie telewizji w związku
z koniecznością pozostania dziecka w domu np. spowodowanego chorobą lub świętami, wówczas
liczba ta mogłaby wzrosnąć nawet o 100 godzin.
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Treści przekazywane za pośrednictwem telewizji docierają masowo do małych
odbiorców, wywierając na nich różnorodny wpływ. Przede wszystkim telewizja
fascynuje, dostarcza różnorodnej rozrywki, albowiem kiedy telewizor jest włączony, płyną nieprzerwane obrazy i dzieci są nieustannie „bombardowane” nowymi
audiowizualnymi ofertami, dostarczającymi coraz silniejszych wrażeń i nieznanych dotąd pomysłów. Ponadto telewizja jest dla dziecka (zresztą podobnie jak
i dla dorosłych) jakże dobrym i wygodnym towarzyszem – nie zadającym pytań
i nie oczekującym współdziałania (zob. Samborska, 2004: 52). Zjawisko, w którym
to pierwszym interlokutorem małego dziecka staje się właśnie telewizja, nabiera
szczególnego znaczenia w obliczu nagminnego przejmowania przez telewizję obowiązków wychowawczych rodziców zajętych zawodowymi i domowymi obowiązkami. W efekcie odbiór programów telewizyjnych przez najmłodszych ma charakter indywidualny (tzn. bez wiedzy i obecności osób dorosłych) i przypadkowy,
ponadto zazwyczaj nie poprzedza go żadna selekcja. A to z kolei sprawia, że mali
telewidzowie mają do czynienia z prawdziwą mozaiką wpływów oraz krzyżowaniem i przenikaniem się treści.
Nie mniej uprzywilejowane miejsce w życiu dziecka zajmuje reklama telewizyjna. O jej szczególnej roli decyduje w dużej mierze specyfika samego nośnika,
który to, odwołując się do najważniejszych receptorów człowieka (wzroku i słuchu), pozwala na stworzenie przekazu kierowanego do szerokiego grona adresatów (zob. Ryłko-Kurpiewska, 2008: 15–16). Przy czym w ostatnich latach owo
grono odbiorców nader często stanowią właśnie dzieci, do których adresuje się coraz więcej przekazów reklamowych. Ponadto o wyjątkowo silnym oddziaływaniu
telewizyjnego przekazu reklamowego na dzieci świadczy fakt, iż żadna inna forma
reklamy nie dociera tak intensywnie do dziecka. Dzieje się tak za sprawą bogatych środków technicznych, które pozwalają na sterowanie wyobraźnią dziecka.
Umożliwia to zestawianie za sobą różnych elementów treściowych, wykorzystywanie fabuły, symboli, muzyki, perswazji słownej, a przede wszystkim bazowanie na
emocjach młodego widza (zob. Smółka, cyt. za: Lizak, 2006: 103).
Najmłodsi niezaprzeczalnie uwielbiają, a wręcz „kochają”, oglądać reklamy telewizyjne, które cieszą się ogromną i niesłabnącą popularnością. Ponadto dzieci są
bardzo wytrwałymi i wiernymi odbiorcami komunikatów reklamowych – oglądają
je chętnie niezależnie od tematu, nie przywiązując większej wagi do rzeczywistego
intencjonalnego adresu2. Współcześnie dzieci są nieustannie otoczone, a wręcz „osa2

Zebrane w lipcu 2012 r. dane dotyczące czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem telewizora umożliwiły mi oszacowanie czasu poświęcanego na oglądanie reklam telewizyjnych. Otóż
według moich szacunków dzieci spędzają około godzinę dziennie na oglądanie telewizyjnych spotów reklamowych, a w przypadku weekendów od 1,5 do nawet 2 godzin – co stanowi 1/3 całego
czasu poświęcanego w ciągu dnia na kontakt z tym medium. W praktyce oznacza to, że najmłodsi
oglądają w ciągu zaledwie jednego dnia nawet do 133 reklam (doliczając do tego wcześniej wspo-
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czone” przez reklamę telewizyjną, stanowiącą w zasadzie element ich naturalnego
środowiska. Wynika to z faktu, iż reklamy zajmują znaczny procent czasu programów telewizyjnych, przez co niemożliwe staje się ich nieoglądanie. Programy telewizyjne w prasie są publikowane w taki sposób, jakby poszczególne audycje następowały bezpośrednio po sobie, np. 18:25 Klan; 19:00 Wieczorynka; 19:30 Wiadomości,
sport itd., w rzeczywistości jednak między zakończeniem jednego a rozpoczęciem
drugiego jest tzw. czas pusty (zob. Braun-Gałkowska, 2008: 63–64). Jest to czas,
umieszczany między programami, a pominięty w prasowych programach telewizyjnych, przeznaczony na reklamy i zwiastuny. Pisząc ściślej, reklamy telewizyjne
stały się nierozerwalną częścią programów, poprzedzają je, kończą lub są emitowane
w ich trakcie, przy czym, wielokrotnie powtarzane, utrwalają się w pamięci dziecka,
wywołując określone skojarzenia z konkretnymi produktami. W przypadku prywatnych stacji telewizyjnych czas pusty przeznaczony właśnie na filmy reklamowe znajduje się również w trakcie dłuższych programów, w telewizji publicznej proceder ten
nie ma miejsca – niemniej jestem przekonana, iż jest to wyłącznie kwestią czasu3.
Warto również zwrócić uwagę na zjawisko, które fachowo nazywa się „ubezwłasnowolnieniem” przez reklamę (zob. Kossowski, 1999: 183). Jego efektem jest
nawykowe oglądanie bloków reklamowych, ale i nawykowe (długotrwałe, pozbawione selekcji) korzystanie z telewizji w ogóle. To z kolei może stanowić podstawę
do zaistnienia perswazyjnego wpływu reklamy na dziecko, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie. W praktyce oznacza to, że dziecko, pomimo deklarowanej niechęci do reklam, przy jednoczesnej bardzo dobrej ich znajomości może, po pierwsze, dokonywać zakupu reklamowanego towaru, a po drugie, wpływać na decyzje
dorosłych. Nie sposób również nie wspomnieć, iż coraz częściej obserwuje się,
jak najmłodsi przerywają dla komunikatów reklamowych swoje ulubione zabawy,
meldując się na baczność przed „generałem reklamą”.
minany czas wolny, liczba ta może się zbliżać nawet do 180). Choć wydaje się to niewiarygodne,
oznacza to, że dzieci oglądają około 1025 reklam tygodniowo i 4366 miesięcznie, z kolei w skali
roku mają kontakt z prawie 53 000 reklam (w przybliżeniu jest to niemal 400 godzin spędzonych
na oglądaniu telewizji).
3
Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że podczas oglądania jednego programu w czasie najwyższej oglądalności (piątek, od godz. 20:00 do godz. 23:00) stacje telewizyjne
nadawały ogromną ilość reklam i zwiastunów. I tak, oglądając film w TVP1 włącznie przed i po
jego zakończeniu doliczyłam się 21 reklam i 6 zwiastunów, podobnie rzecz się miała w przypadku
TVP2 – 24 reklamy i 6 zwiastunów. Natomiast w przypadku stacji komercyjnych TVN i Polsat
liczba reklam przyprawiała o zawrót głowy. W trakcie jednej reklamy w Polsacie obejrzałam średnio 37 reklam i 5 zwiastunów. Zważywszy, że bloków reklamowych było 4, plus blok przed i po
zakończeniu filmu, możliwe jest, że włącznie obejrzałam około 222 reklamy (!) i 30 zwiastunów.
W przypadku TVN podczas jednej przerwy reklamowej za każdym razem emitowano 33 reklamy
oraz 4 zwiastuny. W trakcie filmu miały miejsce 3 przerwy, plus blok reklamowy przed i po filmie,
w efekcie czego prawdopodobnie obejrzałam 165 reklam i 20 zwiastunów. Dane empiryczne pochodzą z lipca 2012 r.
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Ta „domowa” odmiana reklamy stała się czynnikiem kształtującym wewnętrzny świat dziecięcych wyobrażeń, przeżyć oraz wartości. Przyczyn owego stanu
należy upatrywać w tym, iż ta szeroko rozumiana forma społecznego komunikowania się, będąca syntezą wątków i zjawisk kultury masowej XXI wieku, znalazła prostą i jakże skuteczną drogę do dziecka (por. Kossowski, 1999: 268). Pisząc
o prostej drodze, mam tu na myśli fakt, iż reklama bez jakichkolwiek skrupułów
wykorzystuje obniżony w stosunku do nich krytycyzm dzieci, brak zrozumienia
ich intencji oraz brak możliwości obrony przez zawartą w nich perswazją. To z kolei stwarza nieograniczone pole do działania dla reklamodawców, którzy, wykorzystując typowy dla najmłodszych odbiór reklam, kształtują je w sposób, który
intencjonalnie zakłada poboczne odczytanie komunikatu.
Dzieci są również otaczane czujną uwagą reklamodawców z uwagi na fakt, iż
to one – w przeciwieństwie do odbiorców dorosłych – najchętniej oglądają reklamy4 i wierzą w przedstawione w nich informacje. Są więc zarówno dla nadawców,
producentów, jak i twórców reklam idealnymi adresatami – przede wszystkim dlatego, że czerpiąc przyjemność płynącą z odbioru reklam, nie zauważają perswazji
i namawiają rodziców do zakupu. W efekcie czego reklamodawcy wykorzystują
środki manipulacji wobec bezbronnych i naiwnych jeszcze dzieci, w myśl zasady
„wszystkie chwyty dozwolone”. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że najmłodsze
dzieci zgodnie z rytmem ich rozwoju nie mają jeszcze wykształconych wszystkich
komunikacyjnych umiejętności, a co za tym idzie – odpowiedniej selekcji odbieranych bodźców (zob. Walat, 2007: 169). Owocuje to tym, że dzieci stały się bardzo łatwą zdobyczą w potężnym, manipulowanym przez dorosłych świecie konsumpcji. Dzieje się tak ponieważ mają one pewną cechę, określaną jako „syndrom
łatwego łupu”. Ów łatwy łup (z ang. sitting duck – siedząca kaczka) to w myśliwskich realiach ofiara, która siedzi sobie spokojnie i wystawia się na cel myśliwego,
nieświadoma nadchodzącego niebezpieczeństwa. Dzieci są dokładnie takim samym łatwym łupem, albowiem są bezbronne wobec wpływu reklam, ponieważ ich
umiejętności rozwojowe – między innymi umiejętność logicznego myślenia i co
szczególnie istotne zdolność odróżniania rzeczywistości od fantazji oraz prawdy
od fikcji – dopiero się kształtują (zob. Acuff, Reiher, 2006: 14, 24)
Wszystko to sprawia, że zdefiniowanie pojęcia „reklama dla dzieci” nie jest
wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. Wynika to z faktu, iż jest to termin
bardzo niejednoznaczny – niezwykle pojemny, o jakże szerokim zakresie odniesienia (zob. Lizak, 2006: 85). Obejmuje bowiem zarówno komunikaty reklamowe
adresowane bezpośrednio do dzieci (np. reklamy zabawek i słodyczy), jak i spoty
reklamowe adresowane jednocześnie do dzieci i dorosłych (np. reklamy produk4
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnym wieku szkolnym w zasadzie od momentu istnienia rynku reklamowego w Polsce stanowią grono najwierniejszych widzów przez co i jedną z najliczniejszych grupę adresatów reklamy (por. Kossowski, 1999: 92).
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tów mlecznych); ale i również reklamy promujące towary dla dzieci, choć skierowane do ich rodziców, (np. reklamy kosmetyków, środków czystości czy leków
przeznaczonych dla dzieci). Zawiera również trzeci typ reklam, mianowicie: komunikaty reklamowe kierowane do dorosłych za pośrednictwem dzieci – są to
reklamy produktów przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców (np. reklamy proszków do prania lub płynów do zmiękczania), wykorzystujące wizerunek
dziecka w przekazie perswazyjnym (por. Lizak, 2006; Ryłko-Kurpiewska, 2008).
W praktyce oznacza to, że nawet te reklamy, których docelowymi odbiorcami są
dorośli, wpisują się tak naprawdę w reklamę dziecięcą.
W przekonaniu A. Ryłko-Kurpiewskiej (2008: 37) wyobrażenie potencjalnego
adresata reklamy odgrywa kluczową rolę w tworzeniu aktu komunikacji. Szczególnie istotne jest wprowadzenie do reklamy takiego typu bohatera, który będzie
oddziaływał na odbiorcę poprzez swój wizerunek, powodując tym samym, że zaangażuje się on w odbiór komunikatu. W związku z tym do reklamy wprowadza
się postać wyobrażonego adresata, do którego odbiorca chciałby się upodobnić
(bohatera, który poprzez swoją charakterystykę ma spowodować chęć identyfikacji ze strony odbiorcy), bądź postać mającą wywołać pozytywne nastawienie
względem komunikatu. Warto podkreślić, że w reklamach dla dzieci są to zazwyczaj postacie animowane oraz bohaterowie znani z filmów rysunkowych, a także
zwierzęta. Nie sposób również nie wspomnieć o postaci dziecka – w końcu to ono,
korzystające w spocie reklamowym z różnego rodzaju towarów i usług, jest często
większym bodźcem niż rzeczywiste walory danego towaru. Co szczególnie istotne, w telewizyjnych komunikatach reklamowych najczęściej pojawia się bohater
– dziecko, który odpowiada zewnętrznym cechom domniemanego adresata, mam
tu na myśli wiek, płeć, zainteresowania, miejsce zamieszkania, grupę środowiskową, a także rodzaje odczuwanych potrzeb i skłonności do wybierania pewnych
zabaw czy przeżycia konkretnych doświadczeń. Zasadniczym celem wyboru konkretnego bohatera jest decydowanie o pozyskaniu zaplanowanego dla komunikatu
grona adresatów, a w konsekwencji rzeczywistych odbiorców reklamy. Przy czym
sytuacja ta dotyczy zarówno typowania wyobrażonych wizerunków adresatów
bezpośrednich, jak i pośrednich, dla których to zostały zaplanowane w reklamie
konkretne role. W przypadku spotów reklamowych kierowanych wyłącznie do
dzieci mamy do czynienia z dzieckiem jako bezpośrednim adresatem reklamy oraz
konsumentem reklamowanego produktu. Natomiast w reklamach kierowanych do
osób dorosłych dziecko jest pośrednim adresatem reklamy.
Rzecz jest o wiele bardziej skomplikowana w przypadku komunikatów reklamowych kierowanych równocześnie do dzieci i osób dorosłych, albowiem mamy
do czynienia z trzema odmiennymi wizerunkami adresatów. Po pierwsze – dziecko
jest bezpośrednim adresatem reklamy, ale i znakiem komunikatu, tzn. wizerunek
dziecka ma osłabić krytycyzm dorosłego adresata i wywołać u niego jak najbar-

Dzieci jako adresaci i odbiorcy reklam telewizyjnych

179

dziej pozytywne emocje. Świetnym przykładem mogą być tu reklamy rozmaitych
środków czystości, w tym proszków do prania. W komunikatach reklamowych
tego typu na temat walorów produktu bardzo często wypowiadają się dzieci, które
są wyobrażonymi winowajcami uporczywych zabrudzeń powstałych na ubraniach.
Drugim wyobrażonym adresatem zazwyczaj są matki, które na ogół niewiele mówią i nie oceniają zachowania dzieci brudzących ubrania. Na podstawie sekwencji
obrazów przedstawiających postępowanie matek odbiorca ma odnieść wrażenie,
że doskonale radzi sobie ona z plamami. Jak się okazuje, zabrudzone ubrania dzięki proszkowi nie tylko są czyste, ale także po wyciągnięciu z pralki wyglądają na
wyprasowane i zupełnie nowe (brakuje im tylko metek). Dziecko jako odbiorca
tych reklam ma odnieść wrażenie, iż namawiając mamę na zakup reklamowanego
proszku, wyświadcza jej przysługę, z kolei sobie ułatwia życie, bowiem przedstawiany produkt nie tylko ułatwia pranie, ale i przyczynia się do tego, że mama nie
będzie narzekać na wyrządzone przez dziecko szkody. W przypadku drugim dziecko jawi się nam jako ogniwo pośrednie w dotarciu do dorosłego klienta (ma swoją
namową skłonić do zakupu osoby dorosłe). Warto również dodać, iż zdarza się, że
adresatem pośrednim czyni się dziecko, które ma skłonić rodziców, aby dokonali
oni zakupu na rzecz kogoś trzeciego – przeważnie babci lub dziadka. Przykład
mogą stanowić emitowane (ze zwiększoną częstotliwością) przed Dniem Babci
i Dniem Dziadka rozmaite reklamy preparatów witaminowych lub wzmacniających. Przy czym w komunikatach tych najczęściej wskazuje się na rodzaj korzyści
satysfakcjonujący zarówno dla dziecka (na przykład zakup preparatu wzmacniającego dla dziadka może spowodować, że będzie miał on więcej siły, by bawić się
ze swoimi wnuczętami), dla jego rodziców (czerpiących radość z bycia darczyńcami), jak i samego użytkownika produktu (przedstawiana w reklamie babcia jest
zadowolona z właściwości produktu, dzięki czemu czuje się młoda i pełna wigoru).
I wreszcie sytuacja trzecia, w której mamy do czynienia z dzieckiem jako adresatem zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim. Jest to sytuacja, z którą można się
spotkać przy emisji dwóch wariantów jednego produktu, kierowanych osobno do
dzieci i osobno do dorosłych, w których możliwe jest nakładanie się ról poszczególnych adresatów (por. Ryłko-Kurpiewska, 2008: 37–38 i nast.).
Twórcy reklam stosują różnego rodzaju działania, by trafić bezpośrednio do
dzieci, a także, by wykorzystując ich wizerunek, wpłynąć na dorosłych. W efekcie
czego dziecko występuje w reklamie w podwójnej roli: jako potencjalny klient oraz
jako aktor pozyskujący dorosłego klienta. Generalnie rzecz ujmując, obecność
dzieci w reklamach produktów dla nich przeznaczonych jest uzasadniona, albowiem dziecko jako bohater reklam bardziej przyciąga rówieśników, jest szybciej
akceptowalny, ale, i co szczególnie istotne, zapewnia im wiarygodność przekazu.
Dziecko występuje wówczas w roli „paraautorytetu”; dzieje się tak, ponieważ dziecko nie ma predyspozycji, aby być autorytetem, niemniej może inspirować innych
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do podejmowania podobnych zachowań (bohater reklamy inicjuje pewną modę,
np. na posiadanie określonej zabawki). Obserwator (widz) ze względu na podobieństwo do aktora może się z nim utożsamić i uruchomić proces naśladownictwa, czyli powtórzenia zachowania obserwowanego u modela. Jest to powszechnie
znany w psychologii (wyjątkowo popularny wśród dzieci i młodzieży) mechanizm
uczenia się zachowań społecznych na drodze obserwacji (zob. Jasielska, Maksymiuk, 2010: 84). Warto również wspomnieć, że występujące w reklamach dzieci
swoim zachowaniem często wskazują na chęć nawiązania kontaktu z odbiorcami.
Czynią to zazwyczaj poprzez podkreślanie zwrotów typu: „baw się z nami”, „graj
z nami”, „przyłącz się do nas” itp. Zabiegi tego typu wynikają zapewne z badań nad
tak zwaną percepcją społeczną, które dowodzą, że na tym poziomie komunikacji
odbiorcy dostrzegają wyrazy akceptacji, a także życzliwości ze strony innych osób
i tym samym się odwzajemniają. Szczególnie wyraziste są w tym względzie reklamy zabawek, a zwłaszcza lalek. Dzieje się tak, ponieważ komunikaty tego typu
mają dostarczać dzieciom swoistych inspiracji do zabaw, których istotą jest odgrywanie rozmaitych ról pełnionych przez dziewczynki osobiście lub za pośrednictwem lalek. Przy czym w zabawach tych dzieci najczęściej naśladują zachowania
i czynności dorosłych (por. Ryłko-Kurpiewska, 2008: 39–41).
Również sama postać dziecka, ale także jego głos i sposób zachowania (bardzo często będącego wyreżyserowaną spontanicznością) wpływają na skuteczność reklamy. W zasadzie już samo pojawienie się dziecka w reklamie powoduje
pozytywne nastawienie widza. Wizerunek dziecka w reklamach dla dorosłych
można wykorzystywać na dwa sposoby. W pierwszym przypadku dziecko pojawia się w reklamie produktu dla dzieci. Jest to o tyle istotne, że rodzice zwracają
uwagę w przekazie przede wszystkim na elementy emocjonalne, związane z ich
stosunkiem do dziecka (np. jego dobrem, bezpieczeństwem, itd.), a nie na argumenty o charakterze racjonalnym. Natomiast w drugim przypadku dziecko pojawia się w reklamie produktów przeznaczonych dla dorosłych, co z kolei wzbudza poczucie zaufania. Zjawisko to jest szczególnie wyraźne, gdy w reklamie występują małe dzieci – charakterystyczny dla nich wygląd oraz nieporadne ruchy
wyzwalają w osobach dorosłych zachowania opiekuńcze, rozczulenie i tkliwość
(por. Doliński, 2003: 152–156). Pozytywne emocje wywołane widokiem „słodkiego bobaska” są kojarzone z reklamowanym przez niego produktem. Ponadto
u jego źródła leżą wspomnienia z dzieciństwa bądź też skojarzenia z własnymi
dziećmi, które wywołują radość, wzruszenie i rozczulenie, a w konsekwencji powodują niepowtarzalny klimat przekazu. W obydwóch przypadkach pojawiania
się wizerunku dziecka w reklamie skierowanej do dorosłych może także chodzić
o „projektowanie” sytuacji, w których dziecko jest przez rodziców dopuszczane
do podejmowania wspólnych decyzji konsumenckich i uczestniczy w dokonywaniu zakupów.
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Pojawianie się dzieci w reklamach towarów przeznaczonych dla dorosłych rodzi obawę o nadużywanie dzieci do celów komercyjnych. Generalnie dyskusyjny
staje się charakter etyczny takich reklam. Podkreśla się bowiem, że dziecko funkcjonuje w nich w sposób przedmiotowy, jest wmanipulowane w mechanizm perswazji, która (kosztem dziecka) ma przyciągać dorosłego konsumenta. Trudno jest
jednak wyznaczyć granicę między reklamą, w której dziecko jest aktorem promującym towary dla dzieci, a reklamą wykorzystującą postać dziecka jako sposób wpływania na uczucia dorosłych, a w konsekwencji na ich konsumpcyjne zachowania.
Ich działanie jest bardzo proste: otóż widok zadowolonych rówieśników własnego
dziecka, mieszkańców bezproblemowego świata (w końcu świecie reklamy dziecko jawi się nam jako istota całkowicie bezbronna i niewinna, której naturalnym
przeznaczeniem nie jest nic innego jak szczęście i radość) – którym wcześniej już
udało się zachęcić nasze dziecko do agitacji na rzecz tej lub innej marki – przekonuje rodziców o słuszności ulegania namowom dziecka. Tym bardziej, że po
konsumpcji reklamowanego produktu dziecko stanie się tak samo radosne, lubiane, energiczne, błyskotliwe i co najważniejsze – będzie kochało swoich rodziców
dokładnie tak, jak uwidoczniono na ekranie telewizora. Generalnie rzecz ujmując, reklamy kierowane do rodziców sugerują im określone działania, opierając się
na swoistej strategii, którą da się ująć w postaci następujących schematów: każda
matka, która bezgranicznie kocha swoje dziecko, powinna kupować produkt „X”,
ponieważ produkt „X” jest całkowicie bezpieczny, gdyż został przebadany przez
dermatologów i cieszy się dobrą opinią lekarzy specjalistów, nie zawiera parabenów i sztucznych barwników, w efekcie czego nie podrażnia skóry, stworzono go
z myślą o wyjątkowych potrzebach Twojego dziecka i Twojemu dziecku przyniesie
on nieustającą radość i szczęście. W ten schemat (mniej lub bardziej modyfikowany) wpisana jest treść reklamy. Niedostosowanie się rodzica do płynących z niej
zaleceń powinno wywołać poczucie winy. Jednakże pozbyć się go jest bardzo łatwo
– wystarczy sięgnąć po oferowany w reklamie produkt, by poczuć, że nasze dziecko otrzymuje od nas to, co najlepsze. W emocjonalnym obrazie i kilku kluczowych
słowach mieści się wystarczająca dawka sugestii, by zjednać odbiorcę, zmodyfikować jego zachowania, a w efekcie pozyskać w nim klienta. Tak więc podatność
rodziców na argumenty w postaci dziecka i uczuć z nim związanych jest ogromna,
a skuteczność przekazu z obecnością (chociażby w tle) dziecka bardzo wysoka.
Coraz częściej na rynku dziecięcym można zauważyć pewien sposób łączenia
reklamy dla dziecka z reklamą dla rodzica. A. Ryłko-Kurpiewska (2008: 17–18)
wskazuje, iż na zmianę tej sytuacji wpłynęły przede wszystkim rezultaty sondaży
efektywności reklam, które to wykazały, że dzieci w tym przedziale wiekowym bardzo często współdecydują, a nawet podejmują samodzielne decyzje dotyczące zakupów dokonywanych dla domu i rodziny. Należy również przyznać, że podwójne
zaadresowanie komunikatów, w których dziecięcy i dorosły adresat traktowani są
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z równą uwagą, sprzyja pozyskaniu szerszego audytorium dla reklamy. Przy czym
pula możliwych kombinacji w tym obszarze nie została jeszcze wyczerpana, ponieważ istnieją produkty dla dzieci, które reklamowane są przez dorosłych, oraz
produkty dla dorosłych reklamowane przez dzieci. Tak więc sytuacja ta stwarza
możliwość podwójnego przypisania roli adresata dziecku, mogącemu spełniać
funkcję zarówno adresata bezpośredniego (ma to miejsce wówczas gdy to ono ma
zdecydować o zakupie i być planowanym konsumentem produktu), jak i adresata
pośredniego (gdy ma ono nakłonić do zakupu inną osobę). W praktyce oznacza to,
że producent może odnieść podwójny skutek: reklama może zainteresować dziecko i przekazać racjonalne argumenty rodzicom. Nie bez znaczenia jest także fakt,
że już samo przedstawienie w reklamach pozytywnego wizerunku dzieci sprzyja
przyjaznemu odbiorowi komunikatu zarówno przez rówieśników reklamowanego
bohatera, jak i osoby dorosłe, które widząc dzieci występujące w spocie telewizyjnym, mają, niestety, skłonność do mało analitycznego odbioru treści aktu reklamowego. W każdym bądź razie równoczesne zaadresowanie reklamy do dzieci
oraz ich rodziców pozwala z pewnością producentom na uniknięcie kosztów, które
musieliby ponieść w przypadku pozyskania tego samego audytorium w inny sposób. Jednakże atrakcyjność owego przedsięwzięcia wydaje się dyskusyjna wobec
powstających obecnie różnych wariantów komunikatów reklamowych jednego
produktu, przygotowywanych osobno z myślą o dorosłym i dziecięcym adresacie.
Sposób przygotowania tych komunikatów z pewnością wiąże się z wiarą w większą
skuteczność perswazyjną wypowiedzi skierowanej do jednorodnego grona adresatów. Natomiast z drugiej strony konieczność dostosowywania komunikatów do
grona zróżnicowanego pod względem wieku pozwala na stworzenie oryginalnych
wypowiedzi, dzięki czemu zyskują one miano innowacyjnych i nie giną w potoku wielu komunikatów emitowanych w ich sąsiedztwie (zob. Ryłko-Kurpiewska,
2008: 46–47).
Kolejną kwestię stanowi dziecko jako adresat pośredni. Zdarza się bowiem,
że dziecko nie jest tylko bezpośrednim odbiorcą przekazów reklamowych, ale
także ich mimowolnym adresatem, przy czym mimowolność jest tu określeniem
umownym. Nie oznacza bowiem braku intencjonalności ze strony nadawcy, który
to konstruuje komunikaty reklamowe w taki sposób, by były one atrakcyjne oraz
zrozumiałe dla dzieci, stosując jednocześnie odpowiednie techniki perswazji; liczy
również na odbiór dziecięcego widza. Efektem tego są krótkie, mające żywe kolory
filmy, wzbogacone o proste i łatwo wpadające w ucho teksty oraz piosenki, zwykle pogodny nastrój, a także animowanych, zwierzęcych i dziecięcych bohaterów.
Wszystko to sprawia, że reklama, choć z pozoru kierowana do widza dorosłego, jest
w zamierzeniu reklamodawców adresowana również do dzieci – które stanowią
ważną i wpływową siłę opiniotwórczą (coraz częściej bywa tak, że to dziecięcy głos
jest przy zakupie określonego towaru decydujący) i której producenci nie mogą

Dzieci jako adresaci i odbiorcy reklam telewizyjnych

183

zlekceważyć w strategii działań reklamowych. Wynika to z faktu, iż dzieci szybko
zapamiętują i wielokrotnie powtarzają (często przypadkowe) reklamy. Wpływają
tym samym na postawę rodziców, tworząc w domu przyjazny klimat dla obojętnych w pierwszych latach życia przedmiotów, takich jak np. środki czyszczące,
kosmetyki itp. Według B. Kwarciaka (1999: 283) jest to tak zwany efekt „echa”,
który obecnie coraz częściej jest wykorzystywany przez specjalistów zajmujących
się reklamą.
Nadawcami adresowanych do dziecięcego odbiorcy spotów reklamowych kierują dwie podstawowe motywacje: po pierwsze – skłonić dziecko do zakupu określonego towaru lub usługi;, po drugie – posłużyć się dzieckiem instrumentalnie,
wykorzystać je pośrednio jako „siłę nacisku” na dorosłego konsumenta, w myśl
zasad techniki perswazyjnej oddziaływanie pośrednie (por. Kossowki, 1999: 206;
Ryłko-Kurpiewska, 2008: 47). Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia w obliczu faktu, iż dzisiejsze dzieci pod wpływem obejrzanych reklam chcą zaspokoić
swoje pragnienia, w efekcie czego namawiają rodziców do kupna tego, co zobaczą na ekranie telewizora. Reklama telewizyjna pobudza więc nieistniejące wcześniej (lub nie tak silne) potrzeby i pragnienia, rozbudza ponadto dziecięcą chęć
posiadania i orientuje uwagę na dobra materialne. Co szczególnie interesujące,
współczesne dzieci obecne przy zakupach wyrażają swe opinie w sposób całkowicie nieskrępowany: doradzają, sugerują, naciskają oraz kontrolują. Ponadto jako
konsumentów charakteryzują je takie cechy, jak odwaga w podejmowaniu decyzji,
otwartość na nowe produkty, a także podatność na szybkie zmiany związane z postępem cywilizacyjnym.
Jakby tego było mało, reklamodawcy już dawno odkryli, że dzieci nie będą
małe przez całe życie i kiedyś dorosną. Jest to o tyle istotne, że wówczas o tę samą
grupę osób nie będą musieli konkurować z innymi. Pisząc jaśniej – skuszenie do
„dorosłej” reklamy dziecięcego widza, nie czekając, aż dorośnie, daje na przyszłość
lojalnego klienta. Reklamodawcy liczą bowiem na to, że odbiorca pozyskany dla
danej marki już we wczesnym wieku będzie wierny swoim dziecięcym przyzwyczajeniom w późniejszym okresie swojego życia. Obrazowo nazywa się to „marketingowym walcowaniem narybku” (Szlendak, 2005: 38; zob. też. Andrzejewska,
2007: 55–56; Kwarciak, 1999: 283; Ryłko-Kurpiewska, 2008: 24). Dla przykładu
można tu podać, że najnowsze badania marketingowe ujawniają, iż uznanie oraz
aprobata, jakie żywią odbiorcy reklam do marki z dzieciństwa, są szczególnie
istotne w przypadku samochodów (zob. Ryłko-Kurpiewska, 2008: 24). Zdaniem
specjalistów od reklamy przywiązanie dziecka do marki jest proste i przebiega podobnie jak u osób dorosłych. Wiadomo jest, że już przed 7 rokiem życia dzieci
świetnie zapamiętują markę, jingle reklamowe, slogany i logo, mimo iż często są
one dla nich tworami abstrakcyjnymi niekojarzonymi z określonymi wartościami
czy stylem życia. Mechanizm jest następujący: dziecku podoba się zabawka okre-
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ślonej marki i przywiązuje się ono do logo tej marki. Następnie (nawet jeśli nie
potrafi jeszcze czytać) wychwytuje znaki graficzne (tzw. logotypy) lub nawet formę
graficzną zapisu słownego danej marki, dzięki czemu rozpoznaje markę w każdym
możliwym miejscu (podaję za: Jasielska, Maksymiuk, 2010: 23). Warto również
dodać, że samo wytypowanie dziecka, które ma się stać w przyszłych działaniach
wyobrażonym adresatem reklamy, poprzedzane jest badaniem ekonomicznej
atrakcyjności adresata. W praktyce oznacza to, że wprowadza się tzw. wskaźnik
„wartości klienta”, który opiera się najczęściej na danych umożliwiających określenie momentu przeprowadzania zakupów, ich częstotliwość oraz materialną wartość. Dopiero dalsze badania umożliwiają określenie życzeniowego adresata reklamy (zob. Ryłko-Kurpiewska, 2008: 24). Najgorsze jednak w pozyskiwaniu dziecka
zarówno jako obecnego, jak i jako perspektywicznego klienta jest to, że o ile dorośli ludzie wiedzą o perswazyjnym charakterze reklamy telewizyjnej i z reguły mają
krytyczny stosunek do handlowych zapewnień i obietnic (dzięki czemu zdarza się
im wymówić posłuszeństwo reklamie i zachować autonomię własnych wyborów),
o tyle dziecko nie ma takiej zdolności – jest łatwowierne, bezkrytyczne, nie wie, że
reklamy w nienaturalny sposób podsycają potrzeby, w konsekwencji czego podąża
za reklamą bezwolnie i lunatycznie, niczym za dźwiękiem czarodziejskiego fletu
Szczurołapa. Dzieje się tak, albowiem mają one dla nich bardzo duże znaczenie
poznawcze. Zdaniem E. Kasztelan (1999: 90) „Są elementem myśli, emocji i działań
dzieci, zajmują dużo miejsca w rozmowach, jakie prowadzą między sobą. Stwierdza się wręcz, iż w obecnych czasach znajomość reklam jest istotnym elementem
świadczącym o pozycji dziecka w grupie rówieśniczej”. Reklama ponadto wytwarza
w dzieciach przekonanie o istnieniu „realnego” świata pozbawionego wad, pełnego
szczęścia, miłości, radości, życzliwości i zawsze kochających się ludzi.
Niestety, prawda jest taka, że w dzisiejszej rzeczywistości medialnej nie sposób
uniknąć kontaktu dziecka z reklamą, tak jak trudno zapobiec wpływom reklam
na zachowanie dzieci. Niezaprzeczalnie reklama kreuje specyficzny obraz świata, wpływa na wyobraźnie i myślenie – dzieci zaczynają postrzegać świat zgodnie
z intencjami twórców reklam i marzą o tym, co reklamuje się w telewizji. Osacza
najmłodszych, zapraszając do świata atrakcyjnych towarów będących w zasięgu
ręki, gdzie każdy widz „jest tego wart”. Jaskrawe kolory, animowane postacie, wideoklipowy obraz czy łatwo wpadające w ucho motywy muzyczne – wszystko to
zaprzęgnięto do wielkiej perswazyjnej machiny, która nieustannie przekonuje małego widza, że tylko zakup uczyni go szczęśliwym i wartościowym człowiekiem.
Dla dziecka nieuzbrojonego w zmysł krytyczny taki przekaz jest niczym magiczne
zaklęcie, spod którego uroku nie sposób się uwolnić. Wszystko to prowadzi do
tego, iż dziecięcy świat ulega ograniczeniu i wypaczeniu. Dotyczy to szczególnie
dzieci najmłodszych, które mają różne cechy poznawcze i emocjonalne i które
chłoną przekazy reklamowe (podobnie zresztą jak wszystkie inne informacje) jak
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przysłowiowa „gąbka”. Jak wskazują D.S. Acuff i R.H. Reiher (2006), te niepokojące
tendencje reprezentują realne, stale rosnące niebezpieczeństwo dla zdrowego rozwoju, dorastania, a także szczęścia i sukcesu dzieci na całym świecie.
Nieuczciwość reklamodawców i nadawców ma kilka poziomów, spośród których najszerszym jest kwestia, czy w ogóle idea kierowania intencjonalnie do dzieci filmów reklamowych może być uznana za uczciwą i etyczną. Mamy tu bowiem
do czynienia – jak to określił P. Kossowski (1999: 273) – „ze swoistą grą reklama
– dziecko, w której już na wstępie szanse nie są równe”. Oznacza to, że dziecko
niejako „z definicji” znajduje się w gorszym położeniu ze względu po pierwsze
– na niewielki zasób doświadczeń życiowych, po drugie – małe kompetencje komunikacyjne i wreszcie po trzecie – z uwagi silnie emocjonalny charakter odbioru treści kultury. Nie ma bowiem świadomości, że w reklamie chodzi nie tylko
o kilkadziesiąt sekund spędzonych przed ekranem telewizora lub kupno jakiejś
rzeczy, ale o efekty perspektywiczne: socjalizowanie, przyzwyczajanie do pewnych
powtarzalnych wyborów i zachowań, urabianie konsumenta czy tworzenie nawyków konsumpcyjnych.
Reasumując, można uznać, iż kierowanie do najmłodszych komunikatów reklamowych o znacznej sile oddziaływania jest generalnie naruszeniem podmiotowości dziecka – osoby ludzkiej; wywieraniem symbolicznej przemocy przy założonej przez reklamodawców oraz obiektywnie istniejącej nierówności w relacji
dziecko–reklama telewizyjna. Działania profilaktyczne zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania reklam telewizyjnych na dzieci niewątpliwie powinno rozpocząć się od wzbudzenia świadomości w społeczeństwie
na temat wagi i skali tego problemu. W przypadku dzieci najmłodszych największą rolę w tym procesie odgrywa środowisko rodzinne, a odpowiedzialność spada na pierwszych i najważniejszych opiekunów dziecka – rodziców. Jak podkreśla
J. Olech (2004: 151–152), jeśli rodzice nie podważają wiarygodności reklamy, jeśli
nie potrafią (lub nie chcą) „odczarować” jej zaklęć, ta będzie tylko rosła w siłę, rozpychając się w Krainie Dziecięcych Marzeń. Przygotowanie do właściwego odbioru
reklam powinno zatem rozpocząć się od najmłodszych lat, zwłaszcza, że wygląda
na to, iż świat bez reklam jest – niestety – szlachetną utopią.
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Children as Recipients of Advertising
Summary
Polish children are very tenacious and faithful recipients of commercials – they watch them
regardless of the topic, not paying much attention to the actual intentional address. According
to my estimates, children spend about an hour a day on watching TV commercials, and in the
case of weekends – from 1.5 to 2 hours – which is one third of the total time spent during the
day in contact with the medium. In practice, this means that the youngest watch up to 133 ads
a day (while during kindergarten or school day–offs, this number may be even closer to 180).
Although it seems incredible, this means that children watch about 1,025 ads per week and
4,366 per month, while the annual contact with the Strona commercials amounts to almost 53
000 ads (approximately 400 hours spent on watching television).
This „home” variation of advertisement has become, according to Polish conditions, the
part of kids’ natural environment, and what goes with that one of the strongest – if not the
strongest – factor influencing children’ inner world of ideas, experiences and values. The main
causes of this statement is that this widely implied form of social communication, which is
a synthesis of themes and phenomena of XXI – century mass culture, has found a simple and
very effective way to the Polish child. Writing about a simple way I mean the fact that the
advertisement without a twinge of conscience takes the advantage of the lowered level of criticism, lack of understanding of intentions and no opportunities to defend themselves. All of
this results in the fact that children nowadays have become a very easy prey to a powerful,
manipulated by adults, world of consumption. This happens because they have a feature known
as “a sitting duck”. A sitting duck, in the world of hunting, describes the victim unaware of the
coming danger that sits quietly and exposes itself to a hunter. Children are exactly the same
easy prey, because they are vulnerable to the presence of advertising, because their development
skills – including the ability of thinking logically, and what is the most important the ability of
distinguish reality from fantasy – are still taking shape.
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In the western countries, the uniqueness of children as ads recipients was pointed out in
the middle of the last century, while in Poland just in the 90s. Since then, children began to be
seen not only as consumers but as the instruments of winning adults. Writing more specifically,
the advertising industry is interested in children because of three main reasons. First of all, they
are the primary market, they make purchases by themselves. Second of all, they are a market
influence, and thus affect others (especially parents). And thirdly, they are the future market,
which in practice means that children will grow up, and as the adults they will make even more
purchases. Therefore, we can assume that they are of great importance and play a triple role –
the role of the decision maker, on the other hand – the initiator of shopping and finally – the
direct purchaser.
This situation makes the clear-cut definition of the notion „an advertisement for children”
virtually impossible. It stems from the fact that this is a highly ambiguous, broad and widely
used term. It includes both advertising communications aimed directly at children and advertising communications aimed at adults via children – these are the advertisements using the
image of a child in the coaxing message. It includes also the third type of the advertisement,
namely: advertising spot aimed at both children and adults. First of all, we can deal here with
a situation, in which a child is a direct addressee of an advertisement, but also with a communication sign, i.e. the image of a child is used to diminish the criticism of an adult addressee and
invoke the most positive emotions in him. In the second case, a child appears as an indirect link
on a way to an adult customer (a child’s suggestion is to encourage an adult to make a purchase)
And finally, the third situation one may encounter when it comes to the launch of two variants
of the same product, aimed separately at children and adults, in which overlapping of the roles
of the respective customers is possible. In practice, it all means that even the advertisements,
the destined addressees of which are adults, fit into the child’s advertisement. And if it is not
enough, the advertisers discovered it long time ago that children wouldn’t be small for the rest
of their lives and finally grow up. It is important because, at the time, they will not have to compete with others over the same group of people. To make it clear, persuading a child viewer to an
„adult” advertisement, without waiting until it grows up, makes a loyal consumer in the future.
The advertisers look forward that an addressee gained from a very early age for some brand, will
be faithful to its child’s customs when he gets older. To be more precise, it is called „a marketing
rolling of the new blood”.
The worst thing in winning a child both as a present and a perspective customer is that
adults, who know the persuasive mechanism of TV commercials, usually are critical for the
assurances and promises (they can preserve the autonomy of their own choices), whereas the
child, who is credulous, uncritical, does not know that the ads in an unnatural way fuel non–
existing needs and desires, also arouse the desire of possession material goods. Consequently
the child follows the world of commercials like a lunatic, lured by the sound of a magic flute.
The advertisements have a vast cognitive meaning, they produce the belief in the real world
without flaws, full of happiness, love, joy, kindness and always loving people.
Unfortunately, the truth is that in the reality of today’s media it is impossible to protect our
children from the world of advertisement, as well as it is difficult to prevent their behaviour
from being influenced. Undeniably, advertising surrounds the youngest everywhere tempting
with attractive goods within reach of a hand, because every single viewer is worth it. Bright
colours, animated characters, catchy music – all harnessed to a great persuasive machine that
constantly convinces the young audience, that buying is the only thing that make them happy
and of great worth.
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Therefore, to minimize the negative effects of advertisement on children, we should start
preventive actions. There is no doubt that we should start from raising the public awareness on
the importance and scale of the problem. For the youngest children, the most important role in
this process is plays the family, especially the most important guardians of the child – parents. If
they do not undermine the credibility of advertisement, if they cannot (or do not want to) „disenchants” its spells, it will only grow in strength in the Children’s Land of Dreams. Preparation
for the proper reception of commercials should start from an early age, especially since it seems
that the world without advertisements is – unfortunately – a noble utopia.
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The author, drawing on the metaphor of the paradise, looks at the situation of socio-cultural changes in the world. In the context of the changing
reality, she especially examines the condition of a contemporary man, who
participates in the world of changeable axiology. Thereby, she addresses
the universalistic ethics, as a remedy for regaining the paradise.

Raj utracony
Pustynia i chaos. Tak można określić świat, w którym teraz żyjemy. Nie przypomina on raju. Eden zamieniony został w pustynię samotności i spustoszenia, rozpaczy i oszustwa. Zamieszanie i potok złych informacji o wydarzeniach, na które
właściwie nie ma się wpływu, przeplatanych głośnymi reklamami, nie sprzyja ani
dobrostanowi psychicznemu jednostki, ani poczuciu jej wewnętrznej harmonii. Człowiek współczesny narażony jest na dewaluację wartości moralnych poprzez krzykliwe narzucanie określonych stylów życia. Zamiast afirmacji miłości
ofiarnej, braterstwa i heroicznych aktów poświęcenia się dla drugiego człowieka,
propaguje się życie nastawione na zysk, konsumpcję i dogadzanie sobie. Niezbędny jest ustawiczny wysiłek dokonywania krytycznej samorefleksji, aby móc
nieustannie odrzucać pseudoproblemy, uznane przez niektóre grupy za ważne.
Nagłośnione oraz mocno wątpliwe poglądy i opinie nie mogą przeniknąć zmysłów i paraliżować umysłu jednostki autonomicznej, wewnątrzsterownej. Tematy
zastępcze nie przykryją autentycznych problemów, a takimi są problemy gospodarcze, o których się nie mówi albo mówi się mało. Kryzys przeżywa cała Unia
Europejska. Szczególnie nasilił się on w Hiszpanii ze względu na duże bezrobocie
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wśród młodych. Dotyka on też Włochy i Grecję, a ostatnio także i Cypr, który
przez OECD nie jest już uznawany za raj podatkowy. Za to na liście krajów, które
są prawdziwym rajem podatkowym na świecie, znalazły się Kajmany i Bermudy,
gdzie podatek od dochodów firm wynosi 0% (Jarkowiec, 2013: 60–62). Wspomnieć przy tym należy, że jeszcze w 2009 roku Cypr obok Grecji i Polski uznawany był za „zieloną wyspę”. Obecna sytuacja na Cyprze spowodowała, że banki,
jeszcze do niedawna będące filarem stabilizacji, straciły wiarygodność. Ostrzega
się, że „Operacja Cypr”, polegająca na rabunku własnych i cudzych oszczędności,
może implikować polityczną klęskę Unii Europejskiej i kryzys demokracji (Szewczak, 2013: 74–75).

Platforma oburzonych
Również w Polsce da się zauważyć stopniowo rosnące napięcie społeczne. Jedną
z reakcji na obecną sytuację w kraju jest powstanie w marcu 2013 roku „platformy
oburzonych”. Jej celem jest powołanie frontu organizacji obywatelskich nieakceptujących aktualnej sytuacji w Polsce. Założyciele zwrócili się z wnioskiem o zmianę w konstytucji przepisów dotyczących referendów. Chodziło o przywrócenie
obywatelom podmiotowości, warunkującej więcej demokracji. To bezpośrednio
implikowałoby większy udział we władzy. Niektórzy z przedstawicieli platformy
oburzonych domagali się, na przykład, przeprowadzenia referendum w sprawie
wieku emerytalnego. Inni zwracali uwagę na stworzenie sprawiedliwego i przyjaznego pacjentom systemu opieki zdrowotnej.
Generalnie niekorzystne nastroje społeczne w Polsce wynikają z trudnej sytuacji na rynku pracy. Wzrasta bezrobocie. Dynamikę wzrostu tego zjawiska obrazują dane statystyczne. Podczas gdy w lutym 2012 stopa bezrobocia i tak była bardzo
wysoka i wyniosła 13,4%, przy liczbie 2168,2 tys. zarejestrowanych bezrobotnych,
tak w lutym 2013 roku wyniosła już 14,4% przy liczbie 2336,7 tys. osób bez pracy (Główny Urząd Statystyczny). Jak widać, bezrobocie podniosło się przez rok
aż o jeden punkt procentowy. Dodać przy tym należy, że byłoby jeszcze wyższe,
gdyby nie znalazło „ujścia”, a takim jest emigracja z Polski za pracą. Szacuje się,
że w końcu 2010 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 1990 tys.
mieszkańców naszego kraju, tj. o 120 tys. więcej niż w roku 2009 (GUS, Departament Badań Demograficznych). Zdecydowana większość emigrantów z Polski
przebywała w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Najwięcej osób wyjechało
do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii i do Holandii. Odnotowano znaczny spadek
liczby Polaków przebywających w Hiszpanii w związku z kryzysem ekonomicznym panującym w tym kraju i bezrobociem przekraczającym według Eurostatu
20%. Zaobserwowano wzrost liczby osób przebywających w krajach europejskich
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nienależących do Unii Europejskiej. Rośnie zainteresowanie Polaków podejmowaniem pracy w Szwajcarii, dlatego że, pomimo kryzysu gospodarczego na rynkach
światowych, sytuacja na rynku pracy w Szwajcarii jest dobra. Za granicą zwiększa
się odsetek emigrantów długookresowych. Aż 80% czasowych emigrantów z Polski przebywa w innych krajach co najmniej 12 miesięcy. Zwiększa się też odsetek
członków rodzin polskich emigrantów. Najpierw są na utrzymaniu tych, którzy
wyjechali wcześniej, a potem sami podejmują pracę. Dojeżdża i zostaje w danym
kraju najbliższa rodzina – dzieci i małżonkowie a nawet ich rodzice. Emigracja
całych rodzin „za chlebem” zaczyna być trwałym elementem pejzażu polskiej
rzeczywistości. Te osoby, które zostały w kraju, bez względu na to, czy aktualnie
pracują, czy też nie pracują, obciąża bezrobocie. Jak wcześniej zasygnalizowano
ponad 2 miliony osób pozostaje bez pracy. Problemem bezrobotnych jest nie tylko
ubóstwo i narastająca bieda w ich rodzinach, ale również istotne są psychologiczne
konsekwencje bezrobocia. Bezrobotni narażeni są na szok związany z utratą pracy,
pesymizm, rezygnację, fatalizm i redukcję oczekiwań życiowych. Dostrzec jednak
należy nie tylko problem tej grupy społecznej, ale również trudną sytuację tych,
którzy jeszcze mają pracę, ale są podwójnie obciążeni ze względu na wcześniejszą redukcję etatów. Dzisiaj pracujący żyją w dużym stresie, obawiają się zwolnień
i tego, że też zasilą szeregi bezrobotnych. Boją się, że utracą poczucie godności
i przynależności, bycia potrzebnym i użytecznym. Zatrudnienie jest dla nich filarem tożsamości. Nie tylko bezrobotni mogą mieć depresję, ale i pracujący mogą jej
doświadczać, częściej również oni sięgają po leki. Zagrażają im zjawiska związane
z psychopatologią pracy, na przykład wypalenie zawodowe i pracoholizm, czyli
taki styl życia, którego ideałem jest bezgraniczne oddanie się pracy. Pracoholik nie
wie, co robić ze sobą w czasie wolnym i nie umie się zrelaksować; przez to właśnie
może być mniej efektywny (Bańka, 1996, s. 40). Generalnie wszyscy są obciążeni. Koszty życia rosną, a dochody nie wzrastają. Jak podaje Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Polacy wydają coraz mniej pieniędzy na
żywność. Główny Urząd Statystyczny również informuje, że sprzedaż detaliczna
żywności i napojów spadła (Drewnowska, 2013). Ta sytuacja w niczym nie przypomina raju. Oburzeni i utrudzeni są zarówno bezrobotni, jak i pracujący. Gorycz
dotknęła wszystkich.

Jak odzyskać raj?
Dla odzyskania raju potrzebne jest działanie w kierunku kształtowania właściwego systemu wartości, po to, aby spojrzenie każdego człowieka skierowane było
na to, co dobre, piękne, szlachetne i święte. Człowiek wrażliwy i podległy sacrum
będzie widział sens swojego życia. Będzie wiedział, co jest krzywe, a co proste,
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co harmonijne, a co zaburzone. Będzie podziwiał świat, a w nim całe bogactwo
wspaniałej przyrody. Dostrzeże również piękno dzieł sztuki i być może sam zacznie tworzyć. Zwróci uwagę na ludzi potrzebujących, między innymi na osoby
cierpiące, samotne, chore oraz na niedożywione dzieci. Dlatego dla rodziców
priorytetem powinno być wychowanie do posłuszeństwa i odpowiedzialności,
prawdy i miłości.
Warto przy tym zwrócić uwagę na proces enkulturacji. Pojęcie to, po raz
pierwszy użyte w 1947 roku przez amerykańskiego antropologa kultury M.J. Herskovitsa, nie traci na ważności. W wąskim znaczeniu jest procesem uczenia się
kultury we wczesnym dzieciństwie, czyli od 0 do 6–7 lat (Kron, 2012: 40). Dlatego od najwcześniejszych lat działania rodziców powinny być skoncentrowane na nabyciu stosownej kompetencji kulturowej przez ich dzieci. Klasycznym
przykładem może być przypominanie dziecku o mówieniu „dzień dobry” do
sąsiada i konsekwentne egzekwowanie tego. Uczenie szacunku dla każdego człowieka jest sprawą kluczową w kształtowaniu postaw pełnych miłości do świata.
Ideałem byłyby heroiczne akty poświęcenia, zachowania altruistyczne, a nawet
ascetyczne. Tak jak to czynił św. Franciszek, który oddał swój elegancki płaszcz
biednemu oraz biegał po zaułkach i placach Asyżu w poszukiwaniu żebraka,
który poprosił go o jałmużnę, podczas gdy był on zajęty w sklepie u swojego
ojca – bogatego kupca sukiennego. Tego Świętego da się lubić za prostotę i umiłowanie świata nawet z jego cierpieniem, złem i śmiercią. Wzbudza on sympatię za głoszenie kazań do ptaków i ryb oraz zachwycanie się pięknem przyrody.
O jego wrażliwości świadczy fakt, że potrafi objąć trędowatego, wykupić owce
prowadzone na rzeź i oddać pieniądze na remont kościoła. Można go podziwiać
za determinację, kiedy próbuje nawracać sułtana podczas piątej wyprawy krzyżowej (Szostkiewicz, 2013: 13–15). Należy mu również być wdzięcznym za to, że
urządził w 1223 roku we włoskim miasteczku Greccio pierwszą szopkę bożonarodzeniową. Podziwiać należy go za spokój i pogodzenie się ze swoim losem, bowiem wydziedziczony przez ojca, nie tylko się nie załamał, ale poczuł się wolny
duchowo, uznając biedę i ubóstwo za cenną wartość i w tej całej sytuacji oddał
się kontemplacji i modlitwie, opowiadając ludziom o Ewangelii. Inni takie życie
uznaliby za porażkę. Jednak św. Franciszek miał i ma nadal swoich następców.
Franciszkanizm jako ruch religijny prężnie się rozwinął, o czym świadczą liczne
zakony franciszkańskie. Jest to też znany nurt w literaturze XIX i XX wieku, który wykorzystuje topikę opartą na motywie biografii, twórczości i ikonografii św.
Franciszka z Asyżu. Mentalność św. Franciszka objawiła się również w sztuce.
Uznaje się go za pioniera gotycyzmu. Należy przy tym podkreślić, że fenomen
franciszkański obecny jest nie tylko w architekturze i literaturze, ale również
w muzyce i malarstwie.
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Święty Franciszek podkreślał znaczenie pogody ducha i radowania się życiem.
Dlatego prawdziwy chrześcijanin powinien być optymistą i promieniować radością. Uśmiech świadczy o tym, że potrafimy zapomnieć o sobie, pragnąc być dla
innych promykiem szczęścia (Pielatowski, 2004: 7). Uśmiech ma dużą moc. Może
wlać do duszy zniechęconej nowe życie i nadzieję, że nastaną lepsze czasy. Jeżeli
radosna zacznie być „dusza świata”, w którym przyszło nam żyć to znaczy, że odzyskaliśmy raj.
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Regain the Paradise
Summary
A contemporary man is exposed to distortion of moral values through flamboyant imposing
of specific lifestyles. Instead of the affirmation of selfless love, brotherhood and heroic acts of
sacrifice, one promotes life which is focused on profit, consumption and indulging oneself. It is
essential to continually wonder about oneself in a critical manner. Such self-reflection is necessary to incessantly reject pseudo-problems, which some groups consider significant.
Creation of the platform of the disgusted (platforma oburzonych) is one of the reactions to
the contemporary situation in the country. It is a social movement that was created in March
2013. Its aim is to create a front of civic organisations that do not accept the current situation in
Poland. Negative public mood in Poland, generally, results from a difficult situation on a labour
market. Unemployment is increasing. The statistical data depict the dynamics of this phenom-
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enon. Poverty of the unemployed and their families is not the only problem, equally important
are the psychological consequences of being out of employment. The unemployed are exposed
to the shock of losing a job, to pessimism, withdrawal, fatalism and the reduction of life expectations. Apart from this social group, one should also notice a difficult situation of those that
still have a job but who also have double duties because of earlier redundancy.
To regain the paradise, one needs to act in order to shape a proper value system, so that
every human being was focused on things that are good, beautiful, noble and sacred.
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Agnieszka Gromkowska-Melosik, Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet.
Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, 516 s.
Atorka recenzowanej książki jest profesorem Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zanim ukazała się jej najnowsza rozprawa, opublikowała
dwie monografie: Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje (Poznań 2002)
oraz Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji (Gdańsk 2007), które
są niezwykle spójne z recenzowanym tu tekstem. Spiralnie i komparatystycznie pogłębia podejmowane przez siebie problemy badawcze, konsekwentnie poszerzając wiedzę o dyskursach
kobiecości nie tylko we współczesnej nam kulturze. Nie ma miejsca w jej książkach uproszczona rekonstrukcja idei dotyczących kobiecości i związanych z nimi praktyk kulturowych, gdyż
potrafi znakomicie konstruować historycznie, społecznie i politycznie uwarunkowaną wiedzę,
dociekając esencji czy też kulturowego rdzenia interesującego ją fenomenu.
Niezwykle interesująco poznańska profesor pedagogiki odsłania sposób odczytywania źródeł naukowych na ten temat, w tym wielu sprzecznych ze sobą interpretacji społecznych. To
tylko przyjęta przez nią perspektywa dociekliwego przenikania do istoty kontekstualizowanych
dyskursów sprawia, że pojawiające się na ich tle prowokacyjne często pytania znajdują rzeczową, udokumentowaną przywołanymi wynikami badań, odpowiedź w języku nauk społecznych.
Rozprawy A. Gromkowskiej-Melosik są nie tylko diagnozą, interpretacją czy dekonstrukcją mitów, stereotypów, różnego rodzaju (o-)presji, niepokojów, wartości czy uprzedzeń kulturowych
wobec kobiet w różnych społeczeństwach i kulturach, ale zarazem przyczyniają się do budowania dzięki tak konstruowanej myśli pedagogicznej tego, co prof. Bogdan Suchodolski określał
mianem imperium hominis.
Upomnienie się językiem de- i rekonstrukcji dyskursów publicznych oraz naukowych
o godność kobiety jest dowodem na możliwe spełnianie przez nauki pedagogiczne funkcji społecznej, emancypacyjnej. Sposób prowadzonych badań jest przy tym niezwykle spójny metodologicznie, bowiem A. Gromkowska-Melosik rzetelnie opisuje i wyjaśnia przyjęty przez siebie
warsztat metodologiczny, jaki – dla większości jej badań – stanowiła metoda analizy tekstów
i ich interpretacji. Potrafi być przy tym – jak mało kto – „poza” lub „ponad tekstem”, by dokonać
na nim poprawnej naukowo analizy.
Warto dostrzec i docenić takie podejście badawcze, dzięki któremu „prze-pisując” wybrany
przez siebie tekst, w trakcie jego czytania, percepcji, sama nadawała mu nowe znaczenia. One
właśnie są wkładem w naukę jako wyraz epistemologicznej (subiektywistyczno-obiektywistycznej) rzetelności. Zawsze w swoich interpretacjach odwołuje się do określonych teorii, tak więc
jej interpretacje nie są publicystyką, ale misternie (re-)konstruowaną wiedzą kolejnych pokoleń
badaczy o interesującym ją fenomenie. Potrafi przy tym interpretować teksty zarówno z per-
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spektywy teorii feministycznych, jak i pedagogiki krytycznej współczesnej neolewicy, pilnując,
by nie doszło w tym procesie do nieuprawnionego nakładania się ich na siebie.
Jestem zwolennikiem tak uczciwej naukowo analizy, którą A. Gromkowska-Melosik słusznie demistyfikuje, wskazując, że każdy sposób pisania tekstu naukowego ma nieuchronnie osobisty charakter. Trzeba jednak wiedzieć, jak posługiwać się umiejętnością kodowania i dekodowania tekstów kulturowych, by ten proces nie był obciążony „intencyjnymi” lub „preferowanymi” przez nią znaczeniami. Sposób pisania tej autorki jest nasycony niezwykłym szacunkiem,
jaki okazuje w stylistyce i zakresie narracji swoim czytelnikom. Czasami nabiera on charakteru
metaforycznego, a czasami literackiego.
Sama będąc matką, zapewne z własnej perspektywy życiowej podjęła w swojej najnowszej monografii problem macierzyństwa kobiet-naukowców w kontekście uwarunkowań ich
potencjalnego sukcesu zawodowego. Konfrontuje presję wobec kobiet z współczesnym dyskursem feministycznym, prezentując nam kontrowersje i spory wokół problemu udziału kobiet na
rynku pracy oraz wynikających z tego zmian w ich osobistym życiu. Dla pedagogiki społecznej
niezwykle ważne jest odsłonięcie na tym tle paradoksów rodziny i macierzyństwa, jakie pojawiają się w wyniku zastawionej na kobiety swoistej „pułapki równości”. Ta kwestia staje się
zresztą kluczową w jej dysertacji, którą zatytułowała: Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet.
Studium dynamiki dostępu.
Jest to rozprawa odsłaniająca, jak znakomicie można opanować nie tylko metodę analizy
tekstów i dyskursów naukowych, ale także bardzo czasochłonną i wymagającą procedurę badań
jakościowych, które powinny być osadzone w teorii nierówności społecznych. Słusznie pisze
w swojej pracy, że „(…) równość, jaką miała zapewnić koedukacja, jest pozorna i w praktyce
służy potwierdzaniu dyskryminacji kobiet oraz dominacji mężczyzn” (s. 90). Paradoksalnie,
niespełniony – w swoich założonych funkcjach – oświeceniowy projekt wyrównywania szans
edukacyjnych dziewcząt w modelu koedukacyjnym potwierdził współczesną potrzebę renesansu szkolnictwa niekoedukacyjnego (single sex-education).
Badania A. Gromkowskiej-Melosik przełamują stereotyp postrzegania (nie)równości dostępu kobiet i mężczyzn do edukacji w szkolnictwie wyższym. Istotnie, w ostatniej dekadzie
doszło w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, także w Polsce, do znaczącej restrukturalizacji, w wyniku której to kobiety stanowią większość populacji kończącej z sukcesem studia.
W pierwszej części książki mamy syntezę wiedzy z nauk społecznych, która w wyniku dociekliwości i subtelnego wydobycia na jaw rozproszonych i trudno dostępnych studiów z literatury
angloamerykańskiej pozwala na dostrzeżenie dwóch podejść badawczych, a mianowicie: hierarchicznego, odwołującego się do teorii bezpośredniej hierarchii płciowej (direct gender hierarchy), i strukturalnego. Każde z nich pozwala na dostrzeżenie innych, a możliwych aspektów
dyskryminacji jednych uczniów kosztem drugich. Docieramy dzięki tej publikacji do bardzo
ciekawych danych na temat społecznych i psychologicznych zmiennych warunkujących odmienny sposób traktowania uczniów ze względu na ich płeć.
Wprawdzie mamy w kraju badania odnoszące się do tej problematyki w polskim szkolnictwie, tu nieco zmarginalizowane, że wspomnę chociażby ośrodek gdański (L. Kopciewicz)
czy toruński (M. Chomczyńska-Rubacha), to jednak rekonstrukcja mechanizmów i procesów
społecznych, które warunkują owe nierówności, a przeprowadzona na podstawie imponujących źródeł naukowych na Zachodzie, wnosi niezwykle znaczący wkład w rodzimą pedagogikę.
Tę rozprawę czyta się jednym tchem, z podziwem dla struktury, logiki i spójności wywodu.
W części metodologicznej jest precyzyjne i zgodne ze standardem badań jakościowych wyłożenie przesłanek własnych badań, które pozwoliły autorce na zweryfikowanie stopnia zgodności dotychczasowych teorii z kazusami kobiecych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych.
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Poszukiwanie dla wybranych przypadków danych biograficznie znaczących zwalniało autorkę
książki z konieczności pozyskiwania danych reprezentatywnych, toteż bardzo dobrze się stało,
że w wyniku przeprowadzonych wywiadów uzyskała dane rzeczywiście istotne dla sformułowanego przez siebie problemu.
Co wydaje się niezwykle trudne i ważne zarazem, ze względu na dość osobliwy wymiar
diagnoz wśród kobiet sukcesu, jako badaczka musiała bardziej skupić się na zachowującym
wiarygodność ukrywaniu pewnych informacji, aniżeli ich wydobywaniu na światło dzienne,
by nie doszło do rozpoznania osób, z którymi przeprowadzała pogłębione wywiady. W moim
przekonaniu A. Gromkowskiej-Melosik udało się nie przekroczyć granicy tajemnicy „wypowiedzi”, by zachować to, co jest niezwykle cenne dla zrozumienia zmiennych, które sprzyjały,
jak i blokowały czy utrudniały rozwój własnej tożsamości osób badanych, przebieg procesu
ich kształcenia i mimo wszystko dojście przez nie do sukcesu. Konfrontacja dwóch ról zawodowych – menedżerek i akademiczek – okazała się pasjonującą poznawczo, a przy tym wciąż
nieobecną w dotychczasowych badaniach kobiecych karier. Jestem pod wrażeniem poradzenia
sobie z ogromem materiału empirycznego, z umiejętnością jego dekodowania, ustrukturalizowanego zaprezentowania i – co jest nie tylko w tego typu badaniach najistotniejsze – zinterpretowania z wykorzystaniem znanych Autorce stanowisk teoretycznych, jak i wyników innych
badań empirycznych.
Zgodnie z tym, o co upominał się w metodologii badań społecznych Aleksander Kamiński,
całość badań i interpretacji ich wyników wieńczy interesująca typologia priorytetów życiowych
respondentek w kontekście ich karier zawodowych i rodzinnego spełnienia. Świetnie rozpoznane scenariusze socjalizacji dziewcząt/kobiet powinno być inspiracją dla wszystkich pedagogów/wychowawców i nauczycieli w poszukiwaniu adekwatnych do ich potencjału rozwojowego
form i metod edukacji, opieki i wychowania, które zaowocują jego maksymalizowaniem i – jak
słusznie stwierdziła w zakończeniu – „alternatywą dla własnej tożsamości i «wychodzenia poza
siebie»” (s. 489). Poznańska pedagog dostarczyła kolejnych, niezwykle ważnych argumentów
na rzecz przełamywania stereotypów płciowych w edukacji i z jej powodu oraz wspierania osób
w samorealizacji rodzinnej i zawodowej (z-)godnie z własną tożsamością płciową.
Jest to niewątpliwie rozprawa ważna nie tylko w sensie naukowym, ale i społecznym oraz
politycznym, gdyż może rzutować na nowe rozwiązania w działalności ruchów emancypacyjnych oraz uwrażliwić edukatorów i polityków oświatowych czy społecznych na dotychczas niedostrzegane zjawiska kulturowych i autoedukacyjnych przemian. Nie ma się zatem co dziwić,
że została w 2012 roku wyróżniona przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
Nagrodą Naukową im. Władysława Spasowskiego.
Bogusław Śliwerski

Mateusz Marciniak, Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa Baumanowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, 263 s.
Książka Mateusza Marciniaka Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa
Baumanowska to pozycja, jak potocznie się to określa, „na czasie”. Zacznijmy od tytułu. Wszystkie jego elementy – konsumpcja, młodzież akademicka i nazwisko profesora Zygmunta Baumana – mocno są obecne w humanistycznym dyskursie naukowym (i nie tylko). Konsumpcjonizm
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to kategoria, przez którą socjologowie czytają współczesne społeczeństwa. Trwają, nie tylko na
polu naukowym, zażarte dyskusje wokół konsumpcji. To co modne, nie pozostaje wobec konsumpcji obojętne – zawsze jest w jej imię lub przeciwko niej. Modne jest ekstremalne konsumowanie lub ekstremalne powstrzymywanie się od konsumpcji. Młodzież akademicka jako obiekt
badań w czasach, gdy uniwersytet zmienia się tak dynamicznie, to obiecująca zapowiedź chwytającej aktualne problemy diagnozy. Badania nad konsumpcyjnymi orientacjami młodzieży to
ważny głos w debacie nad neoliberalnym obliczem uniwersytetu. Skoro o uczeniach wyższych
mówi się dziś w kategoriach handlowych czy produkcyjnych, skoro traktowane są jako fabryki
czy działające na szeroką skalę punkty usługowe, to czy młodzież akademicka to już tylko konsumenci, którzy od edukacji na wyższym szczeblu oczekują jednego – dyplomu, który pomoże
im się dobrze sprzedać i dużo zarobić? Tytuł omawianej książki zapowiada, że autor odpowie na
te pytanie, a więc że nie uniknie tematów trudnych, ale i bardzo aktualnych.
I wreszcie Zygmunt Bauman. Niezwykle poczytny, wzbudzający wiele kontrowersji autor,
wnikliwy analityk rzeczywistości, przez niektórych uznawany nawet za proroka. Nie wiem, co
na to autor koncepcji „syndromu konsumpcyjnego”, ale można chyba powiedzieć, że Zygmunt
Bauman jest modny, że panuje moda na Baumana (której ulega się z zaciekawieniem i w poczuciu dobrze zainwestowanego czasu). Wobec poglądów profesora Baumana nie przechodzi
się obojętnie, dlatego tak wiele już napisano w dyskusji z nim i o nim. Brakowało jednak dotąd,
i w tę lukę świetnie wpisał się Mateusz Marciniak i jego badania, empirycznej weryfikacji teorii
Zygmunta Baumana. W tym właśnie sensie jest to książka na czasie, bo mierzy się z aktualnym
tematem, z użyciem popularnych dziś kategorii, a argumentów dostarczają badania na dużej
próbie.
Skoro o badaniach mowa, to są one zdecydowanie wartością prezentowanej pracy. Mateusz Marciniak jest członkiem kierowanego przez prof. Marię Dudzikową (zarazem promotora pracy doktorskiej, której zaadaptowaną do druku wersję omawiam) zespołu badawczego1
działającego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół ten prowadził wieloetapowe badania nad studentami UAM, którzy byli tzw.
pierwszym rocznikiem reformy edukacji (ponad 1000 osób, reprezentatywna próba studentów
wszystkich wydziałów UAM w Poznaniu). Cele realizowane w projekcie dotyczyły, najogólniej
mówiąc, poznania szkolnych i uniwersyteckich doświadczeń badanych i określenia zasobów
kapitału społecznego tej grupy. Wyniki badań publikowane są w serii wydawniczej „Maturzyści
2005’ – Studenci UAM w Poznaniu”. Omawiana książka to piąty tom tej serii, po Doświadczeniach szkolnych pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne (red.
M. Dudzikowa i R. Wawrzyniak-Besztreda), Kapitale społecznym w szkołach różnego szczebla.
Diagnoza i uwarunkowania (M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, S. Jaskulska, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak), Jak to jest być uczniem? Doświadczenia
szkolne w metaforyce młodzieży u progu studiów uniwersyteckich (M. Dudzikowa) i Jednostkowe
i zbiorowe oblicza kapitału społecznego w uniwersytecie (M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, S. Jaskulska, E. Bochno, I. Bochno, K. Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak). Książki ukazują się sukcesywnie nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls”. To solidna diagnoza młodzieży
uniwersyteckiej, unikatowa szczególnie dlatego, że badania prowadzone były wzdłuż czasu – do
Członkowie zespołu: prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa (UAM w Poznaniu), dr Renata
Wawrzyniak-Beszterda (UAM w Poznaniu), dr Ewa Bochno, dr Ireneusz Bochno, dr Sylwia Jaskulska (UAM w Poznaniu), dr Karina Knasiecka-Falbierska (UAM w Poznaniu), a na wczesnych etapach także Anita Famuła-Jurczak (Uniwersytet Zielonogórski) i Ewa Tłuczek-Tadla (Uniwersytet
Rzeszowski).
1
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tych samych studentów docierano kilka razy od pierwszego do ostatniego roku ich studiów,
co stało się przyczynkiem stworzenia ich edukacyjnej biografii i odtworzenia wizerunków poszczególnych szczebli edukacji w dobie reformy w Polsce. Dobrej, potwierdzonej otrzymanym
grantem na realizację projektu, wsparciem władz UAM w Poznaniu i recenzjami wydawniczymi, merytorycznej jakości badań i ich opracowań towarzyszy dbałość wydawnictwa o jakość
techniczną. Spójna szata graficzna, pastelowe kolory i twarde okładki sprawiają, że seria „Maturzyści 2005’…” rzuca się w oczy i zachęca do lektury nawet tych, którzy nie są profesjonalnie
związani w edukacją.
Badania Mateusza Marciniaka są zatem częścią znacznie szerszej diagnozy. Można też jednak rozpatrywać je jako zupełnie odrębną całość, z własną, znakomicie opracowana częścią
metodologiczną. Cele badań to weryfikacja koncepcji syndromu konsumpcyjnego Zygmunta
Baumana, analiza struktury orientacji konsumpcyjnej studentów UAM stworzenie typologii
tych orientacji oraz wykrycie czynników, które różnicują zdiagnozowany stan rzeczy. Obszerny
rozdział metodologiczny to centralna część opracowania. Bywa, że autorzy publikujący wyniki
badań własnych (szczególnie prac doktorskich) bardzo skupiają się na części teoretycznej, po
lekturze której czytelnika czeka rozczarowanie – znakomicie rozpracowane kategorie analizy nie
przekładają się na założenia metodologiczne, których autor albo nie ujawnia wcale, albo relacjonuje zdawkowo. Jeśli jest to zabieg celowy, a zebrane dane oraz sposób ich analizy i interpretacji są wystarczające, można jedynie mieć do badacza pretensje, że nie dzieli się z czytelnikiem
dobrym warsztatem. Gorzej, jeśli jakość części empirycznej jest mierna w porównaniu z częścią
teoretyczną. Wtedy pozostaje niedosyt. Mateuszowi Marciniakowi można wręcz zarzucić, że
zbyt szczegółowo prezentuje listę celów, problemów, hipotez, zmiennych i wskaźników oraz
cały przewód myślowy prowadzący do takiej, a nie innej koncepcji badań. Można stawiać ten
zarzut, ale widzę wiele zalet takiego stanu rzeczy, jak choćby to, że można zweryfikować, na ile
projekt został rzeczywiście zrealizowany zgodnie z założeniami (czy na wszystkie postawione
w tej części pytania udzielono dalej odpowiedzi). Widać też użytek, jaki z przyjętej teorii robi
badacz i że rozumie cele, które stawia sobie i badaniom.
Metodologiczne podstawy badań własnych to fragment drugiego z siedmiu rozdziałów
książki. Dwa pierwsze, teoretyczne, poświęcone zostały kategoriom kluczowym. Autor opisał,
po pierwsze, jak rozumie pojęcia: konsumpcja, społeczeństwo konsumpcyjne, kultura konsumpcji. Zajął się także zagadnieniem młodzieży akademickiej (w perspektywie socjologicznej
i psychologicznej). Zdefiniował i zoperacjonalizował pojęcie ‘orientacja konsumpcyjna’. Najistotniejsza jest jednak, w moim odczuciu, ta część, w której autor rekonstruuje model płynnonowoczesnego konsumenta Zygmunta Baumana. Poza naukowy wywód wykracza fragment
zatytułowany „Jak czytałem teksty Zygmunta Baumana?”, w którym Marciniak pisze o trudnościach w pracy z tekstami profesora. Udostępnia czytelnikowi swój klucz do tych tekstów, relacjonuje, jak tworzył mapy po publikacjach Baumana, śledził jego wypowiedzi o społeczeństwie
konsumpcyjnym na przestrzeni wielu lat. Treści te stanowiły, o czym pisze Marciniak, labirynt
metafor, sensów, wątków, intertekstualnych interpretacji (s. 33). Jeśli można mówić o baumanologii (a sądzę, że można), to Mateusz Marciniak ma na pewno wkład w tę naukę, zanim podjął
próbę weryfikacji syndromu konsumpcyjnego Zygmunta Baumana, przeszedł bowiem niełatwą
drogę rekonstrukcji tej koncepcji i jej operacjonalizacji.
Rozdziały od III do VII to niezwykle szczegółowa analiza uzyskanych wyników. Autor
określił stopień nasilenia orientacji konsumpcyjnej studentów wobec czasu, przestrzeni, przedmiotów, innych ludzi i siebie, wartości i społeczeństwa. Odpowiedział na pytanie o trwałość
nasilenia orientacji konsumpcyjnej i o jej interioryzację i spójność. Opisał stosunek badanych
do Baumanowskiego modelu konsumenta (na ile według studentów jest to model adekwatny
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do rzeczywistości społecznej). Wyłonił wreszcie typy studentów ze względu na ich orientacje
konsumpcyjne i przetestował szereg hipotez dotyczących możliwego związku z nimi wybranych
czynników. Lista tych czynników jest imponująca. Marciniak nie poprzestał na najbardziej standardowo wymienianych zmiennych, takich jak płeć badanego, jego osiągnięcia szkolne, miejsce
zamieszkania, wykształcenie rodziców czy standard materialny rodziny. Sprawdził także, jak do
orientacji konsumpcyjnych studentów mają się: ich aktywność medialna i kulturalna, stosunek do wiary i praktyk religijnych, źródła utrzymania, poziom samooceny, poziom optymizmu
życiowego, poziom zaangażowania w zajęcia akademickie, poziom aktywności obywatelskiej,
dziedzina studiów, stopień nasilenia orientacji konsumpcyjnej rodziców (w opinii badanych),
sytuacja osobista i zakres grona przyjaciół.
Interpretując uzyskane wyniki, Marciniak odnosi się do podstawowych tez koncepcji syndromu konsumpcyjnego. W ich myśl syndrom ten steruje członkami społeczeństwa, przenika
wszystkie zakresy rzeczywistości. Mówi się o spójności syndromu (spełnia się jego warunki we
wszystkich zakresach w podobnym stopniu), o tym, że jest on przeciwnym biegunem syndromu
produkcyjnego i że kształtowany jest on w procesie socjalizacji. A jak jest w przypadku badanej
próby? Czy w odniesieniu do studentów można mówić o syndromie konsumpcyjnym? Czy
badania zwiększyły, czy zmniejszyły stopień pewności koncepcji Zygmunta Baumana? Pytania
jak w dobrym kryminale. Nie zamierzam tego poznawczego napięcia zepsuć, cytując tu wyniki czy wnioski. Odpowiedzi na wszystkie pytania są logicznym następstwem wywodu, zostały
jasno sformułowane w końcowej części książki, wszystkie wątki doprowadzone są do finału
z zegarmistrzowską precyzją. Może uwolnienie się od niej dodałoby całości większej lekkości,
relacja z badań ilościowych rządzi się jednak swoimi prawami (a Mateusz Marciniak z pewnością wyniki swoich badań publikował będzie także w formie publicystycznej). Jak się okazuje,
filozoficzną koncepcję można wymierzyć i wskazać, które z jej elementów oddają rzeczywistość
studenckiego życia, a które odbiegają od niej.
Dodam jeszcze, że autor nie pozostał obojętny wobec pytań o możliwość (czy raczej niemożliwość) uogólnienia wyników badań własnych i o potrzebę ich kontynuacji. Z pokorą pisze o błędach, których się nie ustrzegł, i planuje dalsze naukowe poczynania. Kibicuje mu
w tych planach sam profesor Zygmunt Bauman, który spotkał się z autorem i przyjął osobistą
dedykację.
Mateusz Marciniak jest z wykształcenia psychologiem i pedagogiem. Jego rozprawa doktorska to opracowanie, które można właściwie nazwać socjologicznym. Choć w nauce obecne
są dziś raczej trendy otwierające niż zamykające na różne punkty widzenia, choć nauka zmierza
w stronę interdyscyplinarności, to wciąż mówi się o różnych kulturach badawczych pedagogów,
psychologów i socjologów. Stawiałam więc sobie pytanie, jak Mateusz Marciniak udźwignie
zadanie, które postawiło go na przecięciu tych naukowych światów. Udało mu się znakomicie,
o czym świadczą nie tylko znakomite recenzje pracy (prof. Marii Czerepaniak-Walczak i prof.
Agnieszki Cybal-Michalskiej), nie tylko możliwość publikacji pracy doktorskiej drukiem, którą
otrzymał Marciniak od władz dziekańskich swojego Wydziału (Wydział Studiów Edukacyjnych
UAM w Poznaniu), ale i nominowanie jej do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione
rozprawy doktorskie.
Warto przeczytać Orientacje konsumpcyjne… właśnie dlatego, że to praca interdyscyplinarna, pisana z poznawczym zaciekawieniem, z dużą naukową wyobraźnią i swobodą osoby, która
z powodzeniem korzysta i łączy teorie i kultury badawcze wielu dziedzin nauki.
Sylwia Jaskulska
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Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość,
red. nauk. Zbigniew Lew-Starowicz, Katarzyna Waszyńska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, 382 s.
Książka Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość stanowi
interdyscyplinarne spojrzenie na jedno z fundamentalnych zagadnień dotyczących człowieka, a mianowicie na jego seksualność. Przyjęta w publikacji wieloaspektowość ściśle wiąże się
z trudnością, jaką w seksuologii stanowi jednoznaczne zdefiniowanie terminu ‘seksualność’2.
Wynika to między innymi z tego, że dotyka ona właściwie całego obszaru funkcjonowania człowieka: emocjonalnego, psychicznego, fizycznego i społecznego, a także uwzględnia oddziaływania wielu czynników, tj. biologicznych, psychologicznych oraz społeczno-kulturowych. Autorzy
recenzowanej publikacji ujmują więc seksualność człowieka z perspektywy medycznej, psychologicznej, edukacyjnej i społeczno-kulturowej, z jednoczesnym uwzględnieniem istotnych dla
niej problemów na różnych etapach życia człowieka.
Wskazując na interdyscyplinarność książki, warto również podkreślić różnorodność profesji jej autorów, wśród których znaleźli się praktycy i teoretycy z dziedzin nauk humanistycznych
i medycznych. Publikacja może zatem znaleźć czytelnika w szerokim gronie, z pewnością wśród
pedagogów, psychologów, lekarzy, osób zajmujących się dydaktyką oraz terapią seksualną.
Zawarte w książce teksty uporządkowano w cztery części, zgodnie z kontekstem ujmowanej seksualności człowieka. Artykuły prezentujące wyniki badań własnych autorów zawierają
tabele i wykresy.
Pierwsza część książki, zatytułowana Rekonstrukcje seksualności. Konteksty i dyskursy,
wprowadza czytelnika w szeroki kontekst omawianego zjawiska, na który składają się kwestie
związane z terapią seksualną, koncepcjami zdrowia i jego promocją, tożsamością i obrazem
ciała, a także z tłem historycznym i postawami wobec seksualności w różnych społeczeństwach.
Zagadnienie dotyczące terapii seksualnej przedstawione jest przez Zbigniewa Lwa-Starowicza
w artykule Podstawy terapii seksualnej. Autor rysuje tło historyczne, przybliża pionierów terapii seksualnej oraz ich wkład w leczenie zaburzeń seksualnych. W dalszej części przedstawia
najczęściej obserwowane w gabinecie seksuologa zaburzenia seksualne oraz wybrane metody
ich leczenia. Lew-Starowicz prezentuje metody, które, choć nie są skomplikowane, cechują się
wysoką skutecznością w warunkach leczenia ambulatoryjnego oraz domowego. Bardzo ważny w kontekście satysfakcji z życia seksualnego, a co za tym idzie, zdrowego i harmonijnego
funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, wydaje się wątek poświęcony trudnościom z uzewnętrznianiem problemów seksualnych oraz różnic w tych zachowaniach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Autor wskazuje również na zachodzące w obyczajowości i kobiecości vs
męskości przeobrażenia, których następstwem jest zanikanie u mężczyzn postawy „twardziela”, a pojawianie się jej u coraz bardziej wyemancypowanych kobiet. Otwartość i umiejętność
ujawniania własnych problemów zdrowotnych jest, zdaniem autora, kluczowym czynnikiem
zdrowia psychicznego i seksualnego, przy zastrzeżeniu, że równie szkodliwy jak purytanizm
jest ekshibicjonizm.
Kolejny artykuł pierwszej części zatytułowany jest Dyskurs zdrowia w społeczeństwie współczesnym: konteksty teoretyczne. Autor – Zbyszko Melosik – podejmuje rozważania dotyczące
ciała, zdrowia i choroby, które są bardzo istotne dla rozumienia społecznego i kulturowego
2
K. Waszyńska, Seksualność człowieka w aspekcie historycznym. [W]: Przemiany seksualności
w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. Red. Z. Lew-Starowicz, K. Waszyńska. Poznań
2012: 63–83.
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kontekstu seksualności człowieka. Analizując różne koncepcje zdrowia, skłania czytelnika do
stawiania wciąż aktualnych pytań dotyczących kierunków rozwoju współczesnego systemu
lecznictwa oraz sposobów promowania zdrowia. Zbyszko Melosik nie próbuje dokonać oceny,
która z prezentowanych przez niego koncepcji zdrowia jest najlepsza. Jest raczej zwolennikiem
możliwie komplementarnego ich ujmowania. Namawia, aby każdy stworzył sobie „małą, prywatną koncepcję promocji zdrowia – eklektyczną i wartościową, w kontekście osobistym i codziennym”.
Artykuł Agnieszki Cybal-Michalskiej Tożsamość w ponowoczesności – przyczynek do refleksji na temat społecznej konstrukcji obrazu ciała wpisuje się w dalsze rozważania dotyczące
cielesności człowieka, tym razem z perspektywy jego tożsamości. Autorka dokonuje rozważań
nad wpływem dokonującej się w świecie globalizacji na konstytuowanie się indywidualnej tożsamości jednostki. Są to dzisiaj istotne rozważania, gdyż globalizacja wdziera się we wszystkie sfery życia człowieka, budząc wiele niepokoju. Agnieszka Cybal-Michalska, odwołując się
do licznych autorów, odsłania różne aspekty globalizacji jako procesu uniwersalizacji, wieloznaczności, epizodyczności i sfragmentaryzowania. Autorka stawia ważne pytanie „czy pejzaż
ponowoczesnego świata sprzyja konceptualizacji dojrzałej tożsamości jednostkowej oraz czy
pojedynczy człowiek może być przygotowany do permanentnej autokreacji, gwarantującej satysfakcjonujące przeżywanie własnej osoby i swojego miejsca w ponowoczesnej rzeczywistości?”. Poszukując odpowiedzi, rozważa kwestię dzisiejszego rozumienia tożsamości, która na
skutek procesów globalizacyjnych zmieniła swoją naturę3, jest raczej procesem nieustannego jej
formowania4 i może przypominać „lekki płaszcz, który można w dowolnym momencie zrzucić
z ramion i zamienić na inny”5. Autorka wskazuje również na potrzebę uwzględniania w pojęciu
tożsamości takich kwestii, jak przeciwieństwo i odmienność. Pokazuje związek formowania
się tożsamości z wartościami kulturowymi, obecnym dzisiaj kultem ciała i młodości oraz konsumpcyjnym stylem życia.
Ostatni tekst pierwszej części książki, autorstwa Katarzyny Waszyńskiej, nosi tytuł Seksualność człowieka w aspekcie historycznym. Artykuł stanowi ciekawą podróż w historię seksualności człowieka, dzięki czemu możliwe staje się zrozumienie uwarunkowań współczesnych zachowań seksualnych, które różnią się nie tylko międzykulturowo, ale również w ramach tej samej
kultury oglądanej w perspektywie dłuższego czasu. Jak słusznie zauważa autorka, różnorodne
zachowania seksualne, określane często mianem „wynalazku” dzisiejszego pokolenia, mają
swoje korzenie w historii, w przekazach przodków. Na przestrzeni dziejów poddawane były różnym wpływom: wiedzy o anatomii człowieka, tabuizacji, filozofii i religii, polityki i gospodarki czy wreszcie mody i mediów. W historii seksuologii, która odzwierciedla różne konstelacje
postaw wobec seksualności, Katarzyna Waszyńska opisuje cztery okresy: 1) przedhistoryczny,
2) obserwacji i dociekań przednaukowych (trwający do przełomu XVIII i XIX wieku), 3) wiedzy przedseksualnej (XIX wiek) i 4) okres wiedzy seksuologicznej (XX wiek). Artykuł prezentuje również rozwój seksuologii w Polsce, początki wprowadzania edukacji seksualnej młodzieży,
działalności naukowej oraz tworzenia różnych struktur (placówek i organizacji) zajmujących
się seksualnością człowieka.
Druga część recenzowanej książki zatytułowana jest Edukacja seksualna. Wybrane aspekty. Pierwszy z tekstów tej części podejmuje bardzo ważny i nieustannie powracający nie tylko w literaturze naukowej, ale również w życiu codziennym i w mediach, problem edukacji
3
4
5

B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000: 144–145.
E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków 2004: 207–209.
Z. Bauman, za: B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000: 150.
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seksualnej. W artykule Edukacja seksualna jako forma ochrony i promocji zdrowia seksualnego Ewa Kasperek-Golimowska rozważa dylematy: czy dzieci i młodzież w ogóle należy edukować seksualnie? Jeśli tak, to kiedy rozpoczynać edukację? Jakiej wiedzy ma ona dotyczyć?
Jakie wartości promować? Kto powinien prowadzić edukację seksualną – rodzice czy szkoła?
Z omawianą kwestią wiążą się kolejne pytania, a mianowicie: czy poszerzanie wiedzy seksualnej
pobudza młodych do wcześniejszej inicjacji seksualnej, a także czy popularyzacja informacji
o środkach antykoncepcyjnych wzmaga aktywność seksualną młodzieży? W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania autorka przytacza wyniki badań oraz prezentuje wypowiedzi
zarówno zwolenników, jak i przeciwników edukacji seksualnej. Analizuje również prawne podstawy prowadzenia w szkołach edukacji seksualnej (zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie”),
a także omawia jej cele oraz treści programowe. W dalszej części artykułu autorka zajmuje się
efektywnością edukacji seksualnej i odnosi ją do potrzeb edukacyjnych młodych osób, a także
do międzynarodowych uregulowań dotyczących praw człowieka. Ostatnia część artykułu Ewy
Golimowskiej-Kasperek stanowi szeroki przegląd literatury w odniesieniu do różnych modeli
promocji zdrowia, w tym zdrowia seksualnego.
Kolejny artykuł drugiej części książki nosi tytuł Przejawy seksualności dziecka w wieku
przedszkolnym – kontekst edukacyjny. Autorka, Katarzyna Waszyńska, rozpoczyna go mottem
D.W. Hafnera „Edukacja seksualna tak naprawdę zaczyna się w sali porodowej”. Dla czytelnika
staje się więc oczywiste, że dziecko uczy się własnej seksualności od samego początku. Pierwszymi nauczycielami stają się rodzice, choćby przez fakt odmienności swoich płci. Autorka charakteryzuje różne aspekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, w szczególności skupia
się na tych związanych z jego seksualnością. Omawia również trudności, jakie towarzyszą dorosłym, gdy podejmują próby rozmów z dzieckiem o rozmaitych sprawach związanych z jego
ciałem, płcią i seksualnością, w tym używania adekwatnego słownictwa. Artykuł zawiera wskazania dla wychowywania i edukowania seksualnego przedszkolaków, ukazuje liczne normalne
i istotne rozwojowo zachowania seksualne dziecka, którego wiek (2 do 7 lat) często kojarzony
jest z okresem aseksualnym, zatem wszelkie zachowania seksualne (autoerotyczne, zabawy erotyczne) mogą budzić u rodziców obawy, wstyd i zakłopotanie. Autorka zamieszcza w swoim
tekście wykaz dostępnej na rynku polskim literatury dotyczącej edukacji seksualnej dziecka, co
dla rodziców i edukatorów stanowi cenną pomoc.
Izabela Fornalik w artykule Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W poszukiwaniu właściwego modelu porusza problematykę, która w ostatnich latach zajmuje
coraz liczniejszą grupę badaczy. Autorka przyznaje jednak, że nadal „…stąpamy małymi kroczkami, często po omacku, ciągle zażenowani wątpliwościami…”. Zadaje jednocześnie pytania,
czy możliwa jest zmiana i jakie powinny być podjęte kroki ku wprowadzeniu do polskich placówek edukacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie właściwych
działań w obszarze edukacji seksualnej. Izabela Fornalik, dzięki wieloletniemu doświadczeniu
w edukacji seksualnej jako edukator zarówno niepełnosprawnej młodzieży, jak i specjalistów
oraz rodziców mających podjąć te działania, spogląda na kwestie seksualności w bardzo pragmatyczny sposób. Jasno precyzuje, jak rozumie pojęcie seksualności, wskazując tym samym
obszary do pracy edukacyjnej. Są nimi, oprócz współżycia seksualnego, również identyfikacja
płciowa, orientacja seksualna, intymność, miłość czy prokreacja. Autorka omawia w swojej pracy istotne z punktu widzenia edukowania podstawy prawne do realizacji tych działań wśród
grup młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, które nie są jednakowe
dla każdej z tych grup. Wskazuje również, kto powinien zajmować się edukacją w tym obszarze oraz jaki powinien być model kształcenia tych osób. Kluczową rolę w omawianej kwestii
autorka przypisuje rodzicom, którzy powinni otrzymać wsparcie właściwych osób i instytucji
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w zakresie, jaki wynika z ich własnych trudności, obaw czy niedostatków wiedzy. Artykuł zawiera ponadto wiele cennych wskazówek dla działań edukacji seksualnej w placówkach dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Część drugą publikacji zamyka tekst Joanny Dec „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”,
czyli o stereotypach dotyczących seksualności w podręcznikach do „wychowania do życia w rodzinie”. Autorka podaje w nim przykłady stereotypów dotyczących seksualności, jakie można
spotkać w niektórych podręcznikach do zajęć z przygotowania do życia w rodzinie. Stereotypy
te dotyczą rodziny, płci, aktywności seksualnej, metod sterowania płodnością oraz mniejszości
seksualnych. Autorka podkreśla również, że kwestie dotyczące seksualności człowieka, a tym
bardziej edukacji seksualnej, zawsze budziły wiele emocji i kontrowersji, co nie sprzyja celom
właściwie rozumianej edukacji seksualnej dzieci i młodzieży.
Kolejna, trzecia część książki zatytułowana jest Seksualność człowieka w aspekcie rozwojowym. Pierwszy z tekstów tej części, Biografia seksualna młodych dorosłych, autorstwa Katarzyny
Waszyńskiej, zawiera wyniki badań własnych autorki, których celem było poznanie i analiza
historii życia seksualnego (biografii seksualnej) studentów znajdujących się w okresie wczesnej
dorosłości. Na podstawie analizy przedmiotu oraz badań pilotażowych autorka wybrała pewne
wydarzenia o charakterze seksualnym, które pojawiały się u badanych studentów od dzieciństwa przez adolescencję do wczesnej dorosłości. Jednocześnie prowadząca badania rejestrowała
dodatkowe parametry związane z analizowanymi zdarzeniami, takie jak np. towarzyszące emocje, nadawane zdarzeniom znaczenie oraz poziom satysfakcji. Wśród analizowanych zachowań
znalazły się: zabawy seksualne w okresie dzieciństwa, masturbacja dziecięca, bycie świadkiem
zachowań seksualnych osób dorosłych, masturbacja w okresie dojrzewania, petting, pierwszy
orgazm, fantazje seksualne, sny erotyczne i inicjacja seksualna. W badaniach ujęto również zachowania o cechach parafilii: seks grupowy, przyglądanie się zachowaniom seksualnym innych
osób, podejmowanie zachowań seksualnych z osobą poniżej 15. roku życia oraz zachowania
seksualne z nakładaniem odzieży płci przeciwnej. Otrzymane przez autorkę wyniki stanowią
bazę do ciekawych rozważań na temat zachowań seksualnych dzieci, adolescentów i młodych
dorosłych.
W kolejnym tekście recenzowanej książki, Masturbacja dziecięca, autorki Anna Gulczyńska i Weronika Stefaniak stawiają sobie za cel scharakteryzowanie przyczyn i form dziecięcej
masturbacji. Autorki omawiają zarówno normatywne, jak i patologiczne zachowania autoerotyczne. Wskazują również na istotną funkcję prawidłowej edukacji seksualnej dziecka. Nie bez
znaczenia dla właściwego rozwoju seksualnego dziecka staje się poziom wiedzy jego rodziców,
szczególnie w odniesieniu do zachowań autoerotycznych dziecka. Autorki podkreślają, że większość opiekunów utożsamia czynności związane z autostymulacją dziecka z patologią. Wielu
rodziców nie odróżnia zachowań rozwojowych i normalnych od tych, które prowadzą do zaburzenia. Uwagę czytelnika zwraca przyjęty przez autorki pogląd, że to właśnie rodzina stanowi
najważniejsze i naturalne środowisko kształtowania wiedzy i postaw dziecka wobec jego własnej seksualności, a szkoła pełni w tym jedynie funkcje pomocniczą. Potrzebna jest otwartość
i chęci rodziców do szczerych rozmów, autentyczność i klimat wzajemnego zaufania, by mogli
stać się dla własnych dzieci wsparciem w tak ważnym dla ich rozwoju aspekcie.
Alicja Długołęcka w tekście Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną porusza kilka istotnych kwestii związanych z budowaniem tożsamości seksualnej w tej grupie młodych osób. Pierwsza z nich dotyczy specyficznego systemu
wychowania w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem, który jest efektem pewnych zachowań
dziecka wynikających z jego niepełnosprawności ruchowej lub intelektualnej, a które zmieniają
postawę rodziców względem dziecka. Kolejna kwestia dotyczy możliwości zapewnienia dzie-
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ciom z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną właściwego środowiska rozwoju akcentującego płciowość dziecka, uwzględniającego odpowiednią do jego rozwoju stymulację, czy tak
ważne kontakty z rówieśnikami. Szczególnego znaczenia nabierają te kwestie wraz z wiekiem
dziecka oraz malejącą zdolnością kierowania własnym rozwojem. Autorka zwraca uwagę na konieczność stwarzania przez rodziców obszaru autonomii i samodzielności, a także rozumienia
i akceptacji zachowań seksualnych ich dzieci szczególnie w okresie dojrzewania. Kluczowa dla
wychowania i edukacji seksualnej jest, zdaniem Alicji Długołęckiej, psychoedukacja seksualne
rodziców i opiekunów, a także udzielanie im szerokiego wsparcia niezbędnego w sytuacji długotrwałego przeciążenia, zwłaszcza emocjonalnego.
Interesujące zagadnienie podejmuje Katarzyna Waszyńska w artykule Fantazje i sny erotyczne w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości. Autorka omawia wyniki własnych badań
prowadzonych na populacji studentów w wieku 22–28 lat. Ich celem było sprawdzenie, czy treść
i częstotliwość fantazji i snów erotycznych różnią się w trzech ważnych momentach życia seksualnego człowieka, tj. w okresie dojrzewania, po inicjacji seksualnej i we wczesnej dorosłości.
Artykuł zawiera liczne tabele przedstawiające uzyskane wyniki, a także przegląd innych badań
z omawianej tematyki.
Trzecią część publikacji zamyka artykuł Funkcjonowanie seksualne kobiety dojrzałej w okresie poprokreacyjnym autorstwa Zbigniewa Bielana i Izabeli Stankowskiej. Autorzy poruszają
ważną tematykę, która jednak nie jest chętnie podejmowana w opracowaniach i dyskusjach
z powodu społecznego naznaczenia. Słusznie zauważają, że choć kobiety w okresie poprokreacyjnym znacząco ograniczają skłonność do mówienia o swoim życiu seksualnym, to jednak
ten obszar ich życia wciąż istnieje. Artykuł podejmuje tematy związane z trzema płaszczyznami
procesu starzenia wpływającymi na sferę aktywności seksualnej kobiet: biologicznej, socjoekonomicznej i psychicznej. Płaszczyzna biologiczna odnosi się do zmian w funkcjonowaniu fizjologicznym, socjoekonomiczna do przestrzeni, w której żyją kobiety, natomiast płaszczyzna
psychiczna koncentruje się na zmianach w sferze procesów psychicznych, osobowości i subiektywnych doświadczeń. Autorzy kończą swoje rozważania cenną konkluzją „styl życia seksualnego dojrzałej kobiety daleki jest od wykorzystania możliwości, jakie współcześnie oferuje medycyna, seksuologia i psychologia, a nade wszystko danego sobie prawa do osiągania możliwie
najwyższej jakości życia”.
Ostatnia część publikacji, zatytułowana Seksualność człowieka w perspektywie społeczno-kulturowej, zawiera pięć tekstów dotykających problematyki seksualności człowieka w różnych
kontekstach społecznych i kulturowych.
Pierwszy z artykułów, Wybrane aspekty seksualności studentów w Polsce i we Francji. Kontekst społeczno-kulturowy autorstwa Eweliny Flatow, stanowi prezentację wyników badań własnych. Badaczka dokonuje porównań wybranych zachowań seksualnych między grupami studentów z Polski i Francji. Przyjęte przez nią pytania badawcze dotyczą rozkładu zmiennych:
podejmowanie aktywności seksualnej, podejmowanie aktywności seksualnej z partnerem, wiek
inicjacji seksualnej, stosowanie prezerwatywy podczas aktywności seksualnej oraz deklarowanych przyczyn podejmowania aktywności seksualnej bez użycia prezerwatywy. Badania autorki
stanowią źródło interesujących obserwacji dotyczących stosowania prezerwatywy jako środka
antykoncepcyjnego, co ma znaczenie dla działań profilaktycznych HIV.
W tekście Jakość i trwałość współczesnych związków partnerskich. Propozycja skali autorzy, Barbara Jankowiak i Łukasz Kaczmarek, dokonują analizy form życia małżeńskiego i rodzinnego pod kątem ich jakości oraz trwałości. W nieustannie zmieniającej się rzeczywistości
społeczno-kulturowej obserwuje się alternatywne wobec małżeństwa, jako podstawowej formy
rodziny, style życia społecznego. Spotkamy więc różne układy wzajemnych powiązań seksu-
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alnych i rodzinnych, które nie zostały usankcjonowane prawnie i/lub nie mają biologicznego
rodzicielstwa6. Większość Polaków nadal jednak postrzega małżeństwo jako największą szansę
na trwałą relację opartą na zaangażowaniu i miłości. Autorzy przedstawiają różne czynniki, które wpływają na jakość i trwałość takich układów. Barbara Jankowiak przedstawia interesującą
propozycję własnej skali do badania tych parametrów, która na obecnym etapie charakteryzuje
się trafnością teoretyczną i skłania do dalszych prac rozwijających tę skalę.
Kolejny artykuł autorów Roberta Kowalczyka, Krzysztofa Nowosielskiego, Katarzyny Waszyńskiej i Joanny Ślusarczyk analizuje Psychologiczne uwarunkowania wzajemnej atrakcyjności
w diadach męskich homoseksualnych. W badaniach własnych autorów uczestniczyło 46 mężczyzn homoseksualnych tworzących jednopłciowe diady. Analizie poddano takie parametry,
jak: płeć psychologiczna, poczucie więzi w diadzie, atrakcyjność wzajemna, wartości, potrzeby. Przedstawione badania zasługują na uwagę, choć ze względu na trudności w realizowaniu
tego typu przedsięwzięć empirycznych (ograniczone możliwości dotarcia do osób homoseksualnych, kontekst sytuacyjny prowadzenia badań) uzyskane wyniki autorzy odnoszą ściśle do
badanej populacji.
Próbę odpowiedzi na pytanie „Czy istnieją różnice w seksualności osób wychowanych
w rodzinie z problemem alkoholowym i osób wychowanych w rodzinie nie dotkniętej tym problemem” podejmuje Monika Filipiak w artykule Rodzinny kontekst problemów seksualnych osób
z syndromem DDA. Autorka prezentuje częściowe wyniki badań własnych szerszego projektu
badawczego. Dysponujemy dzisiaj bogatą literaturą dotyczącą psychospołecznego funkcjonowania osób z syndromem DDA. Mało jednak prac dotyczy aspektu seksualności tych osób.
Badania autorki przyczyniają się zatem do uzupełniania tego obszaru wiedzy. Wśród analizowanych przez nią parametrów znalazły się: rola seksu (czym jest dla mnie seks), postawy wobec
seksu, częstotliwość kontaktów seksualnych, zachowania seksualne o charakterze parafilii. Uzyskane przez badaczkę wyniki sugerują, że rodzic alkoholik oraz wzrastanie w rodzinie alkoholowej mogą predysponować do wystąpienia problemów seksualnych w dorosłym życiu.
Recenzowaną publikację zamyka artykuł Kajetana Tworka Psycholog i pedagog jako osoby
zawiadamiające o popełnieniu przestępstwa i przesłuchiwane w charakterze świadka w postępowaniu karnym – z uwzględnieniem specyfiki przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Podjęta przez autora tematyka jest niezmiernie ważna, gdyż dotyka zasad prawnych regulujących
kwestie poufności przekazywanych w zawodowej relacji pomagania informacji o czynach przestępczych. Autor w przystępny sposób przeprowadza czytelnika przez obowiązujące przepisy
prawne regulujące kwestie tajemnicy oraz obowiązku zgłaszania czynów przestępczych (w tym
przestępstw przeciwko wolności seksualnej), wskazuje na subtelności różniące obie sytuacje.
Omawia również zagadnienia związane z rolą pedagoga i psychologa jako świadka oraz biegłego w postępowaniu karnym. Artykuł jest bardzo pomocny nie tylko pedagogom i psychologom, ale również osobom pełniącym kierownicze funkcje w publicznych instytucjach zatrudniających na etatach pedagogów i psychologów, a także klientom tych osób i instytucji.
Książka Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość stanowi ciekawą kompozycję różnorodnych spojrzeń na seksualność człowieka. Autorom publikacji udało się podjąć w przystępny sposób niełatwe zagadnienia, a także zgromadzić cenny materiał badawczy. Dla jednego czytelnika może ona stanowić źródło ważnej wiedzy teoretycznej i/
lub praktycznej, dla drugiego stać się inspiracją do dalszych poszukiwań czy badań.
Katarzyna Włośniak
6

A. Kwak, Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994.
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko, młodzież, rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej”, Poznań, 23 października 2012 roku
23 października na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pod patronatem dziekana tego wydziału prof. zw. dr hab. Zbyszka
Melosika ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Dziecko, młodzież, rodzina jako
adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej”, zorganizowana przez Zakład Poradnictwa
Społecznego, kierowany przez prof. dr hab. Magdalenę Piorunek (przewodnicząca komitetu
organizacyjnego). W organizacji przedsięwzięcia uczestniczyli także: dr hab. Marek Budajczak,
dr Grażyna Teusz, dr Joanna Kozielska (sekretarz konferencji) oraz mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka (sekretarz konferencji). Konferencja stanowiła odpowiedź środowiska pedagogów
oraz przedstawicieli nauk społecznych na lawinowo narastające zapotrzebowanie na pomoc
psychopedagogiczną i wsparcie społeczne w świecie permanentnych dynamicznych przeobrażeń, w płynnej, niedookreślonej, ryzykownej rzeczywistości stałego wielowektorowego postępu,
za którym nie sposób nadążyć, którego nie sposób przewidzieć i zaplanować, w coraz bardziej
skomplikowanej codzienności, w której relatywizacja wartości i socjalizacyjne przetasowania
nie ułatwiają życiowych wyborów i egzystencjalnych decyzji.
W obliczu destrukcji tradycyjnych, pierwotnych grup wsparcia społecznego człowiek (niezależnie od etapu rozwoju) i rodzina pozostają z wieloma problemami w toku swojej biografii
sami, będąc zmuszonymi do poszukiwania pomocy, wsparcia, porady, coraz częściej świadczonej przez instytucje pomocowe i reprezentujących je „fachowców od doradzania, służenia
pomocą i wsparciem” – coachów, mentorów, pedagogów, psychologów, terapeutów, doradców,
opiekunów, pracowników socjalnych itd., którzy wkraczają w życie beneficjenta pomocowych
działań na wszystkich jego etapach. Analgetyczna kultura zakreśla coraz szersze kręgi.
Zorganizowanie konferencji stanowiącej płaszczyznę wymiany doświadczeń teoretyków
i praktyków zajmujących się tworzeniem warunków i świadczeniem pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom w sytuacjach bezradności, życiowych zagrożeń, utrudnień zarówno związanych z codziennym funkcjonowaniem, jak i szeregiem problemów rozwojowych i socjalizacyjnych, stało się podstawowym założeniem organizatorów.
W tym cyklicznym przedsięwzięciu udział wzięli naukowcy i praktycy reprezentujący
wiele (ponad 30) ośrodków akademickich i instytucji pomocowych z całej Polski. To już drugie tego typu przedsięwzięcie organizatorów. Wcześniej, 16 kwietnia 2010 r., Zespół Zakładu
Poradnictwa Społecznego zorganizował konferencję o ogólnopolskim zasięgu, której tematem
przewodnim uczyniono poradnictwo i wsparcie społeczne w biegu życia człowieka. Tematyka
powyższa, wzbogacona o szereg refleksji, stała się następnie hasłem przewodnim dwóch zbiorowych publikacji, redagowanych przez prof. dr hab. Magdalenę Piorunek Pomoc – wsparcie
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– poradnictwo. Od teorii do praktyki (2010), wyd. Adam Marszałek, Toruń oraz Poradnictwo.
Kolejne przybliżenia (2011), wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Relacjonowany naukowy projekt, którego tematyka objęła szerokie spektrum zagadnień,
został pomyślany jako ogólnopolska konferencja naukowa, dająca możliwość przeprowadzenia
szerokiej debaty grona specjalistów zajmujących się problematyką pomocy i wsparcia społecznego, a jej otwarta formuła umożliwiła inspirujące do dalszych badawczych poszukiwań dyskusje, wymianę refleksji i poglądów zarówno teoretykom, jak i praktykom. Konferencja została
podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, część plenarna, miała ogólny, wyznaczający tematykę obrad charakter. Kolejna – panelowa – została podzielona na sekcje tematyczne o wydźwięku
obok teoretycznego – badawczym i pragmatycznym.
Sesję plenarną otworzyła, witając gości i nadając kierunek obradom, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, kierownik Zakładu Poradnictwa Społecznego prof. dr hab. Magdalena Piorunek. W imieniu patrona przedsięwzięcia – dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika – głos zabrali przedstawiciele władz dziekańskich w osobach prodziekan prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej i prodziekana prof. dr. hab. Andrzeja Ćwiklińskiego.
Prof. Piorunek podkreśliła w swoim wystąpieniu zasadność przedsięwzięcia, zauważając:
coraz większa liczba ludzi zagubionych w społecznej rzeczywistości i labiryncie życiowych celów
i wartości, dotknięta różnego typu dysfunkcjami rozwojowymi czy socjalizacyjnymi poszukuje pomocy socjalnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb, wsparcia emocjonalnego, informacyjnego,
rzeczowego, porady. Specjalistyczne oddziaływania pomocowe oparte są o specyficzną relację z pomagającym, wymagającą wzajemnej akceptacji i zaufania, relację stosunkowo bliską, niepozbawioną
emocji. Dla wielu uwikłanych w szereg powierzchownych czy wręcz wirtualnych kontaktów z innymi
ludźmi owa relacja pomocowa, w której dodatkowo podstawowym narzędziem budowania zaufania
staje się rozmowa (na którą przecież w zabieganej codzienności zdecydowanie brak sił i czasu), może
stanowić panaceum na bolączki rzeczywistości społecznej. Jakże łatwo w takich sytuacjach relacjom
pomocowym nadać charakter substytucyjny w stosunku do zabiegów związanych z długotrwałym,
a często także niepewnym budowaniem naturalnych sieci wsparcia! Wszak w oswojonej sytuacji
społecznej, w której doradca, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta ma „obowiązek”
pomagać, można wprawdzie, ryzykując psychiczne otwarcie się, uzyskać (zakupić) choćby namiastkę
zainteresowania, empatii, akceptacji, życiowego optymizmu i proaktywnej zachęty1.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego zauważyła także, iż fakt przyjęcia zaproszenia
do udziału w konferencji przez polityków – urzędników państwowych, którzy mogą się przyczynić do, wskazywanych w toku obrad, rozwiązań systemowych – podnosi rangę wydarzenia.
Prof. Piorunek odczytała list, który na jej ręce przekazała, nieobecna z powodu udziału
w posiedzeniu sejmu pani minister, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. W odpowiedzi na słowa przewodniczącej głos zabrał Rzecznik Praw
Dziecka RP minister Marek Michalak, który w Roku Janusza Korczaka przypomniał słowa tego
wybitnego pedagoga: „nie ma dzieci – są ludzie”, podkreślając, iż respektowanie praw dziecka to
społeczne i instytucjonalne wyzwanie. W plenarnej części tego ogólnopolskiego spotkania głos
zabrali, zgłębiając różne aspekty tematyki szeroko rozumianego wsparcia społecznego, także:
prof. dr hab. Jerzy Modrzewski i dr Agata Matysiak-Błaszczyk, rozważając temat wielości odmian współczesnego problemu rodzinnego w Polsce; zagadnienia związane z pomocą rodzinie
omawiali także prof. dr hab. Kazimierz Kotlarski, prof. dr hab. Augustyn Bańka, który zaprezentował prelekcję pod tytułem: „Design tożsamości w procesie przystosowania osobowości
M. Piorunek, Poznań, 2012, maszynopis tekstu otwierający konferencję naukową „Dziecko,
młodzież, rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej”.
1
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do płynnej rzeczywistości zawodowej. Rola rodziny i wsparcia społecznego”, oraz prof. dr hab.
Bożena Matyjas. W omawianej części konferencji przemawiali także m.in.: prof. dr hab. Barbara
Harwas-Napierała (w jej imieniu dr Lucyna Bekiera), prof. dr hab. Robert Opora oraz prof. dr
hab. Hanna Krauze-Sikorska.
Liczba i zróżnicowana tematyka referatów, których wspólnym aspektem uczyniono zagadnienia wsparcia, była imponująca – co świadczy o ogromnym zainteresowaniu konferencją,
dlatego dalsze wystąpienia realizowano w czterech sekcjach tematycznych, z których każda podzielona była na obrady przed- i popołudniowe. Dyskusje w poszczególnych panelach poświęcone były następującym blokom tematycznym:
w zespole 1. pochylono się nad tematyką niepełnosprawności i przewlekłej choroby, stanowiącej czynnik dezintegracji rodziny;
w zespole 2. omawiano zagadnienia deskrypcji różnych płaszczyzn funkcjonowania współczesnej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji wychowawczych i wynikających
z nich trudności i zagrożeń;
w zespole 3. skupiono się na problemach dzieci i młodzieży oraz ich zapotrzebowaniu na
pomoc i wsparcie;
w zespole 4. wyeksponowano wątki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne związane
z rodziną dysfunkcyjną oraz rozwiązania praktyczne w tym zakresie.
Pierwszy zespół tematyczny, prowadzony przez dr Justynę Deręgowską (WSNHiD)
i dr Joannę Kozielską (UAM), otworzył dr hab. Andrzej Ładyżyński (Uniwersytet Wrocławski),
zaznaczając, iż poradnictwo postadopcyjne to niedowartościowana, a rozwijająca się forma
poradnictwa rodzinnego. Autor ukazał aspekty teoretyczne związane z poradnictwem postadopcyjnym oraz praktyczne wymiary pracy doradczej tego typu. Relację z badań opartych na
wywiadach głębinowych, gdzie zaakcentowano aspekty funkcjonowania rodzin osób niepełnosprawnych, zaprezentował w wystąpieniu przybliżającym wybrane uwarunkowania aktywności życiowej inwalidów, a w szczególności te z nich, które można wykorzystać w dalszych,
pogłębionych eksploracjach zjawiska niepełnosprawności, dr Piotr Winczewski (Uniwersytet
Jana Kochanowskiego, Kielce). Tę tematykę poruszyła także dr Danuta Kopeć (UAM), zaznaczając, iż w polskiej literaturze przedmiotu z zakresu pedagogiki specjalnej niewiele jest pozycji, w których problemy rodziców oczekujących dziecka zagrożonego niepełnosprawnością są
podnoszone, podjęła tematykę związaną ze wsparciem tej właśnie kategorii rodziców. Autorka
wystąpienia scharakteryzowała kategorie rodziców oczekujących dziecka zagrożonego niepełnosprawnością, z jednoczesnym przedstawieniem oferty szeroko rozumianego, wielospecjalistycznego wsparcia. Mgr Agnieszka Jędrzejowska (Uniwersytet Wrocławski) swoje wystąpienie
poświęciła dzieciom z zespołem Downa, podkreślając, iż na skutek starań rodziców skupionych
przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Razem”, przy współpracy z Wydziałem Edukacji w roku szkolnym 2009/2010 wdrożony został we Wrocławiu projekt edukacyjny oparty na tworzeniu grup z jednorodnym zaburzeniem (w 15-osobowej grupie
przedszkolnej znajduje się od 3 do 5 dzieci z zespołem Downa). Podczas wystąpienia autorka
przedstawiła wpływ tego rozwiązania na rozwój dzieci z zespołem Downa, jak również na funkcjonowanie dzieci pełnosprawnych. Wyniki obserwacji uzupełniła refleksją nauczycieli i specjalistów – bezpośrednich realizatorów tego przedsięwzięcia. Dr hab. Piotr Gindrich (UMCS
Lublin), odwołując się do przeprowadzonych przez siebie weryfikacji empirycznych, wskazał
wybrane uwarunkowania wsparcia edukacyjnego młodzieży gimnazjalnej z trudnościami
w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi. Do tego wystąpienia odwołała się dr Bożena
Chrostowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn). Powołując się na dane GUS, wskazała na powiększającą się systematycznie liczbę uczniów ze spektrum autystycznym w szkolnic-
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twie ogólnodostępnym. Jak zauważyła, literatura przedmiotu oraz nieliczne badania wskazują
również na „wypadanie” uczniów z autyzmem z tego typu szkolnictwa na kolejnych etapach
edukacyjnych. Autorka podkreśliła w swojej prelekcji, że choć obecne zmiany w polskim prawie
oświatowym wprowadziły pewne rozwiązania mające wspierać uczniów z tą niepełnosprawnością, to nadal istnieje wiele barier w tym zakresie. W tej sekcji głos zabrały także: dr Iwona Konieczna (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa), dr Katarzyna Waszyńska (UAM)
i reprezentująca Wielkopolskie Centrum Onkologii mgr Maria Kuśnierkiewicz, które w swoich wystąpieniach wskazały sytuację rodzin dzieci przewlekle i terminalnie chorych. Dr Justyna Deręgowska (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań) kontynuowała temat przedmówczyń, wskazując na ważkie aspekty paliatywnej opieki pediatrycznej nad
dzieckiem. Ten aspekt pogłębiła mgr Małgorzata Szatan, reprezentująca Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy, omawiając znaczenie performatywnej perspektywy w pracy
z chorymi dziećmi. Mgr Natalia Poremska (UAM) zaprezentowała temat form wzajemnego
wsparcia osób cierpiących na depresję, które mają miejsce w cyberprzestrzeni, zaznaczając, że
nowe standardy w komunikacji społecznej dyktują innowacyjne formy poszukiwania i udzielania pomocy psychologicznej. Z uwagi na fakt, że współcześnie większość relacji interpersonalnych przebiega za pośrednictwem Internetu, medium to staje się płaszczyzną wymiany
informacji i udzielania wsparcia. W sieci funkcjonują specyficzne grupy użytkowników, które
na portalach i forach interesowych poszukują wiadomości i zrozumienia. Wymiana i zdobywanie w ten sposób wiedzy oraz pożyteczne rady sprzyjają osobom z objawami depresji w lepszym
zrozumieniu sytuacji, własnego położenia życiowego i problemów.
Drugi zespół teoretyków i praktyków pod kierunkiem dr Ewy Kasperek-Golimowskiej
(UAM) i dr Iwony Werner (WSNHiD) rozważał istotne aspekty funkcjonowania współczesnej
rodziny. Panel otworzyła dr Lidia Huber (Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, Poznań),
ukazując wpływ kryzysu ekonomicznego na funkcjonowanie rodziny. Autorka poddała analizie
nowe wyzwania oraz trudności, których doświadcza współcześnie rodzina, takie jak m.in.: minimalizacja czasu spędzanego wspólnie przez członków rodziny, „rywalizacja” pomiędzy małżonkami (nie w tylko w kwestii ekonomicznej, ale i stratyfikacyjnej zamiany roli płci), zmiany
wzorów rodzicielstwa obserwowanych przez dzieci, a także spodziewane skutki przesunięcia
wieku emerytalnego. Dr Huber zauważyła, iż konsekwencje psychologiczne tych wszystkich wyraźnie przebiegających aktualnie procesów wymagają widzenia ich skutków z wyprzedzeniem,
aby dostatecznie wcześnie podjąć działania zaradcze. Mgr Laura Ćwikła nawiązała w swojej
prelekcji do przedmówczyni, zwracając uwagę na piętrzące się w dobie ponowoczesności kryzysy, w tym kryzys dialogu w rodzinie. Kwestię odraczania pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich przez młodych ludzi poruszała w swoim wystąpieniu reprezentująca Akademię im.
Jana Długosza z Częstochowy dr Dorota Gębuś. Raport z badań dotyczących sposobów wspierania rodziców w pełnieniu ich funkcji zaprezentowała dr Blanka Poćwiardowska (Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz). Autorka przedstawiła założenia programu wspomagania
kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym wraz z wynikami badań
ewaluacyjnych. Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych zaliczyła do profilaktyki
pierwszorzędowej, zmniejszającej ryzyko wystąpienia zachowań problemowych (np. zachowań
buntowniczych, nieprzestrzegania przyjętych przez dorosłych norm, a w późniejszym czasie
sięganie po papierosy, alkohol i narkotyki). Zagadnienia dotyczące coachingu rodzicielskiego
poruszyła także dr Agata Woźniak z Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium. Jej prelekcja
miała na celu zaprezentować i rozpowszechnić ideę tej formy działań rodzicielskich. Przedmiotem prezentacji uczyniono podstawowe cele i zasady pracy z rodziną w coachingu, poruszono
temat różnic i podobieństw między tym rodzajem pracy a poradnictwem rodzinnym czy te-
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rapią rodzin, również w kontekście przeciwwskazań do jego stosowania. Na temat rodzicielstwa osób chorych na schizofrenię debatowały mgr Magdalena Sadowska (UAM) i mgr Kamila
Małolepsza (Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego), zwracając uwagę na sytuację rodzin
dotkniętych tym problemem, szczególnie gdy chorującą osobą jest jeden z rodziców. Autorki
próbowały także odnaleźć odpowiedź na pytanie o możliwości oddziaływań psychopedagogicznych wspierających rodziny dotknięte tą chorobą oraz o miejsce pedagoga w systemie wsparcia.
Dr Bożena Majerek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków) rozważała o istocie wsparcia
społecznego w obliczu poczucia niepewności i zagrożenia. Prelegentka przedstawiła wyniki badań, które opisują mikrospołeczną przestrzeń niepewności współczesnego człowieka. Omówiła
także najważniejsze dla badanych wydarzenia i sytuacje życiowe w kontekście pojawiającego się
poczucia niepewności, zagrożenia i wyzwania. Jednocześnie zidentyfikowała źródła niepokoju,
pozwalając wyznaczyć obszar i zakres oczekiwanego wsparcia społecznego. Dr Ewa Kasperek-Golimowska zgłębiła istotny element (samo)pomocy psychologicznej i edukacji „ku szczęściu”,
zwracając uwagę na istotę promocji zdrowia psychicznego. Dr Katarzyna Stankiewicz (Uniwersytet Gdański) swoje wystąpienie poświęciła omówieniu aspektów wsparcia świadczonego
rodzinie w obliczu śmierci dziecka. Zaproponowany przez dr Violettę Drabik-Podgórną temat
dotyczył zmiany modelu pomagania w zakresie konstruowania kariery rozumianej jako indywidualna biografia. Zmiana ta, polegająca na odejściu od dyrektywnego sterowania na rzecz
dialogowego wspierania, wymaga zastosowania przez doradców innych sposobów działania.
Reprezentująca Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej dr Jolanta Spętana rozważała kondycję współczesnego człowieka, wskazując na potrzebę zaistnienia i rozwoju poradnictwa egzystencjalnego, zorientowanego na pomoc w zakresie
wskazywania sensu życia. Temat rozwinęła dr Dagmara Łupicka-Szcześniak, której wystąpienie
dotyczyło warsztatów rozwoju osobistego jako formy pomocy psychopedagogicznej w radzeniu
sobie z trudnościami w okresie dorastania. Mgr Zuzanna Oleś-Bińczyk (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Warszawa) omówiła zagadnienia przedsiębiorczości pomagania, zwracają
uwagę, iż swoisty kryzys pomagania nie ominął trzeciego sektora gospodarki. Polskie społeczeństwo obywatelskie – za którego egzemplifikację uznaje się głównie organizacje pozarządowe – często stawiając sobie za cel dobro dziecka i rodziny, działa w sposób, który jest negatywnie
naznaczający lub/i kontrproduktywny. Przykładem może być wykorzystywanie złej kondycji
rodziny w kreowaniu kampanii fundrasingowych lub zbieranie 1% podatku na rzecz pojedynczego dziecka. Autorka podkreśliła, iż w znalezieniu nowego modelu pomagania może pomóc
idea ekonomii społecznej, która łączy cele społeczne z narzędziami biznesowymi.
Trzecią sekcję rozpoczęło wystąpienie, w którym zaprezentowano informacje m.in. o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, częstotliwości ich stosowania w gimnazjach,
osobach odpowiedzialnych za minimalizację niskich osiągnięć szkolnych oraz ewaluacje organizacji działań pomocowych w opinii badanych. Sekcję poprowadził dr hab. Marek Budajczak
(UAM) i mgr Marlena Woźniak (UAM). Materiał badawczy dr Moniki Zińczuk (Uniwersytet
w Białymstoku) dotyczył zapobiegania niepowodzeniom szkolnym (z perspektywy różnych
osób biorących udział w procesie kształcenia), stanowiąc dzięki temu ciekawą płaszczyznę analiz
wzajemnych oczekiwań i ich realizacji w praktyce. Dr Jolanta Boryszewska (Państwowa Wyższa
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża) poddała ewaluacji działania szkół i placówek
związane z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Ten
temat okazał się być bardzo popularny, ponieważ specjalnym potrzebom edukacyjnym wystąpienie swoje poświęciła także reprezentująca Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy mgr Justyna Taramina. Dr Kamila Słupska (UAM) przekonywała, iż młodzieży można
pomagać na różne sposoby, także poprzez przedsięwzięcia czytelnicze. Mgr Bożena Kanclerz

216

Sprawozdania

(UAM) swoją prelekcją zwróciła uwagę na aspekty wsparcia świadczonego usamodzielniającej
się młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Autorka zaprezentowała wyniki autorskich weryfikacji empirycznych. Streetworkingowi jako formie pomocy zagrożonej młodzieży
poświęciła swój wykład dr Jolanta Sokołowska (Uniwersytet Gdański), która, analizując wywiady biograficzne przeprowadzone wśród „dzieci ulicy”, pokazała proces konstruowania ich
tożsamości oraz wskazała na nowatorskie koncepcje pracy w środowisku, w którym próbuje
się odchodzić od ujmowania zachowań tej grupy dzieci w kategoriach wadliwego przystosowania. Autorka odwołała się do badań biograficznych oraz dokonała dekonstrukcji podstawowych
założeń pedagogiki ulicy. Mgr Patrycja Miśko (UAM) pochyliła się nad ważkimi zagadnieniami kurateli sądowej i przyjrzała się jej jako instytucji wspierającej dzieci, młodzież i rodzinę
w kryzysie. Tym zagadnieniom z punktu widzenia pracy kuratora sądowego swoje wystąpienie poświęciła także dr Anna Chmielewska – kurator zawodowy dla dorosłych (Sąd Rejonowy
w Otwocku) oraz mgr Marta Porembska (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa). Problemy dzieci opuszczonych i zaniedbanych wychowawczo, które pochodzą z białostockiego osiedla socjalnego, jak również skutki nierozwiązanych problemów oraz dalsze ich konsekwencje
omówiła mgr Anna Wojtach (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa), zwracając szczególną uwagę na czynniki i warunki, które mogą pomóc rodzinie marginalizowanej w zmianie
jej sytuacji życiowej. Wystąpienie opierało się na doświadczeniu autorki w pracy z rodzinami
marginalizowanymi. Zostały w nim zebrane liczne wskazówki, dzięki którym pomoc rodzinom
może stać się bardziej profesjonalna i przyczynić się do przywrócenia wiary w możliwość pozytywnej zmiany.
Prelegenci obradujący w czwartej sekcji skoncentrowali się na zagadnieniach szeroko
rozumianego życia rodzinnego oraz form pomocy adresowanej właśnie do tej kategorii potrzebujących. Debatę w ostatnim panelu moderowały dr Grażyna Teusz (UAM) i dr Agata
Matysiak-Błaszczyk (UAM). Dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Uniwersytet Gdański)
oraz mgr Justyna Michałek (Uniwersytet Gdański) przybliżyły problematykę zjawiska rozłąki
dziecka z rodzicami z perspektywy biologicznej, psychologicznej oraz socjologicznej. Prelegentki ukazały konsekwencje zaistniałej sytuacji dla całego systemu rodzinnego oraz omówiły
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjalnej adresowane do dzieci i rodzin w takiej sytuacji. Egzemplifikację problemu stanowiła sytuacja emigracji zarobkowej oraz rozwód
w rodzinie. Problem ten kontynuowała mgr Alicja Bania (UKW, Bydgoszcz), wskazując na
zagrożenia dla mikrosystemu rodzinnego wynikającego z rozłąki spowodowanej uczestnictwem jednego z rodziców w misji wojskowej. Dr Katarzyna Palka (Wszechnica Świętokrzyska, Kielce) wskazała w swym wystąpieniu potrzebę wspierania rodzin ze środowisk wiejskich
w zakresie rozwijania uzdolnień i kształtowania aspiracji dzieci. Jednocześnie zaznaczyła, że
formy pomocy mogłyby być również sposobem na walkę z nierównościami społecznymi. Formy pomocy adresowane do rodzin bezrobotnych analizowała dr Anna Potasińska (UKSW,
Warszawa). Dokonując diagnozy postaw rodzicielskich oraz środowiskowych uwarunkowań
rozwoju, dr Paulina Forma (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), wskazała obszary zagrożeń poszczególnych funkcji rodziny wielodzietnej. Dr Astrid Tokaj (UAM) oraz mgr Danuta Krzysztofiak (UAM) skoncentrowały się na problemach dotyczących wsparcia seniora.
Wskazały na trudności w sprawowaniu opieki nad osobą starszą w środowisku rodzinnym
i potrzebę wsparcia całego systemu rodzinnego w realizowaniu funkcji opiekuńczej wobec
seniora. W problematykę pieczy zastępczej jako jednej z form pomocy rodzinie wprowadziła
mgr Ewa Flaga (UAM), wskazując podstawowe zasady pomocy państwa w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji rodzinnych. Temat kontynuowali: dr Iwona Michniewicz (PWSZ, Kalisz)
oraz dr Romuald Michniewicz (PWSZ, Kalisz), proponując odwrócenie podejścia – tj. izolację
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osób zagrażających dobrostanowi rodziny, a nie ofiar, jak ma to miejsce w obecnym stanie
prawnym. Zadania i formy pracy asystenta rodziny przedstawiała dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn). Dr Ewa Bilska (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa) zaprezentowała wyniki badań jakościowych na temat funkcjonowania matek i ich dzieci (ofiar przemocy domowej) w warunkach hostelowych. Problematykę
„trudnego macierzyństwa” kontynuowała dr Alicja Zbierzchowska (Uniwersytet Gdański),
prezentując wyniki badań na temat postrzegania problemu (przed)wczesnego macierzyństwa
i wizerunku małoletnich matek przez pracowników socjalnych w Polsce. Dr Dorota Zaworska-Nikoniuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) przedstawiła problem surogactwa
w Polsce. Ukazała czynniki skłaniające kobiety do pracy w tym charakterze oraz dylematy im
towarzyszące. O (nie)codziennych zachowaniach młodych mieszkanek wielkich miast mówiła
dr Agata Matysiak-Błaszczyk (UAM), problem cyberseksu i innych zagrożeń wynikających
z randkowania on-line przedstawiła mgr Mirosława Ściupider-Młodkowska (UAM), wskazując jednocześnie na formy pomocy adresowane do tej kategorii osób.
Podsumowując, podkreślić należy, iż w wielu wystąpieniach zaprezentowano szereg ważkich refleksji teoretycznych, wyników autorskich weryfikacji empirycznych z zakresu szeroko
pojętej pedagogiki społecznej czy praktycznych rozwiązań z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Tematyka konferencji, jej poszczególne wystąpienia wpisują się w dorobek myśli naukowej
poświęconej kwestiom całożyciowego poradnictwa i wsparcia oraz dynamizują dalsze badania
i refleksje z tego zakresu. Zagadnienia zaprezentowane na konferencji bezsprzecznie stanowią
impuls do dalszych poszukiwań badawczych i rozwiązań praktycznych.
Do sukcesu konferencji przyczynił się udział licznych przedstawicieli środowisk naukowych (także dużych grup studentów) oraz znaczna aktywność zgromadzonej publiczności podczas każdej z panelowych dyskusji (oraz w kuluarach konferencyjnych) stanowiąca dla organizatorów jednoznaczny sygnał, iż tego rodzaju spotkania naukowe, poruszające zagadnienia
szeroko rozumianego poradnictwa i wsparcia adresowanego zarówno do dzieci, młodzieży, jak
i dorosłych, są bardzo potrzebne. Refleksje, pytania, które wyłaniają się podczas nich, stanowią
ważki element dociekań środowiska naukowców, jak i praktyków. Ich obecność świadczy o poszukiwaniu nowych rozwiązań praktycznych i potrzebie ich zakorzenienia w teorii pedagogicznej. Stanowi to dla organizatorów impuls motywujący do kontynuowania podjętej problematyki i inicjowania kolejnych spotkań naukowych z tego cyklu.
dr Joanna Kozielska, mgr Agnieszka Skowrońska-Pućka
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– Texts in edited works:
Clammer J. (1973). Colonialism and the Perception of Tradition in Fiji. [In:] Anthropology & the Colonial Encounter, T. Asad (ed.). New York. p. 199-220.
– Unpublished works:
Drozdowicz J. (2002). Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji
Majów w Gwatemali, unpublished MA thesis, Poznań (when citing a BA, MA or PhD thesis
please include the academic title, name and surname of the tutor)
– Internet sources have to include the initial of the author’s name and full last name,
title in italics, address of the web page and the date of the entry
– footnotes may include Latin abbreviations such as ibidem, op. cit, etc.
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Procedura recenzowania
Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność
z profilem czasopisma. Nadesłane publikacje są poddane ocenie formalnej przez redakcję,
a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, niebędących członkami redakcji
czasopisma. Są oni samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz nie są zatrudnieni
w tej samej jednostce, która wydaje czasopismo, oraz nie są osobami mogącymi pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między
recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu
ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo zgodnie z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” (autorzy i recenzenci
nie znają nawzajem swoich nazwisk). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na
temat pracy przed jej publikacją. Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją
na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej
recenzji, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do 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.

